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ZOOM platformā  

 

Sēdes vadītāja: Linda Medne 

 

Protokolists: Gundars Vītols  

 

Sēdes dalībnieki: 

Ģirts Auziņš, Gints Freimanis, Gundars Vītols, Andris Šimkus, Dairis Vīksne, Dainis 

Akmentiņš, Ēriks Zadeiks, Elvijs Sproģis, Voldemārs Kalve, Māris Podiņš, Deniss Golevačovs, 

Ivo Traubergs, Modris Volksons, Ints Freibergs  

 

 

Nav ieradušies: Mareks Matvejevs, 

Sēdi klausījās: A. Zvingevics, D. Politiko, R. Elbakjans, J. Vītols, U.  Zandbergs  

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Sapulces atklāšana, darba kārtības apstiprināšana 

2. U. Zandberga iesniegums  

3. Drošības karkasu ražotāji  

4. TD nolikums  

5. Sacensības, komandējumi 2022. gada sezonai  

6. Budžets 2022  

7. Dažādi  

 

 

 

 

 

 

 



1. Sapulces atklāšana, darba kārtības apstiprināšana 

Ģ. Auziņš atklāj sapulci, aicina kādam pieteikties par protokolistu un lūdz apstiprināt TD 

sapulces darba kārtību.  

 

G. Vītols piesakās par sapulces protokolistu. 

M. Volksons aicina sapulci vadīt L. Mednei.  

 

Nolēma:  
Apstiprināt sapulces darba kārtību. 

Par sēdes vadītāju apstiprināt Lindu Medni. 

Par sēdes protokolistu apstiprināt Gundaru Vītolu. 

 

Balsojums: 

„Par” 16 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

2. U. Zandberga iesniegums  

Uldis izstāsta par savu nodarbošanos, hobiju un vēlēšanos strādāt LAF tehniskajā dienestā.  

Uldis lūdz iespēju uzsākt darboties LAF tehniskajā dienestā un sacensību tehniskās komisijas 

sastāvā.  

A. Šimkus aicina Uldi ar savu pieredzi iesaistīties darbā ar LAF TD dokumentiem. 

Ģ. Auziņš stāsta, ka LAF TD ir vienmēr atvērts cilvēkiem ( tiesnešiem), kuri vēlās darboties.  

 

Nolēma:  
Uldim sazināties ar G. Freimani par nākošajām sacensībām, kurās viņš varētu sākt darboties, 

iegūstot pieredzi un apmācību tehniskās komisijas sastāvā. 

Uldim iesaistīties arī LAF TD dokumentu izstrādē un papildināšanā.  

 

Balsojums: 

„Par” 16 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

 

3. Drošības karkasu ražotāji  

A. Šimkus stāsta par karkasu ražotājiem, izmaiņām, kuras stāsies spēkā no nākamā gada un 

esošā dokumenta nepieciešamību.  

J. Vītols un M. Volksons kritizē esošo dokumentu un apgalvo to, ka tas dokuments nav 

korekts, lai to apstiprinātu.  

Notiek diskusija par to, ka dokumentu par drošības karkasu ražotājiem ir jāveido, kā 

pielikumu jau esošajam dokumentam par drošības karkasu sertificētājiem.  



Ģ. Auziņš aicina J. Vītolu un M. Volksonu sakārtot dokumentu par drošības karkasu 

ražotājiem līdz 29.11.2021., un iesūtīt to LAF TD.  

 Ģ. Auziņš piedāvā arī savu palīdzību un aicina iesaistīties pārējiem TD sapulces 

dalībniekiem dokumenta sakārtošanā, ja Jurim  tas ir nepieciešams.  

A. Šimkus aicina Uldim palīdzēt sakārtot šo dokumentu.   

 

Nolēma: 

Juri Vītolu un Modri Volksonu noteica par atbildīgām personām, kuriem jāpapildina noteikumi 

par drošības karkasu ražotājiem, iesniedzot tos LAF TD līdz š.g. 29. novembrim.  

Iesniegto dokumentu A. Šimkusam kopā ar Uldi sakārtot līdz 3.12. 2021.  

 

Balsojums: 

„Par” 16 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

 

4. TD nolikums  

Ģirts Auziņš stāsta par LAF TD nolikumu un nolikuma izmaiņām, kuras ir apkopotas un 

papildinātas.  

Notiek diskusija par LAF TD nolikumu. 

Ģirts Auziņš aicina saskaņot LAF TD nolikumu, lai dokumentu var iesniegt LAF Prezidijā 

apstiprināšanai.   

Nolēma: 

Saskaņot LAF TD nolikumu un iesniegt to LAF Prezidijam apstiprināšanai.  

 

Balsojums: 

„Par” 16 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

5. Sacensības, komandējumi 2022. gada sezonai  

Ģ. Auziņš informē, ka ir saņemts uzaicinājums no Zviedrijas organizatora, braukt strādāt 

tehniskās komisijas sastāvā uz Zviedrijas WRC posmu 2022. gadā.  

Ģ. Auziņš informē sapulces dalībniekus, ja kāds vēlas braukt strādāt par tiesnesi ārpus 

Latvijas uz kādām no sacensībām nākamā gada sezonā un tam ir nepieciešama kāda 

palīdzība, tad lai informē par to TD.  



R. Elbakjans piedāvā, šo informāciju izsūtīt tehniskajiem tiesnešiem, lai ir skaidras brauciena 

izmaksas un vēl to, kas braucienam ir nepieciešams.   

Nolēma: 

Izsūtīt informāciju par iespēju strādāt tehniskajā komisijā WRC posmā Zviedrijā.  

 

Balsojums: 

„Par” 16 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

6. Budžets 2022  

Notiek diskusija par nepieciešamajiem izdevumiem  un lietām, ko vajadzētu iegādāties 

tehniskajā dienestā. 

M. Volksons stāsta, ka ir nepieciešamas vestes tehniskajiem tiesnešiem un jāsaprot,  kas vestes 

pasūta un apmaksā. 

L. Medne piedāvā, iesūtīt LAF sekretariātam nepieciešamo vestu skaitu, lai var saprast, cik liels 

daudzums ir nepieciešams. 

Nolēma: 

Katras SK tehniskais iesūta nepieciešamo informāciju LAF sekretariātam.   

 

Balsojums: 

„Par” 16 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

 

 

 

 

Nākošā sēde līdz jarīko līdz 20. decembrim.   

 

Sēdes beigas 19:45 

 

 

Sēdes vadītāja __________________________ L. Medne 

 

Sēdes protokolists ________________________ G. Vītols 

 

Protokola pareizības apliecinātājs:  ________________________ Ģ. Auziņš  


