
  
LAF Prezidija 24.11.2021 sēdes protokols 

 

Sēdes numurs: 11/2021; Vieta: LAF Birojs G.Zemgala gatve 71/ Zoom platforma 

   
Laiks #. Darba kārtība 

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

18:05 2. LAF Tehniskā dienesta ziņojums   

18:30  3. LAF Maksājumi 2022 

18:40 4.  Dažādi  

- RE Autoklubs iesniegums 

- LAF Statūti 

19.00 5. Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Raimonds Kisiels, Prezidents 

2. Jānis Naglis, Viceprezients 

3. Andris Zvingevics, Viceprezidents 

4. Gunārs Kosojs, Viceprezidents, 

5. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

6. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs  

7. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs  

8. Eduards Kalve, SAK p-ājs 

9. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 

10. Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs-  

11. Elīne Berķe Drifta&Dragreisa k. p-āja  

12. Reinis Lilienšteins Krosa k p-ājs 

 

Pieaicinātie: R.Elbakjans, J.Vītols 

 

       Pilnvaras: NAV 

 

Sēdi protokolēja: L.Medne 

 

E.Berķe un E.Kalve attālināti caur Zoom platformu 

 

G.Kosojs ierodas 18:15 

R.Kisiels ierodas 18:30 

 

1. Darba kārtības apstiprināšana 

 

L. Medne lūdz apstiprināt darba kārtību. Veikt izmaiņas izskatāmo jautājumu secībā un sākt ar RE 

Autokluba iesniegumu.  

 

Nolēma: Veikt izmaiņas izskatāmo jautājumu secībā un apstiprināt kārtējās sapulces darba kārtību. 

Balsojums:  

PAR 9 –J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, J.Ducmanis, E.Berķe, R. 

Lilienšteins.  

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

2. RE Autokluba iesniegums  

 

L.Medne ziņo, ka saņemts iesniegums no RE Autokluba par SAK tehniskajiem noteikumiem – iepriekš 

izsūtīts LAF Prezidija locekļiem. 

 

E.Kalve pieslēdzies Zoom platformā un skaidro, ka pašlaik ir sezonas noslēgums un nekādas izmaiņas 

tehniskajos noteikumos nevar tikt veiktas. Iesniegums tiks izskatīts nākamajā SAK padomes sēdē un tiks 

ņemti vērā aizrādījumi un ieteikumi, kas minēti iesniegumā. 



 

Nolēma: Pieņemt zināšanai iesniegumu un nodot izskatīšanai SAK. Ziņot prezidijam par risinājumiem 2022. 

gada sezonai. 

Balsojums:  

PAR 10 – J.Naglis, A.Zvingēvics, G.Kosojs, L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, J.Ducmanis, E.Berķe, 

R. Lilienšteins.  

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

3. LAF Tehniskā dienesta ziņojums 

 

G. Auziņš ziņo par TD sapulces norisi, kas notika 22. novembrī. Sapulcē tika izskatīts U.Zandberga 

iesniegus, kas no iepiekšējās prezidija sēdes tika novirzīts uz TD. Vienojās, ka U.Zandbergs iesaistīties TD 

darbībā, jo ir nepieciešmi cilveki ar ieinteresētību un vēlmi darboties.  

 

Tika apstirpināts TD nolikums, kuru L.Medne izsūtīs prezidijam iepazīties un apstiprināt nākamajā sēdē. 

Tika izskatīti drošības karkasu ražotāju noteikumi, bet par šo vienoties neizdevās un tika nozīmēta darba 

grupa, kas šo dokumentu uzlabos līdz 25. novembrim.  
 

Nākamā sapulce tika nozīmēta 15. decembrī  

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai TD vadītāja Ģ. Auziņa ziņojumu  

 

4. LAF Maksājumi 2022 

 

L.Medne ziņo, ka nepieciešams paaugstināt maksājumus, kas saistīti ar FIA, jo tiek izmantoti dārga 

kurjerpasta pakalpojumi no kuriem nav iespējams attekties. Lūdz apstiprināt FIA sporta pases maksas 

paaugstināšanu no 50 eur uz 100 eur. 

 

Norisinās diskusija par biedru naudas palielināšanu, ņemot vērā, ka biedru skaits ir samazinājies gandrīz uz 

pusi. Vienojas, ka no 2022. gada biedru nauda ir 220 eur, kā arī piemēro % palielinājumu katru gadu. 

Komisijām tiks izsūtīts maksājumu saraksts, lai tās varētu veikt savas izmaiņas. 

 

L.Medne informē par jauno FIA Starptautisko licenču saņemšanas kārtību. Turpmāk visiem tiem sportistiem, 

kuri pirmo reizi pretendēs uz starptautisko licenci, būs jānoklausās FIA drošības apmācības kurss un 

jānokārto pārbaudījums. Šobrīd tas ir pieejams angļu valodā, bet iespējams būs arī krievu valodā.  

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai L.Mednes ziņojumu. Apstiprināt piedāvātās izmaiņas LAF masksājumiem.  

Balsojums:  

PAR 11 – R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingēvics,G.Kosojs,  L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, 

J.Ducmanis, E.Berķe, R. Lilienšteins.  

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

5. Nākamās sēdes datuma noteikšana un dažādi 

 

Priekšlikums nākamo sēdi rīkot 22. decembrī LAF Birojā. 
 

R.Kisiels ziņo, ka ir iespēja sacensību apsardzē sarunāt Latvijas armiju, kas mācību nolūkos iesaistītos. 

Cilvēku plūsmas kontrolēšanai vai citiem darbiem.  

 

E.Berķe ziņo, ka pieredze ar zemessardzi ir ļoti pozitīva. Jāvienojas par pārstāvjiem, kas varētu doties uz 

tikšanos par LAF un Aizszardzības ministrijas iespējamo memorandu. 

 

J.Krastiņs ziņo, ka ir saņemta informācija, ka Trofi-reida rīkotāji neveic saskaņojumus ar LVM un LC.  

K.Vīdušs apliecina, ka visas saskaņotās sacensības tiek saskaņotas ar LVM un LC. Ja parādās informācija, ka 

ir kādi nesaskaņoti pasākumi noteikti vajag ziņot. 

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai R.Kisiela un J.Krastiņa informāciju. Nākamā sēde 22. decembrī LAF birojā, 

zaļajā režīmā. 

 


