
  
LAF tehniskā dienesta 03.02.2022  

 sēdes protokols 

 
Sēdes numurs: 01/2022; Vieta: LAF Birojs G. Zemgala gatve 71 un Zoom platforma 

 

1. Sapulces atklāšana, darba kārtības apstiprināšana 

2. TD vadītāja kandidātu iesniegumu izskatīšana  

3. TD vadītāja vēlēšanas 

4. Dažādi  

5. Nākošās sēdes datuma noteikšana 
 

Sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Kartinga komisija: 

Deniss Golovačovs 

2. Krosa komisija: 

Modris Volksons 

3. Rallija komisija: 

Gints Freimanis 

4. Trofi reidu komisija (t.sk. rallijreids): 

Ints Freibergs 

 

5. Šosejas komisija: 

Pēteris Laipnieks 

6. Drifta komisija (t.sk. dragreiss): 

Dainis Akmentiņš 

7. Standarta Automobiļu komisija: 

Elvijs Sproģis 

8. TD Vadītāja vietnieks: 

Andris Šimkus 

 

 

Bez balsstiesībām 

R.Elbakjans U.Zandbergs 

A.Zvingēvics J.Vītols 

M. Lepiksons G.Kosojs 

 

Sēdi protokolē:  L.Medne 

 

Sēdei pieslēgušies platformā Zoom – G.Freimanis, E.Sproģis, G.Kosojs  

 

1. Darba kārtības apstiprināšana 

 

Par sēdes vadītāju tiek apstiprināts G.Freimanis 

G.Freimanis lūdz apstiprināt darba kārtību  

 

Nolēma: Vienbalsīgi. Apstiprināt kārtējās sapulces darba kārtību un papildināt pie dažādi.  

 

2. TD vadītāja kandidātu iesniegumu izskatīšana 

 

Sēdes vadītājs informē, ka līdz 1. februārim, kas bija noteikts kā termiņš iesniegumu iesūtīšanai, tika saņemts 

tikai viens TD vadītāja pieteikums no R.Elbakjana un dod vārdu R. Elbakjanam, lai izklāstītu savu skatījumu 

uz to, kādam būtu jābūt LAF TD.  

 

R.Elbakjans: 

- TD jāveido, lai tajā būtu laba atmosfēra, nenotiktu savstarpējie strīdi; 

- TD jāceļ prestižs sportistu acīs, lai tiem nebūtu negatīva pieredze ar TD darbiniekiem un negatīva attieksme 

pret TD; 

- Jāuzlabo mateirāli tehniskā bāze, sākot ar apģērbu un beidzot ar instrumentiem un apmācību; 

- Būtu nepieciešams arī transports – busiņš ar kuru uz sacensībām var braukt TD; 

- Noteikti arī nepieciešami uzlabojumi TD nolikumā; 

- Jārīko vairāk sapulces klātienē, lai veicinātu savstarpējo komunikāciju. 

 



Jautājumi: 

G.Freimanis jautā, kādā veidā tiks piesaistīts finansējums?  

R.Elbkjans: paralēli kā tas notika līdz šim, ir plānots piesaistīt arī sponsorus, tāpat kā sportisti piesaista, tāpat 

arī caur LAF TD to var darīt un R.Elbakjanam jau esot savas iestrādes ar sponsoriem. 

 

G.Freimanis jautā vai nav tomēr plānota revolūcija?  

R.Elbakjans: Ja revolūcija būs nepieciešama, tad arī kopīgi pie galda sēdīsies visi komisiju pārstāvji un lems 

par to.  

 

A.Šimkus: 

Kas būs vietnieki? 

R.Elbakjans - vietnieki nebūs, visas komisijas pārstāvji būs līdzvērtīgi kā vietnieki. Tas atbilstoši tiks 

noformēts arī TD nolikumā. 

 

Jautājumi nav. G.Freimanis lūdz balsot par R.Elbakjana apstiprināšanu TD vadītāja amatā. 

 

Balsojums:  

PAR 5 – D.Golovočovs, M.Volksons, I. Freibergs, P.Laipnieks, D.Akmentiņš 
PRET 2  - G.Freimanis, E.Sproģis 

ATTURAS  1  - A.Šimkus 

 

Nolēma:  Apstiprināt R.Elbakjanu par TD vadītāju  

 

G.Freimanis lūdz nosaukt 2 vietniekus, kuri pēc pašreizējā nolikuma jānozīmē. 

 

R.Elbakjans nozīmē J.Vītolu un U.Zandbergu 

 

3. Dažādi 

 

- Notiek diksusija par esošo materiāli tehnisko bāzi un vienojas, ka sporta komisiju pārstāvji iesniedz 

rakstiski e-pastā sarakstus, kas ir un, kas būtu nepieciešams; 

- Nepieciešam piesaistīt arī jaunus cilvēkus TD; 

- G.Kosojs lūdz vārdu un piedāvā pieņemt komandā kādu jaunieti, kas būtu atbildīgs par jauniešu piesaisti. 

Viņa priekšlikums, ka tas varētu būt Ingus Beļakovs; 

- Tiek nolemts, ka jāsāk ar jaunām vestēm, tās ir ļoti nepieciešamas. J.Vītols noskaidros aptuveno 

piedāvājumu vestēm. Nepiciešams ap 50 vestēm kopā; 

- Vienojas par whatsapp grupas izvedi 

 

5. Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Nākamā sēdes datums 1.marts 

 

 

 


