
  
LAF Prezidija 19.01.2022 sēdes protokols 

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

Laiks #. Darba kārtība 

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

18:05 2. LAF Diferencēto biedra naudu nolikumsa apstiprināšana 

18:15 3.  LAF Budžeta izpilde 2021 un plāns 2022 

- Komisiju budžeti kopsavilkums 

19. 00  4. PaPas sporta kluba iesniegums 

19.10  5. Tehniskā dienesta jautājums 

19.20 6. Dažādi 

- Oficiālo auto lietošanas noteikumi 

- LAF Kodekss 

- Trofi reidu komisijas priekšlikums par Oļegu Uperenko 

- Atbilde uz RE Autokluba iesniegumu no SAK 

19.30  7. Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Jānis Naglis, Viceprezients – Zoom 

pieslēgums 

2. Andris Zvingevics, Viceprezidents 

3. Gunārs Kosojs, Viceprezidents, 

4. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

5. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs  

6. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs  - Zoom 

pieslēgums  

7. Eduards Kalve, SAK p-ājs 

8. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k. p–ājs 

9. Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs  

10. Reinis Lilienšteins Krosa k. p-ājs 

 

Pilnvaras: E.Berķe, Drifta k. p-āja pilnavro  

G. Ķeipānu 

 

Pieaicinātie:  

G.Freimanis – TD pārstāvis, Zoom pieslēgums  

A.Šimkus - TD pārstāvis 

 

  

Sēdi protokolē:  L.Medne 

 

Sēdei pieslēgušies platformā Zoom – J.Naglis, V. Brutāns, J. Ducmanis (Līdz 18.15) 

 

1. Darba kārtības apstiprināšana 

 

L. Medne lūdz apstiprināt darba kārtību.  

 

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

- Oficiālo auto lietošanas noteikumi 

- LAF Kodekss 

- Trofi reidu komisijas priekšlikums par Oļegu Uperenko 

- Atbilde uz RE Autokluba iesniegumu no SAK 

 

Balsojums:  

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

G.Ķeipāns, R. Lilienšteins, V.Brutāns 



PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

2. Diferencēto biedra naudu apstiprināšana 

 

No SAK saņemti labojumi un papildinājumi LAF Diferencēto biedra naudu nolikumā. L.Medne lūdz visus 

vēlreiz apskatīt izmaiņas un apstiprināt. 

 

Nolēma:  

1. Apstiprināt LAF Diferencēto bieda naudu nolikumu. 

Balsojums:  

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

G.Ķeipāns, R. Lilienšteins, V.Brutāns  

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

Klātienē LAF birojā ierodas J.Ducmanis  (18:15) 

 
3. LAF Sekretariāta budžets un komisiju budžeta kopsavilkumi 

 

L.Medne skaidro LAF budžeta plānu 2022. gadam. Plāns ir ar mīnusu, bet arī šajā gadā tika plānots ar 

mīnusu, jo nav skaidra situācija par sponsoriem. Ir cerība, ka 2022. gadā varētu uzrasties, kāds sponsors un 

arī ziedojumu apjoms varētu palielināties. Jāplāno lielāki algu izdevumi, jo papildus tiks pieņemts viens 

darbinieks. Jāsagatavo budžets, izdalot visus piesaistītos finansējumus. L.Medne informē arī par komisiju 

budžeta atlikumiem uz 31. decembri.  

 

Nolēma:  Pieņemt zināšanai LAF Sekretariāta un komisiju budžetu atlikumus. 

Balsojums:  

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

G.Ķeipāns, R. Lilienšteins, V.Brutāns  

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

4. PaPas sporta kluba iesniegums 

 

Norisinās diskusija par iesniegto iesniegumu. Ziedojuma apjoma atlaides jau tika atceltas vairākus gadu 

atpakaļ un tikai pēc iepriekšējā iesnieguma tās piešķir FIA Pasaules un Eiropas čempionātu dalībniekiem un 

šo sacensību rīkotajiem. 

J.Krastiņš jautā vai visi klubi iesniedz atskaites un vai nav problēmu šajā jomā. Jo ja ir lieli ziedojumi mēs 

esam atbildīgi par šo ziedojumu izlietojumu un varbūt būt jānosaka pārksaitāmā ziedojuma apjoma “griesti “ 

un tikai pēc pilnīgas atskaites saņemšanas var pārskaitīt nākošo ziedojuma summu. 

 

L.Medne ziņo ka līdz šim ar atskaitēm viss ir kārtībā un tiek iesniegtas saskaņā ar līgumu. UN ir tikai daži 

lieli ziedojumi pārsvarā summas nav lielas. 

 
Nolēma: Ziedojuma procentu atvieglojums saskaņā ar Prezidija lēmumu tiek piešķirti tikai FIA Pasaules un 

Eiropas čempionātu dalībniekiem, par ko ir saņemts attiecīgs iesniegums. 
Noteikt pārskaitāmā ziedojuma apjomu vienā reizē klubiem 25 000 apmērā  un tikai pēc pilnīgas atskaites 

iesniegšanas skaitīt nakošo ziedojumu.  

 

Balsojums:  

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

G.Ķeipāns, R. Lilienšteins, V.Brutāns  

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

5. Tehniskā dienesta jautājums 

 

G. Freimanis ziņo, ka līdz šim nav pieteicies vai izvirzīts neviens kandidāts TD vadītāja amatam. Norisinās 

diskusija. 

R.Lilienšteins – ir dažas idejas, bet vēl nav tādā stadijā, ka tās varētu prezentēt Prezidijam. 

J.Dumanis – LAF Prezidijam ir jārīkojas atbildigi un šajā situācijā jāpalīdz TD, ja viņi paši neiek galā. 

J.Krastiņš – iespējams Preizdijam pašam ir jāmeklē piemērots kandidāts 



 

Nolēma: Ja līdz 1. feburārim Tehniskais dienests nav saņēmis pieteikumus un nozīmējis sapulci TD vadītāja 

apstiprināšanai, tad LAF Prezidijs piedāvā alternatīvos risinājumus par TD sakārtošanu un restrukturizāciju.  

Balsojums:  

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

G.Ķeipāns, R. Lilienšteins, V.Brutāns 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

6. Dažādi 

 

- LAF Oficiālo auto ietošanas noteikumi 

 

L. Medne lūdz apstiprināt LAF Oficiālo auto lietošanas noteikumus, kas tika izsūtīti e – pastā. 

Norisinās diskusija. 

 

Nolēma: Apstiprināt noteikumus ar dažiem uzlabojumiem. Izveidot žurnālu, kas atrodas automašīnā un kurā 

visi automašīnas lietotāji reģistrējas un parakstās par noteikumu ievērošanu. 
 

Balsojums:  

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

G.Ķeipāns, R. Lilienšteins, V.Brutāns PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

- LAF Kodekss 

 

G.Kosojs informē, ka tuvākajā laikā tiks nodots izskatīšai Prezidijā. Tas tiks ievietots “google docs” un visi 

varēs izteikt savus komentārus, kurus pēc tam pārrunāsim. 

 

- Trofi reidu komisijas iesniegums par O.Uperenko 

 

K.Vīdušs lūdz Prezidiju apstiprināt LAF Sporta meistara piešķiršanu O. Uperenko. 

 

Nolēma: Piešķirt LAF Sporta meistara ordeni O.Uperenko, pamatojoties uz augstiem sasniegumiem 

starptautiskajās sacensībās.  

Balsojums:  

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

G.Ķeipāns, R. Lilienšteins, V.Brutāns PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

- SAK atbilde uz RE Autokluba iensiegumu no iepriekšējā prezidija sēdes 

 

E.Kalve ziņo, ka SAK tika izskatīts RE Autokluba iesniegums, kuru pagājušajā Prezidijā novirzīja un 

atbildes ir sekojošas: 

- SAK katru gadu uzlabo drošību sacensībās un ar 2023. gadu 4WD+ klasei būs obligāta prasība 
ieviest drošības loku automašīnās; 

- Visās ielas klases automašīnās tiks aizliegts izmantot etanolu; 
- Tiks izveidota digitālā sporta pase, kurā būs pieejama infromācija par katru automašīnu un 

aizrādījumiem, ja tādi bijuši; 

- Regularitātes formāts diemžēl ir pārbaudīts un nestrādāja jau 2019. gadā; 

- Arī sacensību trases tiek veidotas drošākas, diemžēl dažreiz laikapstākļi izbojā trases tik ļoti, ka tās 

paliek nedrošākas; 

- Tiek veidotas apmācības minirallija dalībniekiem, kas arī uzlabo drošību. 

 

7. Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Nākamā sēdes darums 16. februāris 

 

 

 


