
 
  

LAF Prezidija 03.03.2022 sēdes protokols 

 

Sēdes numurs: 03/2022; Vieta: LAF Birojs G.Zemgala gatve 71 /Zoom platforma 

Laiks Nr. Darba kārtība 

18:30 1. LAF sportistu dalība Krievijas/Baltkrievijas sacensībās un Krievijas/Balktrievijas sportistu 

dalība Latvijas sacensībās.  

 
Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Jānis Naglis, Viceprezients 

2. Andris Zvingēvics, Viceprezidents 

3. Gunārs Kosojs, Viceprezidents, 
4. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

5. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs  

6. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs  

7. Eduards Kalve, SAK p-ājs 

8. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 

9. Reinis Lilienšteins Krosa k p-ājs 

 

Pieaicinātie: NAV        Pilnvaras: NAV 

. 

 

Zoom pieslēgušies: J.Krastiņš, E.Kalve, V.Brutāns, K.Vīdušs. R.Lilienšteins, E.Berķe 

 

Sēdi protokolē: L.Medne 

 

1. LAF sportistu dalība Krievijas/Baltkrievijas sacensībās un Krievijas/Balktrievijas sportistu dalība 

Latvijas sacensībās. 

 

J.Naglis atklāj sēdi un lūdz LAF Prezidija locekļus virzīties pa punktiem piedāvātajā lēmumā.  

 

Par diviem iekļautajiem punktiem nepieciešams diskutēt: 

1. Par LAF licencētu personu došanos uz Krievijas/Baltkrievijas sacensībām, jo IZM saņemtajā vēstulē 

nav noteikts aizliegums doties uz šīm sacensībām. LAF var pieturēties IZM noteiktajam un aicināt 

nedoties vai aizliegt. 

2.  Par LAF licenču anulēšanu Krievijas pilsoņiem. 

 

Norisinās diskusija par to, ka sportistiem jāizmanto Latvijas karogi un tas nebūtu ētiski. J.Naglis informē, ka 

citu sporta veidu federācijas nav tik striktas, jo tas arī saistīts ar finansiālajām saistībām. Tpmēr LAF var 

pieņemt arī stingrākus mērus un aizliegt.  

 

J.Naglis lūdz balsot par redakciju ar aicinājumu nedoties uz Krievijas/Baltkrievijas sacensībām: 

 

Latvijas Automobiļu federācijas licencēti pieteicēji, braucēji, rīkotāji un tiesneši, tiek aicināti nepiedalīties 

Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas rīkotajās sacensībās, kā arī atgādinām, ka šiem mērķiem 

nevar tikt izmatots valsts vai pašvaldības budžeta finansējums. 

 

Balsojums:  
PAR  - 0 
PRET -10 J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, G.Kosojs  E.Berķe, R. 

Lilienšteins, V.Brutāns  

ATTURAS – 0  
Nolēma: Nepieņemt šo redakciju. 

 

J.Naglis lūdz balsot par redakciju ar aizliegumu doties uz Krievijas/Baltkrievijas sacensībām: 

 

Latvijas Automobiļu federācijas licencēti pieteicēji, braucēji, rīkotāji un tiesneši, nedrīkst piedalīties Krievijas 

Federācijas un Baltkrievijas Republikas rīkotajās sacensībās un LAF neizsniegs atbalsta vēstules dalībai tajās. 



 
 

Balsojums:  
PAR  - 10 J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, G.Kosojs  E.Berķe, R. Lilienšteins, 

V.Brutāns  

PRET - 0 

ATTURAS – 0  
 

Otrais punkts visiem skaidrs un nevienam papildus jautājumu nav. 

 

Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas sportistiem un komandām, kurām ir izsniegta šo valstu 

licence dalībai jebkādā formā autosporta pasākumā, nav atļauts piedalīties Latvijā rīkotājās nacionālajās un 

starptautiskajās sacensībās. 

 

Balsojums:  
PAR  - 10 J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, G.Kosojs  E.Berķe, R. Lilienšteins, 

V.Brutāns  

PRET - 0 

ATTURAS – 0  
 

Trešais punkts. Notiek diskusija par to vai šo vajadzētu publicēt uzreiz vai sagaidīt FIA skaidrojumu. 

Vienojas, ka visu publicēs uzreiz un kad saņemsim skaidrojumu tad arī attiecīgi rīkosimies.  

 

Izsniegtās LAF licences Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņiem, kuru izsniegšanas 

pamats ir bijis Latvijas vai citas ES valsts izsniegtas uzturēšanas atļaujas ar faktisku dzīves vietu Latvijā vai 

ES dalībvalstī, ir spēkā esošas.  

 

Norisinās diskusija par to, ka dažiem no šiem sportistiem ir dubltpilsonība. J.Naglis informē, ka saskaņā ar 

IZM nostāju, Krievijas sportisti nevarēs piedalīties sacensībās Latvijā pat, ja viņiem būs Latvijas licence, jo 

šīs sacensības tiek finansētas no valsts budžeta. Sacensīnu rīkotājam vienmēr ir tiesības atteikt kāda konkrēta 

sportista dalību. Kamēr šīm personām ir tiesības uzturēties likumīgi Latvijā un viņi dzīvo šeit vai kādā citā 

Eiropas valstī, mēs nevaram viņiem liegt tiesības piedalīties sacensībās, ja vien FIA mums to nenosaka. Ja 

valstī tiks mainīti noteikumi par uzturēšanās atļaujām, tad arī mēs mainīsim šo lēmumu. Sabiedrībā daudzi 

cilvēki ir izteikušies, ka nedrīkst šķirot cilvēkus pēc etniskās piederības un jābūt saprātīgiem. 

 

G.Kosojs lūdz papildināt ar skaidrojošo tekstu: 

 

Latvijas Automobiļu federācijas Prezidijs 4. punktā minēto personu licences atsauks, ja iestāsies kāds 

no zemāk minētajiem apstākļiem:  

 

− Persona iekļauta sankcionēto personu sarakstā; 

− Personas uzturēšanas atļaujas ir anulēta; 

− Veic tautu savstarpēju naidu kurinošas darbības; 

 

J.Naglis lūdz balsot par to vai iekļaut G.Kosoja priekšlikumu. 

 

Balsojums:  
PAR  - 1 G.Kosojs   

PRET - 9 J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, G.Kosojs  E.Berķe, R. Lilienšteins, 

V.Brutāns 

ATTURAS – 0  
Nolēma: Nepieņemt šo priekšlikumu 

 

J.Naglis lūdz balsot par sekojošo redakciju: 

 



 
Izsniegtās LAF licences Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņiem, kuru izsniegšanas 

pamats ir bijis Latvijas vai citas ES valsts izsniegtas uzturēšanas atļaujas ar faktisku dzīves vietu Latvijā vai 

ES dalībvalstī, ir spēkā esošas.  

 

 

Balsojums:  
PAR  - 10 J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, G.Kosojs  E.Berķe, R. Lilienšteins, 

V.Brutāns  

PRET - 0 

ATTURAS – 0  
 

Lēmums ir spēkā līdz tālākiem lēmumiem vai tā atcelšanai. 
Lēmums ir jānoformē latviešu un angļu valodās, publicēšanas datums 03.03.2022. 

 

Balsojums:  
PAR  - 10 J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, G.Kosojs  E.Berķe, R. Lilienšteins, 

V.Brutāns  

PRET - 0 

ATTURAS – 0  
 

J.Naglis pateicas visiem par dalību sapulcē, sapulces beigas. 

 


