
    
LAF Krosa komisijas 04.04.2022. sapulces protokols 

 
Sēdes numurs: 2022-2; 
Vieta: GOOGLE MEET konference. 
   

Laiks #. Darba kārtība 
19:00 1. RX tehniskie noteikumi 2022.gada. 

 2. RX gada Nolikums 2022.gadam. 
 3. KK 2021.gada laureātu apbalvošanas pasākums 
 4. KK Trašu licencēšana 2022.gadā 
 5. Citi jautājumi. 
 6. Sēdes noslēgums, nākamās sēdes datuma noteikšana 

 
Sēdes dalībnieki ar balstiesībām: 
1. Reinis Lilienšteins (GOOGLE MEET) 
2. Jānis Bergs (GOOGLE MEET) 
3. Modris Volksons (GOOGLE MEET) 
4. Jānis Kozlovskis (GOOGLE MEET) 
5. Arnis Odiņš (NAV) 
6. Mārtiņš Lapsa (NAV) 
7. Viesturs Saukāns (NAV) 

Sēdes dalībnieki, bez balstiesībām: 
14 gab. dalībnieki 

 
Sēdi protokolē: R.Lilienšteins 
 

Sapulce tiek uzsākta 19:00. 
 

Darba kārtības papildināšana, labošana, apstiprināšana. 
Tiek vienbalsīgi apstiprināta dienas kārtība. 
 

1. RX tehniskie noteikumi 2022.gadam. 
 
J.Bergs informē, ka rallijkrosa disciplīnu tehniskie noteikumi ir apstiprināti divās valodās 
(latviešu un angļu) vienā dokumentā un publicēti LAF un rallycross.lv mājas lapās 
24.03.2022.  
 
R.Lilienšteins norāda, ka ņemot par paraugu rallijkrosa disciplīnu tehniskos noteikumus 
R.Lilienšteins sagatavos līdz nākošajai sapulcei Autokrosa disciplīna tehniskos noteikumus 
2023.gada sezonai, ko būs iespējams savlaicīgi caurskatīt un pielabot. Pēc autokrosa 
tehnisko noteikumu sagatavošanas tiks sagatavoti Folkreisa un KK kausa tehniskie 
noteikumi 2023.gadam. 
 
Komisija pieņem zināšanai un atzīmē, ka iepriekšējā sapulcē uzdotie uzdevumi ir izpildīti.  
 
Komisija ar 4 balsīm PAR uzdod R.Lilienšteinam līdz nākošai sapulcei sagatavot Autokrosa 
disciplīna tehniskos noteikumus 2023.gada sezonai. 
 
 
 
 



2. RX gada Nolikums 2022.gadam. 
J.Bergs informē, ka rallijkrosa disciplīnas 2022.gada Nolikums ir apstiprināts divās valodās 
(latviešu un angļu) vienā dokumentā un publicēti LAF un rallycross.lv mājas lapās 
01.04.2022.  
 
Komisija pieņem zināšanai un atzīmē, ka iepriekšējā sapulcē uzdotie uzdevumi ir izpildīti. 
 
 

3. LAF KK 2021.gada laureātu apbalvošanas pasākums. 
R.Lilienšteins informē, ka no 01.04.2022. apbalvošanas pasākums ir aizvadīts un visiem 
laureātiem pasniegtas balvas. Izvēlētais formāts ir ļoti labs, tas ļāva apbalvot visu trīs 
disciplīnu sportistus vienuviet un veicināt savstarpējo komunikāciju komisijas sportistu 
starpā. 
 
J.Bergs norāda, ka vietas izvēle ir bijusi atbilstoša un tematiska, kā arī izvēlētais formāts 
apbalvošanai un ēdināšanai (stāvgaldi) ir bijis ļoti pareizs. 
 
M.Volksons norāda, ka pasākums ir bijis ļoti apmeklēts un labi organizēts. 
 
J.Kozlovskis norāda, ka vieta apbalvošanas pasākums viņa ilgajā sportista karjerā ir bijis 
viens no visu laiku labāk organizētajiem un tematam atbilstošākais pasākums kādu viņš 
apmeklējis. 
 

4. LAF KK 2022.gada trašu licencēšana. 
R.Lilienšteins norāda, ka 2022.gada sezonai nepieciešams veikt vairākām trasēm 
licencēšanu (Autokross: Priekules, Vecpils, Smiltenes, Makašānu; Rallijkross: Jēkabpils). 
Pārējām trasēm licences ir spēkā vēl 2022.gadā. Nepieciešams J.Kozlovskim sazināties ar 
trašu īpašniekiem un vienoties par trašu apsekošanu. 
 
Komisija ar 4 balsīm PAR uzdod J.Kozlovskim līdz nākošajai sapulcei sazināties ar 
nelicencēto trašu īpašniekiem un vienoties par trašu apsekošanu. 
 
 

5. Citi jautājumi 
 
5.1. Mērinstrumentu sertifikācija/verifikācija un tehniskās komisijas apģērbs 
R.Lilienšteins norāda, ka LAF KK nepieciešams veikt LAF KK nepieciešamo un tās 
īpašumā esošo mērinstrumentu sertifikāciju līdz pirmajām sacensībām. 
 
M.Volksons norāda, ka LAF KK nepieciešams iegādāties skaņas mērīšanas iekārtu un 
tehniskās komisijas darbinieku tiesnešu vestes. 
 
J.Bergs norāda, ka TD dienesta vadītājs un LAF ģenerālsekretāre tiesnešu apģērbu 
jautājumu runāja 30.03.2022., tāpēc ierosina pieprecizēt tehniskās komisijas darbinieku 
tiesnešu vestes vai nav pasūtītas pie LAF ģenerālsekretāres. 
 
Komisija ar 4 balsīm PAR uzdod: 
1. M.Volksonam līdz 20.04.2022. veikt LAF KK īpašumā esošo mērinstrumentu 

sertifikāciju/verifikāciju. 
2. R.Lilienšteinam precizēt pie LAF ģenerālsekretāres kāds ir tiesnešiem nepieciešamas 

darba apģērba statuss (Pasūtīts vai KK atbildība). 
 
 
5.2. Eiropās čempipnāts autokrosā – “Mūsa raceland” 
J.Bergs norāda, ka Eiropas čempionāta organizēšana šobrīd noris pēc plāna. Ir iesniegti visi 
nepieciešamie dokumenti sacensību norisei, šobrīd noris jautājumu risināšana par trases 



licencēšanu atbilstoši FIA prasībām, ko veic FIA pārstāvis, kā arī tiek kārtota 
apdrošināšanas polise atbilstoši FIA prasībām. 
 
5.3. Rallijkrosa treniņu diena 24.04.2022. 
J.Bergs norāda, ka 24.02.2022. tiek organizēta rallijkrosa treniņu diena, kuras laikā varēs 
atrādīt tehniskās komisijas pārstāvjiem sagatavotās automašīnas pirms gaidāmās sezonas. 
 
R.Lilienšteins norāda, ka 24.04.2022. ir LAF Folkreisa vasaras kausa 1.posms un turpmāk 
šāda veida sacensību un treniņu pārklāšanās norise vienlaicīgi nav vēlama - primāri ir 
jāievēro kalendārs. Sezonas laikā tā pat ir pietiekami daudz datumi, kas sakrīt ar citu 
komisiju sacensībām, kas savukārt ierobežo sportistu un skatītāju apmeklētību.  
 
5.4. Auto 2022 - 01.05.2022. 
J.Bergs norāda, ka 01.05.2022. notiks izstāde “Auto 2022” pasākums norisināsies Ķīpsalas 
izstāžu kompleksā, kurā piedalīsies arī LAF un to pārstāvēs 3 lieli sacensību organizētāji 
(AR Events, RAC.LV un DRIFT MASTER), kas informēs par gaidāmajām starptautiskajām 
sacensībām. 
 
 

6. Nākamās sēdes datuma noteikšana 
Komisija vienojas, ka nākamā sapulce tiks organizēta 02.05.2022. 

 
Sapulce noslēdzas 19:45. 

 
 
 
 
LAF Krosa komisijas vadītājs     Reinis Lilienšteins 


