
  
LAF Prezidija 11.05.2022 sēdes protokols 

 

Sēdes numurs: 05/2022; Vieta: LAF Birojs G.Zemgala gatve 71 /Zoom  

Laiks #. Darba kārtība 

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

18:05 2. Tehniskā dienesta iesniegums 

 3. Lietuvas komisāra (Remigijus Bilievičius) uzvedība Latvijas-Lietuvas rallijkrosa čempionāta 

sacensību posmā Biķernieku trasē 7.05 

19:40 4. Atskaite par izstādi Auto 2022 

18:40  5. Dažādi 

- NEZ 

- Licenču jautājumi 

19.30  6. - Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Raimonds Kisiels, Prezidents 

2. Jānis Naglis, Viceprezients 

3. Andris Zvingevics, Viceprezidents 

4. Jānis Krastiņš, Viceprezidents  

5. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

 

6. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 

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

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

9. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs 

10. Reinis Lilienšteins Krosa k p-ājs 

 

Pieaicinātie: J.Bergs, R.Elbakjans, J.Stakens, J.Vītols, 

M.Lapsa 

 

 

       Pilnvaras: Eduards Kalve, SAK p-ājs pilnvaro 

Voldemāru Kalvi, Raimonds Strokšs., Rallija k. p-ājs 

pilnvaro Jāni Krastiņu. 

 

 

Platformā Zoom pieslēgušies: Elīne Berķe Drifta&Dragreisa k. p-āja, Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs, Voldemārs 

Kalve, Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs, Gunārs Kosojs, FIA Pārstāvis Off -road (līdz 18:18) 

 

Sēdi protokolē: Z.Lielkāja 

1.Darba kārtības apstiprināšana, papildināšana  

L. Medne lūdz apstiprināt kārtējās sēdes darba kārtību. 

 

Nolēma: Apstiprināt kārtējās sapulces darba kārtību. 

Balsojums: 

PAR – J.Naglis, A.Zvingevics, J.Krastiņš x2, L.Medne, V.Brutāns, V.Kalve, K.Vīdušs, J.Ducmanis, R. Lilienšteins, 

E.Berķe 

PRET – 0 

ATTURAS – 0  

 

2.Lietuvas komisāra (Remigijus Bilievičius) uzvedība Latvijas-Lietuvas rallijkrosa čempionāta sacensību posmā 

Biķernieku trasē 7.05 

 

LAF Prezidijam iesniegts iesniegums pirms sēdes, nosūtīts Prezidija locekļiem. 

 

J.Bergs izklāsta situāciju par vajadzību uz šī čempionāta sacensībām nodrošināt divus komisārus – latvieti un lietuvieti, 

jo to paredz apvienotais čempionāts. Izklāsta nepatīkamo situāciju – Remigijus Bilievičius pirmajā dienā piedalījās 

reģistrācijas un tehniskās komisijas procesā. Otrajā, sacensību dienā tika manīta neadekvāta Bilievičius  kunga uzvediba 

Pēc oficiālo rezultātu paziņošanas pie Jāņa Berga griezās sportistes Maijas Stakenas tēvs Jānis Stakens, lai vērstu 

uzmanību par Lietuvas komisāra izteicieniem nepilngadīgajai sportistei. Sūdzības tika saņemtas arī no sekretariāta puses 

sacensību dienā. Jānis Bergs sazinājies ar šī brīža LASF prezidenta pienākumu izpildītāju (Egidijus Janavičius), lai 

informētu par notikumiem. LASF prezidents lūdzis iesniegt oficiālu iesniegumu no LAF par radušos situāciju. 

 

 



J. Stakens izklāsta situāciju, kurā atradās sacensību dalībniece Maija Stakena. 

 

M.Lapsa par sodu, kuru saņēma Maija Stakena pēc incidenta trasē, pēc kura toka izsaukta pie sacensību oficiālajām 

personām. Maijai tika piešķirts sods par pārkāpumu. Maija atgriezās sekretariātā, lai norādītu uz kļūdu lēmumā, kad 

sacensību komisārs M.Lapsa gāja labot neprecīzo teikumu uz sekretariātu, tad lietuviešu komisārs ir izteicis 

nepieņemamas piezīmes nepilngadīgajsi braucējai Maijai Stakenai. M.Lapsa izteica aizrādījumu lietuviešu komisāram 

par lietoto valodu, izteicieniem.  

18:10 klātienē LAF birojā ierodas Gunārs Kosojs, FIA Pārstāvis Off -road 

J.Krastiņš izsaka savu viedokli un min, ka nepieciešams sazināties Lietuvas federāciju, norādot, ka šāda rīcība nav 

pieņemama. Piebilst, ka šādu komisāru nevar pielaist LAF sankcionētām sacensībām. Iesaka izveidot trīs komisāru žūriju. 

 

18:27 Zoom platformā pievienojas Raimonds Kisiels, Prezidents 

 

Nepieciešams iesniegums/paskaidrojums no atbildīgās komisijas – LAF Krosa komisijas par šo gadījumu. 

 

Norisinās diskusija.  

 

Nolēma:  

1. LAF sacensībās neapstiprina Remigijus Bilievičius kā oficiālo personu– kopējā Latvijas-Lietuvas rallijkrosa 

čempionātā – beztermiņa liegums; 

2. LAF Krosa komisija iesniedz iesniegumu jeb paskaidrojumu par šo situāciju; 

3. Tiek sagatavota vēstule no LAF – Lietuvas Autosporta federācijai; 

4. Gunārs Kosojs, FIA Pārstāvis Off -road sazinās ar FIA pārstāvi Wlodek Szaniawski, lai informētu par situāciju. 

 

Balsojums: 

PAR – R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingevics, J.Krastiņš x2, L.Medne, V.Brutāns, V.Kalve, K.Vīdušs, J.Ducmanis, R. 

Lilienšteins, E.Berķe 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 
18:40 sēdi pamet pieaicinātais J.Stakens  

 

3.Tehniskā dienesta iesniegums 

 

LAF Prezidijam iesniegts iesniegums pirms sēdes, nosūtīts Prezidija locekļiem. 

 

 
 

 

 

 

 



 

V.Kalve atbild uz iesniegumā ietvertajiem punktiem: 

 

1. Tika mēģināts, bet rezultējās ar 4WD automašīnu pazušanu, ielas automašīnām restriktorus neliktu, jo tas 

tehniski nestrādās, paralēli nepieciešami citi uzlabojumi; 

2. Neredz vajadzību to neļaut, jo tām ir veikti peteikami lieli drošības testi; 

3. Izklāsta situāciju par attīstību drošības jautājumos. 

 

E. Berķe izsaka viedokli, ka konsultējoties ar FIA, viņi snieguši atbildi, ka, ja nav apmācīti tiesneši, glābēji un nav 

nepieciešamais aprīkojums, tad ir aizliegts sacensībās piedalīties elektroauto. 

 

Norisinās diskusija par elektriskajiem auto – gan sporta, gan standarta, kā arī par restriktoru izmantošanu un citām 

drošības prasībām. 

 

LAF Prezidijs uzdod sekojošo: 

 

 

1. Pēc minirallija “Gulbis 2022” LAF SAK iesniedz atskaiti par:   

- cik 4wd turbo a/m ir ar drosības karkasiem; 

- cik ir 4wd turbo a/m ir loka karkasi; 

- cik ir 4wd turbo a/m bez drošības karkasiem;  

- cik ir minirallija a/m kuras neatbilsts CSDD noteikumiem, vai tām ir būtiskas sporta pārbūves;  

2. Lūgt minirallija Gulbis rīkotājus šoreiz nodrošināt maksimāli drošu trasi minirallija disciplīnas braucējiem;  

3. LAF SAK izvērtēt un izsniegt izvērstu atbildi uz iesniegumu, kā arī darbības plānu drosības uzlabošanai šogad, 

un tuvāko gadu plānu minirallija a/m drošības evolūcijai 

4. Informēt minirallija sabiedrību par iespējamu restruktoru pielietošanu sākot ar šīs sezonas 3 posmu, kur gala 

lēmums tiks pieņemts pēc LAF SAK minirallija “Gulbis” atskaites izskatīšanas. 

 

 

 

4.A.Zvingevics lūdz pārrunāt jautājumu par drošības karkasu sertificētājiem 

 

L.Medne ziņo, ka Dokumentus registrācijai jāiesniedz LAF Birojā G.Zemgala gatvē vai parakstītus ar drošu elektronisko 

parakstu. Drošības karkasu sertifikāti tiks apstiprināti LAF Tehniskajā dienestā pie Jura Vītola, Artilērijas ielā 37  t. 

28332779 

 

Tad, kad sportists saņem sertifikātu par drošības karkasu - dodas pie J.Vītola un to apstiprina oficiāli. 

 

Norisinās diskusija par drošības karkasu ražošanu un sertificētājiem. 

 

Nolēma: Noteikt pārejas periodu līdz 31.12.2022, lai ražotāji varētu sakārtot visu nepieciešamo dokumentāciju. 

Balsojums: 

PAR – R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingevics, J.Krastiņš x2, L.Medne, V.Brutāns, V.Kalve, K.Vīdušs, J.Ducmanis, R. 

Lilienšteins, E.Berķe 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

5.Atskaite par izstādi Auto 2022 

 

Z.Lielkāja informē par LAF dalību izstādē AUTO 2022. Pateicas sacensību rīkotājiem un komisiju locekļiem, kuri 

ieguldīja darbu gartavošanās procesā, kā arī sportistiem, kuri bija atsaucīgi gan ierodoties personīgi uz izstādi, gan atvedot 

savas automašīnas, kuras tiks izstādītas LAF stendā. 

 

Z.Lielkāja izklāsta īstenoto publicitātes kampaņu gan medijos, gan LAF sociālo tīklu profilos un oficiālajā mājaslapā 

www.laf.lv. 

 

LAF Prezidijs pasakās par darbu visiem iesaistītajiem. 

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai. 

Balsojums: 

PAR – R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingevics, J.Krastiņš x2, L.Medne, V.Brutāns, V.Kalve, K.Vīdušs, J.Ducmanis, R. 

Lilienšteins, E.Berķe 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

6.NEZ 

 

J.Krastiņš – Somija un Igaunija vēlas saglabāt NEZ un kooperēties ar Latviju. Komisijām būtu jāiesniedz savi 

priekšlikumi par to, ko vēlas iegūt no NEZ. 



 

Nolēma: Pieņemt zināšanai un noteikt komisiju vadītājiem iesniegt savus priekšlikumus. 

Balsojums: 

PAR – R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingevics, J.Krastiņš x2, L.Medne, V.Brutāns, V.Kalve, K.Vīdušs, J.Ducmanis, R. 

Lilienšteins, E.Berķe 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

7. Licenču jautājumi 

 

L.Medne lūdz šo jautājumu pārcelt uz nākamo LAF Prezidija sēdi, bet vienu punktu pāarunāt šajā sēdē. 

 

Par vecāku atļaujām, noteikt, ka tiek pieprasīta atļauja piedalīties LAF sacensībās no abiem vecākiem. 

 

Par ārsta zīmēm, tās nepieciešams pieprasīt visiem, gan piesakoties www.laflicences.lv, kā arī vienreizējo licenšu 

ņēmējiem sacensībās uz vietas. 

 

Nolēma:  

1. Pārcelt daļu jautājumu izskatīšanai uz nākamo LAF Prezidija sēdi; 

2. Noteikt par obligātu abu vecāku atļaujas dalībai LAF sacensībās jaunajiem sportistiem; 

3. Noteikt par obligātu ārsta zīmju iesniegšanu visiem licenču veidiem jebkurā izsniegšanas procesā. 

 

Balsojums: 

PAR – R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingevics, J.Krastiņš x2, L.Medne, V.Brutāns, V.Kalve, K.Vīdušs, J.Ducmanis, R. 

Lilienšteins, E.Berķe 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

7.Nākamā sēdes datuma noteikšana 

 

15. jūnijs 

 

http://www.laflicences.lv/

