
  
LAF Prezidija 20.07.2022 sēdes protokols 

 
Sēdes numurs: 07/2022; Vieta: LAF Birojs G.Zemgala gatve 71 /Zoom  
Laiks #. Darba kārtība 
18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

18:05 2. TD ziņojums par A.Šimkus iesniegumu 
18:30 3 333 Management iesniegums 
18:40 4.  Dažādi 

- LAF caurlaides 
- RE Autoklubs iesniegums 
- G.Auziņa iesniegums 

19.00  5. Nākamās sēdes datuma noteikšana 
 
Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Jānis Naglis, Viceprezients 
2. Andris Zvingevics, Viceprezidents 
3. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 
4. Eduards Kalve, SAK p-ājs 

5. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 
6. Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs-  
7. Reinis Lilienšteins Krosa k p-ājs 

 
Pieaicinātie:  
A.Šimkus 
J.Vītols 

       Pilnvaras: 
 

Zoom: 
Gunārs Kosojs, FIA Pārstāvis Off -road  
Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs  
Jānis Krastiņš, Viceprezidents  
 

 

 
Sēdi protokolē: L.Medne 
 

1.Darba kārtības apstiprināšana, papildināšana  

L. Medne lūdz apstiprināt kārtējās sēdes darba kārtību. 
 
Nolēma: Apstiprināt kārtējās sapulces darba kārtību. 
Balsojums: 
PAR –10  J.Naglis, A.Zvingevics, J.Krastiņš , L.Medne, V.Brutāns, V.Kalve, K.Vīdušs, J.Ducmanis, R. Lilienšteins, 
G.Kosojs 
PRET – 0 
ATTURAS – 0  
 
2.333 Management iesniegums 
 
L.Medne ziņo ka ir saņemts ieinsiegums , kas tika visiem arī nosūtīts e -pastā iepriekš iepazīties. Uz dodto brīdi 
T.Štolcermaņa komandējuma kompensācijām kopā ir apstiprināti 3000 eur no LSFP budžeta 2022.gadam  Šis budžets 
vienlīdzīgi tika sadalīts starp M.Sesku, T.Štolcermani un K.Grenci.  
Papildus kartinga komisijai ir izstrādāts nolikums savu sportistu prēmēšanai, kas uzrādījuši labus rezultātuts, to 
apstirpina arī V. Brutāns.  
Kā arī no LAF tiek iesniegti iesneigumi IZM balvu piešķiršanai pēc nozlēgtas sezonas par augstiem sasniegumiem.  
Nolēma: Informēt N.Štolcermani par finansējuma sadali 2022 gadam, kā arī iespējām pretendēt uz naudas balvām pēc 
sezonas noslēguma  un augstiem sasniegumiem. 
 
Balsojums: 
PAR –10  J.Naglis, A.Zvingevics, J.Krastiņš , L.Medne, V.Brutāns, V.Kalve, K.Vīdušs, J.Ducmanis, R. Lilienšteins, 
G.Kosojs 



PRET – 0 
ATTURAS – 0  
 
 
3. Dažādi  
 
LAF Caurlaides  -  L.Medne lūdz izdiskutēt jautājumu par specialām caurlaidēm un auto caurlaidēm LAF prezidijam, 
kas dotu iespēju prezidija locekļiem apmeklēt jebkuru autosporta pasākumu bez biļešu iegādes vai saņemšanas. 
Notiek diskusija 
 
Nolēma: Izstrādāt dizainu LAF Prezidija kartēm un auto caurlaidēm, informēt rīkotājus par šādu karšu ieviešanu un 
nodrošināt pieeju visiem Preizidja locekļiem.  
 
Balsojums: 
PAR –10  J.Naglis, A.Zvingevics, J.Krastiņš , L.Medne, V.Brutāns, V.Kalve, K.Vīdušs, J.Ducmanis, R. Lilienšteins, 
G.Kosojs 
PRET – 0 
ATTURAS – 0  
 
RE Autokluba iesniegums 
L.Medne ziņo ka sazinajusies ar LSFP un IZM un attiecībā uz autosportu nav ierobežojumi par personām kam bijusi 
sodāmiba un likums nenosaka kā obligātu prasību bet ja federācija šādu praībue ievistu, to varētu uzskatīt par 
diskrimināciju un personas varētu vērsties tiesā pret federāciju par personas tiesību pārkāpšanu un tas varētu draudēt 
līdz par federācijas statusa zaudēšanu.   
 
Nolēma: Noraidīt RE Autokluba iesniegumu  
 
Balsojums: 
PAR –10  J.Naglis, A.Zvingevics, J.Krastiņš , L.Medne, V.Brutāns, V.Kalve, K.Vīdušs, J.Ducmanis, R. Lilienšteins, 
G.Kosojs 
PRET – 0 
ATTURAS – 0  
 
Ģ.Auziņa iesniegums  - L.Medne informē par iesniegumu no Ģ.Auziņa, kā arī to ka šādās situācijās kad persona 
piesaka licenci bet ilgu laiku nav atbildes vai apstiprinājuma ir jāsazināt telefoniski ar LAF darbinieku. Jo iespējama 
tehniska kļūda, kāda bija arī šajā gadījumā kad nentika ielikta apstiprinājuma atzīme. Kopš jūlija darbiniece, kas bija 
atbildīgā parl icencēm vairs nestrādā un grāmatvedei un ģenerālsekretārei ir papildus jāveic šie pienākumi, kas 
iespējams bija par kļūdu kapēc netika veikta atbilstoša atzīme. 
 
TD ziņojums par A.Šimkus iesniegumu 
  
Tā kā nav ieradier Tehniskā dienesta vadītājs, tad šo jautājumu pārceļ uz nākošo sēdi. 
Notiek diskusija ar A.Šimku par drošības karkastu sertificēšanas un ražošanas jautājumiem.  
 
A.Zvingēvics jautā cik tālu jautājums par komisiju nolikumiem. 
K.Vīdusš un L.Medne ziņo ka tiek strādāts un nākošajā sēdē iespējams būs pirmais uzmetums 
Vai ir saņemti priekšlikumi par Kodeksa labojumiem? 
L.Medne ziņo ka nav. 
 
Nākamā sēde 7.septembris. 
 
 
 
 


