
  

LAF Prezidija20.09.2022. sēdes protokols 
 

 

 

Sēdes numurs: 08/2022; Vieta: LAF Birojs G.Zemgala gatve 71 /Zoom platforma 

#. Darba kārtība 

1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

2. Drošības karkasu sertificētāju dokumentu aprite un atbildība par dokumentu kvalitāti 

 

3. Šosejas avārija  Lietuvā 

4.  Iesniegums sūdzība no Dzintara Filipsona juridiskā pārstāvja 

5.  Pasaules rallijkrosa čempionāta reģistrācijas maksa LAF 

6.  Dažādi 

- LAF caurlaides 2023 

- NEZ sapulces 

- FIA Eiropas čempionāts autokrosā 

- Kalendārs 2023 gadam  

 

7.  Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Raimonds Kisiels, Prezidents ( no 19.00) 

2. Jānis Naglis, Viceprezients 

3. Andris Zvingevics, Viceprezidents 

4. Jānis Krastiņš, Viceprezidents ( no 19.00) 

5. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

6. Eduards Kalve, SAK p-ājs 

7. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 

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

9. Reinis Lilienšteins Krosa k p-ājs 

 

Pieaicinātie:  

N.Judeika – LAF biroja asistente 

       Zoom: 

Gunārs Kosojs, FIA Pārstāvis Off -road 

Elīne Berķe Drifta&Dragreisa k. p-āja  

Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs  

 

 

Sēdi protokolē: L.Medne 

 

 

 

1. Darba kārtības apstiprināšana un papildināšana 

 

Tiek papildināta darba kārtība  un  mainīta izskatīšanas kārtība. 

 

Nolēma: Apstiprināt kārtējās sapulces darba kārtību. 

Balsojums: 

PAR –10  J.Naglis, A.Zvingevics, , L.Medne, V.Brutāns, E.Kalve, K.Vīdšs, J.Ducmanis, R. 

Lilienšteins, G.Kosojs E.Berķe  

PRET – 0 

ATTURAS – 0  



 

 

2. Iesniegums sūdzība no Dzintara Filipsona juridiskā pārstāvja 

 

R.Lilienšteins izklāsta situāciju, kas norisinājās sacnesībās par ko ir radušās domstarpības starp 

sportistu , komisaru un sacnesbu rīkotāju. Sportists ir vairākkārtēji apvainojis komisāru un rīkotāju, 

un pat to ir saņēmis sodu, kas tika atbilstoši noformēts un sportists tika iepazīstināts ar šo lēmumu. 

Attiecīgi arī krosa komisijā tika izskatīta atkārtoti, šī sportista uzvedība,  tika iacināts piedalītes arī 

sportists,  un tika piemērots sods licences anulēšana par ētikskas dabas pārkāpumiem.  

Pēc tam sekoja šī sūdzība no sportista juridiskā pārstāvja.  

Netika saņemts nedz Apelācijas pieteikums nedz arī Apelācijas prasība par nevienu no šiem 

lēmumiem.  

Notiek diskusija prezidija locekļu starpā.  

 

Nolēma: Krosa komisija rīkojusies  atbilstoši, LAF Prezidijs nesaskata pārkāpumus. Sportists 

nav izmantojis savas LAF  Nacionālajā sporta kodeksā noteiktās tiesības iesniedzots 

Apelācijas pieteikumu  un Apelāciju par Komisāra lēmumu vai LAF Krosa komisijas 

lēmumu. LAF Preizidjs uzskata sūdzību par nepamatotu.  

 

Balsojums: 

PAR –10  J.Naglis, A.Zvingevics, , L.Medne, V.Brutāns, E.Kalve, K.Vīdšs, J.Ducmanis, R. 

Lilienšteins, G.Kosojs E.Berķe  

PRET – 0 

ATTURAS – 0  

 

3. Pasaules rallijkrosa čempionāta reģistrācijas maksa LAF 

 

R.Lilienšteins informē, ka Pasaules rallijkrosa reģistrācijas maksas daļa no krosa komisijas netika 

atbrīvots bet tikai piemērota maksa tikai par viena posma reģistrāciju kaut arī notika divi posmi 

vienā nedēļas nogalē. 

Notiek diskusija par LAF Sekretariāta daļas atvieglojumu. Šogad vēl situācija diezgan smaga 

rīkotājam, maz dalībnieku, kā arī daudz citu pasākumu vienā nedēļas nogalē ,kas atņēma daudz 

skatītājus un iespējamos dalībniekus. 

 

Nolēma: 2022.gadā atbrīvot no LAF Sekretariāta daļas maksājuma par sacenesību 

reģistrāciju.  

Balsojums: 

PAR –10  J.Naglis, A.Zvingevics, , L.Medne, V.Brutāns, E.Kalve, K.Vīdšs, J.Ducmanis, R. 

Lilienšteins, G.Kosojs E.Berķe  

PRET – 0 

ATTURAS – 0  

 

4. Drošības karkasu sertificētāju dokumentu aprite un atbildība par dokumentu kvalitāti 

 

L.Medne informē par gadījumu ar drošības karkasa sertifikātu E.Grencim FIA Eiropas čempionātā. 

Par ko saņēma aizrādījumu no FIA par mūsu dokumentu apriti un iespējām viltot mūsu 

dokumentus. Attiecīgi turpmāk drošības karkasu sertifikātiem tiek apzīmogota katra lapa. Kā arī 

papildus tiks padomāts par aizsardzības iespējām pret nesaskaņotiem labojumiem, kā tas bija 

E.Grenča gadījumā. 

 

Nolēma: Tā kā FIA ir informēts par šo nepatīkamo gadījumu un tas met ēnu kopumā uz LAF 

darbu, jāaizicina uz nākošo Prezidija sēdi E.Grencis un A.Šimkus lai sniedz paskaidrojumus.  

Balsojums: 

PAR –10  J.Naglis, A.Zvingevics, , L.Medne, V.Brutāns, E.Kalve, K.Vīdšs, J.Ducmanis, R. 

Lilienšteins, G.Kosojs E.Berķe  

PRET – 0 

ATTURAS – 0  



 

 

 

 

 

 

 

5. Šosejas avārija Lietuvā 

 

J.Ducmanis stāsta ka Lietuvā Kačerginas trasē notika avārija kurā cieta 12 automašības. Par laimi 

tikai pāris sportisti tika aizvesti uz slimnīcu uz papildus pārbaudēm bet tika palaisti mājās jo 

nopietnas traumas netika konstatētas.  

Pielikumā detalizēlizēts situācijas apraksts un iespējamie risinājumi. (Pielikums 1)  

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai Šosejas komisijas ziņojumu. Rekomendēt veikt pārrunas ar trases 

īpašniekiem un Lietuvas federāciju par trases drošibas  uzlabošanas darbiem.  Ja tas nav 

iespējams , domāt par trases uzlabošanu pašiem vai censties nerīkot sacensības Kačerginas 

trasē.  

Balsojums: 

PAR –10  J.Naglis, A.Zvingevics, , L.Medne, V.Brutāns, E.Kalve, K.Vīdšs, J.Ducmanis, R. 

Lilienšteins, G.Kosojs E.Berķe  

PRET – 0 

ATTURAS – 0  

 

6. Dažādi 

 

- LAF Caurlaides 

 

L.Medne prezentē jauno caurlaižu dizainu, kas no 2023 gada  būs kā pielikums visem rīkotājiem pie 

rīkosanas līguma.  

Ieteikums auto caurlaidei arī uzrakstīt vārdu uzvārdu. 

 

 

- NEZ Sapulces 

 

L.Medne informē ka neskatoties uz to ka šogad sākotnēji tika plānots ka NEZ sapulce viena būs 

klātienē, tā nenotiks klātienē bet zoom platformā 30.septembrī 12. 00  CET vai 13.00 pēc mūsu 

laika. 

 

 

- FIA Europas čempionāts autokrosā 2023. 

 

G.Kosojs prezentē jauno FIA ideju ka tomēr paliek pie 12 posmu kalendāra jo Francijas trase ir 

ieguldījusi līdzekļus trases uzlabošanas darbos un posmu rotācija un izslēgšana var iedragāt rīkotāju 

finanses. G.Kosojs lūdz atbalstu balsojumā FIA Off road komisijā par 12 posmu EČ Autokrosā 

atbalstišanu. Preizdijs atbalsta šādu nostāju FIA Off road komisijas sēdē. 

 

 

- Kalendārs 2023 gadam  

 

L.Medne informē ka plānotie FIA čempionāti 2023. gadā  

 

FIA Eiropas Autokrosa čempionāts   3-4 jūnijs 

FIA  Eiropas Rallija čempionāts  16. -18 jūnijs 

 

Pagaidām nav zināms pasaules rallijkrosa čempionāta datums. L.Medne saliks atkal visu google 

sheet un nosūtis visiem linku lai var katrs salikt savas komisijas sacnesību datumus. 



 

 

 

A.Zvingevis pie dažādi vēlas izteikt dažus novērojumus un aizrādījumus. 

 

- LAF lapā ne visām komisijām ir publicēti rezultāti, tapēc lūgums visiem to izdarīt. 

- Nav publicēts protokols no vienas preizdija sēdes un turpmāk lūgums publicēt prezidija 

sēdes proktolus nedēļas laikā pēc prezidija.  

 

J.Krastiņš papildina pie dāžadi par Mediju vestēm. 

L.Medne informē ka šis arī jau ir piefiksēts un tiklīdz Zane būs no atvaļinājuma atpakaļ viņa ar to 

nodarbosies. 

 

L.Medne informē arī ka uz FIA MSG komanda ir nokomplektēta šonedēļ arī noslēdzas pietiekumu 

iesniegšnas termiņš. Kartinga komisija informē, ka tomēr neviens no kartinga braucējiem nebija 

gatavs investēties šādā pasākumā neskatoties ka dalības maksu sedz komisija. 

 

7. Nākošā sēde 18.oktobris  - Otrdiena. 

 

 

 


