
 

RALLIJA KOMISIJAS PADOMES 
 

SĒDES PROTOKOLS 

 

2022. gada 09. jūnijs        Nr. 01/2022 

Sēdi vada padomes priekšsēdētājs:  R. Strokšs 

Sēdē piedalās padomes locekļi: A.Pīlēns, R.Elbakjans, M. Neikšāns, J.Krastiņš, 

A.Zvingevics, A.Šimkus, N.Vuguls 

Zoom: U.Hmieļevskis,  J. Sniedzāns 

 

Sēde notiek Rīgā, Zemgala gatve 71 

Plkst. 18:00 – 20:10 

Darba kārtība: 

1. Darba kārtības apstiprināšana 

2. R. Strokša atskaite par tikšanos ar rallija organizatoriem un sportistiem 

3. R. Strokšs informē par IZM atbildes vēstuli 

4. R. Strokšs par Wild card piešķiršanu 

5. M. Neikšāns par Ugandas sportista licencēšanu 

6. A. Šimkus par vēstuli Prezidijam 

 

1. Tiek vienbalsīgi apstiprināta darba kārtība.  

2. R. Strokšs izklāsta galvenos rallija organizatoru paustos viedokļus: atjaunot ralliju 

apmaiņas posmus, rīkot NEZ sacensības, samazināt izdevumus par medicīnas, glābšanas 

un apsardzes pakalpojumiem, par raidījumiem TV vai internetā, mājas lapas un sociālo 

tīklu izveidi, mārketinga speciālista piesaiste, par kopējas materiālās bāzes izveidi un tās 

izmantošanu, LAF tiesnešu apmācības, tehniskās komisijas optimizācija, izskaidrojumu, 

ko ietver LAF apdrošināšanas polise, par savlaicīgu dokumentu publicēšanu. R. Strokšs 

turpina izklāstīt galvenos sportistu paustos viedokļus: par vienotu datu bāzi informācijas 

apmaiņai, mājas lapas izveidi, Podkasti, mono riepu ieviešanu, vēlamais ralliju sacensību 

raksturojums – 80-90km, apmaiņas posmi, 5-8 posmi gadā, 2-2,5 dienas, bez attālinātiem 

degvielas uzpildes punktiem, mehāniķiem 1 diena, nemainīga dalības maksa, pietiekamu 

laiku pārbraucieniem, skaidra informācija par treniņiem, kopīgi treniņi pirms sezonas, 

viens servisa parks ar ilgāku laiku, neapmierinātība ar sezonas noslēguma pasākumu, 

sacensību atspoguļojums TV vai internetā, par savlaicīgu dokumentu publicēšanu, 

dokumentus uz TK - aizpildīt elektroniski, aizmugures piedziņas automašīnas nošķirt no 

priekšpiedziņas, rīkot apmācības un seminārus, neapmierinātība par licenču 

sadrumstalotību, vairāk caurlaides uz pasākumiem,  rallijaspirnta sacensību garums 50-

70km, , Vēsturiskais rallijs – brauc kā pirmie, vēlamas regularitātes sacensības.  

Nolēma: Visiem padomes locekļiem, sagatavot uz nākamo sēdi priekšlikumus un 

risinājumus par rallija organizatoru un sportistu izteiktiem viedokļiem. 

 



3. Atsaucoties uz IZM atbildes vēstuli, Krievijas un Baltkrievijas sportistiem, LAF rīkotajās 

sacensībās piedalīties liegts. 

4. R. Strokšs izsaka priekšlikumu, piešķirt wild card Eric Haiden. Nolēma: Vienbalsīgi tiek 

nolemts, piešķirt wild card Eric Haiden. 

 

5. M. Neikšāns jautā, vai ASV dzīvojošam Ugandas pilsonim, tiks piešķirta LAF licence, ja 

viņš nobrauks 2 treniņbraucienus, minirallija sacensības Igaunijā un ralijsprintu Cēsīs? 

Nolēma: Atbildot uz M. Neikšāna jautājumu – LAF licence Ugandas sportistam tiks 

izsniegta, pie 5 punktā minēto nosacījumu izpildes. 

6. A. Šimkus lūdz atbalstīt viņa iesniegumu Prezidijam, par to, lai sportistiem visus 

dokumentus izsniegtu LAF telpās. Nolēma: Vienbalsīgi tiek atbalstīts A. Šimkusa 

iesniegums. 

Sēde tiek slēgta. 
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