
 

RALLIJA KOMISIJAS PADOMES 
 

SĒDES PROTOKOLS 

 

2022. gada 21. septembris       Nr. 02/2022 

Sēdi vada padomes priekšsēdētājs:  R. Strokšs 

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

A.Zvingevics, U.Hmieļevskis,  A.Šimkus 

Zoom: N. Vuguls, J. Sniedzāns 

Sēde notiek Rīgā, Zemgala gatve 71 

Plkst. 18:00 – 20:30 

Darba kārtība: 

1. Rallijs Liepāja, LAF novērotāja atskaite un diskusijas. - Andris Zvingevics. 

2. Rallijs Cēsis, LAF novērotāja atskaite un diskusijas. - Andris Zvingevics. 

3. Guntis Lielkājis - braukšana rallijā bez derīgas autovadītāja licences (Komisāru 

lēmums rallijā Cēsis Nr. 5) - Sportists uzaicināts. 

4. Rallijs “Louna Eesti Rally" atskaite un diskusijas. - Jānis Krastiņš. 

5. LRČ 2023. gada sacensību kalendāra projekta apspriešana. 

     Rallijsprinta 2023. gada sacensību kalendāra projekta apspriešana. 

     Historic 2023. gada sacensību kalendāra projekta apspriešana. 

6. Mono riepas. 

7. LRČ 2023. gada nolikuma projekta apspriešana. 

8. Apbalvošana (gredzeni, kausi, pasākums). 

9. Dažādi. 

 

1. A. Zvingevics ziņo par rallijā „Liepāja” novēroto: Ļoti labi noorganizēts pasākums. 

Evakuācijas ceļi brīvi, NMP ar ārstu un ārsta palīgu, PS11 sakarus nodrošināja caur 

vidus rāciju punktu. Rallija centrā GPS 20 sek. nobīde. LAF komisārs sacensību laikā 

brauca ar privāto automašīnu, bet ar viņam domāto oficiālo automašīnu brauca 

neidentificēta persona. Ieteikums starta vietās nodrošināt cietu pamatu. Nolēma: pieņemt 

zināšanai. 

 

2. A. Zvingevics ziņo par rallijā „Cēsis2022” novēroto: Jūtams progress sacensību rīkošanā, 

starts uz asfalta, ātrumposmos ceļi plati ar stingru segumu. Kā mīnusu var minēt, ka TK 

nebija iespējams apskatīties mašīnu no apakšas, neprecizitātes drošības plānā, podiuma 

startā nebija ugunsdzēšamais aparāts, PS1 skatītāju vietā 2 žogi – grūti izbraukt. PS3 

evakuācijas ceļš garš un šaurs. Nolēma: pieņemt zināšanai. 

 

3. Izskatot rallija „Cēsis 2022” komisāru žūrijas lēmumu par Gunta Lielkāja pārkāpumu, 

piedalīšanos sacensībās bez derīgās autovadīšanas apliecības. G. Lielkājis tika uzaicināts 

uz sēdi, bet neieradās. Jautājums tika izskatīts bez viņa klātbūtnes. Nolēma: Apturēt G. 

Lielkāja licenci. Saņemt oficiālu informāciju no CSSD par G. Lielkāja autovadīšanas 

apliecību. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 



4. J. Krastiņš ziņo par rallijs “Louna Eesti Rally” novēroto: Ļoti labi noorganizēts rallijs, 

sportistiem patika ātrumposmi, rallija centrs tuvu servisa parkam un TK. Iesaku “Louna 

Eesti Rally” izvēlēties kā apmaiņas posmu 2023 gadā. Nolēma: pieņemt zināšanai. 

 

5. J. Krastiņš iepazīstina klātesošos ar provizorisko patlaban zināmo 2023. gada sacensību 

kalendāru. LRČ 2023 sastāvēs no pieciem līdz sešiem posmiem, ar diviem izbraukuma 

rallijiem Igaunijā un Lietuvā. Nolēma: Precizēt organizatoru vēlamos sacensību 

rīkošanas datumus līdz nākošajai padomes sēdei 13.10.2022. Izstrādāt Vēsturisko rallija 

automašīnu TK noteikumus 2024. gadam. 

 

6. R. Strokšs izsaka priekšlikumu no 2023. gada ieviest mono riepas. Nolēma: sagatavot 

tenderi par tiesībām piegādāt riepas. 

 

7. J.Krastiņš iepazīstina klātesošos ar nākamā gada LRČ nolikuma projektu. Notiek 

projekta apspriešana un priekšlikumu diskutēšana. Nolēma: līdz 13.10.2022. iesūtīt 

priekšlikumus. 

 

8. LRČ, RSK un VRK čempionāta un kausa apbalvošanas pasākums. Nolēma: pārcelt 

jautājuma izskatīšanu uz nākošo sēdi.  

 

9.1. J. Krastiņš ierosina samazināt rallijsprintam „Vecpils 2022” maksu par iekārtām. 

Nolēma: Samazināt maksu par iekārtā par 50%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

 

9.2. J. Krastiņš un A. Šimkus iepazīstina ar jaunumiem TK, kas saistīts ar drošības lapu 

aizpildīšanu, sagatavošanu un uzglabāšanu. Nolēma: izmaksas segt no LRČ līdzekļiem. 

 

Sēde tiek slēgta. 

Padomes priekšsēdētājs  
R. Strokšs 

 
 
Protokolēja 

E. Zvagule 

 

 

 


