
  

LAF Prezidija 18.10.2022. sēdes protokols 
 

 

 

Sēdes numurs: 10/2022; Vieta: LAF Birojs G. Zemgala gatve 71 /Zoom  

Laiks #. Darba kārtība Piezīmes  

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

 

18:05 2. LAF  apbalvošana 2023. gadā  Komisiju viedoklis 

18:30 3. Dažādi 

  

Aktualitātes no komisijām 

19.00 4.  Nākošās sēdes datuma noteikšana 16. vai 23. novembris 

 

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

 

1. Andris Zvingevics, Viceprezidents 

2. Jānis Krastiņš, Viceprezidents 

3. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

 

4. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k. –p-ājs 

5. Reinis Lilienšteins Krosa k. p-ājs 

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

 

Pieaicinātie:  

N. Judeika – LAF biroja asistente 

R. Elbakjans  -  Tehniskā dienesta vadītājs 

Zoom: 

Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs  

Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs  

 

Nav ieradušies:  

Raimonds Kisiels, Prezidents  

Jānis Naglis, Viceprezidents 

Gunārs Kosojs, FIA Pārstāvis Off -road 

Raimonds Strokšs, RK priekšsēdētājs 

 

Pilnvaras:  

Eduards Kalve, SAK p-ājs -  Voldemārs Kalve 

 

Sēdi protokolē: L. Medne 

 

 

 

1. Darba kārtības apstiprināšana un papildināšana 

 

Tiek papildināta darba kārtība. 

 

Nolēma: Apstiprināt kārtējās sapulces darba kārtību. 

Balsojums: 

PAR – 9; A. Zvingevics, , L. Medne, V. Brutāns, V. Kalve, K. Vīdušs, J. Ducmanis, R. Lilienšteins, 

E. Berķe, J.Krastiņš 

PRET – 0 

ATTURAS – 0  

 

 



 

 

Pirms darba kārtības jautājumu izskatīšanas L. Medne vēlas informēt, ka ar novembri LAF Preses 

dienestā vairs nedarbosies Zane Lielkāja-Gerika. Notiek pārrunas ar iespējamiem kandidātiem un 

cerams, ka arī līdz novembrim jau būs skaidrība, vai ir atrasts cilvēks preses dienestam, par ko visi 

arī tiks painformēti. 

 

 

2. LAF Apbalvošana 2023  

 

L. Medne lūdz komisijām izteikt viedokli par to, vai ir apsvērušas un apspriedušas savās padomēs 

šo ideju atkal atgriezties pie kopējās apbalvošanas. 

Notiek diskusija un komisijas saka, ka pašlaik grūti pateikt, kāda situācija būs pēc šī gada 

apbalvošanas, un, visdrīzāk, ka pie šī jautājuma jāatgriežas nākošā gada sākumā. Jāņem vērā, ka ir 

būtisks izmaksu pieaugums šajā sektorā, kas attiecas uz ēdināšanu un izklaidi. 

Komisijām arī nekāds būtiskais ietaupījums nav, jo nav iespējas tirgot ielūgumus, bet izmaksas 

tāpat saglabājas. 

Tiks apspriestas iespējamās pasākuma telpas.  

 

 

Nolēma: šo jautājumu izskatīt 2023. gada sākumā un konceptuāli vienoties. 

 

Balsojums: 

PAR – 9; A. Zvingevics, L. Medne, V. Brutāns, V. Kalve, K. Vīdušs, J. Ducmanis, R. Lilienšteins, 

E. Berķe, J. Krastiņš 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

Dažādi: 

 

L. Medne lūdz komisijām pastāstīt par šī gada sezonu, jo gandrīz visām komisijām tā ir 

noslēgusies. Kādi jaunumi, vai ir notikusi un vai notiks apbalvošana, kādi plāni uz 2023. gadu. 

 

Krosa komisija: 

R.Lilienšteins informē, ka sezona noslēgusies, apbalvošanas pasākums arī jau noticis. Kopumā ļoti 

veiksmīga sezona, liels dalībnieku skaita pieaugums. Pašlaik notiek darbs pie nākošā gada 

kalendāra sastādīšanas, lai katrs seriāls notiktu savā nedēļas nogalē. 

Problemātika ir tiesneši un to nepietiekamība, kā arī pārslodze sezonas laikā. Doma ir aktīvi strādāt 

arī pie šī jautājuma, lai uzlabotu situāciju. 

 

SAK: 

Palikušas vienas sacensības šajā sezonā. Kopumā piramīda, kas izveidota SAK, strādā arī dzīvē, no 

autosprinta sportisti pāriet vai nu uz miniralliju un pēc tam uz rallijsprintu, vai kādu citu disciplīnu. 

Ziemas autosprinta kalendārs arī ir jau gatavs. Jādomā par dalības maksu un licenču maksu celšanu, 

jo ar pašreizējo budžetu nav iespējams izdzīvot. 

 

Trofi–reids: 

Apbalvošana notiks 12. novembrī. Nākošā gada kalendārs par 90% gatavs. Jāvienojas ar Lietuvu 

par apvienotajiem posmiem. Arī jāatzīmē tiesnešu problēma. 

 

Drifts: 

Apbalvošana tiks rīkota nedaudz vēlāk uz novembra beigām - 26.novembrī,  jo visa komanda dodas 

uz FIA MSG. Kalendārs ir gatavs, bet aizķeršanās ar 333 posma apstiprināšanu. “Street” klasē 

sportistu pieaugums.  

Par dragreisu nav daudz, ko teikt. Tur iestājies panīkums, bet 3 posmi šogad notika kausa izcīņā. 

Sportisti nav gatavi dalības maksu pieaugumam, no 50 EUR (kāda šeit ir doma?) un attiecīgi par 

šādu summu nav neviens, kas varētu sarīkot sacensības. 



 

Šosejas komisija: 

J. Ducmanis apbalvošana nav notikusi un nav vēl saplānota. Iespējams kā pagājušajā gadā -  kopā ar 

1. posma apbalvošanu. Tikai BMW klase izpildīja LČ kritērijus. No nākošā gada ABC Race arī 

vēlas čempionāta statusu un viņiem ir visas iespējas izpildīt LČ kritērijus. Notiek darbs pie 2023. 

gada kalendāra. 

 

Kartinga komisija: 

V. Brutāns informē, ka kartinga komisija noteikti vēlētos kopējo apbalvošanu, jo tas bija prestižs 

LAF pasākums.  

Sezona notikusi kā plānota. Dalībnieku skaits samazinājies ierobežojumu dēļ ar Krieviju un 

Baltkrieviju. Ir starptautiski sasniegumi - šogad 6 sportisti dodas uz “Rotax Grand Finals”. 

Šogad pirmo reizi notika apvienotās sacensības ar Lietuvu, iespējams, ka sadarbība turpināsies arī 

nākošajā gadā, tāpat kā Baltijas kauss. 

Ir izstrādāta kartinga attīstības stratēģija, kas tiks virzīta uz apstiprināšanu 22. oktobrī  kartinga 

biedru sapulcē.  

Kopā ar sapulci notiks arī jauna kartinga komisijas padomes priekšsēdētāja vēlēšanas. V. Brutāns 

vairs nekandidēs uz šo amatu.  

Vēlāk vakarā tajā pašā dienā notiks arī 2022. gada apbalvošanas pasākums. 

 

Rallija komisija: 

Apbalvošana plānota 10. decembrī Cēsīs. Dalībnieku skaits arī samazinājies dēļ jau iepriekš 

minētajiem ierobežojumiem.  

Arī rallijsprintā dažādu apsvērumu dēļ dalībnieku skaits samazinājies.  

Plānotais kalendārs 2023. gadam sastādīts. 

 

Tehniskais dienests: 

R. Elbakjans informē, ka TD sapulce notiks 19.novembrī, kurā tiek plānots apstiprināt jaunas 

maksas sporta pasēm un sertifikātu apstiprināšanai, lai veidotu neatkarīgu budžetu, kā arī plānots 

piesaistīt ziedojumus. Notiek diskusija par iespējamo TD neatkarīgo budžetu.  

Komisiju ieteikums ir labāk meklēt un piesaistīt jaunus TD cilvēkus, kuri grib darboties un tos 

pareizi apmācīt. 

 

Dažādi: 

R. Lilienšteins informē, ka Apelācijas tiesa operatīvi izvērtējusi situāciju un pieņēmusi lēmumu 

attiecībā par LČ 5.posmā notikušo negadījumu (apdzīšanas manevru). Kā komisijas vadītājs norādu, 

ka Apelācijas tiesas pieaicinātā eksperta rīcība situācijas izanalizēšanā ir bijusi nekorekta attiecībā 

uz LAF KK iesaistītajiem tiesnešiem, jo pēc notikušās Apelācijas tiesas 2 tiesneši ir norādījuši 

vēlmi neturpināt tiesnešu darba pienākumus, jo ir jāklausās pārmetumi par darbu un personīgi tiek 

aizskarti cilvēki. Ieteikums organizēt kopīgas tiesnešu apmācības, kurās var norisināties veselīgas 

diskusijas, kā arī Apelācijas tiesai lūgums saskaņot ar komisijām pieaicinātos ekspertus.  

Vēršu uzmanību, ka tiesnešu deficīts LAF ir kopīgs jautājums, ļoti būtiski ir nepazaudēt jau esošos 

cilvēkus, bet labāk ir tos izglītot un piesaistīt jaunus. 

 

A. Zvingēvics atbild, ka tiesā izskatītais netiek diskutēts un tiesas tiesības ir izvēlēties ekspertus pēc 

saviem ieskatiem. 

 

Nākošā sēde 23.novembrī. 

 

 

 


