
 
 

Latvijas Motosporta federācijas 

Prezidija sēdes protokols Nr.5 

 

2017.gada 13.jūlijs 

Rīgā, Dzērbenes iela 27 

 

Sēdes sākums: plkst.14:00 

 sēdi vada – Mārtiņš Lazdovskis 

 sēdi protokolē – Kaspars Kuļikovs 

 

Sēdē piedalās (ar balsstiesībām): 

Prezidents Mārtiņš Lazdovskis + 

Viceprezidents Agris Lungevičs + 

Enduro komisijas vadītājs       Kaspars Ērkulis - 

Motokrosa komisijas vadītājs Kristers Serģis + 

Motošosejas komisijas vadītājs       Andrejs Kuzņecovs + 

Treka komisijas vadītājs       Vladimirs Ribņikovs - 

Triāla komisijas vadītājs Egils Agarskis - 

Tūrisma komisijas vadītājs       Nils Freivalds + 

Skijoringa komisijas vadītājs Artis Rasmanis + 

 

Sēdē piedalās (bez balsstiesībām): 

Kaspars Kuļikovs, LaMSF ģenerālsekretārs 

Oskars Ozols, LaMSF Tiesnešu kolēģijas vadītājs 

Kaspars Kalvītis, LaMSF darbinieks 

 

Darba kārtība: 

1) LaMSF mājas lapas koncepta prezentācija 

2) Latvijas MX Junioru izlases vadītāja un izlases sastāva apstiprināšana 

3) Grozījumi LaMSF Sporta Kodeksā 

4) Dažādi 
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1. LaMSF mājas lapas koncepta prezentācija 

M.Lazdovskis iepazīstina prezidiju ar jauno LaMSF darbinieku Kasparu Kalvīti, kas turpmāk būs 

atbildīgs par LaMSF mājas lapu un LaMSF sociālo tīklu administrēšanu.  

K.Kalvītis prezentē jauno LaMSF mājas lapas konceptu, kas tiks veidots uz WordPress.com bāzes. 

Prezidijs pārrunā vēlamo mājas lapas struktūru un funkcionalitāti. Vienojas, ka LaMSF kalendārs 

tiks pilnveidots uz sistēmas Licences.lv bāzes, kur tiks izvietoti arī sacensību nolikumi, rezultāti u.c. 

dokumentācija saistībā ar sacensībām. Jauno LaMSF mājas lapu plānots izveidot līdz š.g. augusta 

sākumam.   

 

2. Latvijas MX Junioru izlases vadītāja un izlases sastāva apstiprināšana 

Pamatojoties uz Sporta kodeksa 5.4.3.punktu: "Komisija lemj par izlases kandidātiem, Latvijas 

izlases sastāvu un pārējiem jautājumiem savas izlases kompetences robežās un iesniedz tos 

apstiprināšanai Prezidijam." un atbilstoši Motokrosa komisijas 26.jūnija sēdes lēmumam, Kristers 

Serģis lūdz prezidiju apstiprināt Latvijas Junioru izlasi solo motokrosā. 

 

Lēmumi:  

1) Apstiprināt 2017.gada Latvijas Junioru izlasi dalībai Pasaules Junioru čempionātā 

solo motokrosā Igaunijā 29.-30.jūlijā šādā sastāvā: Izlases vadītājs – Lauris Freibergs, 

MX65 sportisti: K.Janbergs, J.Kubuliņš, K.A.Reišulis, K.Maslovs, U.Freibergs; MX85 

sportisti: R.Kursītis, E.Bidzāns, M.Pumpurs, R.Blumfelds, R.Aumeistars; MX125 

sportisti: V.Logins, R.Žuks, N.N.Sūna, S.Frienbergs, R.E.Ozoliņš.  

2) Apstiprināt finansiālo atbalstu izlasei, sedzot FIM licenču, ceļojuma apdrošināšanu, 

sagatavošanās nometnes, kreklu un dienas naudu izmaksas 6750 EUR apmērā.  

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Mārtiņš Lazdovskis X   

Arnis Lungevičs X   

Andrejs Kuzņecovs X   

      Kristers Serģis X   

      Nils Freivalds X   

      Artis Rasmanis X   
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3. Grozījumi LaMSF Sporta Kodeksā 

Nolukā pilnveidot tehniskās komisijas darbu, uzlabot kontroli un kvalitāti, kā arī stiprināt 

motosporta tiesnešu darbu LaMSF kalendārā reģistrētās sacensībās, prezidijs diskutē par 

nepieciešamajiem grozījumiem LaMSF Sporta kodeksā.  

 

Lēmums: Apstiprināt grozījumus LaMSF Sporta kodeksā, paredzot šādas izmaiņas: 

1) Izslēgt 3.3.1.1.punktu;  

(stāsies spēkā ar 2017.gada 15.decembri) 

2) Papildināt 6.nodaļas 6.1.punktu šādā jaunā redakcijā- „Oficiālā persona, tai skaitā 

LaMSF licencēts tiesnesis,  drīkst strādāt tikai LaMSF, FIM un/vai FMN kalendāros 

reģistrētās sacensībās. LaMSF Tiesnešu kolēģija ir tiesīga anulēt izsniegto oficiālās 

personas licenci vai samazināt tiesnešu kategoriju, ja konstatē, ka oficiālā persona, tai 

skaitā LaMSF licencēts tiesnesis, pildījusi tiesneša amatu sacensībās, kas nav reģistrēts 

LaMSF, FIM un/vai FMN kalendārā.”;  

(stāsies spēkā ar 2017.gada 15.decembri) 

3) Papildināt 6.2.3.4. nodaļu ar 6.2.3.4.14. punktu šādā jaunā redakcijā-„6.2.3.4.14. 

nodrošina transponderu pareizu izvietojuma un baterijas pārbaudi uz motocikla pēc 

laika kontroles tiesneša/brigādes norādījumiem.”  

(stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi).  

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Mārtiņš Lazdovskis X   

Arnis Lungevičs X   

Andrejs Kuzņecovs X   

      Kristers Serģis X   

      Nils Freivalds X   

      Artis Rasmanis X   

 

4. Dažādi 

 Prezidents informē prezidiju par LaMSF finansiālo situāciju un to ka ir veikti norēķini ar 

FIM. Prezidijs pārrunā situāciju saistībā ar LaMSF debitoriem. Vienojas, ka visiem 

parādniekiem tiks izsūtīts aicinājums un atgādinājums veikt norēķinus ar LaMSF. Uz 
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nākamo prezidija sēdi LaMSF grāmatvedībai sagatavot pārskatu par LaMSF 

pamatlīdzekļiem. 

 Prezidents informē prezidiju par Latvijas delegācijas komandējumu FIME kongresā Romā 

š.g. 30.jūnijā, 1.jūlijā. LaMSF kongresā tika pārstāvēts Motokrosa, Enduro, Triāla, Treka, 

Vides, Medicīnas un Juridiskajas komisijās un paneļos, kā arī FIME Ģenerālajā asamblejā.  

 Ģenerālsekretārs informē par izstrādāto Ministra kabneta noteikumu projektu saistībā ar 

Sporta likumā doto deleģējumu trašu un tiesnešu licencēšanai. MK noteikumu projekts 

iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijā.   

 Ģenerālsekretārs informē par iesniegto LaMSF rakstveida paskaidrojumu Jelgavas 

administratīvajai tiesai lietā par trases „Latsvilla” izdotās licences Nr.27 izdošanas likumību 

saistībā ar trases licences maksas piemērošanu. Prezidents un ģenerālsekretārs ir iepazinies 

ar lietas materiāliem un uzskata, ka trases „Latsvilla” licences izdošanas procesā nav pieļauti 

procesuālie pārkāpumi.  

 2017.gada 7.jūlijā saņemts iesniegums no Natālijas Cīrules ar lūgumu atļaut viņas 

nepilngadīgajam dēlam Akselam Cīrulim startēt Baltijas valstu čempionātos supermoto 

SuperQuad klasē. Jautājuma būtība- Akselam ir 13 gadi, bet klase SuperQuad ir no 16 gadu 

vecuma.   

Lēmums: Atļaut Akselam Cīrulim startēt  SuperQuad klasē ar nosacījumu, ja abi 

Aksela vecāki (vai likumiskie aizbildņi) iesniegs LaMSF adresētu rakstisku piekrišanu 

Aksela Cīruļa dalībai motosporta pasākumos. Rakstveida piekrišanā jānorāda, ka abi 

vecāki ar savu parakstu uzņemas pilnu atbildību un apliecina, ka neprasīs atbildību no 

LaMSF vai organizatora par nelaimes gadījumiem, kas varētu rasties sacensību laikā, 

tai skaitā sportista veselības stāvokļa dēļ. Kā arī abi vecāki uzņemsies visu risku un 

atbildību par sportista (nepilngadīgā dēla) radītajiem materiālajiem zaudējumiem vai 

veselības bojājumiem, ja tādi nākotnē iestāsies.  

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Mārtiņš Lazdovskis X   

Arnis Lungevičs X   

Andrejs Kuzņecovs X   

      Kristers Serģis X   

      Nils Freivalds X   
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      Artis Rasmanis X   

 

Par nākamo prezidija sēdes datumu pēc nepieciešamības vienoties augusta/septembra mēnesī.  

 

Sēdes beigas: plkst. 17:30 

 

Sēdes vadītājs: Mārtiņš Lazdovskis 

 

Sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs 

 

 


