Latvijas Motosporta federācijas
Prezidija sēdes protokols Nr.2
2017.gada 20.aprīlis
Rīgā, Dzērbenes iela 27
Sēdes sākums: plkst.15:00


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
Airita Centere, Anita Veilande, LaMSF grāmatvedes
Darba kārtība:
1) LaMSF finanšu stāvoklis
2) Dažādi/ Iesniegumi

1. LaMSF finanšu stāvoklis
Prezidents lūdz LaMSF grāmatvedībai prezentēt detalizētāku šī brīža LaMSF finansiālo stāvokli.
Grāmatvedība prezentē LaMSF kreditoru un debitoru sarakstus. LaMSF prezidijs uzdod jautājumus
par kreditoriem, grāmatvedība sniedz atbildes un skaidrojumus uz uzdotajiem jautājumiem. Tiek
sniegts detalizēts skaidrojums par FIM parādsaistībām un situāciju ar ziedojuma līgumiem.
Prezidijs pārrunā situāciju saistībā ar LaMSF piedāvātajām apdrošināšanas polisēm un sadarbības
brokeru.
Prezidijs pārrunā situāciju saistībā ar PVN, kuri LaMSF pakalpojumi tiek aplikti ar PVN un, kuri
pakalpojumi tiek klasificēti kā biedra maksas.
Prezidijs vienojas, ka visi komisijām piestādītie tekošie rēķini pirms to apmaksas tiks saskaņoti ar
komisiju vadītājiem e-pastā elektroniski.
Prezidijs vienojas, ka prezidents, viceprezidents un ģenerālsekretārs uz nākamo prezidija sēdi
sagatavos LaMSF budžeta projektu 2017.gadam.
2. Dažādi/ iesniegumi
2.1. Prezidijs saņēmis iesniegumu no LaMSF Tiesnešu kolēģijas komisijas. Sakarā ar radušos
nepieciešamību izgatavot sacensību karogus 62 gb. un “A” kategorijas tiesnešu sacensību apģērbu
izgatavošanu ar LaMSF simboliku, Tiesnešu kolēģija iesniegumā lūdzu rast iespēju piešķirt
finansiālo atbalstu 1000,00 EUR apmērā tiesnešu apģērbam.
Lēmums: Neatbalstīt iesniegumā lūgto finansiālo atbalstu.

Prezidija balsojums:
PAR
Mārtiņš Lazdovskis

X

Arnis Lungevičs

X

Kristers Serģis

X

Kaspars Ērkulis

X

Egils Agarskis

X

Nils Freivalds

X

Artis Rasmanis

X
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2.2. Prezidijs saņēmis iesniegumu no FIME delegāta, Vides tiesneša Miķeļa Melzoba. Iesniegumā
tiek lūgts segt izmaksas par 2016.gada (40 eur) un 2017.gada (300 eur) plānoto komandējumu uz
FIME kongresu un Vides komisijas sēdi Romā, lai priekšlaicīgi varētu iegādāties lidojuma biļetes
un rezervēt viesnīcu. Izmaksu kopapjoms nepārsniedz FIME piešķirto dotāciju 300 eur par vienu
komandējumu.
Lēmums: Atbalstīt FIME piešķirtā finansiālā atbalsta 300,00 EUR izmaksu avansā pirms
FIME kongresa Romā visiem FIME komisiju delegātiem.

Prezidija balsojums:
PAR
Mārtiņš Lazdovskis

X

Arnis Lungevičs

X

Kristers Serģis

X

Kaspars Ērkulis

X

Egils Agarskis

X

Nils Freivalds

X

Artis Rasmanis

X
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ATTURAS

2.3. Prezidijs saņēmis iesniegumu no SIA „Riho” par sadarbības līguma R1/2016 LaMSF 3-1-16/4
pārskatīšanu. Līguma 4.2. punkts nosaka, ka atlīdzības naudas summa 2017. un 2018.gadam var tikt
palielināta, ja palielinās servisa apjoms un par to tiek panākta atsevišķa vienošanās. SIA „Riho”
savā iesniegumā izklāsta līdzšinējo panākto vienošanos ar bijušo LaMSF prezidentu par papildus
samaksu reģistratora un sekretariāta treilera izmantošanai. Šobrīd SIA „Riho” lūdz pārskatīt
sadarbības nosacījumus attiecībā uz reģistratora un sekretariāta treilera maksu.
Prezidijs vienojas neatbalstīt SIA „Riho” sniegto priekšlikumu par papildus samaksas iekļaušanu
esošajā līgumā, bet gan atstāt šo papildus piedāvājumu (reģistratora un sekretariāta nepieciešamībai)
katra organizatora paša ziņā – izmantot vai neizmantot šo pakalpojumu par papildus samaksu no
SIA „Riho”.
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Lēmums: Sagatavot rakstisku atbildi SIA „Riho” par prezidija vienošanos neatbalstīt SIA
„Riho” sniegto priekšlikumu par papildus samaksas iekļaušanu esošajā līgumā, bet gan atstāt
šo papildus piedāvājumu (reģistratora un sekretariāta nepieciešamībai) katra organizatora
paša ziņā.

Prezidija balsojums:
PAR
Mārtiņš Lazdovskis

X

Arnis Lungevičs

X

Kristers Serģis

X

Kaspars Ērkulis

X

Egils Agarskis

X

Nils Freivalds

X

Artis Rasmanis

X
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2.4. Prezidijs saņēmis iesniegumu no TSK „Pīlādzis” ar lūgumu pārskatīt dideferncēto biedru
maksu nolikuma sadaļu par vienreizējām sportistu licencēm un samazināt „A” kategorijas
sacensībās vienreizējo licenču cenu retro motokrosa dalībniekiem līdz 5,00 EUR.
Prezidijs uzskata, ka nebūtu korekti mainīt licenču maksas sezonas laikā, bet vienojas pārskatīt retro
klašu licenču maksas nākamai gada sezonai.
Lēmums: Neatbalstīt iesniegumā lūgto licenču cenu samazinājumu retro motociklu klasēm
motokrosā. Pārskatīt retro licenču maksas 2018.gada sezonā.

Prezidija balsojums:
PAR
Mārtiņš Lazdovskis

X

Arnis Lungevičs

X

Kristers Serģis

X

Kaspars Ērkulis

X

Egils Agarskis

X
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Nils Freivalds

X

Artis Rasmanis

X

2.5. Prezidijs saņēmis iesniegumu no TSK „Pīlādzis” ar lūgumu izvērtēt FIME un FIM čempionātu
motokrosā kalendāra reģistrācijas maksas LaMSF uzcenojuma 100% apmērā pamatotību,
nepieciešamību un sekas. Lūdz samazināt kalendāra reģistrācijas maksu iepriekšējā līmenī (50%
uzcenojums).
Prezidijs uzskata, ka nebūtu korekti mainīt FIME un FIM kalendāra reģistrācijas maksu
uzcenojumus sezonas laikā, bet vienojas pārskatīt šo jautājumu nākamā gada sezonai.
Lēmums: Neatbalstīt iesniegumā lūgto FIME un FIM kalendāra reģistrācijas maksu
uzcenojumu samazinājumu. Pārskatīt šo jautājumu 2018.gada sezonai.

Prezidija balsojums:
PAR
Mārtiņš Lazdovskis

X

Arnis Lungevičs

X

Kristers Serģis

X

Kaspars Ērkulis

X

Egils Agarskis

X

Nils Freivalds

X

Artis Rasmanis

X
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Nākamā prezidija sēde 12.maijā, plkst. 14:00.
Sēdes beigas: plkst. 17:30
Sēdes vadītājs: Mārtiņš Lazdovskis
Sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs
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