Latvijas Motosporta federācijas
Prezidija sēdes protokols Nr.4
2017.gada 8.jūnijs
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
Darba kārtība:
1) LaMSF mājas lapa un publicitāte
2) Dažādi
1. LaMSF mājas lapa un publicitāte
Prezidijs pārrunā situāciju saistībā ar LaMSF un Sporta komisiju publicitāti un komunikāciju,
LaMSF mājas lapu un LaMSF sociālo tīklu kontiem. Vienojas, ka nepieciešams centralizēt kopējo
LaMSF komunikāciju, kā arī meklēt iespējas piesaistīt personālu LaMSF publicitātes satura
veidošanai un mājas lapas un sociālo mediju kontu administrēšanai.

Lēmums: Pārskatīt LaMSF mājas lapas struktūru un tajā ievietojamās informācijas kārtību.
Centralizēt LaMSF un LaMSF Sporta komisiju komunikāciju sociālajos medijos caur vienu
kopējo LaMSF sociālo mediju kontu Facebook, Draugiem.lv, Twitter un Instagram.
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2. Dažādi
2.1. Iesniegums no Intara Sabuļa
2017.gada 23.maijā saņemts tiesneša Intara Sabuļa iesniegums prezidijam, kurā tiek lūgts skaidrot
situāciju un sniegt izvērtējumu par LaMSF Tiesnešu kolēģijas izveidi no 2013.gada un bijušā
prezidenta Dz.Jaundžeikara rīkojumu par Tiesnešu kolēģijas sastāva apstiprināšanu, rīkojuma
tiesiskumu.
Ģenerālsekretārs sagatavojis situācijas skaidrojumu.
Prezidijs vienojas, ka I.Sabulim tiks sagatavota atbilde ar sitācijas skaidrojumu un hronoloģijas
izklāstu.
2.2. Iesniegums no Tiesnešu kolēģijas vadītāja O.Ozola
2017.gada 23.aprīlī saņemts Tiesnešu kolēģijas vadītāja Oskara Ozola iesniegums prezidijam, kurā
tiek lūgts apstiprināt papildus divus triāla tiesnešus kolēģijas sastāvā – Robertu Pruli un Ievu
Neimani.
Lēmums: Apstiprināt Robertu Pruli un Ievu Neimani LaMSF Tiesnešu kolēģijas sastāvā.
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2.4. Dažādi


Prezidents informē prezidiju par LaMSF finansiālo situāciju un to ka ir veikti norēķini ar
motokrosa klubiem par 2016. gada rezultātiem.



Atsaucoties uz pagājušā prezidija sēdē izskatīto jautājumu iesniegumam no Z/S Kalnbudes
(2017.gada 12.maija protokols Nr.3, jautājums Nr.1), prezidents informē, ka LaMSF ir
sagatavojis atbildes vēstuli Z/S Kalnbudes. Prezidijs pārrunā situāciju saistībā ar Z/S
Kalnbudes iesniegumu un aizdevuma līgumu.



Ģenerālsekretārs informē par izstrādāto Ministra kabneta noteikumu projektu saistībā ar
Sporta likumā doto deleģējumu trašu un tiesnešu licencēšanai. Prezidijs pārrunā situāciju
saistībā ar MK noteikumu projekta izstrādi.



Ģenerālsekretārs informē par Administratīvās rajona tiesas saņemto vēstuli par lietas
ierosināšanu pret LaMSF. Administratīvā rajona tiesā pēc biedrības „L.A.M.A” pieteikuma
ir ierosināta lieta par biedrības „Latvijas Motosporta federācija” 2016.gada 26.jūlijā trasei
„Latsvilla” izdotās licences Nr.27 izdošanas procesā pieļautā procesuālā pārkāpuma 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. Prezidijs pārrunā situāciju saistībā ar šo lietu. Ģenerālsekretāram
uzdots sagatavot rakstveida paskaidrojumu tiesai saistībā ar šo lietu.



Ģenerālsekretārs informē, ka ir saņemts nolikums no Agarska Triāla kluba par „Ekstrēmās
Daudzcīņas

motosportā”

sacensībām

Priežkalnos

(11.06)

un

Siguldā

(20.08).

Ģenerālsekretārs lūdz Triāla un Enduro komisijas saskaņojumu šim pasākumam, lai varētu
apstiprināt nolikumu. Enduro komisijas iebilst par šī pasākuma saskaņošanu, jo uzskata, ka
nolikums neatbilst Enduro komisijas prasībām un nav savlaicīgi iesniegts Enduro komisijā.
Triāla komisija neatzīst enduro komisijas izteiktās prasības, neuzskata enduro komisijas
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izteiktās pretenzijas par pamatotām, bet vēlas runāt ar enduro komisiju par turpmāko
sadarbību un kopīgu pasākumu organizēšanu. Ņemot vērā, ka sacensības jau ir izsludinātas
un to organizēšanai ieguldīti līdzekļi, prezidijs vienojas, ka sacensības 11.06. Priežkalnos
notiks, savukārt 20.08. Siguldas posma sacensības iesniegt saskaņošanā Enduro komisijā
vispārīgā kārtībā, precizējot punktus saistībā ar Enduro komisijas prasībām.
Nākamā prezidija sēde 13.jūlijs, plkst. 15:00.
Sēdes beigas: plkst. 18:00
Sēdes vadītājs: Mārtiņš Lazdovskis
Sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs
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