
 
 

Latvijas Motosporta federācijas 

Prezidija sēdes protokols Nr.8 

 

2017.gada 2.novembris 

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 

Armands Alferovs, Kristīna Rudņeva , Brokeru aģentūra ROOT 

 

Darba kārtība: 

1) Apdrošināšanas 2017-2018 

2) Grozījumi LaMSF Sporta kodeksā 

3) Dažādi (iesniegumi)  
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1. Apdrošināšanas 2017-2018 

Sēdē piedalās brokeru aģentūras ROOT pārstāvji Armands Alferovs un Kristīna Rudņeva, kuri 

prezentē aizvadītās sezonas apdrošināšanas rezultātus, analizējot LaMSF nelaimes gadījumu un 

ceļojumu zaudējumu statistiku un kopējo apdrošināto personu skaitu. Tiek izskatīti piedāvātie 

varianti no apdrošināšanas kompānijām Ergo un Compensa 2018.gada sezonai. Brokeru aģentūrai 

ROOT sagatavos piedāvājumu komisiju maksu procentiem. Prezidijs vienojas izskatīt detalizēti 

piedāvātos variantus un atkārtoti skatīt šo jautājumu nākamajā prezidija sēdē. Prezidijs diskutē par 

LaMSF noteiktajiem apdrošināšanas riska minimumiem. E.Agarskis ierosina uz nākamo sezonu 

papildināt ar riska minimumu ne tikai nāvei un invaliditātei, bet arī traumām. 

 

2. Grozījumi LaMSF Sporta kodeksā 

Nolūkā pazemināt „Latvijas kausa/LaMSF kausa” sacensību kategoriju no A uz B, tiek ierosināts 

veikt izmaiņas Sporta kodeksa 3.2.1.punktā. Prezidijs diskutē par Tiesnešu kolēģijas iesniegtajiem 

grozījumiem/papildinājumiem Sporta kodeksā saistībā ar tiesnešu iekšējās kārtības noteikumiem un 

licencēšanas kārtību. Vienojas šo jautājumu pārlikt uz nākamo prezidija sēdi. Komisijām detalizētāk 

iepazīties ar sagatavotajiem Tiesnešu kolēģijas priekšlikumiem, savukārt Tiesnešu kolēģijai 

skaidrot sagatavoto grozījumu būtību.  

 

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

vārdus „Latvijas Kauss/ LaMSF Kauss” no 3.2.1.punkta sadaļas „A kategorijas sacensības”; 

Papildināt 3.2.1. punktu „B kategorijas sacensības” sadaļu ar vārdiem „Latvijas Kauss/ 

LaMSF Kauss”. 

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Mārtiņš Lazdovskis X   

Egils Agarskis X   

      Agris Lungevičs X   

      Nils Freivalds X   

      Artis Rasmanis X   

     Andrejs Kuzņecovs X   
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3. Dažādi 

 Prezidents informē, ka saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule ar lūgumu skaidrot 

LaMSF prezidija pieņemto lēmumu par grozījumiem Sporta kodeksā saistībā ar tiesnešu 

dalību tikai LaMSF reģistrētās sacensībās. Prezidijs pārrunā šo grozījumu būtību un 

juridiskos apsvērumus. Ģenerālsekretāram sagatavot atbildi IZM.   

 Prezidijs vienojas katram loceklim uz nākamo sēdi pārdomāt un sagatavot tēzes LaMSF 

stratēģijas projektam.  

 Ģenerālsekretārs atgādina komisijām, ka atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam  nepieciešams 

apstiprināt 2017.gada sezonas rezultātus. Kalendāra izstrādāšanas un publicēšanas 

rekomendējamais termiņš ir 1.decembris, savukārt čempionātu un kausu gada nolikumu 

izstrādāšanas un apstiprināšanas rekomendējošais termiņš ir 15.decembris. Visām 

komisijām iesniegt priekšlikumus licenču maksu nolikumam.  

 2017.gada sezonas noslēguma komisiju balles notiks šādos datumos- 

24.novembrī, Motošosejas sezonas apbalvošana; 

25.novembrī, Triāla sezonas apbalvošana Grobiņā, restorānā „Jūrpils”, plkst. 16:00; 

25.novembrī, Enduro sezonas apbalvošana Sarkaņu pag., TN „Kalnagravas”, plkst. 18:00; 

1.decembrī, Motokrosa sezonas apbalvošana Ādažos. 

 

Sēdes beigas: plkst. 17:20 

 

Sēdes vadītājs: Mārtiņš Lazdovskis 

 

Sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs 

 

 


