Latvijas Motosporta federācijas
Prezidija sēdes protokols Nr.11
2018.gada 25.janvāris
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, Oskars Ozols, Airita Centere, Anita Veilande, Ingura Doble
Darba kārtība:
1) LaMSF budžets, revidents
2) Biedru saraksta aktualizēšana
3) LaMSF pasākumu apmeklēšanas kārtība
4) Grozījumi LaMSF Sporta kodeksā
5) Dažādi (iesniegums)

1. LaMSF budžets, revidents
Prezidijs tiek iepazīstināts ar LaMSF budžeta izpildi uz 31.12.2018. un šā brīža finansiālo stāvokli.
Grāmatvedība informē par ziedojumu līgumu izpildēm un ar to saistītām atskaitēm no LaMSF
biedriem. Šobrīd tiek strādāts pie gada pāsrkata sagatavošanas. Prezidijs pārrunā LaMSF kreditoru
un debitoru sarakstā esošās saistības. Ģenerāslekretārs prezentē 2018.gada budžeta projektu, kura
apstiprināšanu atliek uz marta mēneša prezidija sēdi.
LaMSF revidente Ingura Doble iepazīstina prezidiju ar izmaiņām likumdošanā par ziedojumiem.
Prezidijs tiek informēts, ka saskaņā ar “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma” 12.pantu nodokļa
maksātājs, kas ziedojis sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgs pārskata gadā izvēlēties vienu no
šādiem atvieglojumiem: 1) neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli
apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata
gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem; 2) neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma
nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata
gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās
apdrošināšanas maksājumi; 3) samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām
dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 75 procentiem no ziedotās summas, bet
nepārsniedzot 20 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par
aprēķinātajām dividendēm.
Par izmaiņām un turpmāko ziedojumu kārtību (to piemērošanu) tiks informēti LaMSF biedri pēc
pārrunām Latvijas Sporta federāciju padomē, kā arī citās federācijās.
Prezidijs pieņem zināšanai sniegto informāciju.
2. Biedru saraksta aktualizēšana
Ģenerālsekretārs informē, ka federācijas uzskaitē šobrīd ir 101 biedrs, no kuriem četriem klubiem ir
nenokārtotas parādsaistības par biedra maksām kopš 2016.gada. Atbilstoši LaMSF statūtu III
nodaļas 3.punktam prezidijs izslēdz biedru, ja tā parādi netiek apmaksāti viena gada laikā. Uz
nākošo prezidija sēdi noskaidrot situāciju ar „Motoklubs MX Talsi” un „Stuntfighters”.
Prezidija lēmums: Izslēgt no LaMSF biedru saraksta biedrības „Motoklubs Remus”, „Lapsu
kalns”, „MX Stopiņi” un „Sporta klubs Juko” atbilstoši statūtu III nodaļas 3.punktam. Izslēgt
no LaMSF biedru saraksta biedrību „Tempo 24H”, pamatojoties uz paša iesniegumu.
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Mārtiņš Lazdovskis

X

Kristers Serģis

X

Kaspars Ērkulis

X

Nils Freivalds

X

Egils Agarskis

X

Andrejs Kuzņecovs

X

3. LaMSF pasākumu apmeklēšanas kārtība
Prezidijs pārrunā esošo „LaMSF pasākumu apmeklēšanas kārtību”. Tiek diskutēts vai nepieciešams
veikt izmaiņas. Prezidijs vienojas, ka nodos šīs kārtības izskatīšanu sporta veida komisijās.
Nepieciešamības gadījumā to aktualizēt nākošajā prezidija sēdē.
4. Grozījumi LaMSF Sporta kodeksā
Prezidijs diskutē par laika kontroles (hronometrista) tiesneša un galvenā sekretāra kā tiesneša
licences iegūšanas prasībām. Esošais Sporta kodekss paredz kārtību, ka šie abi tiesneša posteņi
visos motosporta veidos un to disciplīnās piesaistīti tiesnešu kvalifikācijas kategorijām A, B un C.
Prezidijs ierosina veikt grozījumus Sporta kodeksā, paredzot ieviest „Hronometrista” un „Galvenā
sekretāra” licenci (kā atsevišķu licenci), tādejādi atdalot šos abus posteņus no esošām kvalifikāciju
kategorijām.
Prezidija lēmums: Apstiprināt grozījumus LaMSF Sporta kodeksā (grozījumi pielikumā).
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5. Dažādi (iesniegumi)
Par mūža ieguldījumu motosportā apbalvojuma piešķiršanu
Prezidijs saņēmis iesniegumu no sportistiem un kluba vadītājiem ar ierosinājumu piešķirt
apbalvojumu "Nopelniem bagātais motosporta treneris” Voldemāram Ancveram (trenera dzīves
gājuma un sasniegumu saraksts iesniegumā pielikumā). Iesniedzēji uzskata, ka atbilstoši LaMSF
nolikuma par sportistu klasifikāciju motosportā 9.punktam, Voldemārs Ancvers pelnījis šo
apbalvojumu par ilgadīgu (35 gadu) bērnu un jauniešu trenēšanu Latvijas motosportā. Prezidijs
piekrīt, ka šīs persona ir pelnījusi šo titulu atbilstoši klasifikācijas nolikumam.

Prezidija lēmums:

Piešķirt "Nopelniem bagātā motosporta trenera”

apbalvojumu

Voldemāram Ancveram.
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Nākošā prezidija sēde 22. vai 23.februārī plkst. 15:00.
Sēdes beigas: plkst. 17:00
Sēdes vadītājs: Mārtiņš Lazdovskis
Sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs
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