Latvijas Motosporta federācijas
Prezidija sēdes protokols Nr.12
2018.gada 1.marts
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, Oskars Ozols
LaMSF jauno biedru pārstāvji – Andris Klincāns, Aldis Šenbergs, Māris Skrastiņš, Lauris Liepiņš
Darba kārtība:
1) Biedru uzņemšana
2) Grozījumi LaMSF Sporta kodeksā
3) LaMSF budžets 2018
4) Civiltiesiskā apdrošināšana LaMSF kalendāra sacensībām
5) Dažādi (iesniegums)

1. Biedru uzņemšana
Sekretariāts informē, ka februārī saņemti pieci jauni iesniegumi par jaunu biedra uzņemšanu. Uz
sēdi ieradušies četri iesniedzēja pārstāvji, kas atbilstoši LaMSF Statūtu 2.2.punktam prezentē savu
pārstāveto klubu un tās mērķus. Biedru uzņemšana vai izslēgšana no LaMSF notiek ar prezidija
lēmumu. Uzklausot visu pārstāvju uzrunas, prezidents rosina uzņemt par LaMSF biedriem.
Prezidija lēmums: Pēc 150 EUR iestāšanās maksas apmaksas un 150 EUR gada biedru
naudas apmaksas (par 2018.gadu) uzņemt par LaMSF biedriem biedrību „Latvian speed
factory”, biedrību „RaceON”, biedrību „Jūrmalas Delveri”, biedrību „MK Kandava” un
biedrību „MK Ķekava”.

Prezidija balsojums:
PAR
Mārtiņš Lazdovskis

X

Agris Lungevičs

X

Kristers Serģis

X

Artis Rasmanis

X

Nils Freivalds

X

Egils Agarskis

X

Andrejs Kuzņecovs

X

PRET

ATTURAS

2. Grozījumi LaMSF Sporta kodeksā
E.Agarskis iesniedzis iesniegumu, kurā ierosina precizēt Sporta kodeksa redakciju, paredzot, ka
turpmāk ar augstākas kategorijas licenci (tas ir, A un B kategoriju) būs iespēja pildīt sekretāra
pienākumus, neatkarīgi no tā vai sekretāram ir nokārtota speciālā „Sekretāra” licence.
Ģenerālsekretārs vērš uzmanību, ka Sporta kodeksa 6.3.1.8. punkts paredz, ka ar augstākas
kategorijas Tiesneša licenci var pildīt zemākas kategorijas tiesneša amatu. Prezidijs vienojas, ka
precizēs Sporta kodeksa redakciju, paredzot, ka „Sekretāra” licence pēc savas kategorijas ir zemāka
par B un A kategorijas tiesneša licenci. E.Agarskis savā iesniegumā iesniedzis arī citus
priekšlikumus izmaiņām Sporta kodeksā ar piebildi, ja izteiktie priekšlikumi nav pieņemami citām
komisijām, lūdz veikt izmaiņas ar atrunu, ka tas attiektos tikai uz triālu. Prezidijs vienojas, ka ir
jāiedziļinās un jāiepazīstas detalizētāk ar sagatavotajiem priekšlikumiem. Lūgt Tiesnešu kolēģijas
viedokli par šiem grozījumiem un atlikt šo priekšlikumu izskatīšanu līdz nākamajai prezidija sēdei.
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Prezidija lēmums: Apstiprināt grozījumus LaMSF Sporta kodeksā (grozījumi pielikumā).

Prezidija balsojums:
PAR
Mārtiņš Lazdovskis

X

Agris Lungevičs

X

Kristers Serģis

X

Artis Rasmanis

X

Nils Freivalds

X

Egils Agarskis

X

Andrejs Kuzņecovs

X

PRET

ATTURAS

3. LaMSF budžets 2018
Prezidijs tiek iepazīstināts ar LaMSF budžeta izpildi uz 31.12.2018. un šā brīža finansiālo stāvokli.
Ģenerālsekretārs informē par ziedojumu līgumu izpildēm un ar to saistītām atskaitēm no LaMSF
biedriem. Šobrīd tiek strādāts pie gada pārskata sagatavošanas. Prezidents prezentē 2018.gada
budžeta projektu, kas pēc iepriekšējās prezidija sēdes ir precizēts un papildināts. Aicina prezidiju
apstiprināt 2018.gada LaMSF budžeta projektu.
Prezidija lēmums: Apstiprināt LaMSF budžetu 2018.gadam. Publicēt LaMSF mājas lapā
atbilstoši statūtiem.

Prezidija balsojums:
PAR
Mārtiņš Lazdovskis

X

Agris Lungevičs

X

Kristers Serģis

X

Artis Rasmanis

X

Nils Freivalds

X

Egils Agarskis

X

Andrejs Kuzņecovs

X

PRET

ATTURAS
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4. Civiltiesiskā apdrošināšana LaMSF kalendāra sacensībām
Prezidijs konceptuāli vienojas, ka nepieciešams veikt pieprasījumu apdrošinātājiem par kopēju
civiltiesisko apdrošināšanas polisi visām LaMSF kalendāra sacensībām, lai piedāvātu šo
pakalpojumu Sporta komisijām un organizatoriem gan vietēja mēroga, gan starptautiskiem
pasākumiem 2018.gada sezonā.
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
5. Dažādi (iesniegumi)
5.1. Par papildinājumiem Diferencēto biedru maksu nolikumā
Prezidijs saņēmis iesniegumu no Motošosejas komisijas, kurā tiek lūgts veikt papildinājumus biedru
maksu licenču nolikumā, paredzot divas jaunas klases – Supersport 600 (apvienojot B600 un
Supestock600) un Street.
Prezidija lēmums: Veikt papildinājumus Diferencēto biedru maksu nolikumā 2018.gadam,
paredzot Supersport600 klasi (gada licences maksa 60 eur, privāti 100 eur, vienreizējā
licences maksa 40 eur) un Street klasi (gada licences maksa 10 eur, privāti 10 eur, vienreizējā
licences maksa 10 eur).

Prezidija balsojums:
PAR
Mārtiņš Lazdovskis

X

Agris Lungevičs

X

Kristers Serģis

X

Artis Rasmanis

X

Nils Freivalds

X

Egils Agarskis

X

Andrejs Kuzņecovs

X

PRET

ATTURAS

5.2. Iesniegums no Kaspara Ērkuļa par A kategorijas tiesneša licenci
Prezidijs saņēmis iesniegumu no Kaspara Ērkuļa, kurā tiek lūgts piešķirt A kategorijas tiesneša
licenci Romānam Ērkulim sakarā ar iesniegumā minētajiem sasniegtajiem rezultātiem motosporta
un autosporta attīstībā Latvijā. Prezidijs vienojas nodot šī jautājuma izskatīšanu pēc piederības
Tiesnešu kolēģijai.
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5.3. Iesniegums no Kristera Serģa par Motokrosa komisijas sastāvu
Prezidijs saņēmis iesniegumu no Kristera Serģa, kurā tiek lūgts apstiprināt Māri Sniķeri Motokrosa
komisijas sastāvā par pilntiesīgu komisijas locekli, pamatojoties uz LaMSF statūtu 5.punktu, kas
paredz prezidija pilnvaras apstiprināt komisijas locekli pēc komisijas vadītāja ieteikuma.
Prezidija lēmums: Apstiprināt Māri Sniķeri par Motokrosa komisijas locekli atbilstoši
LaMSF statūtu F sadaļas 5.punktam.

Prezidija balsojums:
PAR
Mārtiņš Lazdovskis

X

Agris Lungevičs

X

Kristers Serģis

X

Artis Rasmanis

X

Nils Freivalds

X

Egils Agarskis

X

Andrejs Kuzņecovs

X

PRET

ATTURAS

5.4. Iesniegums no Egila Agarska par LaMSF pasākumu apmeklēšanas kārtību
Prezidijs saņēmis iesniegumu no Egila Agarska, kurā tiek iesniegti priekšlikumi izmaiņām LaMSF
pasākumu apmeklēšanas nolikumā. Prezidijs diskutē par esošo nolikumu un personu grupām, kurām
līdz šim tika noteikti atvieglojumi LaMSF pasākumu apmeklēšanai. Prezidijs secina, ka nolikums ir
pretrunīgs dēļ atšķirīgās spota komisiju pieejas pasākumu apmeklēšanas kārtībā, tādēļ tiek
ierosināts turpināt diskutēt komisijās par iespējamo nākotnes radakciju šai kārtībai, bet esošo
nolikumu atzīt par spēkā neesošu līdz tiek izskatīta iespēja izstrādāt jaunu nolikumu. Prezidijs
vienojas apstiprināt, ka FIM un FIME kategorijas tiesnešiem turpmāk būs tiesības bezmaksas
apmeklēt LaMSF kalendāra pasākumus (tai skaitā, Eiropas un pasaules mēroga sacensības Latvijā).
Prezidija lēmums: Latvijas FIM un FIME kategorijas tiesnešiem ar derīgu licenci ir iespēja
bezmaksas apmeklēt LaMSF kalendārā reģistrētās sacensības (un FIM un FIME kalendārā
reģistrētās sacensības Latvijā) ar nosacījumu, ja attiecīgās kategorijas tiesnesis savlaicīgi
(vismaz 2 dienas pirms sacensībām) iesniedz pieteikumu sacensību organizatoram ar lūgumu
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sagatavot ieejas aproces sacensību sekretariātā. Atzīt par spēkā neesošu LaMSF pasākumu
apmeklēšanas nolikumu ar š.g. 1.martu.

Prezidija balsojums:
PAR
Mārtiņš Lazdovskis

X

Agris Lungevičs

X

Kristers Serģis

X

Artis Rasmanis

X

Nils Freivalds

X

Egils Agarskis

X

Andrejs Kuzņecovs

X

PRET

ATTURAS

5.5. Iesniegums no Egila Agarska par sportistu klasifikācija nolikumu
Prezidijs saņēmis iesniegumu no Egila Agarska, kurā tiek iesniegti priekšlikumi izmaiņām „LaMSF
nolikumā par sportistu klasifikāciju motosportā”. Iesniegumā tiek lūgts apstiprināt Motosporta
klasifikācijas kritēriju triālam saskaņā ar nolikuma 5.punktu, kas paredz, ka motosporta klases un
titulus/nosaukumus piešķir prezidijs no 2013.gada 1.janvāra pēc katras sporta veida komisijas
izveidotajiem un prezidijā apstiprinātiem kritērijiem, kas ir sastāvdaļa no „LaMSF nolikuma par
sportistu klasifikāciju motosportā”. Tāpat iesniegumā tiek ierosināts diskutēt par nolikuma
nosaukuma paplašināšanu un minimālo vecumu 3.sporta klasei, kā arī apstiprināt nolikuma darbības
pagarināšanu, jo esošais nolikums darbojas līdz 2016.gada 31.decembrim. Prezidijs vienojas, ka
nolikuma darbība tiek pagarināta. Komisijām turpināt diskutēt par iespējamām izmaiņām un
papildinājumiem, kā arī izstrādāt klasifikācijas kritērijus un veikt uzskaiti sportistu klasifikācijai.
Prezidija lēmums: Pagarināt „LaMSF nolikuma par sportistu klasifikāciju motosportā”
darbību uz nenoteiktu laiku. Apstiprināt Triāla komisijas sagatavotos un iesniegtos
„Motosporta klasifikācijas kritērijus triālam” saskaņā ar nolikuma 5.punktu.

Prezidija balsojums:
PAR
Mārtiņš Lazdovskis
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X
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Agris Lungevičs

X

Kristers Serģis

X

Artis Rasmanis

X

Nils Freivalds

X

Egils Agarskis

X

Andrejs Kuzņecovs

X

5.6. Iesniegums no Egila Agarska par pulksteņu iegādi triāla sacensībām
Prezidijs saņēmis iesniegumu no Egila Agarska, kurā tiek lūgts finansēt divu pulksteņu iegādi, kas
nepieciešami triāla sacensību tiesāšanai. Prezidijs vienojas nodot šī jautājuma izskatīšanu pēc
piederības Tiesnešu kolēģijai.
5.7. Pirmstiesas brīdinājums no Z/S„Kalnbudes”
2017.gada 1.martā saņemts Z/S „Kalnbudes” iesniegums par izsniegtā aizdevuma nekavējošu
atmaksu 18 000 EUR apmērā.
Prezidija lēmums: Izvērtēt prasījuma pamatotību, vest sarunas par aizdevuma atmaksas
termiņiem un izvērtēt iespējas piesaistīt papildus aizņēmumu prasījuma segšanai.

Prezidija balsojums:
PAR
Mārtiņš Lazdovskis

X

Agris Lungevičs

X

Kristers Serģis

X

Artis Rasmanis

X

Nils Freivalds

X

Egils Agarskis

X

Andrejs Kuzņecovs

X

PRET

ATTURAS

Sēdes beigas: plkst. 18:00
Sēdes vadītājs: Mārtiņš Lazdovskis
Sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs
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