
 
 

Latvijas Motosporta federācijas 

Prezidija sēdes protokols Nr.18 

 

2018.gada 13.decembris  

Rīgā, Dzērbenes 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, Inta Treilone (Vecmeistaru un vēstures komisija), 

Andris Štendenbergs (Buba Motors Racing Team), Ikars Leimanis (MX Jaunpils).   

 

Darba kārtība: 

1) Biedru saraksta aktualizēšana  

2) LaMSF budžets/ finanšu stāvoklis  

3) Apdrošināšanas 2019.gadam 

4) Diferencēto biedru maksu nolikums 2019.gadam  

5) Dažādi (iesniegumi) 
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1. Biedru saraksta aktualizēšana  

Prezidijs saņēmis trīs iesniegumus par jaunu biedru uzņemšanu LaMSF biedros. Jaunie biedri ir 

ieradušies uz prezidija sēdi un īsi prezentē savu klubu darbību un nākotnes plānus. Prezidijs 

vienojas par jauno biedru uzņemšanu.  

Ģenerālsekretārs aktualizē uzskaitē esošos LaMSF biedrus un informē, ka sešiem biedriem ir 

nenokārtotas parādsaistības par biedra maksām kopš 2017.gada. Atbilstoši LaMSF statūtu III 

nodaļas 3.punktam prezidijs izslēdz biedru, ja tā parādi netiek apmaksāti viena gada laikā. Prezidijs 

vienojas izslēgt biedrus, kuriem ir nenokārtotas saistībās vairāk kā gadu, kas ir piekrituši izslēgšanai 

vai nav atsaukušies.   

Prezidijs saņēmis trīs iesniegumus no biedriem par izstāšanos no LaMSF. Prezidijs vienojas izslēgt 

biedrus, kas iesnieguši iesniegumus par izstāšanos pēc pašu vēlmes. 

Prezidijs saņēmis iesniegumu no biedrības “Latvian Speed Factory” ar lūgumu anulēt tā iesniegumu 

par iestāšanos 2018.gada 1.marta prezidija sēdē.  

 

Prezidija lēmumi: 

1) Pēc 150 EUR iestāšanās maksas apmaksas un 150 EUR gada biedru naudas apmaksas 

(par 2019.gadu) uzņemt par LaMSF biedriem biedrību „MX Jaunpils”, “Buba Motors 

Racing Team” un “Motoklubs Sigulda”.   

2) Izslēgt no LaMSF biedru saraksta biedrības „Motorsport.lv”, “Motosporta klubs 

Stuntfighters”, “Eglic Racing”, “Sporta klubs JA Racing”, “Auto moto klubs Sumata”, 

“Talsu moto klubs”, “Motoklubs MX Talsi”, “Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju 

biedrība”, “Super Enduro Latvia”, “Vlasov Racing”, “Pole position Sport club” un 

“Nacionālā motosporta asociācija” atbilstoši statūtu III nodaļas 3.punktam un/vai  

pašu iesniegumiem ar 2019.gada 1.janvāri.  

3) Anulēt 2018.gada 1.marta prezidija lēmumu Nr. 1 par biedrības „Latvian speed 

factory” uzņemšanu LaMSF biedros un izrakstītos biedra maksas un uzņemšanas 

rēķinu, pamatojoties uz pašu iesniegumu.  

 

Prezidija balsojumi: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Mārtiņš Lazdovskis 1., 2., 3.- X   

Agris Lungevičs 1., 2., 3.- X   

      Nils Freivalds 1., 2., 3.- X   
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     Kaspars Ērkulis 1., 2., 3.- X   

     Artis Rasmanis 1., 2., 3.- X   

     Egils Agarskis 1., 2., 3.- X   

 

2. LaMSF budžets/ finanšu stāvoklis  

Prezidijs tiek iepazīstināts ar LaMSF prezidija budžeta un komisiju budžetu izpildēm uz 

12.12.2018., kā arī šā brīža finansiālo stāvokli. Prezidijs pārrunā LaMSF kreditoru un debitoru 

sarakstā esošās saistības.  

Ģenerālsekretārs informē par situāciju saistībā ar šaubīgajiem debitoriem. Visi debitori ir apzināti 

gan rakstiski, gan telefoniski. Prezidijs vienojas norakstīt šaubīgos debitorus (pielikumā saraksts), 

izvērtējot katru gadījumu individuāli.  

Prezidijs analizē ziedojumu samazinājumu, kā rezultātā nav bijis iespējams segt visas uzņemtās 

saistības, kas līdz šim finansētas tai skaitā no saņemtajiem ziedojumiem. Prezidijs vienojas 

sagatavot pieteikumu “Citadele” bankai par overdrafta saņemšanu, lai segtu un kompensētu tekošās 

saistības.  

Prezidijs vienojas, ka 2019.gada budžets tiks izstrādāts un virzīts uz apstiprināšanu prezidijā marta 

mēnesī, kad būs zināms LSFP piešķirtais atbalsts no valsts.  

 

Prezidija lēmumi: 

1) Prezidijs pieņem zināšanai sniegto informāciju. 

2) Norakstīt zaudējumos neatgūstamos debitorus (debitoru saraksts pielikumā).   

3) Atvērt ovedrafta kontu “Citadele” bankā.   

 

Prezidija balsojumi: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Mārtiņš Lazdovskis 1., 2., 3.- X   

Agris Lungevičs 1., 2., 3.- X   

      Nils Freivalds 1., 2., 3.- X   

     Kaspars Ērkulis 1., 2., 3.- X   

     Artis Rasmanis 1., 2., 3.- X   

     Egils Agarskis 1., 2., 3.- X   
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3. Apdrošināšanas 2019.gadam 

Prezidijs pārrunā brokeru aģentūras ROOT sagatavoto atskaiti par 2018.gadu (statistikas dati 

pielikumā). Ģenerālsekretārs ziņo par tikšanos ar ROOT pārstāvjiem un sarunām par sadarbību 

2019.gadam. Prezidijs vienojas, ka sadarbība ar brokeru aģentūru ROOT tiek pagarināta līdz 

2019.gada 31.decembrim (uz vienu gadu).  

 

Prezidija lēmums: Turpināt sadarbību ar brokeru aģentūru ROOT par Ergo nelaimes 

gadījumu un ceļojumu apdrošināšanu polišu piedāvāšanu LaMSF biedriem 2019.gadā (slēgt 

sadarbības līgumu uz vienu gadu). 

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Mārtiņš Lazdovskis X   

Agris Lungevičs X   

      Nils Freivalds X   

     Kaspars Ērkulis X   

     Artis Rasmanis X   

     Egils Agarskis  X   

 

4. Diferencēto biedru maksu nolikums 2019.gadam 

Tiek ziņots, ka komisiju sportistu licenču maksas ir apstiprinātas katrā sporta veida komisijā 

atsevišķi. Izmaiņas skar skijoringa un enduro gada un vienreizējo licenču maksas. 

Prezidijs saņēmis trīs jaunus priekšlikumus: (1.) izskatīt iespēju samazināt sacensību organizatoriem 

LaMSF noteikto maksu par Pasaules un Eiropas čempionātu rīkošanu junioriem līdz 23 gadu 

vecumam, rēķinot 50% (esošo 100% vietā) no FIM/ FIME noteiktā nomināla (K.Serģis); (2.) Lūdz 

piešķirt bezmaksas licenci 2019.gada motokrosa sezonai Pasaules un Eiropas čempionāta 

dalībniekiem līdz 23 gadu vecumam, kuri 2018.gadā ieņēmuši godalgotas vietas starptautiskajās 

sacensībās (uzskaitījums pielikumā, K.Serģis); (3.) izskatīt iespēju atcelt sacensību organizatoriem 

LaMSF noteikto maksu par Pasaules un Eiropas čempionātu rīkošanu tām starptautiskām 

sacensībām, kurās netiek iekasētas biļešu maksas skatītājiem un netiek gūta peļņa (E.Agarskis).  

Prezidijs vienojas K.Serģa un E.Agarska priekšlikumu izskatīšanu pārcelt uz jauno gadu, kad tiks 

skatīts un apstiprināts 2019.gada budžets.  
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Tiek diskutēts skijoringa un ziemas motokrosa licenču savstarpējo piederību starp Sijoringa un 

Motokrosa komisijām. Prezidijs vienojas, ka tiks ieviesta “Skijoringa/ Ziemas krosa” vienota 

licence ar kuru sportistiem tiks atļauta dalība ziemas sacensībās (Latvijas čempionātā un kausos 

skijoringā un ziemas motokrosā).  

Ģenerālsekretārs aicina apstiprināt sekretariāta sagatavoto nolikuma projektu 2019.gadam 

(pielikumā). 

 

Prezidija lēmumi: Apstiprināt LaMSF dažādas dokumentācijas un diferencēto biedru maksu 

nolikumu 2019.gadam (pielikums). 

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Mārtiņš Lazdovskis X   

Agris Lungevičs X   

      Nils Freivalds X   

     Kaspars Ērkulis X   

     Artis Rasmanis X   

     Egils Agarskis  X   

 

5) Dažādi 

5.1. Iesniegums LaMSF vēstures un vecmeistaru komisijas par 2018.gada un 2019.gada tāmēm  

Prezidijs saņēmis iesniegumu no LaMSF vēstures un veterānu komisijas, kurā komisija atskaitās par 

2018.gadā organizēto motosporta veterānu salidojuma pasākumu un citiem izdevumiem saistībā ar 

sporta meistaru, valsts čempionu un godalgoto vietu ieguvēju sveikšanām nozīmīgās jubilejās, 

rehabilitācijas atbalstīšanu u.c. izmaksu pozīcijām 2018.gadā (tāme pielikumā).  

I.Treilone prezentē plānoto motosporta vecmeistaru salidojuma pasākumu 2019.gada 23.februārī, 

lūdz finansiālu atbalstu prezidijam (tāme pielikumā). Iekļaut finansiālu atbalstu šim pasākumam 

2019.gada budžeta projektā.  

Prezidijs pieņem zināšanai sniegto informāciju. 

 

5.2. Iesniegums LaMSF vēstures un vecmeistaru komisijas par priekšlikumu piešķirt 

apbalvojumus par mūža ieguldījumu Zigurdam Kaļķim un Bertai Robežniecei  
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Prezidijs saņēmis iesniegumu no LaMSF vēstures un veterānu komisijas, kurā tiek lūgts piešķirt 

apbalvojumu “Par mūža ieguldījumu motosportā” motosporta veterāniem Zigurdam Kaļķim un 

Bertai Robežniecei (personu dzīves gājuma un sasniegumu saraksts pielikumā). Iesniedzēji uzskata, 

ka atbilstoši LaMSF nolikuma par sportistu klasifikāciju motosportā 9.punktam, Zigurds Kaļķis un 

Berta Robežniece pelnījuši šo apbalvojumu par nopelniem Latvijas motosportā un par ilggadīgu un 

aktīvu darbību motosportā. Prezidijs vienprātīgi piekrīt, ka šīs personas ir pelnījušas šo titulu 

atbilstoši klasifikācijas nolikumam.  

 

Prezidija lēmums: Piešķirt "Par mūža ieguldījumu motosportā” apbalvojumu Zigurdam 

Kaļķim un Bertai Robežniecei.    

  

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Mārtiņš Lazdovskis X   

Agris Lungevičs X   

      Nils Freivalds X   

     Kaspars Ērkulis X   

     Artis Rasmanis X   

     Egils Agarskis  X   

 

 

Sēdes beigas: Plkst. 18:00. 

 

Sēdes vadītājs: Mārtiņš Lazdovskis 

 

Sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs 

 


