Latvijas Motosporta federācijas
Prezidija sēdes protokols Nr.21
2019.gada 11.aprīlis
Rīgā, Dzērbenes 27
Sēdes sākums: plkst.15:00
•

sēdi vada – Mārtiņš Lazdovskis

•

sēdi protokolē – Kaspars Kuļikovs, Mārtiņš Lazdovskis

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), Didzis Gorbenko (“Team Gulbene”), Andris Ziemelis
(Sporta biedrība “Lausks”), Mairis Levans (DAK vadītājs)
Darba kārtība:
1) Biedru uzņemšana
2) Supermoto komisijas izveide
3) DAK lēmums
4) Dažādi (iesniegumi)

1. Biedru uzņemšana
Prezidijs saņēmis trīs iesniegumus par jaunu biedru uzņemšanu LaMSF biedros. Didzis Gorbenko
(“Team Gulbene”) un Andris Ziemelis (Sporta biedrība “Lausks”) ieradušies uz prezidija sēdi
klātienē, īsi prezentē savu pārstāvošo klubu darbību un nākotnes plānus. Prezidijs vienojas par
jaunu biedru uzņemšanu.
Prezidija lēmums: Pēc 150 EUR iestāšanās maksas apmaksas un 150 EUR gada biedru
naudas apmaksas (par 2019.gadu) uzņemt par LaMSF biedriem Sporta biedrību „Lausks”,
biedrību “Team Gulbene” un biedrību “Motorparks Kandava”.

Prezidija balsojums:
PAR
Mārtiņš Lazdovskis

X

Agris Lungevičs

X

Nils Freivalds

X

Kristers Serģis

X

Artis Rasmanis

X

Egils Agarskis

X

Andrejs Kuzņecovs

X
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ATTURAS

2. Supermoto komisijas izveide
Prezidijs saņēmis iesniegumu no Dzintara Baltā ar komisijas sastāvu par priekšlikumu LaMSF
Supermoto komisijas izveidei un apstiprināšanai. Uz sēdi klātienē ieradies Dzintars Baltais un
prezentē savu skatījumu par Supermoto komisijas izveidi un tās darbību tuvākajā nākotnē. Tā kā
statūti paredz, ka komisijas vadītājus ievēl LaMSF kongress, tad prezidijs vienojas, ka Dzintars
Baltais uz pagaidu laiku līdz LaMSF kongresam tiks iecelts par Supermoto komisijas vadītāju, lai
nodrošinātu supermoto disciplīnas politiku, ar to saistītos noteikumus un nolikumus sacensību
organizēšanai, sportistu licencēšanai un Latvijas valsts izlašu komplektēšanai 2019. un 2020.gada
sezonā. Prezidijs vienojas, ka Supermoto komisijas sēdes notiks LaMSF birojā un tajās piedalīsies
ģenerālsekretārs.
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Prezidija lēmums: Iecelt Dzintaru Balto par Supermoto komisijas vadītāju uz pagaidu laiku
līdz nākošajam LaMSF kongresam. Apstiprināt Supermoto komisijas sastāvu: Dzintars
Baltais, Andis Banis, Kārlis Banis, Zigmārs Zvirbulis un Māris Apfelbaums. Veikt
papildinājumus Diferencēto biedru maksu nolikumā, paredzot noteikt, ka LaMSF Supermoto
gada licences maksa ārzemju sportistiem tiek noteikta 70,00 EUR, nepiemērojot 4.17.punktā
noteikto papildus uzcenojuma koeficientu 2,5 ārzemniekiem.

Prezidija balsojums:
PAR
Mārtiņš Lazdovskis

X

Agris Lungevičs

X

Nils Freivalds

X

Kristers Serģis

X

Artis Rasmanis

X

Egils Agarskis

X

Andrejs Kuzņecovs

X

PRET

ATTURAS

3) DAK lēmums
Prezidijā saņemts DAK 2019. gada 18. marta lēmums ar kuru LaMSF prezidijs tiek informēts par
DAK lēmumā konstatēto un tiek lūgts lemt jautājumu par neuzticības izteikšanu LaMSF
Motošosejas komisijas vadītājam A. Kuzņecovam un komisijas loceklim T. Šikam.
Pirms lēmuma pieņemšanas prezidijs uzklausīja DAK vadītāja M. Levana viedokli un argumentus
DAK pieņemtā lēmuma kontekstā. M. Levans uzsvēra ka A. Kuzņecova pārkāpums, galvenokārt,
izpaudies kā novēlota lēmuma pieņemšana un lēmuma pieņemšanas uzticēšana T. Šikam. A.
Kuzņecovs atzina, ka nav pietiekošu uzmanību veltījis iesnieguma savlaicīgai izskatīšanai. Attiecībā
uz pašu lēmumu, uzsvēra, ka tas ir bijis viņa un komisijas, nevis T. Šika viedoklis, kuru viņš lūdzis
noformēt T. Šikam. Pēc DAK sēdes un dažādu viedokļu uzklausīšanas A. Kuzņecovs atzīst, ka
komisijas lēmums ir bijis neatbilstošs LaMSF sporta kodeksā noteiktajam. A. Kuzņecovs uzsvēra,
ka attiecībā uz ārvalstīs notiekošām moto šosejas “track days” ir jārod risinājums, jo DAK
piemērotās pieejas gadījumā var ciest sportisti, kas neapzinās ka izdara pārkāpumu.
Lēmums: Neizteikt neuzticību LaMSF Motošosejas vadītājam A. Kuzņecovam.
Uzdot A. Kuzņecovam turpmākajā darbā vadot motošosejas komisiju ievērot labas
pārvaldības principus attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu.
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Uzdot LaMSF ģenerālsekretāram K. Kuļikovam sekot līdzi iesniegumu izskatīšanas
termiņiem LaMSF komisijās un par labas pārvaldības principu neievērošanas gadījumiem
LaMSF komisijās ziņot LaMSF prezidentam M. Lazdovskim.
A.Kuzņecovam konstatējot nepieciešamību veikt izmaiņas Motošosejas komisijas sastāvā,
sagatavot attiecīgu priekšlikumu LaMSF prezidijam.
4) Dažādi
4.1. Iesniegumi no Motošosejas komisijas vadītāja Andreja Kuzņecova un biedrības “Motoaplis”
Prezidijs saņēmis iesniegumu no Andreja Kuzņecova, kurā tiek lūgts izskatīt trīs priekšlikumus un
Daiņa Linķa, kurā tiek ierosināts risināt pastāvošo problēmsituāciju ar “track day” pasākumiem:
(1.) Priekšlikums: apstiprināt diferencēto biedru maksu nolikumā papildus klases licenču
maksām motošosejai 2019.gada sezonā (C600 (pretendent) 10 eur; C 1000 (pretendent)
10 eur; Superstock 600 60-100 eur.
Lēmums: apstiprināt papildinājumus Diferencēto biedru maksu nolikumā 2019.gadam
attiecībā uz motošosejas sportistu licenču klasēm un cenām (iesniegums pielikumā).

Prezidija balsojums:
PAR
Mārtiņš Lazdovskis

X

Agris Lungevičs

X

Nils Freivalds

X

Kristers Serģis

X

Artis Rasmanis

X

Egils Agarskis

X

Andrejs Kuzņecovs

X
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(2.) Priekšlikums: apstiprināt Rūdolfu Bergmani par LaMSF Motošosejas komisijas locekli.
Prezidija vienojas pagaidām neapstiprināt papildinājumus Motošosejas komisijas sastāvā, bet gan
uzdot Motošosejas komisijas vadītājam pārskatīt savas vadītās komisijas sastāvu un iesniegt
priekšlikumus komisijas sastāva aktualizēšanai uz nākamo prezidija sēdi.
(3.) Priekšlikums: Motošosejas komisija ierosina grozīt Sporta kodeksa punktu 5.1.6.1.
atbilstoši Motošosejas komisijas priekšlikumam, kas paredz izmaiņas, ka komisija var
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atļaut piedalīšanos sacensībās ārvalstīs, kuras nav reģistrētas citas FMN oficiālos
kalendāros. Motošosejas komisija norāda, ka pēc DAK 22.03.2019. lēmuma būtu
jāizskata jautājums par Sporta kodeksa 5.1.6.1.punkta grozījumiem. Motošosejas
komisija piedāvā noteikt, ka sportisti tomēr drīkst piedalīties sacensībās ārvalstīs, kas
nav reģistrētas FMN oficiālos kalendāros, ja par to ir pieņemts attiecīgs komisijas
lēmums. Šāds risinājums ļautu sportistiem attīstīt savas iemaņas un prasmes arī tādās
sacensībās kuras nav iekļautas FMN kalendāros, bet kuru līmenis ir pilnīgi pieņemams.
Latvijas motošosejniekiem šis jautājums ir īpaši aktuāls, jo nav pilnīgi skaidrs vai visos
gadījumos trackday ietvaros notiekošās sacensības ir iekļautas FMN kalendāros.
Vienlaikus prezidijs saņēmis iesniegumu no biedrības “Motoaplis”, kurā biedrība izsaka
bažas, ka pēc DAK 22.03.2019. lēmuma motošosejas sportisti, kas ieguvuši LaMSF
licences vairs nedrīkst piedalīties ārvalstu sacensībās, kuras notiek jebkāda veida vietēji
vai starptautiski organizētu motosporta treniņu nometņu (trackday) ietveros. Kluba
“Motoaplis” sportisti regulāri dodas uz Eiropas Savienībā organizētām motosporta
treniņu nometnēm, lai iegūtu pieredzi un paaugstinātu savu kvalifikāciju motobraukšanā,
un, kā ierasts, motosporta treniņu nometnes noslēguma posmā ir sacensības, braukšanas
ieskaite uz laiku. Visi šie pasākumi tiek organizēti licencētās, slēgtās motošosejas trasēs,
kurās tiek nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība, licencēti tiesneši, sportistu
apdrošināšana, turklāt organizatori ir starptautiski pazīstami, ar daudzu gadu pieredzi.
Biedrības “Motoaplis” vadība un biedri lūdz rast iespēju labot noteikumus, kas to
nepieļauj, lai motošosejas motosportisti varētu piedalīties motosporta treniņu nometņu
ietvertajās sacensības. Biedrība “Motoaplis” piedāvā divus iespējamos risinājumus:
1) motosportists savlaicīgi informē LaMSF par piedalīšanos motosporta treniņu nometnē,
pēc tam federācija izvērtē pasākuma organizatora kvalifikāciju, un sniedz sportistam
atļauju piedalīties vai, tieši pretēji, aizliedz piedalīties un sniedz sportistam
paskaidrojumu par atļaujas nepiešķiršanu.
2) Neizskatīt katru pasākumu individuāli, bet izveidot kritērijus, kuriem izpildoties var
uzskatīt, ka tas ir atbilstošs. Piemēram, sportistiem ar derīgu LaMSF licenci atļauts
piedalīties motosporta treniņu nometņu ietvertajās sacensībās, ja organizatoram ir
atbilstoša pieredze, pasākums notiek licencētā, slegtā auto/moto trasē, tajā ir tiesneši,
neatliekamā medicīniskā palīdzība un organizators nav iekļauts LaMSF “organizatoru
melnajā sarakstā”, kuru ir tiesīga izveidot un labot motošosejas komisija.
Prezidijs diskutē par iesniegtajiem priekšlikumiem un pastāvošo problēmsituāciju motošosejā ar
“track day” treniņu-sacensību formātu. Tiek analizēta ārvalstu prakse, FIM noteikumi un Sporta
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likuma normas, lai secinātu, vai šādi priekšlikumi nav pretrunā ar citiem normatīviem aktiem.
Prezidijs uzdod Motošosejas komisijai izvērtēt, vai “track day” treniņu- sacensību formāts pēc savas
būtības ir uzskatāms par sacensībām. Prezidijs vienojas atlikt šī jautājuma izskatīšanu, lai
detalizētāk iepazītos ar pastāvošo problēmsituāciju un normatīvā regulējuma bāzi un pieredzi
ārvalstīs un FIM.
4.2. Priekšlikums no Tūrisma komisijas vadītāja Nila Freivalda
Prezidijs saņēmis priekšlikumu no Tūrisma komisijas vadītāja ar lūgumu papildināt diferencēto
biedra maksu nolikumu, iekļaujot tajā kalendāra maksu Moto tūrisma sacensību pieteikšanai
LaMSF kalendārā.
Prezidija lēmums: Papildināt diferencēto biedru maksu nolikumu, nosakot, ka LaMSF
saskaņotām Moto tūrisma sacensībām, kas iekļautas oficiālajā sacensību kalendārā, tiek
piemērota 75EUR kalendāra maksa. Šādās sacensībās drīkst piedalīties LaMSF licencēti
sportisti ar derīgu gada Enduro licenci vai Tūrisma komisijas Motokarti (25 EUR gada karte,
10 EUR vienreizējā karte).

Prezidija balsojums:
PAR
Mārtiņš Lazdovskis

X

Agris Lungevičs

X

Nils Freivalds

X

Kristers Serģis

X

Artis Rasmanis

X

Egils Agarskis

X

Andrejs Kuzņecovs

X

PRET

ATTURAS

Sēdes beigas: Plkst. 18:30.
Sēdes vadītājs: Mārtiņš Lazdovskis
Sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs
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