
 
 

Latvijas Motosporta federācijas 

     Prezidija sēdes protokols Nr.26 

 

2020.gada 14.oktobris 15:00 

Rīgā, Dārzciema 60 

 

sēdi vada – Mārtiņš Lazdovskis 

sēdi protokolē – Egija Skurbe 
 

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): 

Egija Skurbe, LaMSF ģenerālsekretāra p.i. 

 

Darba kārtība: 
1. LaMSF budžets 

2. Gada apbalvošanas pasākums 

3.Dažādi,mājas lapas un licencēšanas sistēmas www.licences.lv uzlabošana 

 

1. LaMSF budžets 

Prezidijs tiek iepazīstināts ar LaMSF budžeta izpildi uz 30.09.2020. un šī brīža finansiālo 

stāvokli. Tiek ziņots par papildus piešķirtajiem Valsts budžeta līdzekļiem Covid-19 seku 

mazināšanai. Informācija pieņemta zināšanai. 

2. Gada apbalvošanas pasākums 

            Prezidijs pārrunā sezonas apbalvošanas iespējamās vietas, datumus un formātus, ņemot 

            vērā valsti noteiktos epidemioloģiskos pasākumus COVID 19 mazināšanai. Tiek izskatīts     

            priekšlikums visu LaMSF disciplīnu laureātu apbalvošana varētu notikt vienā dienā.  

Prezidija lēmums: Apstiprināt LaMSF gada apbalvošanas pasākuma datumu - 14.novembri. 

Uzdot sekretariātam veikt iespējamo vietu apzināšanu un aprēķināt apbalvošanas izmaksas. 

Prezidija balsojums: 

 

Mārtiņš Lazdovskis + 

Agris Lungevičs + 

Kaspars Ērkulis + 

Kristers Serģis + 

Andrejs Kuzņecovs + 

http://www.licences.lv/
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Egils Agarskis + 

Artis Rasmanis + 

 

3. Dažādi 

E.Skurbe iepazīstina prezidiju ar patreizējo stāvokli LaMSF mājas lapā un licencēšanas sistēmā 

www.licneces.lv, ziņojot par nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai varētu nodrošināt ātru un precīzu 

datu ievietošanu lapās. Kā arī lūdz papildus finansējumu nepieciešamajiem uzlabošanas darbiem,  

kurus plānot veikt sadarbībā ar patreizējiem mājas lapas un licencēšanas sistēmas uzturētājiem Sia 

“Open Sytems” . 

Prezidijs pieņem zināšanai informāciju, un lūdz ģenerālsekretāri uz nākamo prezidija sēdi 

uzaicināt Sia “Open Systems” pārstāvjus lai detalizētāk pārrunātu iespējamos uzlabojumus. 

 

 

 

 

Nākošā Prezidija sēde 29.10.2020 plkst 16:00 . 

 

 

 

 

Sēdes  beigas 17:00 

 

Sēdes vadītājs: Mārtiņš Lazdovskis 

Sēdes protokolētājs: Egija Skurbe 

http://www.licneces.lv/

