
 
 

Latvijas Motosporta federācijas 

Prezidija e- sēdes protokols Nr.29 

 

2021.gada 4.februārī 

Rīgā, Dārciema 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) Jaunu biedru uzņemšana 

2) Kongresa izsludināšana 

 

1) Jaunu biedru uzņemšana 

LaMSF sekretariāts informē, ka janvārī saņemti 3 iesniegumi par jauna biedra uzņemšanu. Tiek 

prezentēti visi iesniegumi.  

Prezidija lēmums: Pēc 150 EUR gada biedru naudas apmaksas uzņemt par LaMSF biedriem 

šādas biedrības: - "MXOlaine" - "MK Ķekava" - "Riga Road Racing”  

 

Prezidija balsojums: 

 

 PAR PRET ATTURAS 

Mārtiņš Lazdovskis +   

Agris Lungēvičs +   

Kristers Serģis +   

Kaspars Ērkulis +   

      Andrejs Kuzņecovs +   
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Egils Agarskis +   

      Nils Freivalds +   

Artis Rasmanis +   

 

2) LaMSF kongresa izsludināšana  

 

 LaMSF prezidijs izsludina LaMSF kongresu atbilstoši LaMSF statūtiem,  2021.gada 11.martā 

(ceturtdien), plkst. 15:00, Zoom tiešaistes platformā. 

Publicēt LaMSF mājas lapā sekojošu informāciju ar uzsaukumu par LaMSF kongresu Atbilstoši 

LaMSF statūtiem: 

1) Priekšlikumus par statūtu izmaiņām LaMSF biedri var iesniegt rakstiski LaMSF 

sekretariātam ne vēlāk kā 20 dienas pirms kongresa (līdz š.g 19.februārim); 

2) Priekšlikumus par darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem LaMSF biedri var iesniegt 

sekretariātā ne vēlāk kā 20 dienas pirms kongresa (līdz š.g. 19.februārim) (iesniegums 

jāpamato);  

3) LaMSF biedru pienākums ir ne vēlāk kā 10 dienas pirms kongresa (līdz š.g. 1.martam) 

paziņot LaMSF sekretariātam tās personas vārdu, uzvārdu un personu kodus, kura ir 

pilnvarota pārstāvēt LaMSF biedru kongresā. Paziņojumam jāpievieno attiecīgo 

pilnvarojumu apliecinošs dokuments un pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments.  

4) Kongresa darba kārtība un visi dokumenti tiks izsūtīti visiem biedriem 15 dienas pirms 

kongresa.  

5) LaMSF sekretariāts izsludina šādas vakantās vietas LaMSF vadošajās institūcijās:  

- prezidents, 

 -viceprezidents,  

- Motokrosa komisijas vadītājs;  

- Enduro komisijas vadītājs;  

- Motošosejas komisijas vadītājs;  

- Supermoto komisijas vadītājs;  

- Triāla komisijas vadītājs;  

- Treka komisijas vadītājs;  

- Tūrisma komisijas vadītājs;  

- Disciplinārās un arbitrāžas komisijas (DAK) loceklis;  

4 - Vēstures un veterānu komisijas loceklis; 

6) Kandidātus rakstiski var izvirzīt LaMSF biedri ne vēlāk kā 20 dienas pirms kongresa (līdz 

š.g. 19.februārim).  

Katrai vakantajai vietai katrs LaMSF biedrs var izvirzīt tikai vienu kandidātu. Sekretariāts publicē 

kandidātu sarakstus LaMSF mājas lapā.   

 

Prezidija balsojum:  

 PAR PRET ATTURAS 

Mārtiņš Lazdovskis +   

Agris Lungēvičs +   
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Kristers Serģis +   

Kaspars Ērkulis +   

      Andrejs Kuzņecovs +   

Egils Agarskis +   

      Nils Freivalds +   

Artis Rasmanis +   

 

E-sēdes beigas: 04.02.2021 plkst. 15:00 

 

 

Sēdi vada: M.Lazdovksis 

Sēdi protokolēja: E.Skurbe 


