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I NODAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Latvijas Motosporta Federācija (turpmāk tekstā – LaMSF) ir brīvprātīga, patstāvīga
biedrība, kas apvieno Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas, lai veicinātu motociklistu
kustību, motosporta un mototūrisma attīstību, vides aizsardzību, motobraukšanas drošību un visa
cita veida ar to saistīto legālo lietu un kustību izaugsmi Latvijā.
Ievērojot, ka Latvijas valsts ir suverēna valsts, ko garantē Latvijas Republikas Satversme, ievērojot,
ka Starptautiskās Motociklistu federācijas (FIM) un Eiropas Motociklistu Savienības (FIMEurope) Statūti
paredz, ka katra nācija ir tiesiska dibināt nacionālo motociklistu kustības federāciju un būt pārstāvēta FIMEurope un FIM, LaMSF ir vienīgā biedrība, kas realizē motociklistu kustības jurisdikciju un reglamentē ar
motosportu saistītos jautājumus valstī.
Piezīme: FIM – FEDERATION INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME (fr.val.)
FIM-Europe –UNION EUROPEENNE DE MOTOCYCLISME (fr. val.)
Motociklistu kustība – motosporta un mototūrisma apvienojums
Savā darbībā LaMSF vadās no Latvijas Republikas likumdošanas, saviem statūtiem, kā arī ievēro
FIM un FIM-Europe reglamentējošos dokumentus.
LaMSF kā FIM, Starptautiskās Olimpiskās komitejas oficiāli atzītas federācijas biedre atbalsta
Olimpisko kustību un atzīst Olimpisko hartu.
Vēsturiski LaMSF pirmsākums ir 1903.gads, kad Latvijas teritorijā notika pirmās oficiālās
motosacīkstes. LaMSF ir 1924.gadā dibinātās un 1931.gadā FIM (FICM) uzņemtās Vislatvijas Motosporta
savienības pēctece un turpina tās darbību atbilstoši mūsdienu prasībām.
1. NOSAUKUMS
Biedrības nosaukums ir Latvijas Motosporta Federācija.
2. NOSAUKUMA SAĪSINĀJUMS
Latvijas Motosporta Federācijas nosaukuma saīsinājums ir „LaMSF”.
3. LOGOTIPS

[grafiskais attēls]
Logotipā ietvertie simboli:
LaMSF – saīsinājums no Latvijas Motosporta Federācija (Latvian Motosport Federation). Latvijā
vienīgā valstiski atzītā motosporta federācija, kuras atbildībā ir motosporta un motociklistu kustības attīstība
un uzraudzība Latvijā, to interešu pārstāvība vietējā un starptautiskā mērogā. LaMSF ir uzticamības un
drošības simbols Latvijas un ārvalstu sportistiem, treneriem, tiesnešiem, sacensību organizatoriem,
motosporta klubiem un sadarbības partneriem.
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Grifs – zemes un gaisa pavēlnieks, gudrības un spēka apvienojums. Heraldikā tiek izmantots kā
varas simbols. Atspoguļo labā uzvaru pār ļauno, kārtības uzvaru pār haosu. Logo tiek lietots grifs ar skatu
pa labi, skats nākotnē un attīstībā, kur tiek tālāk nodots arī motora (jaudas un dinamikas) elements.
Virzulis un kloķa klaņa mehānisms – iekšdedzes dzinēja elements, kas simbolizē motoru, jaudu,
enerģiju un dinamiku.
Visas LaMSF vadošās institūcijas lieto tikai šajos statūtos apstiprināto logotipu, tā grafisko
simboliku. Tikai LaMSF ir tiesības izmantot un atļaut izmantot citiem savu logotipu.

II NODAĻA
DARBĪBAS MĒRĶI
1. DARBĪBAS MĒRĶI
LaMSF darbības mērķi ir vērsti uz sabiedriskā labuma darbību:
1.1. motociklistu kustības kā veselīga dzīvesveida, cilvēka fizisko un garīgo spēju atjaunošanas un
paaugstināšanas veicinātājas attīstība, kā arī motosporta attīstība valstī,
1.2. Latvijas pārstāvība FIM un FIM-Europe,
1.3. sadarbība ar FIM, FIM-Europe un citu valstu Nacionālām Motosporta federācijām vai
asociācijām, lai pārstāvētu un realizētu valsts un indivīda intereses motociklistu kustībā,
1.4. sportistu meistarības izaugsmes veicināšana,
1.5. motociklistu kustībā iesaistīto personu skaita palielināšana.

III

NODAĻA
BIEDRI

1. BIEDRA JĒDZIENS
Par LaMSF biedru var kļūt jebkura juridiska persona.
2. BIEDRU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
2.1. Lai kļūtu par LaMSF biedru, ir jāiesniedz LaMSF sekretariātam:
- iesniegums pēc izstrādātas formas,
- statūtu kopija,
- reģistrācijas apliecības kopija,
- biedru saraksts.
2.2. Biedru uzņemšana vai izslēgšana no LaMSF notiek ar prezidija lēmumu. Biedra kandidāta
pārstāvim jāpiedalās biedra uzņemšanas prezidija sēdē, lai prezentētu biedrību un tās
mērķus.
2.3. Prezidija lēmums nav pārsūdzams. Ja pieteicējs nav uzņemts par LaMSF biedru, viņš var
iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.
2.4. Ja prezidijs ir pieņēmis lēmumu uzņemt pieteicēju par LaMSF biedru, jaunajam biedram ir
jāsamaksā iestāšanās maksa prezidija noteiktā apmērā un kārtībā.
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3. BIEDRU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI
Prezidijs izslēdz LaMSF biedru, ja:
- tā darbība neatbilst motociklistu kustības interesēm vai kaitē LaMSF,
- tā darbība pārkāpj sporta ētikas principus, šos statūtus, FIM un FIM-Europe Sporta kodeksu
un Olimpisko hartu,
- tas nepilda kongresa un/vai prezidija lēmumus,
- tas veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto,
- tā parādi LaMSF netiek apmaksāti viena gada laikā.
4. BIEDRU
TIESĪBAS
LaMSF biedram ir tiesības:
4.1. piedalīties un būt pārstāvētam LaMSF kongresā,
4.2. izvirzīt kandidātus LaMSF vadošajās institūcijās un atsaukt tos,
4.3. vēlēt un tikt ievēlētam LaMSF vadošajās institūcijās,
4.4. iesniegt izskatīšanai dažādus jautājumus, priekšlikumus un projektus par LaMSF darbību
un tās uzlabošanu, statūtu izmaiņām, līdzdarboties dažādās LaMSF institūcijās, aizstāvēt
savu viedokli,
4.5. organizēt motosporta pasākumus atbilstoši LaMSF, FIM, FIM-Europe reglamentējošiem
dokumentiem,
4.6. piedalīties LaMSF sacensībās un citos rīkotajos pasākumos un pieteikt tos LaMSF
kalendārajam plānam,
4.7. iegādāties sportistu, tiesnešu, trases un citas licences,
4.8. piedalīties sacensībās ārzemēs ar LaMSF atļauju,
4.9. pārstāvēt LaMSF tikai savas kompetences robežās, citi varianti iespējami tikai ar LaMSF
atļauju,
4.10. saņemt regulāru informāciju par LaMSF vadošo institūciju darbu un pieņemtajiem
lēmumiem, kā arī citiem dokumentiem atbilstoši statūtiem,
4.11. saņemt LaMSF atbalstu un palīdzību,
4.12. jebkurā laikā izstāties no LaMSF, to rakstiski paziņojot prezidijam,
4.13. veikt patstāvīgu sporta saimniecisko darbību atbilstoši juridiskajam statusam.
5. BIEDRU
PIENĀKUMI
LaMSF biedra pienākumi ir:
5.1. cienīt un godāt Latvijas, Latvijas motosporta un LaMSF vārdu, aktīvi piedalīties LaMSF
darbībā, atbalstīt to, godprātīgi vienmēr un visur ievērot olimpiskos sporta ētikas principus,
FIM un FIM-Europe Sporta kodeksu un šos statūtus,
5.2. izpildīt LaMSF vadošo institūciju lēmumus,
5.3. regulāri maksāt biedra naudu un pildīt visas finansiālās saistības ar LaMSF,
5.4. laikus reģistrēt savas rīkotās sacensības un pasākumus LaMSF kalendārajā plānā,
5.5. Latvijas teritorijā organizētajās sacensībās piedalīties tikai ar LaMSF licencēm un tikai
LaMSF reģistrētās sacensībās,
5.6. organizēt motosporta sacensības, ievērojot LaMSF, FIM, FIM-Europe reglamentējošos
dokumentus un Latvijas likumdošanu,
5.7. ar savu aktīvo līdzdalību atbalstīt LaMSF mērķu un uzdevumu realizēšanu,
5.8. augsti turēt LaMSF labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj tās reputāciju sabiedrībā.
6. BIEDRU PIENĀKUMU NEPILDĪŠANAS SEKAS
Ja LaMSF biedrs:
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6.1. nepilda 5.2., 5.3.apakšpunktā un citus statūtos noteiktos pienākumus, tad šis biedrs un tā
pārstāvētie sportisti nesaņem licences un LaMSF pārtrauc šī biedra apkalpošanu.

IV

NODAĻA
VADĪBAS INSTITŪCIJAS

LaMSF vadošās institūcijas ir:
- kongress,
- prezidijs – izpildinstitūcija,
- komisijas.

A KONGRESS
1. KONGRESS
Kongress ir LaMSF augstākā lēmējinstitūcija.
2. KONGRESA SASAUKŠANA
2.1. Kārtējo kongresu sasauc prezidijs pēc nepieciešamības.
2.2. Prezidijs nosaka kongresa sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību, ievērojot
pieteikuma prasības.
2.3. Prezidija pienākums ir izziņot kongresu publicējot paziņojumu LaMSF oficiālajā
mājas lapā, vai arī rakstiski, elektroniski tā, lai federācijas biedri ziņu saņemtu ne vēlāk
kā 25 dienas pirms kongresa sasaukšanas.
2.4. Prezidija pienākums ir sagatavot kongresa materiālus tā, lai kongress noritētu lietišķi,
izmantojot izdalītos informatīvos materiālus, bet jautājumu izlemšana tajā pēc iespējas
notiktu, balsojot par iepriekš sagatavotu lēmumu projektu variantiem.
2.5. LaMSF biedra pienākums ir ne vēlāk kā 10 dienas pirms kongresa paziņot prezidijam
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.
2.6. Ārpus kārtas kongresu sasauc prezidijs saskaņā ar statūtiem vai nekavējoties (bez
vainojamas vilcināšanās) gadījumā, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu,
pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa (1/10) biedru.
3. KONGRESA KOMPETENCE
3.1. LaMSF vadošo institūciju pārvēlēšana notiek reizi četros gados.
3.2. Tikai kongress ir tiesīgs pieņemt izmaiņas statūtos. Priekšlikumus par statūtu
izmaiņām jāiesniedz rakstiski LaMSF sekretariātam ne vēlāk kā 20 dienas pirms
kongresa.
3.3. LaMSF prezidijs izskata priekšlikumus un nodod izmaiņas apspriešanai ne vēlāk kā
15 dienas pirms kongresa.
3.4. LaMSF kongress:
- izdara izmaiņas statūtos,
- apstiprina prezidiju, ieceļot amatā prezidija locekļus, un ievēl Disciplināro un
Arbitrāžas komisiju (DAK) un citu LaMSF komisiju vadītājus, kas nav prezidija
locekļi,
- apstiprina komisiju atskaites par iepriekšējo periodu,
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- nosaka LaMSF darbības galvenos virzienus,
- apstiprina prezidija atskaiti par iepriekšējo periodu,
- pārbauda delegātu pilnvaras saskaņā ar statūtiem, noskaidro balsstiesīgo delegātu
skaitu,
- izskata sūdzības par prezidija un DAK lēmumiem,
- pieņem lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju,
- izlemj citus jautājumus.
4. KONGRESA DARBA KĀRTĪBA
4.1. Kārtējā kongresa darba kārtībā jābūt šādiem jautājumiem:
- vadošo institūciju vēlēšanas (uz vakantajām vietām),
- prezidija rekomendācijas un priekšlikumi,
- LaMSF biedru priekšlikumi.
4.2. Priekšlikumi darba kārtībai jāiesūta sekretariātam rakstveidā, pamatojot to ne vēlāk kā
20 dienas pirms kongresa.
4.3. Kongresa darba kārtība un visi dokumenti tiek izsūtīti visiem biedriem 15 dienas pirms
kongresa.
4.4. Jautājumus, kuri nav iekļauti dienas kārtībā, var iekļaut kongresa darbā, ja to pamatoti
pieprasa ne mazāk par 1/3 klātesošo balsstiesīgo delegātu un par to nobalso kongresa
vairākums.
5. KONGRESA DELEGĀTI
Visiem LaMSF biedriem ir tiesības piedalīties kongresā, ņemot vērā prezidija izstrādāto pārstāvības
normu – viens delegāts pārstāv vienu biedru.
6. VADOŠO INSTITŪCIJU KANDIDĀTI
6.1. LaMSF sekretariāts ne vēlāk kā 25 dienas pirms kongresa paziņo saviem biedriem par
vakantajām vietām LaMSF vadošajās institūcijās.
Vadošo institūciju kandidātus rakstiski izvirza LaMSF biedri ne vēlāk kā 20 dienas
pirms kongresa. Katrai vakantajai vietai katrs LaMSF biedrs var izvirzīt tikai vienu
kandidātu.
Sekretariāts publicē kandidātu sarakstus LaMSF mājas lapā.
Prezidenta amata kandidāts no prezidija amatiem izvirzīto kandidātu vidus izvēlas
prezidija sastāvu, ko viņš kopā ar savu kandidatūru virza apstiprināšanai. Prezidija
amata kandidātus, kas tiek virzīti apstiprināšanai prezidijā kopā ar prezidenta
kandidatūru, prezidenta amata kandidāts nosauc kongresa laikā pirms balsojuma par
prezidija apstiprināšanu. Prezidenta amata kandidāts ir tiesīgs atkārtoti virzīt prezidija
sastāvu apstiprināšanai, piedāvājot citu prezidija sastāvu, ja sākotnēji piedāvātais
prezidija sastāvs netiek apstiprināts kongresā.
Jaunajiem kandidātiem kongresā jāpiedalās personīgi vai, ja to atļauj kongress, tie var
deleģēt savu pilnvaroto personu.
6.2. Kandidātiem jābūt kompetentiem motosportā vai vienā no tā veidiem, fiziskās
kultūras, pedagoģiskā vai organizatoriskā darba jomā.
7. KONGRESA LĒMUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Kongress ir pilntiesīgs pieņemt lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī sēdē piedalās
vairāk kā 1/2 LaMSF biedru. Gadījumā, ja kongress nav lemttiesīgs, tas tiek sasaukts
atkārtoti un kļūst lemttiesīgs, ja tajā piedalās vismaz 2 biedri, taču tikai tajos
jautājumos, kuri sākotnēji tika iekļauti dienas kārtībā.
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7.2. Kongresa lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu. Par balsu vairākumu tiek
uzskatīta 1/2 balsu no klātesošajiem delegātiem + 1 balss.
7.3. Jebkurā kongresa jautājumā var pieprasīt aizklātu balsošanu, ja to pieprasa ne mazāk
kā 1/3 delegātu.
7.4. Izslēgts.
7.5. Ja kandidāts nesaņem balsu vairākumu, notiek nākamās kārtas balsošana, kurā
piedalās 2 kandidāti ar lielāko balss skaitu iepriekšējā kārtā. Kandidāta ievēlēšana
notiek ar vienkāršu balsu vairākumu.
8. KONGRESA LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANA
8.1. Par kongresa lēmumiem var iesniegt sūdzību tiesā.
8.2. Sūdzību tiesā par kongresa lēmumu atcelšanu var iesniegt:
- LaMSF prezidijs,
- biedrs, kam bez likumīga pamata ir bijusi liegta līdzdalība kongresā,
- Disciplinārā un Arbitrāžas komisija.
8.3. Pārējie biedri, kuri kongresā nav piedalījušies, var iesniegt tiesā sūdzību par kongresa
lēmuma atcelšanu tikai tādā gadījumā, ja kongress sasaukts, pārkāpjot noteikumus par
kongresa sasaukšanas kārtību un tā tiesīgumu.
8.4. Ja sūdzību iesniedz prezidijs, LaMSF tiesā pārstāv kongresā ievēlēti pilnvarotie
pārstāvji.
8.5. Sūdzība par kongresa lēmuma atcelšanu iesniedzama pret LaMSF.

B PREZIDIJS
Prezidijs ir LaMSF izpildinstitūcija, kas ir tiesīga pārstāvēt LaMSF valsts un citas institūcijās.
1. PREZIDIJS
1.1. Prezidijs ir LaMSF vadošā institūcija starp kongresiem. Prezidijs
sastāv no 9 locekļiem:
- prezidents – pārstāv biedrību atsevišķi,
- viceprezidents – pārstāv biedrību atsevišķi,
- prezidija locekļi: LaMSF Enduro, Motokrosa, Motošosejas, Treka, Triāla, Tūrisma
un Supermoto Komisiju vadītāji, kuri pārstāv LaMSF tikai kopīgi.
1.2. Prezidiju apstiprina kongress, un uz šā kongresa lēmuma pamata prezidija locekļi amatā
tiek iecelti uz četriem gadiem. Prezidijs tiek apstiprināts kopumā, ar vienu balsojumu
apstiprinot prezidija sastāvu, ko izvirzījis prezidenta amata kandidāts.
Ja kāds no prezidija locekļiem pirms pilnvaru termiņa beigām atkāpjas no amata vai tiek
atcelts no amata vai rīcības nespējas gadījumā, viņa pienākumus uz atlikušo pilnvaru
termiņu pilda pārējie prezidija locekļi atbilstoši statūtos noteiktajai kārtībai.
1.3. Prezidija locekli var atsaukt kongress, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošie biedri,
gadījumā, ja viņš nepilda pienākumus, nodara kaitējumu LaMSF interesēm vai zaudē
uzticību.
1.4. Prezidijs var izteikt neuzticību prezidija loceklim, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 no sēdē
klātesošajiem prezidija locekļiem. Ja prezidijs izsaka neuzticību kādam no prezidija
locekļiem, tad nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasaucams kongress, lai lemtu
par konkrētā prezidija locekļa atcelšanu no amata. Tas attiecas uz visiem prezidija
locekļiem, tostarp prezidentu.
1.5. Prezidija loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.
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1.6. Prezidija loceklis ir tiesīgs jebkurā laikā iesniegt LaMSF paziņojumu par prezidija
locekļa amata atstāšanu.
1.7. Prezidija locekļi var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu
izpildes gaitā.
1.8. Prezidija locekļi ir solidāri atbildīgi par pieņemtiem lēmumiem.
1.9. Prezidiju var sasaukt prezidents (viceprezidents) vai citi prezidija locekļi kopumā.
2. PREZIDIJA KOMPETENCE
2.1. Prezidijs ir pārstāvniecības un vispārējās vadības institūcija – izpildinstitūcija.
2.2. Prezidijs rūpējas par LaMSF reputāciju, par tās saglabāšanu un celšanu, par sporta
veidu attīstību un vienlīdzību, par LaMSF efektīvu darbību un darbības stilu saskaņā
ar šiem statūtiem, nodrošina respektu pret tiem. Prezidija sēdes notiek ne retāk kā sešas
reizes gadā.
2.3. Prezidijs pārrauga LaMSF darbību, izvērtē tās atbilstību statūtiem, kongresa
lēmumiem, LaMSF darbības mērķiem, prasa vadošo institūciju lēmumu izpildi.
2.4. LaMSF valsts institūcijās, FIM, FIM-Europe, motosporta un citās organizācijās,
oficiālos pasākumos pārstāv prezidija pilnvarota persona.
2.5. Prezidijs izstrādā LaMSF stratēģiju, gatavo kongresu un atskaitās tam.
2.6. Prezidijs izstrādā un apstiprina budžetu, kontrolē to un izlieto LaMSF līdzekļus, kā arī
organizē grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un
normatīviem aktiem. Prezidija apstiprinātais budžets jāpublicē LaMSF mājas lapā.
2.7. Nosaka biedru iestāšanās un ikgadējās biedru maksas. Prezidijs apstiprina sporta veidu
komisijās izstrādātās konkrēto sporta veidu licenču un sacensību reģistrēšanas maksas.
2.8. Prezidijs lemj par atalgojuma apmēru prezidija locekļiem un prezidentam.
2.9. Prezidijs apstiprina komisiju izstrādāto sacensību kalendāro plānu.
2.10. Prezidijs piešķir stipendijas un pabalstus saviem biedriem.
2.11. Prezidijs piešķir goda nosaukumus LaMSF biedriem.
2.11. Prezidijs lemj par speciālu fondu izveidošanu un to līdzekļu izlietošanu.
2.12. Prezidijs nosaka nākamā kongresa norises datumu.
2.13. Prezidijs var uzaicināt ekspertus vai konsultantus savai vai komisiju perspektīvās
darbības izpētei un izstrādei.
2.14. Prezidijs lemj par finansiālo līdzekļu piesaistīšanu un izlietošanu.
2.15. Prezidijs vada sekretariāta darbu.
3. PREZIDIJA LĒMUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Prezidija sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.
3.2. Prezidijs ir lemttiesīgs, ja tā sēdē piedalās ne mazāk kā 51 % no prezidija locekļiem.
3.3. Prezidijs lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, noteicošā ir
prezidenta balss, bet viņa prombūtnes gadījumā – viceprezidenta balss.
4. PREZIDIJA SĒDES PROTOKOLS
4.1. Prezidija lēmumi tiek noformēti sēdes protokola veidā.
4.2. Ja prezidija loceklis nepiekrīt prezidija sēdes lēmumam un balso pret to, viņš par
pieņemto lēmumu nav atbildīgs, tomēr pieņemtais lēmums viņam ir jāpilda. Šī prezidija
locekļa atsevišķās domas pēc viņa pieprasījuma jāieraksta prezidija sēdes protokolā.
4.3. Protokolā ir jāuzrāda, kā katrā gadījumā ir balsojuši prezidija locekļi.
4.4. Protokolu paraksta prezidents un protokolētājs.
4.5. Prezidija protokols ir LaMSF biedriem atklāts dokuments.
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C PREZIDENTS
1. PREZIDENTA IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA
1.1. LaMSF prezidents amatā tiek iecelts, pamatojoties uz kongresa lēmumu par viņa
izvirzītā prezidija sastāva apstiprināšanu.
1.2. Prezidents amatā tiek iecelts uz četriem gadiem.
1.3. Prezidentam pirms pilnvaru termiņa beigām atsakoties no amata, viņa rīcības nespējas
gadījumā vai atcelšanas no amata gadījumā, prezidenta pienākumus uz atlikušo pilnvaru
termiņu izpilda viceprezidents.
2. PREZIDENTA TIESĪBAS
Prezidentam ir tiesības:
2.1. oficiāli pārstāvēt LaMSF ārpus Latvijas, ārvalstu un starptautiskajās organizācijās,
2.2. sastādīt un parakstīt LaMSF vārdā nodomu protokolus, sadarbības līgumus un finanšu
dokumentus, informējot par tiem prezidiju,
2.3. pieprasīt un saņemt visu nepieciešamo informāciju no LaMSF institūcijām,
2.4. iekļaut prezidija sēdes kārtībā vai ierosināt kongresa dienas kārtībai neparedzētus
jautājumus,
2.5. sasaukt prezidija sēdes, ieteikt to darba kārtību un vadīt tās,
2.6. piedalīties komisiju un darba grupu sēdēs, bet bez balsstiesībām.
3. PREZIDENTA KOMPETENCE
PREZIDENTS:
3.1. reprezentē LaMSF attiecībās ar Latvijas un ārvalstu institūcijām un sabiedriskajām
organizācijām,
3.2. rūpējas par LaMSF reputāciju, patstāvīgi izvēloties laiku un veidu, kā to saglabāt un
vairot, rūpējas par visu sporta veidu attīstību un vienlīdzību, kā arī par visu LaMSF
institūciju efektīvu darbību,
3.3. nodrošina LaMSF un to institūciju vadības stilu saskaņā ar šiem statūtiem un nodrošina
respektu pret tiem; pārrauga notikumus LaMSF un izvērtē to atbilstību statūtiem,
kongresa lēmumiem un LaMSF darbības mērķiem,
3.4. pieņem un atbrīvo administratīvos darbiniekus LaMSF darbības veikšanai, tai skaitā
sekretariāta darbiniekus, nosaka tiem atalgojumu,
3.5. izsaka attieksmi gadījumos, kad viņš to uzskata par vēlamu vai pat nepieciešamu,
3.6. vada kongresus, prezidija sēdes, LaMSF darbību prezidija sēžu starplaikā saskaņā ar
šiem statūtiem,
3.7. atbild par LaMSF administratīvo darbību, izlemj ar to saistītus operatīvos jautājumus,
informējot par tiem prezidiju,
3.8. sargā LaMSF intereses un prestižu un nekavējoties ierosina izskatīšanai prezidijā visus
jautājumus, kas ir pretrunā ar LaMSF interesēm,
3.9. paraksta LaMSF kopējo darbību aptverošos dokumentus, ar LaMSF administratīvo
darbību saistītus finanšu dokumentus, līgumus,
3.10. LaMSF prezidentam ir paraksta tiesības atbilstoši pastāvošiem finanšu likumiem,
3.11. prezidents ne retāk kā vienu reizi ceturksnī par savu darbību atskaitās prezidijam.

9

D VICEPREZIDENTS
1. VICEPREZIDENTA IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA
1.1. LaMSF viceprezidents amatā tiek iecelts, pamatojoties uz kongresa lēmumu par
prezidenta kandidāta izvirzītā prezidija apstiprināšanu.
1.2. Viceprezidents amatā tiek iecelts uz četriem gadiem.
1.3. Viceprezidentam pirms pilnvaru termiņa beigām atsakoties no amata, viņa rīcības
nespējas gadījumā vai atcelšanas no amata gadījumā, viceprezidenta pienākumus uz
atlikušo pilnvaru termiņu izpilda prezidija loceklis, kuram prezidijs deleģē to izpildi.
2. Viceprezidents izpilda LaMSF prezidenta funkcijas viņa prombūtnes laikā uz LaMSF prezidenta
izdotas pilnvaras pamata vai izpilda pienākumus, kurus viņam deleģē LaMSF prezidents vai
prezidijs.
3. VICEPREZIDENTA TIESĪBAS
Viceprezidentam ir tiesības:
3.1. oficiāli pārstāvēt LaMSF ārpus Latvijas, ārvalstu un starptautiskajās organizācijās,
3.2. pieprasīt un saņemt visu nepieciešamo informāciju no LaMSF institūcijām,
3.3. iekļaut prezidija sēdes kārtībā neparedzētus jautājumus,
3.4. sasaukt prezidija sēdes, ieteikt to darba kārtību un vadīt tās.
3.5. piedalīties komisiju, darba grupu sēdēs, bet bez balsstiesībām.

4. VICEPREZIDENTA KOMPETENCE:
4.1. rūpējas par LaMSF reputāciju, patstāvīgi izvēloties laiku un veidu, kā to saglabāt un
vairot, par visu sporta veidu attīstību un vienlīdzību, par visu LaMSF institūciju efektīvu
darbību,
4.2. nodrošina LaMSF un to institūciju vadības stilu saskaņā ar šiem statūtiem un nodrošina
respektu pret tiem, pārrauga notikumus LaMSF un izvērtē to atbilstību statūtiem,
kongresa lēmumiem un LaMSF darbības mērķiem,
4.3. izsaka attieksmi gadījumos, kad viņš to uzskata par vēlamu vai pat nepieciešamu.

F LaMSF KOMISIJAS
1. Motosporta attīstības veicināšana un tā aktivitāšu kontrole notiek šādās komisijās:
- Enduro komisijā,
- Latvijas motosporta vēstures un veterānu komisijā,
- Motokrosa komisijā,
- Motošosejas komisijā,
- Treka komisijā,
- Triāla komisijā,
- Tūrisma komisijā,
- Supermoto komisijā.
2. Prezidijs var nodibināt un kongress apstiprināt arī citas komisijas.
3. Katra komisija sastāv ne mazāk kā no 5 balsstiesīgiem locekļiem, priekšsēdētāju ieskaitot.
4. Tos komisiju vadītājus, kas ir prezidija locekļi, amatā ieceļ, pamatojoties uz kongresa lēmumu par
prezidenta kandidāta virzītā prezidija apstiprināšanu. Citu LaMSF komisiju vadītājus kongress ievēl
individuāli. Komisijas vadītāji amatā tiek iecelti uz četriem gadiem.
10

5. Komisijas locekļus pēc komisijas vadītāja ieteikuma no visiem kandidātiem, kurus izvirza LaMSF
biedri, apstiprina prezidijs uz četriem gadiem.
6. Komisijas strādā saskaņā ar LaMSF komisiju nolikumu.
7. KOMISIJAS LOCEKLIS:
7.1. rūpējas par LaMSF interesēm un reputāciju, par respektu pret statūtiem, LaMSF, FIMEurope un FIM komisijas nolikumiem, lēmumiem un noteikumiem,
7.2. komisijas locekli var atsaukt institūcija, kas šo locekli apstiprināja – kongress vai
prezidijs,
7.3. komisijas locekli var atsaukt tikai tad, ja viņš nepilda pienākumus, nodara kaitējumu
biedrības interesēm vai zaudē uzticību,
7.4. ir tiesīgs jebkurā laikā iesniegt biedrībai paziņojumu par komisijas locekļa amata
atstāšanu,
7.5. var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.
8. Komisiju locekļiem nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.
9. Komisiju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīts biedrībai to vainas dēļ.
10. LaMSF komisijas darbojas LaMSF, motosporta, motociklistu kustības interesēs, nodrošina
respektu, lojalitāti un LaMSF, FIM, FIM-Europe nolikumu un noteikumu izpildi.
11. Komisijas aizstāv motosportu, motociklistu tiesības un intereses.
12. Komisijas strādā saskaņā ar LaMSF komisiju nolikumu un atskaitās prezidijam un kongresam.
13. Komisijas izstrādā un iesniedz prezidijam savus darba plānus, priekšlikumus, lēmumus un citus
dokumentus, kā arī sagatavo priekšlikumus un lēmumu projektus prezidijam un/vai kongresam.
14. Komisijas izstrādā noteikumus un nolikumus valsts čempionātiem saskaņā ar FIM un FIM-Europe
noteikumiem, kā arī noteikumus un nolikumus nacionālām klasēm.
15. Komisijas atbild par sava sporta veida kustības attīstību.
16. Komisijas vada un kontrolē Latvijas čempionātu, starptautiskās un citas sacensības un pasākumus.
17. Komisijas apkopo un apstiprina Latvijas čempionāta rezultātus.
18. Komisijas atbild par speciālistu apmācību, rekomendē tos mācībām ārzemēs.
19. Komisijas sastāda nacionālās izlases un komandas, izvirza tās pārstāvjus, trenerus vadoties pēc
nolikuma.
20. Komisijas pārbauda un licencē sacensību trases.
21. Komisijas locekļi atbild par savas komisijas darba uzskaiti.
22. Komisijas vadītāja vietniekus ievēl attiecīgajā komisijā.
23. Komisiju sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā sešas reizes gadā, un komisiju sēdes sasauc
komisijas vadītājs vai tā vietnieks.
24. Komisiju var sasaukt prezidijs, prezidents (viceprezidents).
25. Komisiju sēdes ir atklātas. Komisija ar pamatotu lēmumu var komisijas sēdi noteikt par aizklātu.
Aizklātajās sēdēs drīkst piedalīties tikai attiecīgās komisijas balsstiesīgie locekļi un prezidija locekļi.
26. Personas, kas nav komisijas locekļi, bet piedalās tās sēdē, var uzstāties tikai ar komisijas vadītāja
atļauju.
27. Komisija lemj ar balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir komisijas vadītāja
balss. Komisija ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās ne mazāk par 51% tās locekļu.
28. Komisija līdz kārtējam kongresam var uzaicināt vietas izpildītāju ar balsstiesībām ievēlētā locekļa
vietā viņa atlūguma vai rīcības nespējas gadījumā vai arī gadījumā, ja viņš bez attaisnojošiem
iemesliem nav apmeklējis vairāk nekā 2 sēdes pēc kārtas. Tāds lēmums var būt pieņemts tikai ar
visu pārējo komisijas locekļu piekrišanu.
29. Izslēgts.
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30. Komisija nosaka budžetu un licenču maksu, iesniedz tās prezidijam apstiprināšanai un atbild par
budžeta izpildi.
DISCIPLINĀRĀ UN ARBITRĀŽAS KOMISIJA
1. Komisijas locekļus ievēl kongress uz četriem gadiem.
2. Komisijas vadītāju un viņa vietnieku ievēl komisija.
3. Komisija izskata sporta ētikas, LaMSF statūtu, sacensību nolikumu un sacensību noteikumu
pārkāpumus, sūdzības par komisiju un prezidija lēmumiem. Komisija nosaka sodus par
pārkāpumiem. Disciplinārās komisijas darbību un kompetenci regulē nolikums.
TIESNEŠU KOLĒĢIJA
1. Tiesnešu kolēģijas sastāvu izvirza LaMSF prezidents un apstirpina LaMSF prezidijs uz 4 gadiem.
2. Tiesnešu kolēģijas kompetenci nosaka LaMSF Sporta kodekss.

G KOMISIJAS VADĪTĀJS (TĀ PROMBŪTNĒ – VIETNIEKS)
1. Izslēgts.
2. KOMISIJU VADĪTĀJI (TĀ VIETNIEKI):
2.1. sargā LaMSF intereses un prestižu, rūpējas par komisijas efektīvu darbu un darbības
stilu saskaņā ar statūtiem un komisijas lēmumiem, nolikumiem, noteikumiem,
2.2. atbild par savas komisijas darbu un izvirzīto uzdevumu progresu,
2.3. izskaidro savas komisijas lēmumus, dod nolikumu skaidrojumu, atskaitās prezidijam un
kongresam par komisijas darbu un aktivitātēm,
2.4. atbild par pienākumu sadali komisijā perspektīvas darbības izstrādāšanai, atsevišķu
jautājumu risināšanai un tml., pieaicinot darbam grupās neievēlētos locekļus,
2.5. pārstāv komisiju savā sporta veidā Latvijas čempionātos un citās sacensībās un ar
prezidenta apstiprinājumu starptautiskās sacensībās,
2.6. var pārstāvēt komisiju pats vai norīkot komisijas locekļus komisijas pārstāvēšanai
attiecīgā sporta veida sacensībās,
2.7. pirms pilnvaru termiņa beigām atsakoties no amata, viņa rīcības nespējas gadījumā vai
atcelšanas no amata gadījumā, tiek aizvietoti ar attiecīgās komisijas locekļu izvirzītu
komisijas locekli, ko uz atlikušo pilnvaru termiņu amatā apstiprina prezidijs,
2.8. vada nodibinātās komisijas darba grupas un atbild par to darbu, regulāri informē un
atskaitās par to darbības rezultātiem prezidijam.

H SEKRETARIĀTS
1. Sekretariāts ir LaMSF administratīvā institūcija, kuru izveido ar prezidija lēmumu, nosakot algoto
darbinieku skaitu un štatu sarakstu. Sekretariāts savu darbību veic saskaņā ar prezidija apstiprinātu
nolikumu un ir padots prezidijam.
2. Ģenerālsekretārs ir sekretariāta vadītājs, kurš tiek pieņemts darbā uz nenoteiktu laiku.
Ģenerālsekretārs ir atbildīgs par visu sekretariāta pienākumu izpildi.
3. Sekretariāts ir atbildīgs par šādu administratīvu jautājumu risināšanu:
3.1.
kongresu un prezidija lēmumu īstenošanu;
3.2.
biroja darbības uzturēšanu, lietvedības un biedru reģistra organizēšanu;
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3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

grāmatvedības uzskaites organizēšanu;
sabiedrisko attiecību jautājumu organizēšanu;
nolikumu un normatīvo dokumentu izpildes kontrolēšanu;
starptautiskās darbības koordinēšanu.

4. Prezidijs vispārīgā kārtībā var izdot pilnvaru sekretariātam noteiktu darbību veikšanai.

NODAĻA

V

REVĪZIJAS INSTITŪCIJA
1. LaMSF saimnieciskās un finansiālās darbības kontroli veic zvērināts revidents, kuru ieceļ kongress
uz četriem gadiem.
2. Revidents:
2.1. veic LaMSF mantas un finanšu līdzekļu revīziju,
2.2. dod atzinumu par LaMSF budžetu un gada pārskatu,
2.3. izvērtē LaMSF grāmatvedības un lietvedības darbu,
2.4. sniedz ieteikumus par LaMSF finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
3. Revidents veic revīziju kongresa noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

VI

NODAĻA
FINANSES UN MANTA

1. FINANŠU LĪDZEKĻU IEGŪŠANAS KĀRTĪBA
1.1. LaMSF līdzekļus veido: - tiešie maksājumi, - saimnieciskā darbība,
- dotācijas, subsīdijas, ziedojumi.
1.2. LaMSF var piederēt kustamais un nekustamais īpašums, kā arī īpašums ārzemēs, ja tas
nav pretrunā ar pastāvošo likumdošanu.
2. FINANŠU LĪDZEKĻU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA
2.1. LaMSF līdzekļi saskaņā ar kongresa vai prezidija rīkojumiem tiek izlietoti:
1) mērķa īstenošanai,
2) darbinieku algošanai,
3) citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar LaMSF darbības nodrošināšanu.
2.2. Par LaMSF līdzekļu pareizu izmantošanu atbild prezidents un prezidijs, bet kontroli
veic zvērināts revidents.
3. PĀRSTĀVĪBAS TIESĪBAS
LaMSF pārstāvības tiesības ir prezidentam un viceprezidentam katram atsevišķi, bet 7 (septiņi) pārējie
prezidija locekļi tiesīgi pārstāvēt kopīgi, katrs ar pārējiem 6 (sešiem).
4. INSTITŪCIJAS, KURAS IR TIESĪGAS PIEŅEMT LĒMUMUS PAR KUSTAMĀ VAI
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IEGŪŠANU VAI ATSAVINĀŠANU
LaMSF prezidijs lemj par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu un
atskaitās par to kongresam.
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5. IZVEIDOTĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS
LaMSF prezidijs lemj visus jautājumus, kas saistīti ar uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) izveidošanu vai
dalību tajos.

NODAĻA

VII

PAŠLIKVIDĒŠANĀS KĀRTĪBA
1. LaMSF var izbeigt savu darbību tikai ar LaMSF kongresa lēmumu, kurš tiek sasaukts pēc ne mazāk
kā ¾ LaMSF biedru pieprasījuma, un ja par to nobalso ne mazāk kā 4/5 no klātesošiem biedriem
(delegātiem).
2. LaMSF darbības izbeigšanas gadījumā tiek izveidota likvidācijas Komisija, kas izdara LaMSF
likvidāciju saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, kā arī paziņo par to FIM-Europe un FIM.
3. LaMSF pašlikvidāciju veic saskaņā ar kongresa lēmumu iecelta Likvidācijas komisija trīs cilvēku
sastāvā. Likvidācijas komisiju vada tās priekšsēdētājs.
4. LaMSF Likvidācijas komisija pabeidz LaMSF iesāktos projektus un saimnieciskos darījumus,
pārdod LaMSF mantu, iekasē no debitoriem LaMSF pienākošās summas, nokārto parādus,
apmierina citas pretenzijas un sakārto LaMSF dokumentus, un nodod valsts arhīvam glabāšanā.
5. Pabeidzot LaMSF likvidāciju, Likvidācijas komisija iesniedz LaMSF Kongresam apstiprināšanai
likvidācijas bilanci.

/ Mārtiņš Lazdovskis /

Prezidents

Statūtu grozījumi apstiprināti LaMSF Kongresā Rīgā, 2021.gada 11.martā.
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