
 LaMSF Prezidija e- sēde  

           protokols Nr.3 

 

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37. panta pirmo un otro 

daļu, Prezidija  sapulce norisinās e-sēdes formātā 

Datums 4.11.2021   

Sākums 16:00  

Sēdē piedalās ar balstiesībām; Mārtiņš Lazdovskis;Agris Lungēvičs,Kaspars 

Ērkulis,Vladimirs Ribņikovs,Edgars Ivuškāns,Renārs Volkovs,Rūdolfs Bergmanis,Andris 

Grīnfelds. 

Sēdē piedalās bez balstiesībsībam:Egija Skurbe 

 

LaMSF Prezidija dienas kārtība: 

 

1. DAK iesniegums par Motokrosa komisijas nolikumiem. 

2. Enduro komisijas iesniegums 

 

 

1. DAK iesniegums par motokrosa komisijas nolikumiem 

 

Prezidijs 22.oktobrī ir saņēmis iesniegumu no DAK, kurā ir nodots izskatīt Aleksandra 

Štelles iesniegumu saistībā ar motokrosa komisijas nolikumiem.  

LaMSF Prezidijs ir izskatījis iesniegumu, un iepazinies ar saturu , secina, ka iesnieguma 

jautājums pēc būtības ir lemjams un izskatāms pirmajā instancē, kas šajā gadījumā ir-  

motokrosa komisija.  

Vadoties no LaMSF sporta kodeksa 9.4. par Pārkāpuma izskatīšanas instancēm, punkta otrās 

daļas 9.2.1.1,par pirmo instanci, kura šajā gadījumā ir LaMSF struktūrvienība, prezidijs 

nolemj: 

Nodot izskatīšanai Motokrosa komisijai iesniegumu no A.Štelles, un informēt rakstiski 

Prezidiju par pieņemto lēmumu.  

 

PAR:  Mārtiņš Lazdovskis;Agris Lungēvičs,Kaspars Ērkulis,Vladimirs Ribņikovs,Edgars 

Ivuškāns,Renārs Volkovs,Rūdolfs Bergmanis,Andris Grīnfelds. 

PRET: Neviens 

 

2. Enduro komisijas iensiegums. 

Prezidijs 29. oktobrī ir saņēmis iesniegumu no Enduro komisijas vadītāja Kaspara 

Ērkuļa,kurā tiek  lūgts LaMSF prezidiju finansiāli atbalstīt Enduro komisijas laika kontroles 

sistēmas iegādi. Iesniegumā tiek minēts,ka patreizējā laika skaitīšanas sistēma ir novecojusi, 

un nespēj konkurēt mūsdienu tehnoloģiju attīstībā.  



 Izskatot Enduro komisijas vadītāja priekšlikumu, LaMSF Prezidijs pēc paildus skaidrojuma 

saņemsānas par laika kontroles sistēmas iegādes izmaksām un finansēšanas iespējām, 

Prezidijs nolemj: 

1) Uzdot LaMSF sekretariātam sadarbībā ar Enduro komisiju sagatavot un pieteikt projekta, 

pieteikumu FIM, par enduro laika kontroles iegādes līdzfinansēšanu. 

2) FIM atbalsta gadījumā, atkārtoti skatīt jautājumu par līdzfinansējuma summu un avotiem. 

Gadījumā ja netikts saņemts Starptautiskās Motociklistu federācijas finansiālais atbalsts, tad 

enduro komisijas iesniegums tiek noraidīts.  

 

PAR:  Mārtiņš Lazdovskis;Agris Lungēvičs,Kaspars Ērkulis,Vladimirs Ribņikovs,Edgars 

Ivuškāns,Renārs Volkovs,Rūdolfs Bergmanis,Andris Grīnfelds. 

PRET: Neviens 

 

 

 

 

Sēdes beigas 17:00 

Sēdi vada: Mārtiņš Lazdovskis 

Sēdi protokolē: Egija Skrube 


