
 

Biedrības Latvijas Motosporta Federācija 

vienotais reģ.Nr. 40008022951 

 

Kongresa protokols Nr.2021-1 

 

Tiešsaistes platformā “Zoom” 2021.gada 11.martā 

 

Kongresu sasauca prezidijs, atbilstoši LaMSF statūtu, turpmāk – Statūti, 2.3.punktam, 

biedriem paziņojot par sapulci 2021.gada 8.februārī LaMSF mājas lapā www.lamsf.lv 

un nosūtot informāciju biedriem uz e-pastiem.  
  

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

un otro daļu biedrības kongress norisinās tiešsaistes platformā “Zoom”. 

 

Kongresā piedalās 58 no 85 biedrības biedriem (pārstāvjiem), kongresa sapulce 

saskaņā ar Statūtu A sadaļas 7.1. punktu ir lemttiesīga. 

 

Kongresa sapulces vadītājs: Armands Rasa 

 

Protokoliste: Egija Skurbe 

 

Kongresa novērotāji: Jānis Indriksons un Māris Ungurs 

 

Darba kārtībā:  

1. Kongresa atklāšana (plkst. 15:00); 

2. Demonstrējums, kā lietot balsošanas sistēmu; 

3. Kongresa darba orgānu apstiprināšana; 

4. Kongresa darba kārtības un reglamenta apstiprināšana; 

5. LaMSF prezidija/ komisiju vadītāju atskaites par darbu pilnvaru laikā 2017-2021; 

6. Statūtu grozījumu apstiprināšana; 

   7. Vadošo institūciju vēlēšanas; 

8. Kongresa noslēgums.  

 

1. Kongresa atklāšana 

• LaMSF prezidents M.Lazdovskis atklāj kongresu. 

 

2. Demonstrējums, kā lietot balsošanas sistēmu 

• Egija Skurbe demonstrē, kā lietot balsošanas sistēmu. 

 

Kongress, izskatot darba kārtības jautājumus, veica dalībnieku skaita 

pārbaudi. 

• Atbilstoši Statūtu A sadaļas 7.1.punktam kongress ir pilntiesīgs pieņemt 

lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī sēdē piedalās vairāk kā ½ LaMSF 

biedru. Ņemot vērā, ka ieradušies 58 LaMSF biedru, LaMSF prezidents 

M.Lazdovskis ziņo par kongresa lemtspēju. 

      

3. Kongresa darba orgānu apstiprināšana 

Priekšlikums: Apstiprināt Armandu Rasu par kongresa vadītāju, Egiju Skurbi par 

protokolisti, par kongresa novērotājiem apstiprināt Jāni Indriksonu un Māri Unguru. 

http://www.lamsf.lv/
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Balsojums (PAR-48, PRET-0, ATTURAS-2). 

 

Kongress nolēma: 

• Par kongresa vadītāju apstiprināt A.Rasu. 

• Sekretariāta pienākumus uzticēt E.Skurbei. 

• Par kongresa novērotājiem apstiprināt J. Indriksonu un M.Unguru. 

 

4. Kongresa darba kārtības un reglamenta apstiprināšana 

 

Priekšlikums: A.Rasa ierosina apstiprināt darba reglamentu: 

• Prezidenta, viceprezidenta ziņojumam – līdz 15 min, 

• Komisiju vadītāju ziņojumam – līdz 5 min, 

• Kandidātu runai – līdz 5 min, 

• Uzstāšanās debatēs delegātiem – līdz 2 minūtēm. 

 

Balsojums par darba reglamenta apstiprināšanu (PAR-52, PRET-0, ATTURAS-1). 

 

Kongress nolēma: apstiprināt kongresa darba reglamentu.  

 

5. LaMSF prezidija/ komisiju vadītāju atskaites par darbu pilnvaru laikā 2017-

2021 

 

• Prezidents M.Lazdovskis; 

• Viceprezidents A.Lungēvičs; 

• LaMSF sekretariāts – E.Skrube; 

• Motokrosa komisija – K.Serģis; 

• Enduro komisija – K.Ērkulis; 

• Triāla komisija – E.Agarskis; 

• Tūrisma komisija – N.Freivalds; 

• Motošosejas komisija – A.Kuzņecovs; 

• Treka, Skijoringa komisija – M.Lazdovskis 

• DAK komisija – M.Levans. 

 

Saskaņā ar kongresa Statūtu IV nodaļas “Vadības institūcijas” A sadaļas 3.4. punktu 

kongress apstiprina komisiju un prezidija atskaites par iepriekšējo periodu. 

 

Priekšlikums: apstiprināt prezidija un komisiju atskaites par darbu pilnvaru laikā no 

2017.gada līdz 2021.gadam. 

 

Balsojums par prezidija un komisiju atskaišu apstiprināšanu (PAR-50, PRET-0, 

ATTURAS-2). 

 

Kongress nolēma: apstiprināt prezidija un komisiju atskaites par darbu pilnvaru laikā 

no 2017.gada līdz 2021.gadam.  

 

6. Statūtu grozījumu apstiprināšana (Statūtu grozījuma projekts pielikumā) 

Saskaņā ar Statūtu IV nodaļas “Vadības institūcijas” A sadaļas 3.4. punktu LaMSF 

kongress ir tiesīgs lemt par izmaiņu izdarīšanu statūtos. 
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Priekšlikums:  

• izdarīt grozījumus Statūtu B sadaļas 1.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā: 

”B sadaļas 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”; 

 

• izdarīt: grozījumus Statūtu F sadaļas 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā: 

„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”; 

 

• pēc grozījumu izdarīšanas apstiprināt biedrības “Latvijas Motosporta 

federācija” Statūtus jaunā redakcijā. 

 

Kopējs balsojums par Statūtu B sadaļas 1.1.punkta, B sadaļas 1.1.punkta grozījumiem 

un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā (PAR-53, PRET-1, ATTURAS-0). 

 

Kongress nolēma:  

• apstiprināt Statūtu B sadaļas 1.1.punkta grozījumus, izsakot tos šādā redakcijā: 

”B sadaļas 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”;  

 

• apstiprināt Statūtu F sadaļas 1.punkta grozījumus, izsakot tos šādā redakcijā: 

„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”; 

 

• apstiprināt Statūtus jaunā redakcijā. 

 

7. Vadošo institūciju vēlēšanas 

7.1. Saskaņā ar Statūtu A sadaļas 3.4.punktu LaMSF kongress apstiprina prezidiju, 

ieceļot amatā prezidija locekļus, un citu LaMSF komisiju vadītājus, kas nav prezidija 

locekļi. 

 

Priekšlikums: Prezidenta amata kandidāts Mārtiņš Lazdovskis atbilstoši Statūtu A 

sadaļas 6.1.punktam iesniedz kongresa vadītājam prezidija sastāvu, ko viņš virza 

apstiprināšanai vienlaikus ar viņa kandidatūru un kas ir izvēlēts no biedru 

izvirzītajiem prezidija amatu pretendentiem. Prezidenta amata kandidāts Mārtiņš 

Lazdovskis ierosina apstiprināt prezidiju šādā sastāvā: 

• Prezidents – M. Lazdovskis; 

• Viceprezidents – A. Lungevičs; 
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• Motokrosa komisijas vadītājs – K. Serģis; 

• Enduro komisijas vadītājs – K. Ērkulis; 

• Triāla komisijas vadītājs – A.Grīnfelds; 

• Motošosejas komisijas vadītājs – R. Bergmanis; 

• Tūrisma komisijas vadītājs – R.Volkovs; 

• Supermoto komisijas vadītājs – E.Ivuškāns; 

• Treka komisijas vadītājs – V.Ribņikovs. 

 

Jauno kandidātu uzrunas: 

• Triāla komisijas vadītājs – Andris Grīnfelds; 

• Supermoto komisijas vadītājs Edgars Ivuškāns; 

• Motošosejas komisijas vadītājs Rūdolfs Bergamanis; 

• Tūrisma komisijas vadītājs Renars Volkovs. 

 

Kopējs balsojums par visiem kandidātiem (PAR-48, PRET-9, ATTURAS-0). 

 

Kongress nolēma: apstiprināt prezidiju šādā sastāvā:  

• Prezidents – M. Lazdovskis; 

• Viceprezidents – A. Lungevičs; 

• Motokrosa komisijas vadītājs – K. Serģis; 

• Enduro komisijas vadītājs – K. Ērkulis; 

• Triāla komisijas vadītājs – A.Grīnfelds; 

• Motošosejas komisijas vadītājs – R. Bergmanis; 

• Tūrisma komisijas vadītājs – R.Volkovs; 

• Supermoto komisijas vadītājs – E.Ivuškāns; 

• Treka komisijas vadītājs – V.Ribņikovs. 

 

7.2. Saskaņā ar Statūtu A sadaļas 3.4.punktu LaMSF kongress apstiprina un ievēl 

Disciplināro un Arbitrāžas komisiju (DAK). 

 

Priekšlikums: apstiprināt Disciplinārās un arbitrāžas komisiju šādā sastāvā: 

 

• komisijas vadītājs Mairis Levans, 

• loceklis Jānis Vilders, 

• loceklis Arnis Ļeļs. 

 

Kopējs balsojums par visiem kandidātiem (PAR-53, PRET-0, ATTURAS-4). 

 

Kongress nolēma: Disciplinārās un arbitrāžas komisiju šādā sastāvā: 

• komisijas vadītājs Mairis Levans, 

• loceklis Jānis Vilders, 

• loceklis Arnis Ļeļs. 

 

7.3. Saskaņā ar Statūtu A sadaļas 3.4.punktu LaMSF kongress ievēl citu komisiju 

vadītājus, kas nav prezidija locekļi.  

  

Priekšlikums: apstiprināt Juri Cīruli par Latvijas motosporta vēstures un veterānu 

komisijas vadītāju. 
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Balsojums par izvirzīto kandidātu (PAR-53, PRET-0, ATTURAS-5). 

 

Kongress nolēma: apstiprināt Juri Cīruli par Latvijas motosporta vēstures un 

veterānu komisijas vadītāju. 

 

Jaunā prezidija uzruna: Mārtiņa Lazdovska uzruna. 

 

Norisinās debates. 

 

8. Kongresa noslēgums 

• Tiek apsveikts jaunais LaMSF prezidents Mārtiņš Lazdovskis. 

• Kongress noslēdzas plkst. 18:00. 

 

 

 

Sapulces vadītājs, Armands Rasa /paraksts/ _________________________  

        

 

Protokoliste, Egija Skrube /paraksts/ ___________________________ 

 


