
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008022951
Nosaukums LATVIJAS MOTOSPORTA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2020

1. Organizācijas darbības mērķis
Biedrība dibināta 03.06.1993. Latvijas Motosporta federācija (LaMSF) ir brīvprātīga, sabiedriska
organizācija, kurā apvienojas ar motosportu un motociklistu kustību saistītas juridiskās personas
ar mērķi pārstāvēt un attīstīt motosporta un motociklistu kustību Latvijā un pārstāvēt intereses
starptautiskā mērogā.
LaMSF ir vienīgā Latvijas Republikā atzītā motosporta federācija, kuras pārziņā ir Latvijas
motosporta un motociklistu kustības attīstība, uzraudzība un pārstāvniecība starptautiskā mērogā.
LaMSF ir vienīgā motosporta institūcija ar tiesībām izsniegt licences un organizēt Latvijas
nacionālos un starptautiska mēroga čempionātus Latvijas teritorijā.
Mērķi ir vēsti uz sabiedriskā labuma darbību: motociklistu kustības kā veselīga dzīvesveida,
cilvēka fizisko un garīgo spēju atjaunošanas un paaugstināšanas veicinātājas attīstība, kā arī
motosporta attīstība valstī, Latvijas pārstāvība FIM un FIM-Europe, sadarbība ar FIM, FIM-
Europe un citu valstu Nacionālām Motosporta federācijām vai asociācijām, lai pārstāvētu un
realizētu valsts un indivīda intereses motociklistu kustībā, sportistu meistarības izaugsmes
veicināšana, motociklistu kustībā iesaistīto personu skaita palielināšana.

BIEDRĪBAI NAV BRĪVPRĀTĪGO DARBINIEKU!
2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību

9 - Sporta atbalstīšana
3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība

5 - 15–25 gadus veci jaunieši
7 - Ilgstošie bezdarbnieki
15 - Bērni
ģimenes, sportisti iesācēji, sportisti veterāni, augstas klases sportisti

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
kontaktadrese Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālruņa numurs 29441380
e-pasta adrese airita@4ac.lv
mājaslapa www.lamsf.lv

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.Latvijas sportistu augstu sporta sasniegumu veicināšana, organizējot treniņnometnes
2.Motosporta veterānu, pensionāru un invalīdu iesaistīšana motosporta pasaulē
3.Sacensību dažādības paplašināšana
4.Motosporta sacensību ģeogrāfijas paplašināšana
5.Sabiedrības uzmanības piesaistīšana motosportam un motosportistu panākumiem

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Ķegumā tika noorganizēts Pasaules čempionāts MXGP motokrosā  un Eiropas čempionāts
motokrosā.
Latvijas čempionātu organizēšana : kā katru gadu arī 2020.gadā tika organizētas motokrosa,
enduro, motošosejas, triāla, supermoto, spīdveja, skijoringa, retro motokrosa, endurokrosa un
piedzīvojumu enduro Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa sacensības, tajā skaitā arī bērniem,
pusaudžiem un jauniešiem no 4 līdz 19 gadiem. Eiropas un pasaules čempionātu motokrosā,
enduro, triālā un spīdvejā organizēšana Latvijā, lai popularizētu Latvijas motosportu un Latvijas
valsti, kā arī dotu Latvijas sportistiem iespēju apgūt pieredzi augsta ranga sacensībās. Latvijas
jauno motokrosa sportistu piedalīšanas Ziemeļaustrumu Eiropas čempionātā 65 un 85 klasēs, lai
iegūt pieredzi startos dažādās trasēs un būt konkurētspējīgiem ar dienvidu valstu sportistiem.
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III. Turpmākās darbības plāns 

Latvijas sportistu piedalīšanās Vācijas, Beļģijas, Nīderlandes, Lietuvas, Igaunijas u.c. valstu
čempionātos, lai paaugstinātu sportisko izaugsmi un kļūtu par konkurētspējīgiem sportistiem.
Spīdveja komandas piedalīšanas pirmajā Polijas spīdveja līgā. Hobiju, iesācēju un veterānu klašu
attīstība, klubu – LaMSF biedru sacensību organizēšana, lai iesaistītu tajās jebkuru, kuram ir
motocikls vai mopēds – retro klases un Zelta mopēda attīstīšana.
Baltijas čempionātu organizēšana enduro, motošosejā un triālā, lai celtu sportisko līmeni.
Motokrosa, supermoto , enduro un  triāla trašu pilnveidošana drošības nolūkos un trašu
licencēšana.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 85
7.2 iesaistīto personu skaits 0
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 461

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 62105 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 35473 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 35473 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
1.LR vadības atbalsts projektiem kas veicina Latvijas motosporta attīstību
2.Sadarbība ar Izglītības un Zinātnes ministriju
3.Sadarbība ar Latvijas Sporta Federācijas padomi
4.Latvijas pašvaldību iesaistīšana motosporta pasākumu rīkošanā
5.Sadarbība ar AS ERGO
6.Aktīvs darbs FIM Eiropas Motociklu savienībā
7.LaMSF biedru iesaistīšana un Latvijas iedzīvotāju iesaistīšana aktīvajā darbībā

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
1.COVID 19 Pandēmijas ietekmes sekas
2.Pretrunas un nepilnības LR sporta likumos
3.Sportistu emigrācija

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Iesaiste esošo trašu licencēšanā, jaunu trašu izveidē;
2. Pilnveidot motosporta tiesnešu kvalifikāciju un zināšanas;
3. Sabiedrisko attiecību jautājumu pilnveidošana motosporta jomā.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Iesaiste esošo trašu licencēšanā, jaunu trašu izveidē;
2. Pilnveidot motosporta tiesnešu kvalifikāciju un zināšanas;
3. Sabiedrisko attiecību jautājumu pilnveidošana motosporta jomā.

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Pasaules čempionātu sacensību organizēšana motokrosā;spīdvejā
2. Eiropas čempionātu sacensību organizēšana motokrosā,
3. Drošības pilnveidošana trasēs;
4. Vides jautājumu uzraudzība motosporta trasēs;
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Pasaules čempionātu sacensību organizēšana motokrosā;
2. Eiropas čempionātu sacensību organizēšana motokrosā,
3. Drošības pilnveidošana trasēs;
4. Vides jautājumu uzraudzība motosporta trasēs.
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Vadītājs Mārtiņš Lazdovskis
13.11.2021
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