
 
Latvijas Motosporta federācijas 

Prezidija sēdes protokols Nr.11 

 

2014.gada 3.aprīlis 

Rīgā, Dzērbenes 27 

 

Sēdes sākums: plkst.18:00 

 sēdi vada – Dzintars Jaundžeikars 

 sēdi protokolē – Kaspars Kuļikovs 

 

Sēdē piedalās (ar balsstiesībām): 

Prezidents Dzintars Jaundžeikars + 

Viceprezidents Fīlips Kempelis + 

Enduro komisijas vadītājs       Jurģis Bergs + 

Motokrosa komisijas vadītājs Aldis Baltiņš + 

Motošosejas komisijas vadītājs       Tāls Meļķis + 

Treka komisijas vadītājs       Vladimirs Ribņikovs - 

Triāla komisijas vadītājs Artūrs Grīnfelds + 

Tūrisma komisijas vadītājs       Didzis Zariņš + 

Skijoringa komisijas vadītājs Artis Rasmanis + 

 

Sēdē piedalās (bez balsstiesībām): 

Kaspars Kuļikovs, LaMSF ģenerālsekretārs 

 

Darba kārtība: 

1) Iepriekšējās sēdes protokola Nr.10 apstiprināšana; 

2) Jauna biedra uzņemšana; 

3) LaMSF nolikumu apstiprināšana; 

4) Grozījumi Diferencēto biedru maksu nolikumā; 

5) Dažādi. 
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1. Iepriekšējās sēdes protokola Nr.10 apstiprināšana 

 

Lēmums: Apstiprināt 2014.gada 20.februāra LaMSF prezidija sēdes protokolu Nr.10. 

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Dzintars Jaundžeikars x   

Fīlips Kempelis x   

Jurģis Bergs x   

Tāls Meļķis x   

Artūrs Grīnfelds x   

Artis Rasmanis x   

Aldis Baltiņš x   

Didzis Zariņš x   

 

2. Jauna biedra uzņemšana 

K.Kuļikovs informē, ka ir saņemts viens iesniegums par jauna biedra uzņemšanu no biedrības 

„CEC I.S. Racing”.  Sniedz informāciju par iesniedzēju un aicina uzņemt jauno biedru.  

 

Lēmums: Pēc 150 EUR iestāšanās maksas un 150 EUR gada biedra naudas apmaksas uzņemt 

par LaMSF biedru biedrību „CEC I.S. Racing”. 

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Dzintars Jaundžeikars x   

Fīlips Kempelis x   

Jurģis Bergs x   

Tāls Meļķis x   

Artūrs Grīnfelds x   

Artis Rasmanis x   

Aldis Baltiņš x   

Didzis Zariņš x   
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3. LaMSF nolikumu apstiprināšana 

Dz.Jaundžeikars informē, ka sekretariāts ir pārskatījis visus esošos LaMSF prezidija līmeņa 

nolikumus, veicis nelielus juridiskus un stilistiskus percizējumus tajos, un atbilstoši pagājušā sēdē 

norunātajam un secinātajam, aicina pār-apstiprināt visus nolikumus, lai LaMSF sekretariāta 

lietvedībā būtu pieejamas oficiālās un aktuālās redakcijas šiem noteikumiem. 

Vienlaikus K.Kuļikovs informē, ka LaMSF statūti ir novecojuši gan no morālā, gan no juridiskās 

tehnikas viedokļa. Nepieciešams pārstrādāt LaMSF statūtus, lai juridiski precizētu LaMSF darbību 

atbilstoši ārējiem normatīviem aktiem un FIM prasībām un standartiem. Tāpat jaunie statūti tiks 

pārveidoti, lai precizētu LaMSF struktūru, tai skaitā tiesnešu kolēģijas orgāna izveidi, organizāciju 

un kompetenci atbilstoši FIM prasībām un standartiem. Mērķis radīt juridiski korektus un 

atbilstošus LaMSF statūtus Latvijas likumdošanai un FIM standartiem. Mērķis ir pārņem FIM 

deklarētos standartus drošu sacensību organizēšanai Latvijā, tomēr, lai to izdarītu tas ir juridiski 

jānostiprina caur LaMSF iekšējiem noteikumiem. Nostiprināt LaMSF lomu Latvijas motosporta un 

motociklistu vides sakārtošanā Latvijā.  

LaMSF Sporta kodeksa izveide nepieciešama, lai pārstrādātu pamatprincipus nacionālo motosporta 

rīkošanai, kas būtiski tiktu pilnveidoti atbilstoši FIM prasībām. LaMSF aktīvāk jāpārņem FIM 

motosporta organizēšanas pamatprincipus, lai uzlabotu motosporta pasākumu organizēšanas 

kvalitāti, sportistu drošību un videi draudzīgu sacensību organizāciju nacionālā līmenī. Sporta 

kodeksa izveide ļaus juridiski precīzāk risināt dažādus ar motosportu sacensībām saistītus 

konfliktus. Sporta kodeksa izveidē ieguvēji būs visas ar motosporta organizāciju saistītās puses – 

sportisti, tiesneši, organizatori, federācija. 

Ņemot vērā minēto Dz.Jaundžeikars aicina prezidiju pieņemt divus lēmumus: par esošo nolikumu 

apstiprināšanu un darba uzsākšanu pie jaunu LaMSF statūtu un Sporta kodeksa izveides , kas 

apvienotu esošos nolikumus un precizētu vairākus būtiskus juridiskus jautājumus federācijas 

darbībā. 

 

Lēmumi: 

1) Apstiprināt: Ētikas kodeksu, Motosporta treneru licencēšanas nolikumu, LaMSF 

Tiesnešu nolikumu, LaMSF pasākumu apmeklēšanas nolikumu, Nolikumu par 

LaMSF komisijām, Nolikumu par LaMSF mājas lapā iekļaujamo informāciju un tās 

aktualizāciju un LaMSF Disciplināro un Arbitrāžas kodeksu. 

2) Uzsākt darbu pie jaunu LaMSF statūtu un Sporta kodeksa izveides. 
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Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Dzintars Jaundžeikars 1., 2-x   

Fīlips Kempelis 1., 2-x   

Jurģis Bergs 1., 2-x   

Tāls Meļķis 1., 2-x   

Artūrs Grīnfelds 1., 2-x   

Artis Rasmanis 1., 2-x   

Aldis Baltiņš 1., 2-x   

Didzis Zariņš 1., 2-x   

 

 

4. Grozījumi Diferencēto biedru maksu nolikumā 

Dz.Jaundžeikars informē, ka starp LaMSF, „MSPORTS” un „Pa Tī” klubiem un Zelta mopēda 

kustības aktīvistiem notiek saruna par kopēju Retro un Zelta mopēda čempionāta organizēšanu 

motokrosā 2014.gada sezonā. Šis sacensību seriāls varētu apvienot visas lielākās Retro motociklu 

kustības, līdz ar to sagaidāms, ka ar šo nozīmīgo apvienošanos pasākums spēs pulcēt ap 200 

dalībniekiem. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams papildināt Diferencēto biedru maksu nolikuma 4.7.punktu, 

nosakot Retro un Zelta mopēda klasēm gada un vienreizējo licenču maksu. 

Prezidijs vienojas, ka treneru, mehāniķu un tiesnešu licencēm apdrošināna turpmāk būs vēlama un 

rekomendējama, bet ne obligāta prasība. 

 

Lēmumi:  

1) Apstiprināt izmaiņas un papildinājumus Diferencēto biedru maksu nolikumā 

2014.gadam, papildinot 4.7.punktu ar Retro un Zelta mopēda klašu gada licences 

maksu 15 EUR apmērā un vienreizējās licences maksu 7 EUR apmērā.  

2) Apdrošināšanas polises nelaimes gadījumiem Retro un Zelta mopēda klasēm ir 

vēlamas un rekomendējamas, taču nav obligātas. Tiem Retro un Zelta mopēda klašu 

sportistiem, kuriem nav nelaimes gadījumu apdrošināšanas, pie licenču izsniegšanas 

un sacensību reģistrācijā būs jāparaksta apliecinājums par savas veselības un dzīvības 

atbildību pēc LaMSF noteiktas formas. Šis nosacījums attiecas arī uz tiesnešu, treneru 

un mehāniķu licences izsniegšanu. 
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Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Dzintars Jaundžeikars 1., 2.-x   

Fīlips Kempelis 1., 2.-x   

Jurģis Bergs 1., 2.-x   

Tāls Meļķis 1., 2.-x   

Artūrs Grīnfelds 1., 2.-x   

Artis Rasmanis 1., 2.-x   

Aldis Baltiņš 1., 2.-x   

Didzis Zariņš 1., 2.-x   

 

5. Dažādi 

5.1. Iesniegums no Rīgas Jauno Tehniķu centra 

Rīgas Jauno Tehniķu centrā jau vairākus gadus darbojas moto pulciņš, kurā nodarbojas audzēkņi no 

7-25 gadiem. Sakarā ar to, ka pulciņu apmeklē bērni un pusaudži no dažādām ģimenēm, tai skaitā 

arī no maznodrošinātām, centrs lūdz rast iespēju atbrīvot no LaMSF biedru maksas 2014.gadā. 

 

Lēmums: Atbrīvot Rīgas Jauno Tehniķu centru no LaMSF biedru maksas 2014.gadā.  

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Dzintars Jaundžeikars x   

Fīlips Kempelis x   

Jurģis Bergs x   

Tāls Meļķis x   

Artūrs Grīnfelds x   

Artis Rasmanis x   

Aldis Baltiņš x   

Didzis Zariņš x   

Vladimirs Ribņikovs x   
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5.2. Iesniegums no „LL Premium Racing Team” un SK Vangaži. 

Iesniegumos „LL Premium Racing Team” un SK Vangaži lūdz izslēgt savus klubus no LaMSF 

biedru saraksta. 

 

Lēmums: Izslēgt „LL Premium Racing Team” un SK Vangaži no LaMSF biedru saraksta.  

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Dzintars Jaundžeikars x   

Fīlips Kempelis x   

Jurģis Bergs x   

Tāls Meļķis x   

Artūrs Grīnfelds x   

Artis Rasmanis x   

Aldis Baltiņš x   

Didzis Zariņš x   

 

5.3. Iesniegums no „Aivo Moto centra” un „CEC I.S. Racing” 

Iesniegumā par kluba un komandas nosaukuma maiņu LaMSF prezidijs tiek informēts, ka sakarā 

„Aivo Moto Centrs” kluba iniciatīvu 2014.gadā izveidot jaunu Pasaules un Eiropas mēroga 

komandu „CEC I.S. Racing”, „Aivo Moto Centra” biedri nodibinājuši jaunu klubu (biedrību) „CEC 

I.S. Racing”, kura 2014.gadā startēs Latvijas, Zviedrijas, Eiropas un Pasaules čempionāta posmos. 

Ņemot vērā, ka kluba „Aivo Moto Centrs” pieteiktie sportisti LaMSF licencēm (kuras jau ir 

izgatavotas uz „Aivo Moto Centrs” kluba nosaukumu š.g. janvārī sakarā ar sportistu dalību 

starptautiskos motokrosos) Ivo Šteinbergs, Toms Macuks, Rihards Bārenis Latvijā un Pasaulē 

startēs no jaunā kluba „CEC I.S. Racing”. Iesniedzēji lūdz akceptēt licences maiņu šiem sportistiem 

uz „CEC I.S. Racing” nosaukumu, izņēmuma kārtā nepiemērojot Diferencēto biedru maksu 

nolikuma 4.17.punktā noteikto maksas nosacījumu, ka „Mainot klubu, sportistam ir no jauna 

jāiegādājas LaMSF licence un iepriekšējās licences izmaksas netiek kompensētas.” Vienlaikus 

klubs apstiprina, ka ir gatavs kompensēt 15 EUR par katras atkārtotas licences kartiņas izdrukāšanu 

atbilstoši 4.15.punktam. 
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Lēmums: Apstiprināt kluba/komandas „CEC I.S. Racing” kluba maiņu no „Aivo Moto 

centrs” sportistiem: Ivo Šteinbergam, Rihardam Bārenim un Tomam  Macukam, labojot 

kluba/komandas nosaukumu sportistu licencē, nepiemērojot Diferencēto biedru maksu 

nolikuma 4.17.punktā noteikto maksas nosacījumu, bet ieturot 4.15.punktā noteikto maksu 

par licences pārdrukāšanu. 

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Dzintars Jaundžeikars x   

Fīlips Kempelis x   

Jurģis Bergs x   

Tāls Meļķis x   

Artūrs Grīnfelds x   

Artis Rasmanis x   

Aldis Baltiņš x   

Didzis Zariņš x   

 

5.4. Par Lauku atbalsta dienesta (LAD) projektiem 

Dz.Jaundžeikars informē, ka ir uzsākts darbs pie LAD projektu iesniegšanas dažādos Latvijas 

reģionos sadarbībā ar LaMSF biedriem. Lūdz pieņemt lēmumu par atbalstu šī projekta uzsākšanā.  

 

Lēmums: Latvijas Motosporta federācija nolemj atbalstīt darbību līdzekļu piesaistei projektu 

veidā visā Latvijas teritorijā, veicinot projetu izstrādi gan no federācijas kopumā, gan 

atbalstot katra federācijas biedra darbību projektu gatavošanai.  Federācija nepieciešamības 

gadījumā iesaistās projektu līdzfinansēšanā vietējām biedrībām un sniedz atbalstu projektu 

īstenošanas un atskaišu sagatavošanas procesā. 

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Dzintars Jaundžeikars x   

Fīlips Kempelis x   

Jurģis Bergs x   



 8 

Tāls Meļķis x   

Artūrs Grīnfelds x   

Artis Rasmanis x   

Aldis Baltiņš x   

Didzis Zariņš x   

 

 

Sēdes beigas: plkst. 20:40 

 

Sēdes vadītājs: Dzintars Jaundžeikars 

 

Sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs 


