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2013.gada 9.aprīlis 

Rīgā, Augšiela 1 

 

E-sēde izsludināta: plkst.11:31 

 sēdi vada – Dzintars Jaundžeikars 

 sēdi protokolē – Kaspars Kuļikovs 

E-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 + 

 

E-sēdē piedalās (bez balsstiesībām): 

Kaspars Kuļikovs, LaMSF ģenerālsekretārs 

 

Darba kārtība: 

LaMSF sacensību organizēšanas noteikumu atcelšana. 

  

K.Kuļikovs elektroniski informē visus prezidija locekļus, ka 2013.gada 8.aprīlī piedalījies Latvijas 

Sporta federāciju padomes (turpmāk – LSFP) sēdē, kurā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas 

(turpmāk – IZM), Durka Racing, Motolama un Latvijas Motoklubu asociācijas pārstāvji. Sēdē tika 

apspriesti LaMSF 2012.gada 28.decembrī apstiprinātie „Latvijas Motosporta federācijas noteikumi 

par motosporta, mototūrisma un velotriāla sacensību organizēšanu un norisi Latvijas Republikas 

teritorijā” (turpmāk – LaMSF sacensību organizēšanas noteikumi). Sēdes gaitā IZM informēja, ka 

LaMSF sacensību organizēšanas noteikumi ir pretrunā ar Latvijas likumdošanu (ārējiem 

normatīviem aktiem). Tā piemēram, punkts, kas nosaka, ka „Latvijas teritorijā motosporta, 
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mototūrisma un velotriāla sacensību organizēšana bez saskaņošanas ar LaMSF, uzskatāma par 

sacensību organizētāja un pašvaldības, kura savā administratīvajā teritorijā būs atļāvusi organizēt 

minēto pasākumu bez saskaņošanas ar LaMSF, prettiesisku rīcību”. Bez tam vairākiem punktiem, 

IZM un LSFP ieskatā, ir nesamērīgi augstas prasības attiecībā pret sacensību organizatoriem. 

Ņemot vērā faktu, ka LaMSF kā biedrība nevar uzdot par saistošu citām trešajām personām savus 

lēmumus un noteikumus, jo LaMSF neizdod administratīvos aktus Administratīvā procesa likuma 

izpratnē, bet gan var uzdot par saistošiem savus lēmumus un noteikumus tikai saviem biedriem, kā 

arī LSFP panākto vienošanos, ka jau tuvākajā laikā LaMSF pārstrādās šos sacensību organizēšanas 

noteikumus un saskaņos tos ar IZM un LSFP, Dzintara Jaundžeikara priekšlikums ir atcelt LaMSF 

sacensību organizēšanas noteikumu spēkā esamību. 

 

Lēmums: Atzīt par spēku zaudējošiem „Latvijas Motosporta federācijas noteikumus par 

motosporta, mototūrisma un velotriāla sacensību organizēšanu un norisi Latvijas Republikas 

teritorijā”. Izstrādāt jaunus LaMSF sacensību organizēšanas noteikumus, saskaņojot tos ar 

IZM un LSFP. 

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Dzintars Jaundžeikars X   

Fīlips Kempelis X   

Jurģis Bergs X   

      Aldis Baltiņš X   

Tāls Meļķis X   

      Artūrs Grīnfelds X   

      Didzis Zariņš X   

      Artis Rasmanis X   

 

E-sēdes beigas: 2013.gada 10.aprīlis plkst. 12:00 

 

E-sēdes vadītājs: Dzintars Jaundžeikars 

 

E-sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs 

           


