
 
Latvijas Motosporta federācijas 

Prezidija e-sēdes protokols Nr.27 

 

2016.gada 23.marts 

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       Nils Freivalds + 

Skijoringa komisijas vadītājs Artis Rasmanis + 

 

Sēdē piedalās (bez balsstiesībām): 

Kaspars Kuļikovs, LaMSF ģenerālsekretārs 

 

Darba kārtība: 

1) Papildinājumi Diferencēto biedru maksu nolikumā 2016; 

2) Grozījumi Sporta kodeksā. 

 

1. Papildinājumi Diferencēto biedru maksu nolikumā 2016 

Motokrosa komisija lūdz veikt papildinājumus Diferencēto biedru maksu nolikumā attiecībā uz 

kvadru klasēm un sadalījumu vienreizējām licencēm (atsaucoties uz Kvadru apakškomisijas 

lūguma), paredzot detalizētāku iedalījumu cenām- ar un bez ieskaites kopvērtējumā. Tāpat 

nepieciešams neliels cenu precizējums attiecībā uz supermoto disciplīnām pēc supermoto pārstāvju 

lūguma. Kā arī veikt saturiskus papildinājumus attiecībā uz iespēju ikvienai personai iegādāties 
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sportista licences individuāli bez kluba piederības (kontekstā ar Prezidija sēdes 2.jautājumu zemāk). 

Prezidija locekļi izsaka priekšlikumu paredzēt automātisku sadārdzinājumu +25% (+ 21% PVN) 

visām licencēm, kas tiek formētas individuāli bez kluba (LaMSF biedra) piederības, lai motivētu 

ikvienu individuālo sportistu startēt no motosporta klubiem.  

 

Lēmums: Apstiprināt papildinājumus Diferencēto biedru maksu nolikumā 2016.gadam 

(pielikumā).  

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Dzintars Jaundžeikars X   

Filips Kempelis X   

Aldis Baltiņš X   

Vladimirs Ribņikovs X   

Tāls Meļķis X   

Artis Rasmanis X   

      Nils Freivalds X   

      Artūrs Grīnfelds  X  

      Jurģis Bergs X   

 

2.  Grozījumi Sporta kodeksā 

Dz.Jaundžeikars ierosina veikt izmaiņas Sporta kodeksā, paredzot iespēju noformēt sportista licenci 

arī individuāli (privāti) bez kluba piederības. Ņemot vērā šīs brīža Latvijas valsts un Eiropas sporta 

prioritātes, kas noteiktas Sporta pamatnostādnēs: „[..] sniegt katram indivīdam iespēju iesaistīties 

sportā, un īpaši – nodrošināt to, lai visiem jauniem cilvēkiem būtu dota iespēja iegūt fizisko 

izglītību un sporta pamatiemaņas, kā arī nodrošināt to, lai ikvienam būtu iespēja iesaistīties sportā 

un fiziskajā atpūtā drošā un veselīgā vidē [..]”; “Lai saglabātu Latvijas iedzīvotāju veselību, kā 

rezultātā pagarinātos iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums, bet nodzīvotie gadi būtu pēc iespējas 

veselīgāki sporta nozares ietvaros nepieciešams: (1) nodrošināt iespēju ikvienam iedzīvotājam 

iesaistīties regulārās fiziskās aktivitātēs un veselību veicinošos sporta pasākumos, kā arī veidot 

iedzīvotāju izpratni par fizisko aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanā un nostiprināšanā; (2) 

nodrošināt sporta pakalpojumu un sporta infrastruktūras pieejamību [..]. „Sports visiem – 

nodrošināt iespēju ikvienam iedzīvotājam iesaistīties regulārās fiziskās aktivitātēs un veselību 
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veicinošos sporta pasākumos, kā arī veidot iedzīvotāju izpratni par fizisko aktivitāšu nozīmi 

veselības saglabāšanā un nostiprināšanā.”1 

 

Ar šīm izmaiņām tiek plānots panākt efektu, padarīt LaMSF pasākumus ikvienam pieejamākus un 

atvērtākus, arī tiem dažiem procentiem sportistu, kuriem dažādu apstākļu dēļ nav piederības kādam 

no LaMSF biedriem- klubiem. Nosakot šīs izmaiņas, vienlaikus nepieciešams paredzēt aizvien 

vairāk motivējošus pasākumus/ darbības, lai ikvienam indivīdam būtu interese startēt no klubiem, 

piemēram, paredzot izdevīgākus finansiālos nosacījumus tieši klubu sportistiem. Šīs izmaiņas 

sniegs iespēju LaMSF organizatoriem, jo īpaši tautas sporta veida organizatoriem (piemēram, retro, 

zelta mopēdu kustībām, skijoringa, mazmotošosejas u.c. kustībām) piesaistīt aizvien vairāk 

sportistus no malas, arī tos potenciālos sportistus, kam nav sava kluba vai piederība kādam no 

reģionālajiem klubiem.  

A.Grīnfelds uzskata, ka jautājums ir sasteigts, A.Grīnfelds un A.Baltiņš uzskata, ka jautājums vēl 

jāpārrunā komisijās. K.Kuļikovs informē, ka par šīm izmaiņām notikušas konsultācijas ne tikai ar 

komisiju vadītājiem, bet arī ar komisiju pārstāvjiem un klubiem, bez tam šie priekšlikumi nākuši arī 

no Kvadru apakškomisijas un motokrosa pārstāvjiem. Steidzamība saistīta ar 2016.gada sezonas 

sākumu jau šīs nedēļas nogalē.  

 

Izmaiņas paredz noteikt šādas redakcijas Sporta kodeksā: 

„Sportista licence ir Licence, kas ļauj personām kā Sportistiem individuāli vai pārstāvot Biedru 

(klubu) piedalīties LaMSF kalendārā esošajos Motosporta pasākumos, kā arī citu FMN kalendāros 

esošajos Motosporta pasākumos, ja attiecīgā FMN nenosaka citādi. 

Sportists var būt piederīgs kādam no Biedriem (klubiem). Šādā gadījumā, saņemot Sportista licenci, 

sportists pārstāv attiecīgo Biedru (klubu). Gadījumā, ja Sportists nepārstāv nevienu no Biedriem 

(klubiem), tas startē individuāli bez tiesībām dod ieskaiti klubu vai komandu Sacensībās kādam no 

Biedriem (klubiem).” 

 

Lēmums: Apstiprināt papildinājumus Sporta kodeksā (pielikumā).  

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Dzintars Jaundžeikars X   

Filips Kempelis X   
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Aldis Baltiņš  X*  

Vladimirs Ribņikovs X   

Tāls Meļķis X   

Artis Rasmanis X   

      Nils Freivalds X   

      Artūrs Grīnfelds  X  

      Jurģis Bergs X   

 

* A.Baltiņš balsojis „PAR” ar nosacījumu, ja šis grozījums attiecas tikai uz vienreizējām licencēm. 

Paskaidrojums: Ņemot vērā, ka šīs izmaiņas attiecas ne tikai uz vienreizējām vai gada, bet gan uz  

„Sportista licencēm” kopumā pēc Sporta kodeksā noteiktās definīcijas: „Licence – LaMSF 

izsniegts numurēts noteikta parauga dokuments, kas apliecina personas tiesības noteiktā statusā 

piedalīties Motosporta pasākumā.”, tad šis balsojums tiek ieskaitīts kā PRET.  

 

E-sēdes beigas: 24.03.2016. plkst. 16:00 

 

Sēdes vadītājs: Dzintars Jaundžeikars 

 

Sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs 


