
 
Latvijas Motosporta federācijas 

Prezidija sēdes protokols Nr.33 

 

2016.gada 26.oktobris 

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 

Dace Virza, Sistēmas Licences.lv projekta vadītāja 

 

Darba kārtība: 

1) LaMSF licencēšans sistēmas www.licences.lv prezentācija un apstiprinašana; 

2) Iepriekšējo sēžu protokolu Nr. 28., 29., 30., 31. un 32. apstiprināšana; 

3) Dažādi iesniegumi. 

http://www.licences.lv/
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1. LaMSF licencēšans sistēmas www.licences.lv prezentācija un apstiprinašana 

D.Virza sniedz sistēmas prezentāciju. Prezidijs pārrunā, kas būtu uzlabojams un maināms sistēmas 

funkcionalitātei. Visus priekšlikumus D.Virza apkopos un veiks attiecīgus labojumus.  

 

Lēmumi:  

1) Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.  

2) Apstiprināt LaMSF licencēšanas sistēmas www.licences.lv ieviešanu un turpināt to 

pilnveidot.   

3) Ar š.g. novembri testa režīmā uzsākt LaMSF pakalpojumus sniegt e-vidē, izmantojot 

jauno LaMSF licencēšanas sistēmu www.licences.lv   

4) Ar 2017.gada janvāri pilnībā pāriet uz LaMSF pakalpojumu sniegšanu e-vidē, 

izmantojot LaMSF licencēšanas sistēmu www.licences.lv   

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Dzintars Jaundžeikars X   

Filips Kempelis X   

Tāls Meļķis X   

      Nils Freivalds X   

      Artūrs Grīnfelds X   

      Jurģis Bergs X   

      Artis Rasmanis X   

      Aldis Baltiņš X   

 

 

2.  Iepriekšējo sēžu protokolu Nr. 28., 29., 30., 31. un 32. apstiprināšana 

 

Lēmums: Apstiprināt iepriekšējo sēžu protokolus Nr. 28., 29., 30., 31. un 32. 

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Dzintars Jaundžeikars X   

http://www.licences.lv/
http://www.licences.lv/
http://www.licences.lv/
http://www.licences.lv/
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Filips Kempelis X   

Tāls Meļķis X   

      Nils Freivalds X   

      Artūrs Grīnfelds X   

      Jurģis Bergs X   

      Artis Rasmanis X   

      Aldis Baltiņš X   

 

 

3. Dažādi iesniegumi 

3.1. Pieprasījums un paskaidrojums no galvenā tiesneša I.Sabuļa par trases licenci „Stari” 

mototrasei 

Galvenajam tiesnesim Intaram Sabulim motokrosā tiek pieprasīts paskaidrojums, kādēļ 

10.septembrī Gulbenē, „Stari” mototrasē tika atļauts organizēt Retro motokrosa sacensības, jo šai 

trasei nebija derīgas LaMSF trases licences, kas ir pretrunā ar Sporta likumu. Savā paskaidrojumā 

I.Sabulis norāda, ka trases apsaimniekošanu veic pats, bet savas aizņemtības pēc bija palaidis garām 

faktu, ka trases licence nav sakārtota. Prezidijs vienojas, ka šo jautājumu iesniegs DAK, lai lieta 

tiktu izskatīta pēc būtības.  

 

3.2. Artūra Grīnfelda iesniegums par “Motosporta Meistara” titula piešķiršanu triāla sportistam 

Iesniegumā ierosina piešķirt „Motosporta Meistara” titulu Andrim Grīnfeldam. Šis sportists ir 

izpildījis kritērijus atbilstoši Nolikumam par sportistu klasifikāciju motosportā. Arī Triāla komisijā 

pieņemts pozitīvs lēmums par šo jautājumu.   

 

Lēmums: Piešķirt „Motosporta Meistara” titulu Andrim Grīnfeldam.  

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Dzintars Jaundžeikars X   

Filips Kempelis X   

Tāls Meļķis X   

      Nils Freivalds X   

      Artūrs Grīnfelds X   
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      Jurģis Bergs X   

      Artis Rasmanis X   

      Aldis Baltiņš X   

 

3.3. Artūra Grīnfelda iesniegums par LaMSF banku kontu izdrukām 

Iesniegumā tiek lūgts izdrukāt un parādīt prezidija locekļiem LaMSF banku kontu izdrukas par 

laika periodu no 01.01.2014 līdz 11.10.2016. Lūgums tiek pamatots ar paskaidrojumu, ka 

prezidijam ir tiesības zināt, kā tiek izlietoti LaMSF līdzekļi un par šiem četriem gadiem A.Grīnfelds 

nav redzējis neko vairāk par budžetu, kas, viņaprāt, ir tālu no patiesības.  

Dz.Jaundžeikars norāda, ka LaMSF ir viens kopējs galvenais darījumu konts Swedbank, kurā notiek 

visi LaMSF finanšu kategoriju pārskaitījumi, ne tikai LaMSF sporta veidu komisiju pārskaitījumi, 

bet arī daudzu LaMSF biedru reklāmas līgumi ar dažāda veida kompānijām. Šai sakarā norāda, ka 

reklāmas līguma noteikumi paredz, ka informācija, kas saistīta ar līdzēju sadarbību uzskatāma par 

komercnoslēpumu (konfidenciāla informācija) un bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas nav 

izpaužama trešajām personām, nedz līguma darbības laikā, nedz arī pēc tam. Šis nosacījums par 

komercnoslēpumu ir beztermiņa noteikums, neatkarīgi no līguma izbeigšanas pamata. Līdz ar to 

LaMSF paraksttiesīgās personas ir uzņēmušās saistības un atbildību par konfidenciālas informācijas 

neizpaušanu, tadejādi ievērojot ne tikai atsevišķu reklāmas devēju (kompāniju), bet arī LaMSF 

biedru komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.  

K.Kuļikovs norāda, ka jau šobrīd LaMSF mājas lapā ir publicēts 2015.gada budžets http://site-

332951.mozfiles.com/files/332951/Budzets_2015-1.pdf, ko prezidijs ir apstiprinājis 2015.gada 

13.maijā un A.Grīnfelda apgalvojums, ka budžets ir tālu no patiesības, ir nekorekts un nepaties.  

Sēdes gaitā tiek panākta vienošanās, ka prezidija locekļiem pēc to individuāla pieprasījuma tiks 

nodrošināta iespēja aplūkot konta pārskatus uz vietas LaMSF birojā ar nosacījumu, ja prezidija 

loceklis kā pieprasītājs parakstīts speciāli sagatavotu dokumentu par konfidencialitātes neizpaušanu 

trešajām personām. Vienojas, ka ģenerālsekretārs ar grāmatvedību sagatavos 2016.gada budžeta pēc 

fakta un 2017.gada budžeta plānu.  

 

Sēdes beigas: 26.10.2016. plkst. 21:00 

 

Sēdes vadītājs: Dzintars Jaundžeikars 

 

Sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs 

http://site-332951.mozfiles.com/files/332951/Budzets_2015-1.pdf
http://site-332951.mozfiles.com/files/332951/Budzets_2015-1.pdf

