
 
Latvijas Motosporta federācijas 

Prezidija sēdes protokols Nr.34 

 

2016.gada 21.decembris 

Rīgā, Dzērbenes 27 

 

Sēdes sākums: plkst.17:30 

 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 

Oskars Ozols, Tiesnešu kolēģijas vadītāja pienākumu izpildītājs 

 

Darba kārtība: 

1) LaMSF dažādas dokumentācijas un diferencēto biedru maksu nolikuma apstiprināšana 

2017.gadam 

2) LaMSF biroja budžeti- 2016 izpilde un 2017 plāns  

3) Dažādi 
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1. LaMSF dažādas dokumentācijas un diferencēto biedru maksu nolikuma apstiprināšana 

2017.gadam 

Tiek ziņots, ka komisiju sportistu licenču maksas ir apstiprinātas katrā sporta veida komisijā 

atsevišķi. Prezidijs pārrunā visus izmaiņu punktus. Ģenerālsekretārs informē, ka nolikumā veikti 

tekstuāli labojumi attiecībā uz to, ka pakalpojumi tiks digitalizēti sistēmā Licences.lv. Prezidijs 

nepiekrīt Motokrosa komisijas iesniegtajiem priekšlikumiem par vienreizējo licenču maksas 

diferencāciju, nosakot labvēlīgākus nosacījumus citu (ne LaMSF reģistrētu) motokrosa seriālu 

licencētiem sportistiem (Motokrosa komisija piedāvā noteikt standarta vienreizējo licenču maksu 20 

EUR, bet sportistiem, kam ir citu organizāciju sportista licence- noteikt 8 EUR). Šāda atsauce nav 

juridiski korekta, jo LaMSF neatzīst citu alternatīvu motosporta organizāciju (neatzītu federāciju) 

izsniegtās sportistu licences. Tiek ierosināts noteikt visiem vienu  vienreizējās licences maksu 10 

EUR, neizdalot sportista piederību citām organizācijām. Ģenerālsekretārs aicina apstiprināt 

sekretariāta sagatavoto nolikuma projektu 2017.gadam (pielikumā). 

 

Lēmumi:  

1) Apstiprināt LaMSF dažādas dokumentācijas un diferencēto biedru maksu nolikumu 

2017.gadam (1.pielikums); 

2) Atgriezt Motokrosa komisijai uz pārskatīšanu vienreizējo licenču maksas un iesniegt 

prezidijam atkārtotai apstiprināšanai; 

3) Noteikt bezmaksas iestāšanās iespēju ikvienai juridiskai personai LaMSF biedros 

2017.gada janvāra mēnesī. 

 

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   
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2.  LaMSF biroja budžeti- 2016 izpilde un 2017 plāns  

Prezidents iepazīstina prezidija locekļus ar 2016.gada LaMSF biroja budžeta izpildi un atbalstu 

Latvijas izlasēm. 2016.gada budžets tiks publicēts LaMSF mājas lapā pēc revidenta apstiprinājuma. 

Prezidijs pārrunā 2017.gada plānoto ieņēmumu-izdevumu tāmi LaMSF biroja darbībai.  

 

Lēmums: Pieņemt zināšanai.  

 

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   

 

 

3. Dažādi iesniegumi 

3.1. Tiesībsarga konference: Ekonomiskās intereses versus tiesības dzīvot labvēlīgā vidē: 

Mototrašu trokšņu lieta 

Ģenerālsekretārs ziņo par piedalīšanos Tiesībsarga organizētajā konferencē par trokšņu jautājumiem 

mototrasēs.  

 

Lēmums: Pieņemt zināšanai.  

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Dzintars Jaundžeikars X   

Filips Kempelis X   

Tāls Meļķis X   

      Nils Freivalds X   
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      Artūrs Grīnfelds X   

      Jurģis Bergs X   

      Artis Rasmanis X   

 

 

3.2. Latvijas gada balva sportā 2016 

Ģenerālsekretārs ziņo par Latvijas gada balvu sportā izvirzītajiem nominatiem motosportā. Tiek 

izteikta neapmierinātība, ka pretēji LaMSF izvirzītajiem nominantiem, organizatori atsakās virzīt 

vairākus LaMSF izvīrzītos sportistus un sacensības šim pasākumam. Tādēļ vienojas, ka tiks 

sagatavota situācijas analīze un atklāta vēstule šī pasākuma organizatoriem. 

LaMSF š.g. 22.novembrī saņēmusi e-pasta vēstuli no „Igo Japiņa sporta aģentūras”, kurā tiek lūgts 

aizpildīt anketu par „Latvijas Gada balva sportā 2016”, sarindojot jau esoši izvirzītos nominantus 

secībā pēc saviem ieskatiem. Aizpildot anketu secinājām, ka žūrija nav izvirzījusi trīs nominantus, 

kas, pēc LaMSF ieskata, ar saviem sasniegumiem šajā gadā ir pelnījuši būt izvirzītiem. Ņemot vērā 

minēto un pamatojoties uz „Latvijas Gada balva sportā 2016” reglamenta V nodaļas 1.punktu, 

LaMSF izvirzīja šādus nominantus, papildus jau esoši izvirzītajiem nominantiem aptaujā 

http://www.visidati.lv/aptauja/1220667713/1/ 

Labākais tehnisko sporta veida sportists 

- Edgars Meņģelis, Eiropas čempions kvadru motokrosā 

Otro gadu pēc kārtas latvietis Edgars Meņģelis izcīna Eiropas čempiona titulu Kvadru motokrosā, 

uzvarot 3 no 6 Eiropas čempionāta posmiem un apsteidzot savu sīvāko konkurentu francūzi Adrian 

Mangieu. Edgars nepārspēts palika arī Eiropas Nāciju kausā, kur Latvijas izlasei palīdzēja iegūt 

augsto 4.vietu Nāciju komandu vērtējumā.  

Gada sporta notikums Latvijā 

- Pasaules čempionāts MXGP motokrosā Ķegumā, 1.maijā  

Šīs ir augstākā ranga motokrosa sacensības pasaulē, kas pulcēja labākos solo motokrosa 

braucējus, pasaules čempionus Antonio Cairoli, Jeffrey Herlings, Tim Gaijser, kā arī latviešus 

Paulu Jonasu, Robertu Justu, Tomu Macuku un Dāvi Ivanovu. Sacensības norisinājās nacionālā 

sporta bāzē „Zelta Zirgs” Ķegumā, kas atbilst FIM (Starptautiskās Motociklistu federācijas) 

standartiem. Pasākums tiešraidē tika translēts vairāk kā 140 pasaules valstīs.   

- Pasaules čempionāts blakusvāģu motokrosā Stelpē, 30.-31.jūlijs 

Šīs ir augstākā ranga motokrosa sacensības pasaulē, kas pulcēja labākos blakusvāģu motokrosa 

braucējus, pasaules čempionus Daniel Willemsen, Ben Adriaennsen, Etienne Bax, kā arī latviešus 

http://www.visidati.lv/aptauja/1220667713/1/
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Lauri Daideru, Haraldu Kurpnieku, Artūru Linteru u.c. Sacensības norisinājās „Pīlādžu 

mototrasē” Stelpē, kas atbilst FIM (Starptautiskās Motociklistu federācijas) standartiem.  

Labākā Latvijas komanda individuālajos sporta veidos 

- Spīdveja klubs Lokomotīve, Polijas Nice līgas uzvarētāji  

Otro gadu pēc kārtas Daugavpils "Lokomotīves" spīdveja komanda uzvarēja Polijas Nice spīdveja 

līgā, kas ir otrā pēc ranga spīdveja līga Polijā un piektā spēcīgākā klubu spīdveja līga pasaulē. 

 

Lēmums: Pieņemt zināšanai.  

 

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   

 

3.3. Iesniegums no biedrības „MX Nācijas”   

Prezidijs iepazīstas ar saņemto iesniegumu no biedrības „MX Nācijas”, kurā biedrība lūdz tai 

deleģēt uzņemties izlases vadību un nodrošināt tās dalību Nāciju Kausa sacensībās motokrosā laika 

posmā no 2017.gada līdz 2021.gadam (pieci gadi). Iesniegumā tiek lūgtas tiesības, lai LaMSF 

deleģē biedrībai pašai noteikt katra gada izlases vadītāju un sastāvu, saskaņā ar pastāvošajiem 

noteikumiem, kādi attiecas uz gadījumiem, ja izlases vadība tiek uzticēta fiziskai personai. 

Detalizētāk par šī iesniedzēja nodomiem un plāniem informācija nav pieejama, arī Motokrosa 

komisijas vadītājs nav ieradies uz sēdi, lai šo jautājumu prezentētu, tādēļ jautājuma izskatīšana tiek 

atlikta uz nākamo prezidija sēdi un pēc detalizētākas informācijas iegūšanas.  

Ģenerālsekretārs norāda uz iespējamiem juridiskiem aspektiem, kas izriet no Sporta kodeksa. 

Esošais Sporta kodekss paredz sekojošu kārtību attiecībā uz Latvijas izlašu komplektēšanu: 

„5.4.2. Komisija ir atbildīga par sava attiecīgā motosporta veida nacionālās izlases (komandas) 

komplektēšanu.  
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5.4.3. Komisija lemj par izlases kandidātiem, Latvijas izlases sastāvu un pārējiem jautājumiem 

savas izlases kompetences robežās un iesniedz tos apstiprināšanai Prezidijam.  

5.4.4. Komisija var deleģēt nacionālās izlases sastāvu sastādīt citai fiziskai vai juridiskai personai 

(izlases vadītājam/ menedžerim/ trenerim). Šādā gadījumā Komisija lemj par izlases vadītāju/ 

menedžeri/ treneri uz noteiktu laiku un iesniedz to apstiprināt Prezidijam.  

5.4.5. Komisija var noteikt detalizētāku Latvijas izlases komplektēšanas kārtību un principus, kas 

nav pretrunā ar Kodeksu.” 

 

Prezidijs vienojas, ka:  

1) Motokrosa komisijai jāsagatavo nolikums ar kritērijiem par Latvijas izlašu sastāva 

komplektēšanu turpmākiem 5 gadiem;  

2)  Biedrībai „MX Nācijas” jāsagatavo un jāiesniedz prezidijam detalizētāka programma (plāns), kā 

šī biedrība nodrošinās izlašu vadību (bērniem, jauniešiem, pieaugušiem) un jāierodas uz prezidija 

sēdi prezentēt šo jautājumu klātienē sadarbībā ar Motokrosa komisiju;  

3) pēc detalizētākas informācijas saņemšanas, prezidijam izvērtēt iespējamību mainīt Sporta 

kodeksa punktus, paredzot iespēju deleģēt tiesības citai juridiskai personai lemt par izlases vadītāja 

un izlases sastāva apstiprināšanu (kā izriet no iesniedzēja lūguma iesniegumā). Šobrīd šādu iespēju 

Sporta kodekss neparedz.   

  

3.4. Iesniegums par E.Rutka uzņemšanu Motokrosa komisijā 

 

Motokrosa komisija lūdz apstiprināt Edgaru Rutki Motokrosa komisijas sastāvā sakarā ar 

Motokrosa līgas formāta ieviešanu.  

 

Lēmums: Apstiprināt Edgaru Rutki Motokrosa komisijas sastāvā.  

 

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   

 

 

3.5. Sporta motocikla apliecības 

Prezidijs pārrunā nepieciešamību veikt uzlabojumus Sporta motociklu apliecību izsniegšanā. Lai 

novērstu rāmja numuru kļūdu iespējamību, vienojas, ka turpmāk papildus prasītajiem 

aizpildāmajiem laukiem sistēmas Licences.lv anketā, tiks pieprasīts iesniegt foto attēlu ar motocikla 

rāmja numuru. Šim foto attēlam jābūt apskatāmam publiskajā sadaļā Sporta motociklu apliecības 

http://www.licences.lv/licenses/category/7   

 

Sēdes beigas: plkst. 21:00 

 

Sēdes vadītājs: Dzintars Jaundžeikars 

 

Sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs 

http://www.licences.lv/licenses/category/7

