
 
Latvijas Motosporta federācijas 

Prezidija e-sēdes protokols Nr.37 

 

2017.gada 28.februāris 

Rīgā, Dzērbenes 27 

 

E-Sēdes sākums: plkst.17:00 

 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 - 

 

E-sēdē piedalās (bez balsstiesībām): 

Kaspars Kuļikovs, LaMSF ģenerālsekretārs 

 

Darba kārtība: 

Izmaiņas Diferencēto biedru maksu nolikumā 2017.gadam 

Saņemts iesniegums no Motokrosa komisijas vadītāja Alda Baltiņa ar lūgumu veikt grozījumus 

Diferencēto biedru maksu nolikumā, paredzot atlaides motosportistu gada licencēm (iesniegums 

pielikumā). 

 

Lēmums: Veikt izmaiņas Diferencēto biedru maksu nolikumā 2017.gadam, paredzot šādus 

papildinājumus- 

Laika posmā no 1.marta līdz 20.martam mazajiem motosportistiem un tiem, kam nekad nav 

bijusi sezonas licence Latvijas Motosporta federācijā aicināti izmantot iespēju – iegādāties 

izdevīgāk gada licences. Bērni, kas nav iepriekš bijuši reģistrēti šo licenci var saņemt par 
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5EUR, bet tiem, kas izņem atkārtoti licenci – tiks piemērota 50% atlaide. Savukārt 

jaunpienācēji motokrosā jebkurā klasē – gada licenci var iegādāties par cenu - 20EUR. 

Motokrosa gada licences izdevīgāk var iegūt: 

1. MX50 rūķi, MX 50, Q50 rūķi, Q50, Q70 un bērnu B/V klases braucēji, kuri pirmo 

reizi izņem LaMSF licenci, var iegādāties to par 5EUR. 

2.  MX50 rūķi, MX 50, Q50 rūķi, Q50, Q70 un bērnu B/V licence (arī tie, kas bija iepriekš 

reģistrēti) – 50% atlaide. 

3. Jebkurš sportists, kurš PIRMO reizi izņem LaMSF licenci jebkurā klasē – 20EUR        

AKCIJAS MĒNESIS ir spēkā līdz 20.03.2017. (ieskaitot). Pēc minētā datuma licenču maksa 

tiks piemērota saskaņā ar ‘’LaMSF dažādas dokumentācijas un diferencēto biedru maksu 

nolikums 2017. gadam ‘’ sākotnējo redakciju, kas tika apstiprināta 2017.gada 4.janvārī.  

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Filips Kempelis X   

Tāls Meļķis X   

      Nils Freivalds X   

      Artūrs Grīnfelds X   

      Jurģis Bergs X   

      Aldis Baltiņš X   

 

 

E-sēdes beigas: 1.03.2017 plkst. 20:00 

 

E-sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs 


