
 
Latvijas Motosporta federācijas 

Prezidija e-sēdes protokols Nr.4 

 

2013.gada 14.jūnijs 

Rīgā, Dzērbenes 27 

 

E-sēde izsludināta: plkst.18:00 

 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: 

Grozījumi LaMSF 2013.gada dažādas dokumentācijas un diferencēto biedru maksas 

nolikumā. 

  

K.Kuļikovs elektroniski informē visus prezidija locekļus, ka saņemts iesniegums no Aivara Ābola 

ar lūgumu izskatīt jautājumu par vienreizējo licenču maksu samazināšanu B kategorijas motokrosa 

sacensībām. Iesniegumā lūgts izskatīt jautājumu par vienreizējo licenču cenu B kategorojas 

sacensībām, kas varētu piesaistīt papildus sportistus, kuri nav federācijas biedri. Iesniegumā tiek 

minēts, ka šis jautājums ir cieši saistīts ar dalības maksu pazemināšanu LaMSF seriāla klasēm, tādēļ 

tiek ierosināts veikt sekojošas izcenojuma izmaiņas vienreizējām licencēm B kategorijas 
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sacensībām: 5 LVL sportistiem, kuriem nav LaMSF licences un 2 LVL sportistiem, kuriem ir citu 

motosporta paveidu licences. 

K.Kuļikovs informē prezidiju, ka šis jautājums ir izskatīts LaMSF Motokrosa sēdē, kurā tika 

atbalstīts šis jautājums par vienreizējo licenču maksas  samazināšanu šai grupai. 

Ņemot vērā minēto,  ir priekšlikums grozīt Diferencēto biedru maksas nolikumu atbilstoši Aivara 

Ābola iesniegumā ieteiktajam. 

 

Lēmums: Veikt izmaiņas LaMSF 2013.gada dažādas dokumentācijas un diferencēto biedru 

maksas nolikuma 4.7. punktā, nosakot B kategorijas motokrosa sacensībām sportistu 

vienriezējo licenču maksu: 5 LVL sportistiem, kuriem nav LaMSF licence un 2 LVL 

sportistiem, kuriem ir citu LaMSF motosportu paveidu LaMSF licence. 

 

Prezidija balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Dzintars Jaundžeikars X   

Fīlips Kempelis X   

Jurģis Bergs  X  

      Aldis Baltiņš X   

Tāls Meļķis X   

      Didzis Zariņš X   

      Artis Rasmanis X   

 

E-sēdes beigas: 2013.gada 17.jūnijs plkst. 12:00 

 

E-sēdes vadītājs: Dzintars Jaundžeikars 

 

E-sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs 

           


