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Latvijas Motosporta federācijas 
Motokrosa komisijas sēdes 

protokols Nr.28 
 

16.10.2018. 
 

Sēdē piedalās:  
Ar balsstiesībām: Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Māris Sniķers, Arvis Sanders, Ilmārs Justs, 
Aigars Virza 
 
Bez balsstiesībām: Kaspars Kuļikovs, Egija Skurbe, Iveta Frienberga, Sandis Frienbergs 
 
LaMSF motokrosa komisijas sēdes dienas kārtība.  
 
1. Iesniegums par sportista Sanda Armīna Frienberga pavadošās personas rīcību  
Motokrosa komisijas saņēmusi iesniegumu no Latvijas čempionāta Madonā 11.08.2018. sacensību 
galvenās sekretāres Egijas Skurbes ar lūgumu pieņemt atbilstošu soda mēru sportistam Sandim 
Armīnam Frienbergam par pavadošās personas cieņu aizskarošiem vārdiem un draudu izteikšanu 
(situācijas apraksts rakstiskā iesniegumā pielikumā sēdes protokolam). Motokrosa komisijas 
uzaicinājusi uz sēdi klātienē abas konfliktā iesaistītās puses un lūdz sniegt paskaidrojumus. 
Uzklausot abas iesaistītās puses, pārbaudot sacensību oficiālos rezultātus, komisijas locekļi 
secinājuši, ka Madonas sacensību rezultāti ir uzskaitīti pareizi un atbilstoši gada nolikuma 
nosacījumiem. Komisija pārbaudot lietas materiālus secina, ka sacensību žūrijas komisija (pirmajā 
instancē) jau ir pieņēmusi lēmumu izslēgt sportistu Sandi Armīnu Frienbergu no otrā brauciena. 
Komisija nosoda sportista pavadošā personas Armanda Frienberga rīcību, tomēr tā kā sacensību 
žūrija jau bija pieņēmusi lēmumu šajā lietā, Egijas Skurbes iesniegums tiek pieņemts zināšanai. 
Motokrosa komisija jaunu (papildus) lēmumu šajā lietā nav tiesīga pieņemt.   
 
2. Iesniegums no Anda Spila par Nacionālā kausa nolikuma maiņu 
Motokrosa komisijas saņēmusi iesniegumu no sportista Anda Spila, kurā pauž neapmierinātību, ka 
sezonas laikā vairākkārtīgi tika grozīts Latvijas Nacionālā kausa gada nolikums, kas, sportista 
ieskatā, mainījis sezonas kopvērtējuma rezultātus. Sportists uzskata, ka ir pārkāptas dalībnieka 
tiesības, jo sportists sezonas sākumā bija paļāvies uz publicēto Nacionālā kausa iedalījumu C 
grupā. Sportists lūdz kopvērtējuma tabulā vērtēt to C grupā (iesniegums ar detalizētu aprakstu 
pielikumā). Komisija izvērtē iesniedzēja minētos apgalvojumus iesniegumā, veic grozījumu 
pārbaudi un secina, ka veiktie grozījumi tiešā veidā nav ietekmējuši sportista vēlmi tik vērtētam C 
grupā. Ģenerālsekretāram sagatavot atbildi iesniedzējam, izskaidrojot Latvijas Nacionālā kausa 
nolikuma punktus par iedalījumu grupās un veikto grozījumu būtību.  
 
3. Iesniegums no biedrības “Motorparks” par sportistu personalizēto transponderu iegādi 
Motokrosa komisija saņēmusi iesniegumu no biedrības “Motorparks” ar piedāvājumiem ieviest 
personalizētos transponderus sportistiem (detalizēta “Motorparks” prezentācija ar piedāvājumiem 
pielikumā). Komisija diskutē par iespēju izmaiņām un atliek šī jautājuma izskatīšanu uz nenoteiktu 
laiku, konsultējoties ar federācijas vadību.  
 
4. Rezultātu apstiprināšana 2018.gada sezonai 
Motokrosa komisija atbilstoši Sporta kodeksa 7.3.15.punktam apkopo un apstiprina čempionāta un 
kausa rezultātus 2018.gada motokrosa sezonai.  
 
Lēmums: Apstiprināt Latvijas čempionāta/ Latvijas Junioru čempionāta/ Latvijas Amatieru 
čempionāta/ Latvijas Nacionālā kausa/ Open Retro un Zelta mopēda čempionāta 
individuālos un klubu (komandu) rezultātus motokrosā 2018.gadā (rezultāti pielikumā).  
 
Balsojums: 
PAR– Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, Aigars Virza, Arvis Sanders 
 
5. Latvijas čempionāta (Kausa) dāmām sacensību rezultāti 2018 
Motokrosa komisija pieprasa paskaidrojumu no sacensību organizatora un galvenā tiesneša par 
Latvijas čempionāta (Kausa) dāmām sacensību brauciena apvienošanu ar Mini motokrosa bērnu 
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un Mārupes Lielā motokrosa dāmu klasēm Jaunmārupē, 29.09.2018., pārkāpjot Latvijas dāmu 
čempionāta nolikumā noteikto minimālo vecumu dāmu klasei no 14 gadiem.  
 
6. Motokrosa komisijas budžeta izpilde 2018 
K.Serģis prezentē 2018.gada ieņēmumus un izdevumus motokrosa komisijas budžetā (pielikumā). 
Komisijas pieņem zināšanai sniegto informāciju.  
 
7. Sezonas apbalvošanas pasākumi 2018 
Komisija pārrunā sezonas apbalvošanas iespējamās vietas, datumus un formātus. Komisija 
vienojas, ka sezonas apbalvošanas pasākumi bērniem un jauniešiem tiks atdalīti no pieaugušo 
čempionātu un klašu sportistiem. Vienojas, ka bērnu un jauniešu apbalvošana motokrosā notiks 
2018.gada 10.novembrī Bowlero centrā Rīgā, savukārt pieaugušo apbalvošana notiks 2018.gada 
16.novembrī kultūras namā “Ziemeļblāzma” Rīgā. Pasākumu organizēšanu uzticēt PR aģentūrai 
“ATreyz”.  
 
8. “MX1 debitanta balva” un „Gada progress” 2018 
Motokrosa komisija atbilstoši 2018.gada Latvijas čempionāta nolikuma motokrosā 8.7. un 
8.8.punktiem, tiek ierosināts piešķirt „MX1 debitanta balva” Kristapam Kalējam un „Gada progress” 
balvu Gunvaldim Vēsmiņam.   

 
Lēmums: Piešķirt „MX1 debitanta balvu” Kristapam Kalējam un „Gada progress” balvu 
Gunvaldim Vēsmiņam.  
 
Balsojums: 
PAR– Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, Aigars Virza, Arvis Sanders 
 
9. Sacensību priekš-reģistrācija 2019.gada sezonā 
Motokrosa komisija vienojas, ka 2019.gadā ieviesīs iespēju elektroniskā veidā reģistrēties 
Motokrosa komisijas organizēto sacensību seriālu pasākumiem. Noteikt principu, ka dalībniekiem, 
kas būs veikuši priekš-reģistrēšanos sacensībām, būs zemāka dalības maksa.  
 
10. Gada nolikumu izstrāde 2019.gada sezonai 
Motokrosa komisijas izvērtē iesniegtos priekšlikumus no klubiem, sportistiem un organizatoriem, 
kas tika ierosināti paplašinātajā komisijas sēdē 4.oktobrī. Komisija diskutē par iespējamām 
izmaiņām gada nolikumos un dienas kārtībās visiem sacensību seriāliem.  
 
Lēmums: Izstrādāt gada nolikumus šādiem motokrosa sacensību seriāliem: 

• 2019.gada Latvijas čempionāta motokrosā nolikums (pielikumā) 

• 2019.gada Latvijas Junioru čempionāta motokrosā nolikums (pielikumā) 

• 2019.gada Latvijas Amatieru čempionāta motokrosā nolikums (pielikumā) 

• 2019.gada Latvijas klubu čempionātu un Kausu motokrosā apvienotais nolikums 

(pielikumā) 

• 2019.gada Latvijas Nacionālā kausa motokrosā nolikums (pielikumā) 

• 2019.gada Open Retro motokrosa nolikums (pielikumā)  

• 2019.gada Zelta mopēda čempionāta motokrosā nolikums (pielikumā) 

Balsojums: 
PAR– Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, Aigars Virza, Arvis Sanders 
 
 
Sēdi vada: Kristers Serģis 
 
Sēdi protokolē: Kaspars Kuļikovs 


