
LĪGUMS 
Rīgā 
2019.gada __._____________                                Nr. _____________ 
 
 
Par Latvijas Nacionālā kausa motokrosā organizēšanu 
 

Latvijas Motosporta Federācija (LaMSF), reģ.nr. 40008022951, Dzērbenes 27, Rīga, LV- 1006, tās ģenerālsekretāra 
Kaspara Kuļikova personā, kas rīkojās pamatojoties uz pilnvaru, turpmāk tekstā saukts LaMSF, no vienas puses, un 
_____________________________________________________________________________________, tā vadītāja 
___________________________ personā, kas rīkojas pamatojoties statūtiem, turpmāk tekstā saukta ORGANIZATORS, no 
otras puses, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums. 
 
 

1.Līguma priekšmets 
 

1.1. Noslēdzot šo Līgumu LaMSF apņemas piešķirt ORGANIZATORAM ekskluzīvas tiesības organizēt Latvijas Nacionālā 
kausa (turpmāk tekstā MXNC) posmu motokrosā 2019.gada __________________________, turpmāk saukts  
sacensības vai pasākums. 

 
2. ORGANIZATORA tiesības un pienākumi 

 
2.1. Iepazīties ar LaMSF Sporta kodeksu, apstiprinātajiem Motokrosa noteikumiem un attiecīgajiem nolikumiem, kuri attiecas 
uz motokrosa sacensību organizēšanu, to norisi, rezultātu fiksēšanu un uzvarētāju apbalvošanu.  
2.2. Sagatavot un aprīkot moto trasi atbilstoši LaMSF motokrosa noteikumu „B” kategorijas prasībām. 
2.3. Sadarbībā ar LaMSF sekretariātu pēc vienotas LaMSF parauga formas izstrādāt un iesniegt LaMSF sekretariātā 
pasākuma nolikumu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sacensībām.  
2.4. Organziēt sacensības Motokrosa komisijas (turpmāk – MXK) noteiktajās klasēs un saskaņā ar MXK apstiprinātu dienas 
kārtību (1.pielikums). 
2.4. Nodrošināt visu nepieciešamo atļauju saņemšanu pasākuma organizēšanai, tai skaitā: 

• Vietējās pašvaldības atļauju organizēt sacensības atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības 
likumam; 

• saskaņojumu ar Valsts un/vai pašvaldības policiju; 

• saskaņojumus ar Vietējo pašvaldību un nepieciešamajām institūcijām par tirdzniecības tiesību iegūšanu, atrakcijām 
un tml. Izklaides pakalpojumu sniegšanu, ja tādi ir nepieciešami. 

2.5. Nodrošināt visu nepieciešamo sacensību norisei, tai skaitā: 

• sabiedrisko kārtību, tai skaitā MXK apstiprinātu aproču lietošanas kārtību, un kārtību, kādā pieļaujama cilvēku 
kustība „mehāniķu zonā”; 

• trases licences saņemšanu saskaņā ar LaMSF Motokrosa noteikumiem, kā arī uzklausīt LaMSF Motokrosa komisijas 
locekli un ņemt vērā norādījumus par trases braucamās daļas sagatavošanu; 

• vienoties un nozīmēt sacensībām  galveno tiesnesi un tiesnešu brigādi un patstāvīgi veikt šo pakalpojumu apmaksu; 

• vienoties un organizēt sekretariāta darbu, patstāvīgi veicot tā personāla darba apmaksu atbilstoši līguma 2.pielikumā 
noteiktajam izcenojumam; 

• izvietot trasē laika kontroles sistēmu un patstāvīgi vienoties veikt šo pakalpojumu apmaksu pakalpojumu sniedzējam 
pēc LaMSF un pakalpojuma sniedzēja Līguma noteikumiem, kā arī iepazīties un pildīt pārējos LaMSF un 
pakalpojuma sniedzēja līguma nosacījumus atbilstoši Laika kontroles specifikācijā (3.pielikums) noteiktajām 
prasībām un izcenojumiem; 

• pasākumam piesaistīt un patstāvīgi apmaksāt vismaz divas neatliekamās medicīnas palīdzības automašīnas ar 
attiecīgu personālu (ārstu/iem un/vai feldšeri). LaMSF rekomendē slēgt līgumu par šī pakalpojuma sniegšanu ar 
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādi „Veselības centrs4”, kura ir speciāli aprīkota un pielāgota 
motokrosa pasākumu apkalpošanai; 

• izvietot trasē pasākuma formātam (teritorijas lielumam, paredzamajam dalībnieku skaitam un apmeklētāju skaitam, 
kā arī trokšņu līmenim) atbilstošu apskaņošanas sistēmu un komentētāju; 

• atkārtotu trases sagatavošanu otrajai sacensību dienai, ja tas ir divu dienu pasākums vienā trasē; 

• vismaz 6 tualetes, t.sk. viena starta zonā, minimums divas dalībnieku stāvlaukumā; 



• sacensību laikā izvietot trasē 2 LaMSF karogus un 6 LaMSF Motokrosa komisijas reklāmas bannerus ar izmēru 1m x 
3-6m. 

2.6. Nodrošināt visu nepieciešamo sacensību norisei, tai skaitā: 

• sadarbībā ar MXK kopējās Latvijas čempionāta reklāmas un marketinga stratēģijas izpildi, ja kādi punkti to paredz 
(bez MXK finansiāla ieguldījuma); 

• pasākuma pašreklāmu vietējos medijos, veicot šo pakalpojumu apmaksu; 

• ar eksponēšanās un/vai tirdzniecības vietu LaMSF partneru organizācijām (max 4 vietas līdz 100 m2 kopplatībā) 
starta zonas tuvumā. LaMSF nav tiesību šo nosacījumu attiecināt uz sabiedriskās ēdināšanas organizācijām; 

• LaMSF karogu un banneru saņemšanu LaMSF norādītā vietā, to nogādi uz sacensību norises vietu un izvietošanu, 
izvietošanas vietas saskaņojot ar MXK pārstāvi. 

2.7. Nodrošināt visu nepieciešamo uzvarētāju apbalvošanai: 

• apbalvošanai paredzēto kausu saņemšanu bērnu klasēm pēc LaMSF norādītās adreses un nogādāt sacensību vietā; 

• uzvarētāju apbalvošanas pjedestālu un LaMSF speciālā bannera ( augstums 3m un platums 6m ) novietošanu tieši 
aiz tā, lai uzvarētāju apbalvošana notiktu uz bannera fona; 

• uzvarētāju apbalvošanu, tai skaitā pasniedzot LaMSF atbalstītāju balvas, ja tādas uz šo posmu ir sarūpētas; 

• šampanieti pirmo trīs vietu ieguvējiem katrā klasē, saskaņā ar sacensību nolikumu, bet bērnu klasēm - bērnu 
šampanieti; 

• apbalvošanai paredzēto kausu izgatavošanu un/vai iegādi pieaugušo klasēm, kas ir vidējās kategorijas kausu 
izmēros no 28-40 cm. 

2.8. Nodrošināt zemāk minēto  mantisko vērtību un nepieciešamo atskaišu iesniegšanu, kā arī norādīto maksājumu saistību 
izpildi LaMSF 4 (četru) darba dienu laikā: 

• valsts karogus, LaMSF karogus un LaMSF Motokrosa komisijas banerus labā stāvoklī, pretējā gadījumā LaMSF ir 
tiesības piemērot sodu līdz 250 eur apjomā; 

• izsniegto pasākuma Ģenerālsponsora un/vai citu atbalstītāju reklāmas atribūtiku; 

• sacensību dokumentāciju saskaņā ar LaMSF izstrādātajiem noteikumiem; 

• veikt sacensību izziņošanas (kalendāra) apmaksu 35 EUR apmērā reģistrējot sacensības kalendārā; 

• veikt izsniegto vienreizējo licenču iemaksu pēc LaMSF Diferencēto biedru maksas nolikuma cenrāža; 

• veikt depozīta iemaksu EUR 500 apmērā LaMSFnorēķinu kontā reģistrējot sacensības kalendārā. 
2.9. Nodrošināt LaMSF sportistu un biedru sacensību apmeklējumu saskaņā ar LaMSF sacensību apmeklēšanas nolikumu.  
2.10. Gadījumā, ja ORGANIZATORS atsakās organizēt  sacensības, par to paziņojot LaMSF vēlāk nekā 30 kalendārās dienas 

līdz sacensību norises dienai, ORGANIZATORS maksā LaMSF līgumsodu 1500 EUR apmērā, kā arī LaMSF ir tiesības 
lemt par  jebkādu sacensību rīkošanas tiesību aizliegumu termiņā līdz 3 ( trīs ) gadiem. 

2.11. ORGANIZATORAM ir pienākums lietot LaMSF logotipu reklāmas materiālos (TV reklāmas materiālos, drukas 
materiālos, brošūrās, internetā u.c.), kā oficiālu sadarbības partneri. 

 
 

3. LaMSF tiesības un pienākumi 
 

3.1. LaMSF pienākumi sacensību organizēšanā: 

• apdrošināt sacensību ORGANIZATORA pasākumu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.298 „Noteikumi par publisko 
pasākumu organizatora cilvēciskās atbildības obligāto apdrošināšanu”;  

• nodrošināt iespēju nolīgt elektronisko laika kontroles sistēmu sacensību rezultātu fiksēšanai saskaņā ar B kategorijas 
sacensības prasībām un LaMSF un pakalpojuma sniedzēja Līguma noteikumiem (3.pielikums); 

• nodrošināt iespēju iepazīties ar LaMSF un laika kontroles pakalpojuma sniedzēja Līguma noteikumiem; 

• nodrošināt iespēju trases licencēšanai pirms sacensībām, ja trase nav licencēta; 

• nodrošināt kausus bērnu klasēm apbalvošanai saskaņā ar sacensību nolikumu un šī līguma pielikumu; 

• nodrošināt sacensības ar nepieciešamo dokumentācijas sagatavošanu saskaņā ar nolikumu; 

• nodrošināt sponsoru karogu un banneru, LaMSF karogu un LaMSF Motokrosa komisijas banneru pieejamību LaMSF 
pirms sacensībām; 

• atmaksāt depozīta iemaksu EUR 500 3 (trīs) dienu laikā pēc sacensību norises, ja nav konstatēti pārkāpumi 
sacensību laikā; 

3.2. LaMSF tiesības sacensību organizēšanā: 

• izvietot sacensību posma ģenerālsponsora reklāmu savās izvēlētajās vietās, bet apzināti neaizsedzot vēsturiskās, 
esošās organizatora reklāmas; 



• pieprasīt līdz 20 bezmaksas ielūgumiem reklāmas un/vai informācijas aprites nodrošināšanai; 

• saskaņojot ar organizatoru, veikt dažādas reklāmas un/vai publicitātes aktivitātes sacensību laikā, kā (bet ne tikai) 
konkursi bērniem, loterijas, izlozes, dažādu instalāciju (rampas, piepūšamas arkas u.c.) izvietošanu sacensību teritorijā. 
Organizatora pienākums ir iespēju robežās atbalstīt un palīdzēt šo pasākumu veikšanā; 

• visām klasēm dalības maksas slieksnis nedrīkst pārsniegt 40 EUR; 

• 50cc klasēm dalības maksas slieksnis nedrīkst pārsniegt 30 EUR. 
 
 

4. Nobeiguma noteikumi 
 

4.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstiski, kuri, pusēm parakstot, kļūst par Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu.  
4.2. Gadījumā, ja līgumslēdzēju pušu adrese tiek mainīta, tai ir pienākums vienas darba dienas laikā par to paziņot otrai 
pusei.  
4.3. Visus iespējamos strīdus un domstarpības puses centīsies atrisināt pārrunu ceļā. Gadījumā, ja 14 darba dienu laikā 
vienošanās starp pusēm netiks panākta, strīda izskatīšana tiks nodota Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 
Republikas likumdošanu.  
4.4. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līguma pilnīgai izpildei.  
4.5. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie ORGANIZATORA, otrs – LaMSF. 
 

5. Pušu paraksti 
 

LaMSF 

Latvijas Motosporta Federācija 

Reģistrācijas Nr. 40008022951 

Juridiskā adrese: Dzērbenes 27, Rīga 

Banka: AS Swedbanka 

Konta: LV24HABA055101080994 

 

____________________________ 

/Kaspars Kuļikovs/ 

ORGANIZATORS 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

paraksts     /vārds, uzvārds / 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums Līgumam Nr. _____________ 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums Līgumam Nr. ___________ 

 

LaMSF sekretariāta izcenojums motokrosā 

 

Galvenā sekretāre A/B kategorija 50 Euro/dienā 

Galvenās sekretāres palīgs B/C kategorija 40 Euro/dienā 

+ Degvielu aprēķina 8l/100km-Latvijas Nacionālais kauss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.pielikums Līgumam Nr. ____________ 

Laika kontroles specifikācija 

Atbilstoši 2018.gada 2.marta noslēgtajam līgumam Nr. R1/2018 starp Biedrību „Motorparks” un LaMSF par laika kontroles nodrošināšanu 
motokrosa sacensībās: 
 

1.1. Biedrība „Motorparks” sacensībās apņemas nodrošināt: 
Pilns hronometrāžas serviss uz transponderu bāzes, kas sevī ietver: 

0. Visu rezultātu (brīvie treniņi, kvalifikācija, braucieni, kopvērtējums) uzskaiti; 

1. rezultātu izdrukāšanu (1 eksemplārā), publicēšanu www.mylaps.com un www.motorparks.lv internetā; 

2. rezultātu pārraidīšanu signalizācijas/mehāniķu zonā uz 32” - 50” TV monitora; 

3. rezultātu pārraidīšanu sacensību komentatoram uz 22” TV monitora, jeb planšetdatora; 

4. rezultātu pārraidīšanu sacensību finiša tiesnesim uz 22” TV monitora, jeb planšetdatora; 

5. rezultātu translēšanu Online režīmā, jeb tiešraidē uz internetu rezultātu serveri www.results.lv ; 

6. hronometrāžas darba vietas (aprīkota mikroautobusa) nodrošināšana; 

7. sacensību laika, apļu vai laika/apļu atspoguļošana finiša zonā uz LED elektroniskā tablo. 
Sacensību elektroniskais reģistrators: 

8. Visu sportistu elektroniskās un manuālās reģistrācijas aparatūras nodrošināšana  sacensību dienā; 
 

1.2. ORGANIZATORAM atbilstoši šim līgumam jānodrošina:   

1.2.1. Apmaksa par biedrības „Motorparks” sniegtajiem pakalpojumiem pēc šāda izcenojuma: 
 

Laika kontroles komplekts, 2 elektrības ģeneratori atbilstoši 1.1. punktā uzskaitītajam servisa apjomam, t.sk., iekļaujot ceļa 
izdevumus, - 1200,00 EUR (par vienu sacensību dienu), no kā Organizators sedz 1000,00 EUR (par vienu sacensību dienu) un 
LaMSF sedz 200,00 EUR (par vienu sacensību dienu). 
 
Cena norādīta bez pievienotās vērtības nodokļa - PVN 21% 

 

1.2.2. ORGANIZATORS garantē veikt maksājumu par pakalpojumu 3 (trīs) darba dienu laikā, ja vien biedrība „Motorparks” un 
ORGANIZATORS nav vienojušies savādāk un/vai rēķinā nav noteikts ilgāks termiņš. Gadījumā, ja Organizators 3 (trīs) dienu 
laikā, vai citā saskaņotā termiņā nav norēķinājies ar „Motorparks” par pakalpojuma sniegšanu, biedrība „Motorparks” ir tiesīgs 
izrakstīt rēķinu LaMSF neapmaksātās summas apjomā, un LaMSF pienākums ir veikt šī rēķina apmaksu 3 (trīs) darba dienu laikā 
no rēķina izrakstīšanas brīža. Šajā gadījumā LaMSF patur tiesības izrakstīt rēķinu ORGANIZATORAM, kas apmaksājams 3 (trīs) 
darba dienu laikā vai arī ieturēt šo summu citādos iespējamos veidos. Par norēķina termiņa kavējumus LaMSF patur tiesības 
piestādīt kavējuma naudu 0,5% apmērā no kavētā maksājuma par katru nokavējuma dienu. 

1.2.3. Lai biedrība „Motorparks” kvalitatīvi nodrošinātu šī Līguma 1.1. p. noteiktos pakalpojumus, ORGANIZATORS pirms sacensībām 
veic atbilstošu un savlaicīgu Cilpas ielikšanu finiša līnijā, iepriekš obligāti saskaņojot ielikšanas dziļuma parametrus katrām 
Sacensībām atkarībā no grunts sastāva, trases konfigurācijas un finiša vietas vai stāvokļa uz ielikšanas brīdi (smilts, māls, dubļi 
u.tml.) attiecīgajā vietā, kā arī atbilstoši biedrības „Motorparks” prasībām sagatavo, nolīdzina vietu un savlaicīgu piekļuvi līdz tai 
ar speciāli aprīkotu transporta līdzekli Hronometrāžas pakalpojumu sniegšanai.  

1.2.4. Organizators apņemas nodrošināt, ka Hronometrāžas autobusa un Sekretariāta treilera brīva iebraukšana trasē un to noteiktā 
atrašanas vietā pieejama no plkst. 6.00 sestdienas rītā. Ja trasē pašu spēkiem nav iespējams iebraukt (tā izlijusi, sasnigusi vai 
nepiemērots augsnes segums utt. ), tad Organizatoram ir jānodrošina tehnikas vai cilvēku resursi, kas palīdz atrisināt radušos 
situāciju. 

1.2.5. Pēc ORGANIZATORA savlaicīga pieprasījuma biedrība „Motorparks” izgatavo un pret atlīdzību 10,- Eiro (desmit Eiro) apmērā 
par Cilpu (1 gb.) nodod Cilpu ORGANIZATORAM tā īpašumā, bet sacensību organizators to ieliek finiša līnijā atbilstoši 
tehniskajām prasībām līdz sacensību dienas pl. 6.30. ORGANIZATORS rakstiski vai telefoniski jāinformē biedrība „Motorparks” 
vismaz 3 dienas pirms sacensībām par to, ka Cilpa finiša līnijā ir ierīkota pienācīgā kvalitātē, vai ja trases pārbūves laikā  finiša 
līnija mainās, tad tā ir jāsaskaņo ar biedrību „Motorparks”, kā arī jāsaskaņo jaunās Cilpas atrašanās vieta. Organizators var 
izgatavot Cilpu arī pats pēc biedrības „Motorparks”  norādījumiem. 

1.2.6. Elektrības padevi laika kontrolei un TV monitoriem dalībnieku parkā nodrošina biedrība „Motorparks” ar saviem ģeneratoriem par 
saviem līdzekļiem, bet elektrības padevi  ar vismaz 5kW/220V lielu jaudu priekš Treilera – Sekretariāta nodrošina Organizators.  
 

Ja biedrība „Motorparks” atbilstoši 2018.gada 2.marta noslēgtajam līgumam Nr. R1/2018 ar LaMSF nepilda savas līgumā noteiktās 

saistības, tad Organizatoram atbilstoši Civillikuma Saistību tiesību 5.un 6.apakšnodaļai (Līguma sekas un atbildības pienākumi) nav 

pienākums veikt apmaksu par pilnīgi vai daļēji nesniegtu pakalpojumu. Ja līgumslēdzēji nevar strīdus un domstarpības atrisināt sarunu 

ceļā, tie tiek izskatīti tiesā LR likumos paredzētā kārtībā. 

http://www.mylaps.com/
http://www.motorparks.lv/
http://www.results.lv/

