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Latvijas Motosporta federācijas 
Motokrosa komisijas sēdes 

protokols Nr.43 
 

24.07.2019. 
 

Sēdē piedalās:  
Ar balsstiesībām: Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Māris Sniķers, Kaspars Jonass, Arvis 
Sanders 
 
Bez balsstiesībām: Kaspars Kuļikovs, Ēriks Eizāns  
 
LaMSF motokrosa komisijas sēdes dienas kārtība.  
 
1. Par LJČ, LAČ un retro sacensībām Viļakā 29.06.2019    
 

Motokrosa komisijas sēde ieradies Viļakas sacensību organizators Ēriks Eizāns, lai sniegtu 

skaidrojumu par nepietiekamo medicīnas nodrošinājumu LJČ, LAČ un Retro sacensībās 29.06.2019. 
Pielikumā sacensību žūrijas lēmums un galvenā tiesneša atskaite, kurā norādīts, ka Viļakas 

sacensībās tika atcelti 2.braucieni BV un Q klasēm sakarā ar mediķu nespēju nodrošināt pietiekamu 
medicīnisko palīdzību daudziem cietušajiem sportistiem. Komisijas diskutē par medicīnas 

nodrošinājumu, tā kvalitāti un sacensību organizatora atbildību. Komisija diskutē, kā uzlabot 
situāciju nākotnē.  
 
Lēmumi: 
 
1) Komisija vienojas, ka Viļakas sacensību organizatora iemaksātais drošības depozīts 500 
eur tiek ieturēts no organizatora par konstatētajiem pārkāpumiem sacensību laikā, 
pamatojoties uz sadarbības līguma Nr.LaMSF 3-1-19/07 punktiem 2.8. un 3.1. Ieturētais 
depozīts tiek novirzīts: 250 eur Latvijas Kvadru izlasei un 250 eur Latvijas blakusvāģu izlasei 
dalībai Eiropas Nāciju kausā Vācijā, 5.-6.oktobrī.  
 
2) Lai nodrošinātu kvalitatīvu medicīnas esamību visos Motokrosa komisijas sacensību 
seriālos 2020.gadā un mazinātu riskus medicīnas pakalpojuma priekšlaicīgai rezervācijai, 
konceptuāli vienojas, ka nākošā sezonā tiek mainīts medicīnas nodrošinājuma sadarbības 
modelis starp motokrosa organizatoriem un federāciju, paredzot slēgt trīspusējus 
sadarbības līgumus ar organizatoru, medicīnas sabiedrību un federāciju, vienojoties pirms 
sezonas par sacensību kalendāra datumu rezervāciju un medicīnas nodrošinājumu.  
 
Balsojums: 
PAR– Kristers Serģis, Māris Sniķers, Kaspars Jonass, Anatolijs Abramovs, Arvis Sanders 
PRET – nav  
 
2. VIP kartes un sacensību reģistrācija Licences.lv 2020 
 

Ģenerālsekretārs prezentē Licences.lv programmētāju izstrādātos papildinājumus, kas sniedz 

iespēju pieslēgt sacensību pirms-reģistrāciju motokrosa kalendāra sacensībām. Tāpat ir pilnībā 
izstrādāts “VIP karšu”, “Biedra karšu”, “Mehāniķu karšu”, “Trenera karšu” un “Preses karšu” jaunais 

dizains un tehniskais risinājums, kā komisija vienojās un lēma 21.03.2019 (komisijas sēdes 

protokols Nr.37). Komisija vienojas, ka “Sacensību pirms-reģistrācija” un “VIP karšu” koncepts tiks 
palaists ar 2020.gada sezonas sākumu.  

 
Lēmums: Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.  
 
Balsojums: 
PAR– Kristers Serģis, Māris Sniķers, Kaspars Jonass, Anatolijs Abramovs, Arvis Sanders 
PRET – nav  
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3. Motokrosa komisijas budžeta izpilde uz 24.07.2019 
 
Motokrosa komisija analizē 2019.gada budžeta izpildi uz 24.07.2019 (pielikumā). Komisija diskutē 
par ieņēmu un izdevumu sadaļām 2019.gadam.  

 

Lēmums: Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.  
 
 
Balsojums: 
PAR– Kristers Serģis, Māris Sniķers, Kaspars Jonass, Anatolijs Abramovs, Arvis Sanders 
PRET – nav  
 
4. Latvijas izlašu nolikumi 2019 
 
4.1. Latvijas izlases komplektēšanas nolikuma apstiprināšana dalībai Eiropas Nāciju kvadru 
motokrosā  
 
Priekšlikums apstiprināt Latvijas izlases komplektēšanas nolikumu dalībai Eiropas Nāciju 
motokrosā kvadriem 2019.gada sezonā.  
 

Lēmums: Apstiprināt Latvijas izlases komplektēšanas nolikumu dalībai Eiropas Nāciju 
kvadru motokrosā 2019.gada sezonā (pielikumā).  

 
4.2. Latvijas izlases komplektēšanas nolikuma apstiprināšana dalībai Eiropas Nāciju blakusvāģu 
motokrosā  
 
Priekšlikums apstiprināt Latvijas izlases komplektēšanas nolikumu dalībai Eiropas Nāciju 
blakusvāģu motokrosā 2019.gada sezonā.  
 

Lēmums: Apstiprināt Latvijas izlases komplektēšanas nolikumu dalībai Eiropas Nāciju 

blakusvāģu motokrosā 2019.gada sezonā (pielikumā).  

 
4.3. Latvijas izlases komplektēšanas nolikuma apstiprināšana dalībai Eiropas Nāciju solo 
motokrosā motokrosā  
 
Priekšlikums apstiprināt Latvijas izlases komplektēšanas nolikumu dalībai Eiropas Nāciju solo 
motokrosā 2019.gada sezonā.  
 

Lēmums: Apstiprināt Latvijas izlases komplektēšanas nolikumu dalībai Eiropas Nāciju 

solo motokrosā 2019.gada sezonā (pielikumā).  
 
Balsojums: 
PAR– Kristers Serģis, Māris Sniķers, Kaspars Jonass, Anatolijs Abramovs, Arvis Sanders 
PRET – nav  

 
5. Dažādi (iesniegumi)  
 
5.1. Iesniegums no F.Kempeļa 
Motokrosa komisijas saņēmusi iesniegumu no F.Kempeļa, kurā tiek izteikta vēlme vadīt bērnu un 
jauniešu izlasi dalībai starptautiskajās valstu sacensībās “Coupe de lAvenir” Beļģijā, 5.-6.oktobrī. 
Komisijas vienojas izteikt piedāvājumu F.Kempelim uzņemties vadīt FIME Eiropas Nāciju kausa 
solo motokrosā Latvijas izlasi dalībai Gdansk, Polijā, 5.-6.oktobrī, kas sakrīt ar motokrosa 
sacensībām Beļģijā. K.Serģim sazināties ar F.Kempeli par piedāvājuma izteikšanu un pēc sarunām 
pieņemt lēmumu.  
 
5.2. Iesniegums no E.Skurbes 
Motokrosa komisijas saņēmusi iesniegumu no E.Skurbes, kurā komisija tiek informēta, ka sportists 
Ansis Ansevičs, startējot Latvijas čempionāta posmā Pērnavā nav saņēmis ieskaiti kopvērtējumā 
MXJuniori 4T klasē pretēji tam, ka Latvijas čempionāta gada nolikuma punkts 1.3. paredz, ka 
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Latvijas čempionāta ieskaite MXJuniori 4T klasē ies no visiem Latvijas čempionāta 5 posmiem, tai 
skaitā no Pērnavas.   
 

Lēmums: Laika kontroles nodrošinātājiem veikt sezonas kopvērtējuma papildinājumu 

MX Juniori 4T kasē ieskaitē no Pērnavas posma.   
 
Balsojums: 
PAR– Kristers Serģis, Māris Sniķers, Kaspars Jonass, Anatolijs Abramovs, Arvis Sanders 
PRET – nav  
 
5.3. Iesniegums no M.Zolmaņa  
Motokrosa komisijas saņēmusi iesniegumu no M.Zolmaņa, kurā komisijai tiek lūgts atļaut startēt 
divās klasēs MX Retro 350 un MX450 Saldū, 31.augustā.  
 

Lēmums: Atļaut Marekam Zolmanim startēt MX Retro 350 un MX450 Saldus motokrosa 
sacensības, 31.augustā ar gada kopvērtējuma ieskaiti tikai vienā no klasēm. Marekam 

Zolmanim pienākums pirms sacensībām informēt sacensību galveno sekretāri par vienu 
izvēlēto klasi (MX Retro 350 vai un MX450) klubu ieskaitei.  

 
Balsojums: 
PAR– Kristers Serģis, Māris Sniķers, Kaspars Jonass, Anatolijs Abramovs, Arvis Sanders 
PRET – nav  
 
5.4. Iesniegums no MK “Salacas kauss”   
Motokrosa komisijas saņēmusi iesniegumu no MK “Salacas kauss” vadītāja A.Kandibova, kurā 
komisijai tiek lūgts dubultot punktus klubu ieskaitē no nenotikušā 2.brauciena LČ BV un Q klasēs 
Pērnavā laika apstākļu dēļ. 
 

Lēmums: Noraidīt iesniegumā lūgto, pamatojoties uz force major gadījumu.  

 
Balsojums: 
PAR– Kristers Serģis, Māris Sniķers, Kaspars Jonass, Anatolijs Abramovs, Arvis Sanders 
PRET – nav 
 
5.5. Iesniegums no “Motorparks Kandava”  
Motokrosa komisijas saņēmusi iesniegumu no “Motorparks Kandava”, kurā tiek izteikta vēlme 
“Motorparks Kandava” mototrasē organizēt FIM Pasaules Junioru čempionātu 2020.gadā. 
Iesniegumā tiek lūgts pieteikt sacensības FIM kalendārā 2020.gadā. Motokrosa komisijas rīcībā 
esošā informācija liecina, ka 2020.gadā FIM Pasaules Junioru čempionāts ir apstiprināts Grieķijai. 
Komisija vienojas sazināties ar iesniedzēju, lai pārrunātu šo jautājumu detalizētāk.  
 
5.6. Iesniegums no Jāņa Misiņa   
Motokrosa komisijas saņēmusi iesniegumu no J.Misiņa, kurā tiek lūgts nodrošināt transponderu 
sistēmu laika kontroles uzskaitei rūķu klasēm Latvijas Junioru čempionātā sakarā ar konstatētajām 
nepilnībām rezultātos. Komisija izvērtēs situāciju un iespējas. Pieņemt zināšanai sniegto 
informāciju.  
 
 
 Sēdi vada: Kristers Serģis 
 
Sēdi protokolē: Kaspars Kuļikovs 


