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Latvijas Motosporta federācijas 
Motošosejas komisijas e-sēdes 

protokols Nr.16 
 

28.01.2020. 
 
Sēdē piedalās: 
Ar balsstiesībām: Andrejs Kuzņecovs, Timurs Šiks, Kaspars Brigzne, Juris 
Brinkmanis 
Bez balsstiesībām: Rudolfs Bergmanis, Dace Teibe, Egija Skurbe 
Daļēja dalība bez balsstiesībām: Tāls Meļķis, Bruno Rožkalns  
 
LaMSF motošosejas komisijas sēdes dienas kārtība 
 

1. Motošosejas komisijas budžeta izpilde 2019 
Ģenerālsekretārs sniedz komisijas vadītājam 2019.gada ieņēmumu un izdevumu tāmes 
izpildi uz 31.12.2019 (pielikumā). Komisija vienojas, ka motošosejas komisijas budžets  
tiek pieņemts zināšanai. 
 
2. Bruno Moto pasākums “Bruno Moto Čempionāts” 
Bruno Rožkalns iepazīstina komisiju ar pasākuma plānu, provizoriskajiem datumiem. 
Nolemts: Bruno Rožkalns iesniedz LaMSF nolikumu, lai to var izskatīt un apstiprināt. 
 
3. Sadarbība ar Biķernieku trasi 
02.05. Lamsf beidzas licence ar Biķerniekiem. Inspektoram ir jāizstaigā trase un jānolemj 
vai atbilst. 
Nolemts: Rūdolfs Bergmanis ar Juri Brinkmani seko, lai tas tiek laicīgi izdarīts.  
 
4. Baltijas un Latvijas motošosejas čempionāts 
Nolemts: 

a) Dace Teibe pārbauda Latvijas motošosejas kalendāra datumus, aizsūta LaMSF 
motošosejas komisijai apstiprināt un publicē: 1) LaMSF mājas lapā 2)Sociālajos 
tīklos 

b) Timurs Šiks izstrādā un atsūta 2020. gada Latvijas čempionāta motošosejas 
nolikumu 

c) Jāvienojas ar  CR Moto par iespēju Latvijas čempionāta motošosejas posmu 
Biķerniekos komentēt latviešu valodā. Atbildīgais: Rūdolfs Bergmanis ar Juri 
Brinkmani 

d) Ņemot vērā, ka ir apstiprināta dopinga klātbūtne sportista Normunda Lojāna 
asinīs ir jāmaina 2019. gada Latvijas un Baltijas motošosejas čempionāta 
rezultāti. Rūdolfs Bergmanis - veic izmaiņas Latvijas motošosejas čempionāta 
rezultātos un atsūta tos Dacei Teibei ar komisiju. Dace Teibe veic izmaiņas Lamsf 
mājas lapā. Egija Skrube pasūta 2 jaunus kausus. LaMSF  paziņo ziņas CR Moto 
un lūdz arī viņiem veikt izmaiņas 2019. gada Latvijas un Baltijas motošosejas 
čempionāta rezultātos un pasūtīt 2 jaunas medaļas.  

 
5. Tiesneši uz motošosejas pasākumiem 
Pietrūkst kvalificētu tiesnešu un tiesneša palīgu motošosejas čempionātos, pasākumos 
un sacensībās.  
 



 
 

2 
 

Nolemts: 
Rūdolfs Bergmanis ar Juri Brinkmani novadīs seminārus tiem, kas vēlas iegūt licences uz 
tiesneša kvalifikāciju. 

 
6. Kaspara Brigznes iesniegums izstāties no LAMSF motošosejas komisijas un 

biedrības 
Kaspars Brigzne iepazīstina klātesošos ar iemesliem, kāpēc viņš izlēmis izstāsties no 
LAMSF motošosejas komisijas un biedrības. 
Nolemts: Kaspara Brigznes iesniegums izstāties no LAMSF motošosejas komisijas un 
biedrības tiek pieņemts. Kaspars Brigzne tiek izslēgts no motošosejas komisijas.  
 

Balsojums: 
PAR– Andrejs Kuzņecovs, Timurs Šiks, Kaspars Brigzne, Juris Brinkmanis 
PRET – neviens 
Sēdi vada: Andrejs Kuzņecovs 
Sēdi protokolē: Dace Teibe 


