
Motokrosa komisijas sēdes protokols  

      Nr.  49 
 

Rīgā, 2020. gada 09. janvārī 

 

 

Sēdē piedalās ar balstiesībām: Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Kaspars Jonass, Māris 

Sniķers, Ilmārs Justs, Arvis Sanders un Jānis Arbidāns. 

 

Sēdi vada Motokrosa komisijas vadītājs Kristers Serģis 

Sēdes gaitu protokolē LaMSF ģenerālsekretāra p.i. Egija Skurbe  

Sēdē bez balstiesībām piedalās LaMSF prezidents Mārtiņš Lazdovskis 
 

Sēdes sākuma laiks: plkst 15.00 

 

Sēdes darba kārtības jautājumi: 

 

 

1. Motokrosa (MX) komisijas  2019. gada budžeta izpilde. 

2. Par labākā  sacensību organizatora balvas piešķiršanu 2020. gada sezonā. 

3. Izmaiņas un papildinājumi  LaMSF organizēto motokrosa sacensību nolikumos. 

4. Par LaMSF atbalstu sportistiem par sasniegumiem FIM un FIME sacensībās. 

5. Par Latvijas izlases MX Jauniešu komandas dalību šī gada  Nāciju kausa sacensībās 

Sardīnijā. 

6. Par 2020. gada LaMSF organizēto motokrosa sacensību kalendāru.  

7. Par juridisko atbalstu Motokrosa komisijai un LaMSF sakarā ar izmaiņām LaMSF 

amatu struktūrā.  

8. Par sportistu licencēm, biedru kartēm un VIP kartēm 2020. gada sezonā. 

9. Par Latvijas čempionāta posmu tiešraides nodrošināšanai nepieciešamā 

līdzfinansējuma piešķiršanu. 

10. Par LaMSF organizēto sacensību informēšanas un publicitātes nodrošināšanu medijos 

2020. gadā. 

11. Par finansējuma piešķiršanas principiem visām Latvijas izlases komandām 2020. 

gadā. 

12. Dažādi jautājumi un saņemtie iesniegumi. 

 

Par 1. jautājumu: 

  

MX komisijas vadītājs K.Serģis informē  par sagatavoto atskaiti par 2019. gada Motokrosa 

komisijas budžeta izpildi, ieņēmumu un izdevumu pozīcijām (atskaite pievienota pielikumā). 

MX Komisija bez atsevišķa lēmuma pieņem zināšanai sniegto informāciju par MX komisijas 

budžeta izpildi. 

 

Par 2. jautājumu: 

 

MX komisijas vadītājs K.Serģis aicina atbalstīt  LaMSF organizēto sacensību seriālos labākā 

organizatora balvu, lai stimulētu un pateiktos organizatoriem, kuri ieguldījuši darbu posma 

organizācijā, tādejādi nodrošinot un kāpinot motokrosa popularitāti un prestižu Latvijā.    

 

Komisija nolēma: 



Atbalstīt labākā organizatora balvas ieviešanu 2020. gadā LČ, LJČ un LAČ sacensību 

seriālos. Kritērijus labākā organizatora balvas saņēmēja noteikšanai iestrādāt šo 

minēto seriālu nolikumos. 

 

PAR: Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Kaspars Jonass, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, 

Arvis Sanders,Jānis Arbidāns. 

PRET:Neviens 

 

Par 3. jautājumu: 

 

MX komisijas vadītājs K.Serģis informē  par starpsezonā saņemtajiem un apkopotajiem 

priekšlikumiem no MX komisijas locekļiem, sportistiem, klubu vadītājiem un tiesnešiem 

saistībā ar LaMSF organizēto sacensību nolikumiem. Tāpat tiek sniegta informācija par 2019. 

gada motokrosa sezonu un nolikumiem. 

 

MX komisijas locekļi diskutē par MX 125 un MX125B klašu ieviešanu Latvijas Junioru 

čempionāta ieskaitē un sakarā ar šo par MX Juniori 4T klases pārsaukšanu par MX2 Juniori 

klasi; par laika limitu MX Retro sacensībās ar apvienotu MX65 un MX85 klasi;  par jaunas 

MX Retro2T klases ieviešanu MX Retro čempionātā;  par papildus 200 punktu piešķiršanu 

LČ un LJČ komandu ieskaitē par obligātās klases sportistu; par ātrāko amatieru klašu 

sportistu iespējām atgriezties LAČ pēc dalības MX1 un MX2 klasē LČ; par Igaunijas 

motokrosa federācijas pieredzi un sakarā ar šo ienākušiem priekšlikumiem Nacionālā kausa 

nolikumā; par Kaspara Stupeļa mutisko priekšlikumu startam LČ, par brīvā treniņa ieviešanu 

un tā laika limitu LaMSF organizētajās sacensībās;  par LČ ieskaiti MX Dāmas klasei, par 

Zelta mopēda čempionāta norisi vienā dienā ar Nacionālā kausa seriālu, par papildus 

sacensību iespējām Q50, Q50 Rūķi, Q70, Q100 un QJuniori klasēm Nacionālā kausa seriāļa 

ietvaros, par LČ individuālā un komandu kopvērtējuma izmaksājamā balvu fonda 

saglabāšanu,  

 

Izskatot saņemtos priekšlikumus komisija nolēma: 

 

Ar ieviestajām izmaiņām (izceltas visos nolikumos ar dzeltenu krāsu) nodot 

apstiprināšanai MX Komisijas vadītājam un LaMSF ģenerāldirektora p.i.  2020. gada 

sezonas Latvijas čempionāta (LČ), Latvijas Junioru čempionāta (LJČ), Latvijas 

Amatieru čempionāta (LAČ), Nacionālā kausa (MXNC), Retro čempionāta (MX Retro), 

Zelta mopēda čempionāta (ZMČ) nolikumus un  Latvijas klubu čempionātu un kausu 

motokrosā apvienoto (Klubu apvienotais nolikums) nolikumu (visi nolikumi pielikumā). 

 

PAR: Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Kaspars Jonass, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, 

Arvis Sanders,Jānis Arbidāns. 

PRET:Neviens 

 

Par 4. jautājumu: 

 

Komisija nolēma: 

 

Sniegt atbalstu un apmaksāt 2020. gadā no MX Komisijas budžeta starptautisko FIME 

vai FIM gada licenci Latvijas sportistiem, kuri 2019.gadā  FIME Eiropas čempionāta 

Ziemeļaustrumu zonas sacensībās motokrosā EMX65 un EMX85 klasēs izcīnījuši ceļa 

zīmi uz Eiropas čempionāta finālsacensībām ieņemot vietu starp 10 labākajiem,  un 



sportistiem, kuri FIME Eiropas un FIM Pasaules čempionāta sacensībās motokrosā 

2019.gada kopvērtējumā izcīnījuši vietu pirmajā desmitniekā (TOP 10).  

 

PAR: Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Kaspars Jonass, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, 

Arvis Sanders,Jānis Arbidāns. 

PRET:Neviens 

 

Par 5. jautājumu: 

 

MX komisijas loceklis I.Justs informē par priekšlikumu nodrošināt Latvijas izlases sportistu 

un tehnikas nogādāšanu Nāciju kausa sacensību vietā Sardīnijā (Itālija). 

 

Komisija nolēma: 

 

Paredzēt un rezervēt līdzekļus (līdz EUR 4500,-) MX komisijas 2020. gada budžetā 

Latvijas izlases dalības nodrošināšanai jauniešu Nāciju kausa sacensībās.  

Lūgt I.Justam iesniegt precīzu nepieciešamās summas atšifrējumu un uzņemties 

Latvijas izlases vadīšanu šī gada jauniešu Nāciju kausa sacensībās Sardīnijā.  

 

PAR: Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Kaspars Jonass, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, 

Arvis Sanders,Jānis Arbidāns. 

PRET:Neviens 

 

 

Par 6. jautājumu: 

 

Sakarā ar izsludināto LaMSF 2020. gada motokrosa kalendāru un  apstiprinātajiem FIME un 

FIM sacensību kalendāriem solo un b/v klasēm, 

 

Komisija nolēma: 

 

Ar veiktajām korekcijām apstiprināt 2020. gada LaMSF organizēto sacensību 

motokrosā kalendāru (pielikumā) 

 

PAR: Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Kaspars Jonass, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, 

Arvis Sanders,Jānis Arbidāns. 

PRET:Neviens 

 

Par 7. jautājumu: 

 

Sakarā ar izmaiņām LaMSF amatu struktūrā, t.i., ģenerāldirektoram K.Kuļikovam savu 

amatu atstājot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar LaMSF, un ņemot vērā, ka MX 

komisijas darba nodrošināšanai arī turpmāk būs nepieciešams juridiskais atbalsts nolikumu, 

nolikumu grozījumu, sēžu protokolu un citu LaMSF apstiprināto normatīvu grozījumu  

izstrādāšanā un attiecīgo dokumentu sagatavošanā, kā arī ņemot vērā iepriekšējo gadu 

pieredzi  komisijas locekļim A.Abramovam cieši sadarbojoties ar LaMSF ģenerāldirektoru un 

sekretāri,  

 

Komisija nolēma: 



Lūgt LaMSF prezidiju atbalstīt līguma slēgšanu ar Anatoliju Abramovu  par juridisko 

palīdzību LaMSF Motokrosa komisijas darbības nodrošināšanai 2020. gada sezonā. 

Lūgt LaMSF prezidentu saskaņot attiecīgās iespējamās izmaksas LaMSF budžeta 

ietvaros.  

 

PAR: Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Kaspars Jonass, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, 

Arvis Sanders,Jānis Arbidāns. 

PRET:Neviens 

 

Par 8. jautājumu: 

 

Komisija nolēma: 

 

Apstiprināt sportista licences, kluba biedra kartes un VIP kartes paraugus (pielikumā). 

Noteikt, ka norādītās kartes saņemamas interneta vietnē licences.lv. 

Noteikt, ka VIP kartes ir personalizētas un to cena 2020. gadā ir Eur 100,- ar tiesībām 

bez maksas apmeklēt visas LaMSF organizēto seriālu sacensības (izņemot 

komercsacensības) motokrosā, kā arī bezmaksas auto stāvvietu LČ posmos, konkrētā 

organizatora norādītajā laukumā. 

 

PAR: Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Kaspars Jonass, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, 

Arvis Sanders,Jānis Arbidāns. 

PRET:Neviens 

 

Par 9. jautājumu: 

 

Komisija nolēma: 

 

Paredzēt un rezervēt līdzekļus (līdz 1000 EUR par  posmu) MX Komisijas 2020. gada  

budžetā Latvijas Čempionāta sacensību posmu tiešraides nodrošināšanai internetā 

 

PAR: Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Kaspars Jonass, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, 

Arvis Sanders,Jānis Arbidāns. 

PRET:Neviens 

 

 

Par 10. jautājumu: 

 

Komisija nolēma: 

 

Paredzēt un rezervēt (nepārsniedzot 2019. gada budžetu šim mērķim) līdzekļus  MX 

Komisijas 2020. gada  budžetā, publicitātes nodrošināšanai medijos (par LČ Pastars 

Jānis, par MXNC,LAČ, LJČ, MX Retro Serģe Nikola) 

 

PAR: Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Kaspars Jonass, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, 

Arvis Sanders,Jānis Arbidāns. 

PRET:Neviens 

 

 

Par 11. jautājumu: 



 

Komisijas vadītājs K.Serģis ierosina noteikt un paredzēt MX komisijas 2020. gada budžetā 

konkrētu summu katrai izlasei, kura pārstāvēs Latviju un LaMSF starptautiskajās motokrosa 

sacensībās komandām. 

Komisijas locekļi vienojas atbalstīt šāda principa ieviešanu un lemt par tā ieviešanu vēlāk, 

ņemot vērā kā  sezonas sākuma mēnešos  tiek izpildītas 2020. gada budžeta prognozes.  

 

Par 12. jautājumu: 

 

Sakarā ar izskatāmo jautājumu un saņemtajiem iesniegumiem nekādi atsevišķi lēmumi MX 

komisijā netiek pieņemti. 

 

Visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. 
 

Sēdes beigu laiks: plkst. 21.45 
 

Sēdes vadītājs 

Kristers Serģis    /paraksts/ 

 

 

 

Sēdes protokolists 

Egija Skurbe      /paraksts/ 
 


