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Latvijas Motosporta federācijas 
Triāla komisijas sēdes 

protokols Nr.1 
 

30.03.2021. 
 

Sēdē piedalās:  
Ar balsstiesībām: Andris Grīnfelds, Kaspars Kuļikovs, Toms Beinerts, Artūrs Grīnfelds, Kaspars 
Vērnieks, Niks Alksnis  
 
Bez balsstiesībām: Egils Agarskis, Rainers Pīrāgs, Zigmārs Alksnis, Arvis Alksnis, Kristaps Ķīlis, 
Roberts Prulis 
 
LaMSF triāla komisijas sēdes dienas kārtība.  
 
1.  Informācija par LaMSF prezidija aktualitātēm   
Andris Grīnfelds ziņo par aktualitātēm prezidija sēdē. Informē, ka Triāla komisijai apstiprināts jauns 
sastāvs:  
Andris Grīnfelds – komisijas vadītājs; Kaspars Kuļikovs – vietnieks, atbildīgais par komisijas 
lietvedību un mārketinga organizēšanu; Niks Alksnis – atbildīgais par atbalstītāju piesaisti 
sacensībām, tehniskais atbalsts; Toms Beinerts – atbildīgais par jauniešu čempionāta dalībnieku 
ieteikumu, iniciatīvu apkopošanu. Kaspars Vērnieks – nāciju triāla komandas menedžeris, darbs 
triāla nometņu veidošanā; Artūrs Grīnfelds – žūrijas prezidents sacensībās un atbildīgais par 
sadarbību ar tiesnešiem.  
LaMSF biedros uzņemts jauns triāla klubs “GD Moto”, kas organizē Minimoto treniņus Jelgavā, 
Ruļļu trasē Didža Grunduļa vadībā. Prezidijs diskutēja par iespēju grozīt Sporta kodeksa punktu 
5.1.2.3, kas nosaka, ja sportists maina klubu, tad nepieciešama rakstiska atļauja no iepriekšējā 
kluba par pāreju uz citu klubu. Nākamā prezidija sēde paredzēta 14.aprīlī. Pieņemt zināšanai 
sniegto informāciju.  
 
2. Latvijas čempionāta sacensību organizatori  
Iesniegumus par Latvijas čempionāta organizēšanu 2021.gadā iesnieguši 4 klubi. Andris Grīnfelds 
izstāsta par jaunu iniciatīvu – slēgt līgumu ar organizatoriem un ieviest promotēšanas maksu. 
Līgums paredzētu būtiskākās prasības organizatoriem un vienlaikus punktus, ko apņemas 
nodrošināt komisija (līguma projekts pielikumā). Promotēšanas maksa sevī ietvertu trases 
gatavošanu 10 posmiem un mārketinga aktivitātes (preses relīzes, afišas, foto, video, banerus, 
atbalstītāju piesaisti, sociālo tīklu saturs u.c.). Mērķis būtu veicināt līdzīga līmeņa trases starp 
dažādām vietām/organizatoriem, kā arī celt kvalitāti, prestižu un publicitāti Latvijas čempionātam. 
Latvijas čempionāts tiek organizēts zem vienota zīmola Trialgp.lv, kas būtu prestižākās Latvijas 
triāla sacensības profesionāļiem, hobija braucējiem un jauniešiem.  
Katram organizatora pārstāvim tiek dots vārds, lai iepazīstinātu ar plāniem.  
(1) Viking Trial, Grobiņa, 29.-30.maijs, ziņo Niks Alksnis un Zigmārs Alksnis: vēlas organizēt divu 
dienu pasākumu maijā kopā ar pilsētas svētkiem; bažīgus dara, ja pandēmijas dēļ neizdosies 
piesaistīt Igaunijas braucējus uz Latviju maija beigās, apsver iespēju pārcelt uz augusta mēnesi; 
neviennozīmīgi vērtē promotēšanas nepieciešamību un maksu, uzskata, ka paši spēj izpildīt visus 
noteiktos nosacījumus attiecībā uz trases gatavošanu un mārketingu; konceptuāli piekrīt līguma 
slēgšanai; vienojas, ka līgums tiks izskatīts un pārrunāts ar komisijas vadītāju.  
(2) Siguldas Minimoto, Sigulda, 3.jūlijs, ziņo Kaspars Kuļikovs: sacensības plānots organizēt 
Fischer Slēpošanas centrā, Lorures gravas teritorijā, ir apzinātas jaunas vietas 2-3 papildus 
jauniem posmiem; piekrīt promotēšanas maksai, nosacījumiem un līgumam. 
(3) Agarska Triāla klubs, Jelgava, 4.-5.septembris, ziņo Egils Agarskis: vēlas organizēt divu dienu 
pasākumu Ruļļu trasē; apsver iespēju organizēt citā Jelgavas trasē, gadījumā, ja Ruļļu trasē 
nepietiks atbilstošas vietas 10 posmiem; vēl nav detalizēti iepazinies ar līguma nosacījumiem, bet 
konceptuāli piekrīt līguma slēgšanai; vienojas, ka līgums tiks izskatīts un pārrunāts ar komisijas 
vadītāju; izskata iespēju par atsevišķu promotēšanas punktu izmantošanu. 
(4) AGXtreme, Priežkalni, Ozolnieku novads, 25.septembris, ziņo Andris Grīnfelds: sacensības 
plānots organizēt Priežkalnos, tiks pārdomāta trases papildināšana ar jauniem elementiem; piekrīt 
promotēšanas maksai, nosacījumiem un līgumam. 
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Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.  
 
3. Kalendārs  
Tiek prezentēts sastādītais kalendārs, kas ietver Latvijas čempionātu, Latvijas Jauniešu 
čempionātu, Baltijas čempionātu, pieteiktās kluba sacensības un treniņnometni.  
 
Lēmums: Apstiprināt Latvijas triāla kalendāru 2021.gadam (pielikumā).  

 
Balsojums: 
 
PAR– Andris Grīnfelds, Kaspars Kuļikovs, Toms Beinerts, Kaspars Vērnieks, Niks Alksnis, 
Artūrs Grīnfelds  
 
4. Latvijas čempionāta, Latvijas Jauniešu čempionāta nolikuma apstiprināšana  
Andris Grīnfelds ziņo par izstrādāto nolikumu. Toms Beinerts prezentē “Ģimenes čempionāta” 
projekta konceptu (PPT prezentācija pielikumā), kuras mērķis ir veicināt ģimeņu dalību triāla 
sacensībās, tās īpaši novērtējot; piesaistīt jaunu dalībniekus – esošo dalībnieku ģimeņu locekļus. 
Komisija atdzīst šo ideju par ļoti labu un ieviesīs šo tradīciju – apbalvot trīs spēcīgākās ģimenes ar 
kliņģeriem katrā Latvijas čempionāta posmā. Tā kā komisijas locekļi jau iepriekš tikušies 
vairākkārtīgās ZOOM sēdēs, kur diskutēts par jaunā nolikuma saturu, ne komisijai, ne citiem sēdes 
dalībniekiem nav nedz iebildumu, nedz citu ierosinājumu nolikuma sakarā.  
 
Lēmums: Apstiprināt Latvijas čempionāta, Latvijas Jauniešu čempionāta nolikumu un tā 
pielikumus 2021.gadam.   

 
Balsojums: 
 
PAR– Andris Grīnfelds, Kaspars Kuļikovs, Toms Beinerts, Kaspars Vērnieks, Niks Alksnis, 
Artūrs Grīnfelds  
 
5. Triāla komisijas budžets    
Andris Grīnfelds prezentē sagatavoto Triāla komisijas budžetu, izstāstot plānoto ieņēmumu un 
izdevumu sadaļas. Informē par rezultātu sistēmas izstrādi un tās izmaksām. Tā kā ne visi 
organizatori piekrituši promotēšanas maksai, tiek ierosināts pārstādāt budžeta projektu un virzīt uz 
apstiprināšanu nākamajā sēdē, kad būs zināmas gala vienošanās ar organizatoriem par 
promotēšanas sadaļām. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.  
 
6. Dažādi     
Triāla komisija diskutē par tiesnešu samaksas jautājumiem, tehniskās komisijas darbu, starta 
estikādes/ apbalvošanas banera izmēriem un konceptu.  
 
Artūrs Grīnfelds ziņo par uzsākto darbu tiesnešu jautājumu organizēšanā, par nepieciešamo 
inventāra iegādi tiesnešiem un licencēšanas semināru, tā iespējamo norises vietu un laiku.  
 
K.Kuļikovs informē, ka komisija plāno sadarboties ar Kasparu Kalvīti triāla publicitātes veidošanai 
2021.gada sezonā attiecībā uz digitālā mārketinga satura izstrādi sociālajiem tīkliem un mājas 
lapai. Komisijas publicitāti vadīs A.Grīnfelds un K.Kuļikovs.  
 
K.Vērnieks ziņo par Nāciju komandas nolikuma izveidi. Nolikums tiks virzīts uz apstiprināšanu un 
publicēts, tiklīdz būs pilna skaidrība par TDN nolikuma nosacījumiem un datumiem.  
 
 
Sēdi vada: Andris Grīnfelds 
 
Sēdi protokolē: Kaspars Kuļikovs 


