
Apstiprināts Prezidija sēdē 2022. 

06.01.2022 

LaMSF dažādas dokumentācijas un diferencēto 

biedru maksu nolikums 2022. gadam 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI: 

1.1. Tikai LaMSF licence dot tiesības piedalīties LaMSF, FIM, FIM Eiropa (turpmāk - FIME) 

un citu FMN – Nacionālo Motosporta federāciju  oficiālajos pasākumos.  

1.2. Visas LaMSF noteiktās klubu/sportistu iemaksas ir diferencētā biedru maksa. 

Gadījumā, ja sportists iegādājas licenci privāti (individuāli bez biedra (kluba) 

starpniecības), licences maksa tiek aplikta ar papildus uzcenojumu 25% un 

pievienotās vērtības nodokli.  

1.3. Sakarā ar FIM un FIME pieņemto motosportistu, tiesnešu, trašu utml. dokumentācijas 

nosaukumu "Licence", arī LaMSF izmanto šo nosaukumu kā dažādu dokumentu 

nosaukumu.  

1.4. LaMSF sportistu licences derīgas visās Latvijas teritorijā rīkotajās sacensībās attiecīgajā 

sporta veidā un aizstāj visus 3.1. punktā minētos dokumentus;  

1.5. LaMSF izsniegtās licences dod tiesības piedalīties Baltijas Motociklistu Asociācijas 

(BMA) sacensībās.  

1.6. Startam ārpus BMA valstu robežām ir nepieciešama LaMSF starta atļauja.  

2. DOKUMENTĀCIJAS IZSNIEGŠANA:  

2.1. Motosportistu, tiesnešu, trašu un citas licences izsniedz LaMSF sekretariāts sistēmā 

Licences.lv  

2.2. Licences izsniedz tikai pēc licenču apmaksas uz apdrošināšanas polises derīguma termiņu.  

2.3. Klubiem un to sportistiem, kas nav nokārtojuši finansiālās (grāmatvediskās) saistības ar 

LaMSF, licences tiek izsniegtas tikai pēc visu saistību nokārtošanas. 3 darba dienu laikā.  

2.4. Licences izsniedz tikai pēc kluba 2022. gada biedru maksas samaksas.  

! Visi rēķini LaMSF biedriem tiek izrakstīti elektroniski un ir derīgi  bez paraksta 

atbilstoši likuma "Par grāmatvedību" 7.  pantam.  

3. DOKUMENTĀCIJA LICENČU SAŅEMŠANAI:  

Pieteikumu licences saņemšanai iesniedz sportists vai klubs (LaMSF biedrs), reģistrējoties 

sistēmā Licences.lv. Licences tiek izgatavotas elektroniskā formātā (pdf  failā), pēc pieteikuma 

apstrādes sistēmā Licences.lv 

3.1. Sportistiem sistēmas Licences.lv pieteikumā jāiesniedz sekojoši dati un dokumenti:  

3.1.1. Jāaizpilda pieteikuma anketā pieprasītā informācija.  

3.1.2. Apdrošināšanas polise ar ierakstu "Motosports" un apdrošināšanas riska minimumu ne 

mazāku par 3000 EUR (invaliditāte - 3000 EUR; nāves gadījumā - 3000 EUR; Traumas-



1500 EUR) visām motosporta disciplīnām un klasēm. (!!!) Sacensībām ārpus Latvijas 

nepieciešama papildus apdrošināšana repatriācijai ceļojuma) un vēlama EVAK karte. 

3.1.3. Ārsta atļauja tekošajam gadam - saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.195 

3.1.3.1. Ģimenes ārsta izziņa  

3.1.3.2. Neirologa atzinums, ja ir nosūtījums no ģimenes ārsta  

3.1.3.3. Tūrismā derīga medicīniskā izziņa vadītāja apliecībai;  

3.1.4. Digitālā fotokartiņa jālejuplādē sistēmā Licences.lv  

3.1.5. Bērniem, pusaudžiem un jauniešiem līdz 18.g.v. - ieskenēta vecāku  atļauja jālejuplādē 

sistēmā Licences.lv;  

3.1.6. Ja sportists maina klubu, nepieciešama rakstiska atļauja no iepriekšējā  kluba par pāreju 

uz citu klubu (jālejuplādē skenēta atļauja sistēmā Licences.lv). 

3.1.7. Gadījumā, ja klubs atsakās akceptēt maiņu vai sportists ar klubu nespēj vienoties, par 

kluba maiņu lemj Disciplinārā Arbitrāžas komisija (DAK). 

3.1.8. Apliecinājums par licences apmaksu (ja licence netiek apmaksāta  tiešsaites režīmā 

sistēmā Licences.lv)  

3.2. Starptautiskās licences un starta atļaujas tiek izsniegtas uz nacionālo licenču 

dokumentācijas bāzes.  

3.2.1. Nepieciešama ceļojuma apdrošināšana ar ierakstu "Motosports" un  repatriāciju pēc FIM 

un FIME noteiktām likmēm, kā arī vēlama EVAK  karte: 

3.2.1.1. FIM čempionātiem un Kausiem: FIM noteikta likme  

3.2.1.2. FIME čempionātiem un Kausiem: FIME noteikta likme  

3.2.1.3. Starptautiskām sacensībām (ārpus Latvijas): FIM vai FIME noteikta likme. 

3.3. FIM un FIME licences tiek izsniegtas, uzrādot ceļojuma apdrošināšanas polisi par 

TEKOŠO GADU atbilstoši FIM, FIME prasībām un tikai pēc licences apmaksas. 

3.4. Citas FMN (ārzemju) sportistam LaMSF licence var tikt izsniegta tikai pēc tam, kad 

LaMSF veic pieprasījumu un saņem atļauju no šī sportista valsts federācijas. 

3.5. Tiesnešiem sistēmas Licences.lv pieteikumā jāiesniedz sekojoši dati un  dokumenti: 

3.5.1. Jāaizpilda pieteikuma anketā pieprasītā informācija. 

3.5.2. Apdrošināšanas polisi vai rakstisku apliecinājumu par savas veselības un  dzīvības 

atbildību (pēc LaMSF noteiktas formas). Apdrošināšanas polise  ir vēlama un 

rekomendējama;  

3.5.3. Digitālā fotokartiņa jālejuplādē sistēmā Licences.lv 

3.5.4. Apliecinājums par piedalīšanos tiesnešu seminārā un nokārtotu ieskaiti; 

3.6. Sacensību direktoriem. Organizatora pārstāvjiem sistēmas Licences.lv pieteikumā 

jāiesniedz sekojoši dati un dokumenti: 

3.6.1. Jāaizpilda pieteikuma anketā pieprasītā informācija. 

3.6.2. Digitālā fotokartiņa jālejuplādē sistēmā Licences.lv  

3.6.3. Apliecinājums par piedalīšanos seminārā. 

3.7. Trases licences saņemšanai sistēmas Licences.lv pieteikumā jāiesniedz  sekojoši dati 

un dokumenti: 

3.7.1. Jāaizpilda pieteikuma anketā pieprasītā informācija.  

3.7.2. Trases shēma, trampalīnu zīmējumi un trases fotoattēli jālejuplādē sistēmā  Licences.lv 

3.8. Sporta motocikla reģistrācijas apliecības saņemšanai sistēmas Licences.lv 

pieteikumā jāiesniedz sekojoši dati un dokumenti: 

3.8.1. Jāaizpilda pieteikuma anketā pieprasītā informācija. 

3.8.2. Lejuplādēt dokumenta kopiju, kas apliecina motocikla īpašmtiesību  iegūšanas tiesisko 

pamatu. 



 

4. NACIONĀLĀS SPORTISTU LICENCES (licence derīga 1 gadu): 

 

4.1. Sportists, reģistrējoties sistēmā Licences.lv, apliecina, ka tas ir iepazinies ar visiem  

LaMSF/ FIM reglamentējošajiem noteikumiem un tādejādi tas personīgi atbild par šo  

noteikumu ievērošanu. Nepilngadīgajiem sportistiem atbildību par LaMSF/ FIM  

noteikumu ievērošanu nes to vecāki, kas ar savu parakstu devuši atļauju to dalībai  

motosporta sacensībās. Katrs sportists uzņemas personīgu atbildību par savu dalību  

sacensībās, tai skaitā par nelaimes gadījumiem, kas var notikt treniņu vai sacensību  laikā. 

4.2. Licence ir derīga arī citās Eiropas valstīs kā dokuments, kas apliecina, ka licences  

īpašnieks ir oficiāli atzītās Latvijas Motosporta federācijas sportists un uz licences  pamata 

kopā ar LaMSF starta atļauju var iegādāties tās valsts vienreizējo licenci, ja to  ļauj tās 

valsts federācijas noteikumi. Iegādāties citas valsts FMN licenci var tikai ar LaMSF 

atļauju un tika tad, kad ir iegūta atbilstošas kategorijas LaMSF licence.  

4.3. Licence ir derīga arī citās Eiropas valstīs kā dokuments, kas apliecina, ka licences 

īpašnieks ir oficiāli atzītās Latvijas Motosporta federācijas sportists un uz licences pamata 

kopā ar LaMSF starta atļauju var iegādāties tās valsts vienreizējo licenci, ja to  ļauj tās 

valsts federācijas noteikumi. Iegādāties citas valsts FMN licenci var tikai ar  LaMSF 

atļauju un tika tad, kad ir iegūta atbilstošas kategorijas LaMSF licence.  

4.4. Vienreizējā licence ir dokuments, kas ir domāts tiem kluba sportistiem, kuri grib 

piedalīties tikai vienās vai divas sacensībās, vai tiem sportistiem, kuri grib  izmēģināt 

savas spējas vienā no sacensībām.  

4.5. Vienreizējo licenci var iegādāties pirms sacensībām sistēmā Licences.lv, kā arī 

sacensību dienā sacensību sekretariātā un tā ir derīga TIKAI vienās licencē norādītajās 

sacensībās.  

4.6. Lai iegādātos vienreizējo licenci, sportistam ir jābūt apdrošinātam saskaņā ar LaMSF 

diferencēto biedru maksu nolikuma 3.punktu. 

 

4.7. SPORTISTU LICENČU MAKSAS  

 

4.7.1. Motokross 

Licences 

veids 

Klases Gada licence Gada 

licence 

(privāti) 

Vienreizējā 

licence 

MX PRO MX2, MX1, Q Pro 75 EUR 250 EUR + 

PVN 

40 EUR 

 BV PRO 55/20 EUR 

(braucējs/līdzbrauējs) 

83/30.25 EUR  



MX 

AMATEUR 

MX125; MX2Juniori 4T 

MX18+, MX30+, MX40+, 

MX45+, MX50+, MX55+, 

MXOpen, MX Iesācēji, 

Mini MX pieaugušie,       

Q Hobby, Qamatieri,        

Q Veterāni, Qjuniori 

75 EUR 

55/20 EUR 

(braucējs/līdzbraucējs) 

113,43 EUR 

83/30.25 EUR 

15 EUR 

MX KIDS MX65, 

MX85, MX85B, 

BV Bērnu, QKIDS; 

50 EUR 75,62 EUR 10 EUR 

 MX50rūķi, MX50 20 EUR 30,25 EUR 5 EUR 

MX RETRO Retro, 

Zelta mopēds 

20 EUR 30,25 EUR 5 EUR 

* MX ZERO  30 EUR  10 EUR 

*Ziemas 

motokross 

 25 EUR  10 EUR 

 

* Ar enduro un supermoto licencēm vienreizējai licencei motokrosā tiek piemērota 50 % atlaide 

* Ja sportists iegādājas MX Pro licenci privāti, tad licences cena ir 250 EUR+PVN. 

* MX Amateur licence sniedz tiesības piedalīties MX Pro, MX A un MX Retro klasēs          

   (uzskaitītas 4.7.1. punktā). 

* MX Retro licence sniedz tiesības piedalīties Retro un Zelta mopēda klasēs. MX Retro licences 

īpašniekam sezonas laikā ir tiesības saņemt MX A licenci, piemaksājot papildus 55 EUR. 

* Zelta mopēda licences motokrosā un motošosejā tiek sasvstarpēji pielīdzinātas, tas ir, MX Retro 

licence (Zelta mopēda klasei) ir derīga startēšanai arī motošosejas disciplīnu Zelta mopēda klasēs un 

otrādi. 

*  MX Zero licence sniedz tiesības piedalīties tikai Nacionālajā kausā.  

* MX Amateur;MXPro;MxKids  licence sniedz tiesības piedalīties Ziemas motokrosā, bez atsevišķas 

licences iegādes 

 

* Starta numuri maksa                                         35 EUR 

C kategoriju sacensību vienreizējā licence (motokrosā) jeb klubu sacensību vienreizējā licence 5 EUR 

 

4.1.1. Motošoseja 

 Klase Gada licence Vienreizējā licence 

* Street klase 25 € 

 

10 € 

 

* 

B klase 60 € 40 € 

* C klase 40 € 30 € 



* Superbike 100 € 50 € 

*  Bērnu klases  20 € 10 € 

 

• C kategoriju sacensību vienreizējā licence (motošosejas sacensībās) jeb klubu sacensību 

vienreizējā licence 10 EUR 

 

4.1.2. Supermoto  

 Klase Gada licence Vienreizējā 

licence 

* Visām klasēm 50 € 30 € 

*  SM50, SM85, SM Street  25 € 20  € 

* Pitbike (visas klases) 25  € Nav 

 

4.1.3. ENDURO sporta veida licences  

 Gada 

 

Gada 

(privāti) 

Vienreizējā 

(caur klubu) 

Vienreizējā 

privāti 

*  Enduro licence (derīga visām 
Enduro motosporta veida 
diciplīnām un klasēm)  

80 € 121.00 €   

*  Sportistiem, kas dzimuši 2006. gadā 
vai vēlāk, Enduro licence ar atlaidi 
40EUR 

40 € 60.50 €   

 Sportistiem, kas dzimuši 1971. gadā 
vai agrāk, Enduro licence ar atlaidi 
40EUR 

40 € 60.50 €   

* Bez derīgas licences A un B 

kategorijas sacensībās  

  20 € 30.25 € 

* Bez derīgas licences C kategorijas 

sacensībās  

  10 € 15.12 € 

*  Ar derīgu FIM, FIM Europe, EE 
BMA FMN vai citu licenci 

  10 € 15.12 € 

* Ar EE BMA Enduro licenci;  
ar EMF motokrosa licenci Cross 
Country sacensībās; ar LaMSF MX 
licenci LK Enduro sacensībās 
Open.LV klasē;  
ar LaMSF MX licenci LK Cross 
Country sacensībās 85cm3 klasē 

Nav nepieciešama  Nav nepieciešama 

Nepieciešamību pēc vienreizējām licencēm nosaka Enduro komisijas apstiprinātie noteikumi.  



 

4.1.4. Triāls 

Klase  Gada  

licence  

Gada licence  

privāti  

Vienreizējā  

licence 

A, B, C, D, Hobby  50 €  75,62 € 20 € 

Mini A, Mini B, Mini C  30 €  45,37 € 15 € 

 

Brīvā (Free) grupa enduro vai 

jebkura cita veida motocikls 

(izņemot triāla)  

30 €  45,37 € 15 € 

Visās sacensībās, kam nav LČ, 

LK, BČ vai BK statuss 

vienreizējās licences cena  

  5 € 

Trial Clasic  0 €   

Starta nr maksa  10 €   

 

4.1.5. Treks  

Klase  Gada  Gada privāti 

Visas 50 EUR  75,62 EUR 

 

4.2. Licences plastikāta karte 6.05 EUR  

4.3. Citu valstu sportistiem ir ispēja iegadāties LaMSF nacionālo licenci tikai ar savas FMN 

atļauju LaMSF nomināls x 2,5 

4.4. Mainot klubu sezonas laikā , sportistam ir no jauna jāiegādājas LaMSF licence un 

iepriekšējās licences izmaksas netiek kompensētas.  

 

5. STARPTAUTISKĀS LICENCES: (derīga 1 gadu) 

 

5.1. Starptautiskā licence ir dokuments, kas kopā ar LaMSF atļauju dod tiesības piedalīties 

FIM / FIME sacensībās, citu valstu oficiāli atzītu federāciju - FMN starptautiskajās 

sacensībās, kā arī nacionālajos čempionātos, kuros tās ir pieprasītas. 

5.2. Saņemot starptautisko licenci, sportists ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar FIM 

vai FIME noteikumiem, zina FIM un FIME Antidopinga un Sporta kodeksus un  nes 

personīgu atbildību par noteikumu neievērošanu LaMSF, FIM, FIME un  sacensību 

organizatora priekšā.  

5.3. Ja sportists ir nozaudējis starptautisko licenci, tad viņam ir tiesības to atjaunot tikai 

saskaņā ar FIM, FIME un LaMSF noteikumiem. 

5.4. Starptautisko licenci (citu valstu) sportists ir tiesīgs saņemt, ja viņam ir nacionālā LaMSF 

licence. 

5.4.1. Pasaules čempionātiem un Kausiem   FIM nomināls +25% 



5.4.2. Vienreizējā lic. Pasaules čempionātam   FIM nomināls +50%  

5.4.3. Eiropas čempionātu licences    FIME nomināls +25%  

5.4.4. Vienreizējā lic. Eiropas čempionātā   FIME nomināls +50%

5.5. Citu valstu sportistiem ( tikai ar savas FMN atļauju):  

5.5.1. FIM un FIME gada licences    FIM nomināls +50% 

5.5.2. FIM un FIME vienreizējas licences   FIM nomināls + 100%

 

6. TIESNEŠU LICENCE:  

6.1. A kategorijas licence (3 gadi)      55 EUR  

6.2. B kategorijas, Sekretāra un Hronometrista licences (3 gadi)  40 EUR  

6.3. C kategorijas licence (3 gadi)      20 EUR 

6.4. FIM tiesneša licence     FIM nomināls +50%  

 

7. SPORTA MOTOCIKLA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA:  25 UR + PVN 

8. BIEDRU MAKSA UN CITI MAKSAS PAKALPOJUMI 2022. GADĀ:  

8.1. Apstiprinātu KLUBA biedru sarakstu iesniedz kluba pilnvarotā persona LaMSF 

sekretariātā.  

8.2. Iestāšanās maksa 150 EUR 

8.3. Gada biedru maksa 150 EUR  

8.4. LaMSF biedram jāsamaksā gada biedru maksa līdz licenču saņemšanai.  

8.5. Ja 2022.gadā LaMSF biedrs neizņem sportistu licences, biedru maksu 

jāsamaksā līdz 01.02.2022. 

8.6. Maksas pakalpojums - iesnieguma un atskaišu sagatavošana par finansiāla un 

cita veida atbalsta projektiem pašvaldībās 30 EUR  

 

9. SACENSĪBU UN PASĀKUMU REĢISTRĀCIJAS MAKSAS:  
9.1. A kategorijas sacensībām motokrosā LaMSF kalendāram 70 EUR  
9.2. Latvijas čempionāta solo motokrosā (LČMX) posma reģistrēšana LaMSF kalendārā 

1570 EUR  
9.3. B kategorijas sacensībām motokrosā LaMSF kalendāram 35 EUR 
9.4. C kategorijas sacensībām motokorsā LaMSF kalendāram 15 EUR  
9.5. A, B un C kategorijas sacensībām enduro LaMSF kalendāram (izņemot Latvijas 

čempionāta enduro 2dienu sacensības) 150 EUR  
9.6. * FIM Pasaules un FIME Eiropas čempionāti/ FIM pasākumi: 
9.6.1. FIME/ FIM Tūrisma pasākumi   FIME/ FIM nomināls + 50%  
9.6.2.  FIM/FIM E pasākumi    FIME/ FIM nomināls + 50%  

* 100%, bet ne vairāk kā 8000 EUR 


