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MISUA 
Latvijas Motosporta federācija (LaMSF) ir brīvprātīga, sabiedriska 

organizācija, kurā apvienojas ar motosportu, velotriālu un motociklistu 
kustību saistītas juridiskās personas. 

Mēs rūpējamies par Latvijas motosporta, velotriāla un motociklistu 
kustības attīstību, uzraudzību un interešu pārstāvniecību starptautiskā 
mērogā. 

Mēs esam vienīgā motosporta institūcija ar tiesībām izsniegt licences un 
organizēt Latvijas nacionālos un starptautiska mēroga čempionātus Latvijas 
teritorijā. 

VĒRTĪBAS I Ē. 
Uzticamība - licencēšana, likumdošanas vides un juridisko jautājumu 
sakārtošana, mantotās motosporta vēstures saglabāšana. 
Drošība - drošs atbalsts, drošība trasēs, tiesnešu, treneru un sportistu 
apmācība un instruktāža, sacensību kvalitātes standarti. 
Enerģija - LaMSF ir motosporta, velotriāla un motociklistu kustības 
dzinējspēks Latvijā, finansējuma un atbalstītāju piesaiste. 
Attīstība - motosporta un velotriāla attīstības stratēģijas izstrāde un 
realizācija, motosporta, velotriāla un motociklistu pieejamības un 
popularizāšanas veicināšana, bērnu un jauniešu piesaistīšana, profesionālo 
sportistu izaugsmes veicināšana. 











JAUNIEŠI 

Aktuālas problēmas 
Mūsdienas ir milzīgas izvelēs iespējas brīva laika pavadīšanai jauniešiem, tadeļ liela konkurence ar 

citiem sporta veidiem apdraud motosporta popularitātes un jauniešu piesaistes pozīcijas. 
Šobrīd trūkst jauniešu piesaistes stratēģijas un programmas. Meiteņu īpatsvars jauno motosportistu 

vidū ir neapmierinošs, salīdzinot ar citām Eiropas attīstītākajām motosporta valstīm. Netiek pievērsta 
īpaša vērība jaunās paaudzes iesaistei motosportā. 

Rīcība 
• veicināt j auniešu braukšanas iemaņas motosportā; 
• nodrošināt jauniešu apmācību un sagatavošanu pirms licencēšanas par motosporta noteikumiem, 
antidopingu u.c; 
• klubu un LaMSF savstarpējā sadarbībā veidot centralizētas treniņnometnes un programmas jauniem 
motosportistiem (LaMSF akadēmija; BMAakadēmija); 
• atbalstīt jauniešu dalību Eiropas un pasaules līmeņa sacensībās; 
• nodrošināt klašu daudzveidību visa vecuma j auniešiem; 
• ieviest un attīstīt meiteņu klases ne tikai motokrosā, bet arī citos motosporta veidos; 
• iesaistīt j auniešus un nodrošināt to līdzdalību Latvij as motosporta dzīves veidošanā un popularizēšanā. 



P U B L I C I T A T E 
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Aktuālās problēma 
Pozitīva publicitāte ir viens no priekšnosacījumiem motosporta 
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vērtējami labi, un Latvijā notikuši vairāki Eiropas un pasaules līmeņa 
motosporta pasākumi, motosporta popularitāte pēdējo trīs gadu laikā 
samazinājusies. 

Šobrīd nepastāv kopēja sabiedrisko attiecību stratēģija un tas rīcības \, 
plāns motosporta popularizēšanai. Sabiedrisl^ attiecību pasākumu 
nodrošināšanai trūkst personāla kapacitātes, kā arī būtiski pilnveidojama 
Latvijas motosporta vadības komunikācija. 





Panākumiem bagātākais un populārākais no motosporta veidiem - motokros 
jāpadara aizvien pieejamāks reģionālā līmenī, kā arī jāturpina šī sporta veida 
atpazīstamības veicināšana, kas piesaistītu aizvien jaunus censoņus trasēs un 
motivētu šī sporta veida atbalstītājus. 

Baltijas valstu vidū esam līderi, turpinām uzņemt Eiropas un pasaules čempionāta 
posmus solo, kvadru un blakusvāģu klasēs, kā arī meklējam jaunas iespējas attīstīt 
gan Baltijas čempionāta seriālu, gan Z-A Eiropas čempionātus 65/85 cm3 klasēm. 
Liels izaicinājums ir mūsu apņemšanās pirmo reizi valsts vēsturē uzņemt Pasaules 
Nāciju kausu solo motokrosā, kas iecerēts jau 2014.gada rudenī. 

Līdzšinējie Latvijas izlašu panākumi Pasaules Nāciju kausā solo motokrosā ir 
vērtējami kā atzīstami, tādēļ ir turpināms nospraustais mērķis ikgadēji cīnīties par 
iekļūšanu A finālā, pakāpeniski paaugstinot sportistu individuālos rezultātus 
starptautiskās sacensībās. Ikgadējā Latvijas motokrosa izlašu veidošanā un 
atbalstīšanā īpaši liela loma jāuzņemas LaMSF vadībai. 



ENDURO 

Enduro sportistu skaita pieaugums, tādu jaunu disciplīnu, kā enduro 
sprints un piedzīvojumu enduro ieviešana, Eiropas enduro čempionāta 
posms Latvijā atzīts par 2012.gada labāko posmu - šie ir tika daži mūsu 
spilgtākie sasniegumi šajā izturības un pārbaudījumu pilnajā sporta 
veidā-enduro. 

Vieni no lielākajiem izaicinājumiem būs noturēt Latvijas un Baltijas 
čempionātus tikpat augstā līmenī, kā līdz šim, paaugstināt aizvien 
vairāk licencēto sportistu skaitu, kā arī atkārtoti 2014.gadā noorganizēt 
Eiropas čempionāta posmu Latvijā vēl augstākā kvalitātē, kā līdz šim. 
Ļoti svarīgas būs Latvijas izlases komandas ikgadējās dalības ISDE 
(International Six Days of Enduro). 



Triāls, kā viens no jaunākajiem motosporta veidiem, lēni, 
tomēr stabili attīstījies kopš deviņdesmito gadu beigām. Šodien, 
kad regulāras triāla sacensības Baltijas reģionā ik gadu pulcē 
nepilnus simts triālistus sezonas laikā, LaMSF Triāla komisija ir 
izvirzījusi jaunu mērķi - Eiropas čempionāta posms Latvijā līdz 
2016.gadam moto un velotriālā. 

Šāds mērķis visai Latvijas triāla sabiedrībai dos jaunu 
uzrāvienu un stimulu, kas vienlaikus uzlabos tiesnešu kvalitāti, 
sacensību organizatorisko līmeni un dos motivāciju klubiem 
piesaistīt aizvien vairāk jauniešus. Latvijas čempionāta 
sacensībām jāturpina palielināt kopējais dalībnieku skaits. 
Paralēli un pamazām esam gatavi attīstīt arī sieviešu triālu, lai jau 
tuvāko trīs gadu laikā Latvijai būtu otra Latvijas izlases komanda 
- Pasaules Nāciju kausā sievietēm. 
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• MOTOŠOSEJA 

Motošosejas sacensībām Latvijā ir liela vēsturiskā bagāža, kas 
aizsākās Mežaparkā un turpinās leģendārajā Biķernieku motoaplī. 
Tomēr šodien, kad motošoseja ir viena no pasaules zelta disciplīnām 
motosportā, Latvij a ir lielu izaicinājumu priekšā. 

Šobrīd, kad motošosejas disciplīnās viena no pamatproblēmām ir 
jaunu un kvalitatīvu trašu deficīts, nepieciešams konstruktīvs dialogs 
ar pašreizējiem Biķernieku trases apsaimniekotājiem, kas palīdzētu 
pilnveidot esošo motošosejas trasi Biķerniekos. Sākuma līmeņa 
motošosejai jāmeklē papildus iespējas jau esošajos Latvijas 
kartodromos. Paralēli tam jāturpina attīstīt esošās un izveidot jaunas 
monoklases, klases jauniešiem un iesācējiem, kā arī attīstīt citas 
motošosejas disciplīnas. 
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Supermoto disciplīna jāturpina attīstīt gan 
Latvijas, gan arī novadu līmeņa sacensībās un citos 
pasākumos, kā arī piedalīties visos pasaules komandu 
čempionātos un pēc iespējas attīstīt profesionālus 
sļBkistus dalībai Eiropas vai pasaules individuālajos 
čempionātos. Būtiski ir piesaistīt tā saucamos "ielas 
motobraucējus" vietējā mēroga sacensībām, lai 
veidotos plašāka sporta veida masveidība un attīstība. 
Nepieciešams veidot bērnu un jauniešu apmācību 
sporta grupas un skolas jaunās paaudzes veidošanai 
supermoto. 
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LIFTS MbKlUAA 

Latvijas Grand Prix sarīkošana spīdvejā bija liels un 
nozīmīgs solis ceļā uz šī sporta veida attīstību. Tādēļ 
pašsaprotams mērķis arī turpmākajos gados ir atgriezt 
Eiropas čempionāta un pasaules čempionāta posmus 
Latvijā. 

Spīdvejs kā sporta veids viennozīmīgi ir Daugavpils 
vizītkarte, tomēr tālākai šī sporta veida attīstībai un 
popularizēšanai vietējā mērogā būtiski svarīgi ir atrādīt šī 
sporta veida eksistenci arī Latvijas galvaspilsētā Rīgā, kur 
tuvāko gadu laikā varētu notikt kāds no Speedway Grand 
Prix (SGP) posmiem. Godalgotas vietas Eiropā un 
pasaulē junioriem ir svarīgs priekšnoteikums ceļā uz 
Latvijas sportistu dalību Polijas augstākajā līgā līdz 
2016.gadam. 
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SKIJORINGS 



Jauni draugi, jaunas vietas, jauni 
piedzīvojumi! Motosporta popularizēšanai 
stratēģiski svarīga loma ir patstāvīgām 
motūrisma aktivitātēm gan vietējā, gan 
starptautiskā līmenī. 

Sākotnēji nepieciešams atjaunot 
Latvijas Off-road un tūristu rallijus. 
Savukārt līdz 2016.gadam Latvijā 
nepieciešams noorganizēt Eiropas līmeņa 
salidoju (Vintage), kas veicinās tūrisma 
atdzimšanu jaunā kvalitātē. 







Latvijas motosporta un motociklistu attīstības stratēģijas 2013 - 2016 izstrādāšanā piedalījās: 
Egils Agarskis, Ņina Birjukova, Kaspars Kuļikovs, Dzintars Jaundžeikars, Ēriks Pīlādzis, Tāls Meļkis, 
Zigurds Millers, Artūrs Robežnieks, Jānis Lāčplēsis, Dzintars Baltais, Aivars Ābols, Aigars Virza, Igors 
Povars, Dzintars Baltais un Kristaps Skudra. 

Vērtējumu un priekšlikumus lūdzam sūtīt: 
kaspars.kulikovs @ gmail.com 
Stratēģija apstiprināta LaMSF kongresā 2013.gada 16.martā. 

© Latvijas Motosporta federācija, 2013 

www.lamsf.lv/strategija 

http://gmail.com
http://www.lamsf.lv/strategija

