
 
 

Latvijas Motosporta federācijas 

Skijoringa komisijas sēdes protokols Nr.1 

 

2013.gada 17.septembris 

Rīga, Dzērbenes 27 

 

Sēdes sākums: plkst.18:00 

 sēdi vada – Artis Rasmanis 

 sēdi protokolē – Kaspars Kuļikovs 

 

Sēdē piedalās (ar balsstiesībām): 

Artis Rasmanis + 

Edvīns Zālītis + 

      Andis Bikaunieks + 

Jānis Beikmanis + 

      Artūrs Brencis + 

      Raivis Zolmanis + 

 

Sēdē piedalās (bez balsstiesībām): 

Kaspars Kuļikovs 

 

Darba kārtība: 

1) Iepazīšanās 

2) 2012./2013.sezonas rezultātu apstiprināšana 

3) 2012./2013.sezonas apbalvošana 

4) 2013./2014.sezonas organizācija 

5) 2013./2014.sezonas nolikums/ Tehniskie noteikumi  

 

1. Iepazīšanās 

A.Rasmanis informē, ka Skijoringa komisijas sastāvs oficiāli apstiprināts š.g. 11.septembra LaMSF 

prezidija sēdē līdz ar to Skijoringa komisija ir lemtspējīga par turpmāko skijoringa darba 

organizāciju.  
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Komisijas locekļi savstarpēji iepazīstas, katrs komisijas loceklis īsumā pastāsta par savām 

skijoringa aktivitātēm iepriekš, pieredzi un motivāciju darboties komisijā turpmāk. 

 

 

2. 2012./2013.sezonas rezultātu apstiprināšana 

A.Rasmanis informē, ka jaunās komisijas pirmais uzdevums ir pagājušās- 2012./2013.gada sezonas 

kopvērtējuma rezultātu apstiprināšana.  

 

Lēmums: Apstiprināt 2012./2013.gada sezonas kopvērtējuma rezultātus: Latvijas čempionāta 

kopvērtējumi skijoringā visām klasēm pēc 2012./2013.gada sezonas nolikuma, Latvijas 

čempionāts klubu kopvērtējumā, Latvijas Lielā meistara balva skijoringā, Latvijas 

čempionāts Ziemas krosā, Sporta meistara klasifikācijas punkti (1.pielikums). 

 

Komisijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Artis Rasmanis X   

Edvīns Zālītis X   

Andis Bikaunieks X   

      Jānis Beikmanis X   

Artūrs Brencis X   

      Raivis Zolmanis X   

 

 

3. 2012./2013.sezonas apbalvošana 

A.Rasmanis informē, ka 2012./2013.sezonas apbalvošana vēl nav veikta, tādēļ šis uzdevums būtu 

veicams tūvākā mēneša laikā. Šim nolūkam  nepieciešams pieprasīt finanšu pārskatu par Skijoringa 

komisijas 2012./2013.gada darbību, lai varētu secināt vispārējo finanšu stāvokli komisijai. 

Komisija diskutē par pagājušās sezonas apbalvošanas pasākuma iespējamiem formātiem. Secina, ka 

apbalvošanas pasākums jāorganizē iespējami ātrāk, pirms jaunās sezonas uzsākšanas. Tiek 

piedāvāts 12.oktobris diviem dažādiem iespējamiem pasākuma formātiem: 

1.variants: Murjāņos, banketu zāle, svinīgs pasākums ar groziņiem/ klātiem galdiem, dalības maksa 

sportistiem 5-10 LVL telpu un galdu izdevumu segšanai; 
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2.variants: Rīgā, LaMSF telpas Dzērbenes ielā 27, aktu zālē ar formālu, bet ne tik svinīgu 

apbalvošanu, ar kafijas padzeršanun, bet bez klātiem galdiem. Dalības maksa 2.variantam no 

sportistiem nav paredzēta. 

 

Lēmumi:  

1. Publicēt aptauju sportistiem par 1. un 2.variantu. Balstoties uz sportistu aptaujā 

saņemtajām vēlmēm, pieņemt lēmumu nākamās nedēļas laikā par konkrētu 

apbalvošanas pasākuma vietu un formātu.  

2. Pieprasīt LaMSF grāmatvedībai līdz š.g. 23.septembrim sagatavot Skijoringa 

komisijas finanšu pārskatu par 2012./2013.gadu. 

3. A.Rasmanim gatavot iesniegumu LaMSF prezidijam par finansiāla atbalsta 

iespējām 2012./2013.gada sezonas apbalvošanas pasākumam. 

 

Komisijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Artis Rasmanis 1., 2., 3. – X    

Edvīns Zālītis 1., 2., 3. – X   

Andis Bikaunieks 1., 2., 3. – X   

      Jānis Beikmanis 1., 2., 3. – X   

Artūrs Brencis 1., 2., 3. – X   

      Raivis Zolmanis 1., 2., 3. – X   

 

 

4. 2013./2014.sezonas organizācija 

Komisija diskutē par jaunās sezonas organizācijas pamatprincipiem. A.Rasmanis piedāvā organizēt 

4 (četrus) Latvijas čempionāta posmus, kas pēc savas būtības būtu augstas kvalitātes un līmeņa 

skijoringa sacensības gan no trašu sagatavošanas viedokļa, gan kopējās organizācijas. Uzsver, ka 

principiāli svarīgi ir atrast pareizāko sadarbības modeli ar alternatīvo motosporta asociāciju LAMA, 

lai skijoringa pasākumi Latvijā pēc kalendāra nedēļas nogalēs nepārklātos. 

Komisija vienprātīgi nospriež, ka LAMA iesaiste LaMSF Skijoringa komisjas darbā būtu 

vispareizākais stratēģiskais solis, kas abām organizācijām ļautu savstarpēji sadarboties un 

līdzdarboties, kopīgi veidot sezonas kalendārus un nolikumus, kā arī izstrādāt kopēju sportistu 

licencēšanas sistēmu. Savstarpējā sadarbība būtu ar vienu kopīgu mērķi – uzlabot kopējo skijoringa 
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darbību Latvijā, radot draudzīgāku, pieejamāku un labvēlīgāku sacensību vidi sportistiem. 

A.Rasmanis uzver, ka viena no galvenajām sportistu vēlmēm ir kvalitatīvas trases un sacensības. 

Komisija vienprātīgi secina, ka nepieciešams panākt vienošanos ar LaMSF Motokrosa komisiju par 

Latvijas čempionāta Ziemas krosā organizēšanu skijoringa pasākuma ietvaros jaunajā sezonā un 

turpmāk, kas ļautu piesaistīt lielāku dalībnieku skaitu sacensībām, tādejādi padarot tās 

grandiozākas. 

 

Lēmumi: 

1. Komisija deleģē A.Rasmani sarunām ar LAMA pārstāvjiem par iespējamiem 

sadarbības risinājumiem jaunajā 2013./2014.gada sezonā. 

2. Komisija deleģē A.Rasmani sarunām ar LaMSF Motokrosa komisiju par Latvijas 

čempionāta Ziemas krosā organizēšanu Skijoringa sacensību ietvaros jaunajā 

2013./2014.gada sezonā. 

 

Komisijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Artis Rasmanis   1., 2. – X  

Edvīns Zālītis 1., 2. – X   

Andis Bikaunieks 1., 2. – X   

      Jānis Beikmanis 1., 2. – X   

Artūrs Brencis 1., 2. – X   

      Raivis Zolmanis 1., 2. – X   

 

 

5. 2013./2014.sezonas nolikums/ Tehniskie noteikumi  

Komisija apspriež Latvijas čempionāta 2013./2014.sezonas nolikuma un tehnisko noteikumu 

iespējamās konceptuālās izmaiņas. Secina, ka nepieciešams veikt nelielus papildinājumus klašu 

sadalījumos, vienlaikus nemainot jau esošās 4 (četras) pamatklases MTK, LTK, MMK un LMK (pa 

vienam braucienam katrā klasē/ 20 min). Nepieciešams atjaunot tā saukto absolūtu jeb atvērto 

(Open) klasi, iespējams, to varētu nosaukt par Zvaigžņu braucienu, kas būtu kā otrais brauciens. 

Tāpat nepieciešams veikt korekcijas dienas kārtībā. R.Zolmanis uzsver, ka dienas laikā nedrīkstētu 

pārsniegt 12 (divpadsmit) startus, spriežot pēc praktiskās pieredzes iepriekšējās sezonās.  
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Komisijas locekļi vienojas par mājas darbu, uz nākamo sēdi diskutēt par konkrētiem 

priekšlikumiem un izmaiņām jaunās sezonas nolikumā un noteikumos. Šajā sēdē par iespējamām 

izmaiņām balsošana vēl netiek veikta.  

 

Sēdes beigas: plkst. 20:30 

 

Sēdes vadītājs: Artis Rasmanis 

 

Sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs 

            

 


