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Enduro komisijas sēdes protokols Nr.6/2017 

 

 

Rīgā, Dzērbenes ielā 27 

2017.gada 6.novembrī 

 

Sēdes sākums plkst. 17:30 

Sēdes beigas plkst. 21:30 

- Sēdi vada Kaspars Ērkulis 

- Sēdi protokolē Liene Apšvalka 

 

 

Sēdē piedalās: 

1. Komisijas vadītājs Kaspars Ērkulis Piedalās 

2. Komisijas loceklis Pēteris Sliede Piedalās 

3. Komisijas loceklis Artūrs Robežnieks Piedalās 

4. Komisijas loceklis Mārtiņš Lagzdiņš Piedalās 

5. Komisijas locekle Liene Apšvalka Piedalās 

 

 

Sēdes darba kārtības jautājumi, lēmumi: 

 

1. Kopvērtējuma rezultātu apstiprināšana. 

PAR – K.Ērkulis, P.Sliede, A.Robežnieks, M.Lagzdiņš, L.Apšvalka 

Lēmums: Apstiprināt 2017.gada sezonas kopvērtējuma rezultātus.  

 

2. Noslēgma gada balles izmaksas, organizēšana. 

Šogad enduro sezonas noslēguma balle plānota 25.ovembrī Madonas novadā tautas namā 

“Kalnagravas”. Lai atbalstītu Latvijas enduro komisiju noslēguma pasākuma organizēšanā, 

kurā tiek apbalvoti visu triju Baltijas valstu sportisti, K.Ērkulis ierosina uzrunāt Lietuvas un 

Igaunijas enduro komisijas un aicināt dalīt organizatoriskos izdevumus ar tām. Informēt un 

nosūtīt ielūgumus Lietuvas un Igaunijas komisijām. Kā arī vienoties par apbalvojumu 

izgatavošanu un izmaksām ar Lietuvas un Igaunijas komisijām. Šogad tiek piedāvāts izgatavot 

koka balvas ar individuālu dizainu.  

PAR – K.Ērkulis, P.Sliede, A.Robežnieks, M.Lagzdiņš, L.Apšvalka 

Lēmums: K.Ērkulim sazināties ar Lietuvas un Igaunijas enduro komisijām par iespējamo 

enduro noslēguma balles izdevumu dalīšanu. L.Apšvalkai informēt un nosūtīt ielūgumus 

Lietuvas un Igaunijas enduro komisijām par balles norisi, vietu un laiku, kā arī vienoties par 

apbalvojumu konceptu un izmaksām.  

 

3. 2018.gada enduro sezonas provizoriskais kalendārs. 

K.Ērkulis prezentē provizorisko 2018.gada sezonas kalendāru. 

PAR – K.Ērkulis, P.Sliede, A.Robežnieks, M.Lagzdiņš, L.Apšvalka 

Lēmums: Nosūtīt izskatīšanai, labojumiem un saskaņošanai Lietuvas un Igaunijas enduro 

komisijām 2018.gada sezonas provizorisko kalendāru. 

 

 

 

 



5. Baltijas enduro tikšanās. 

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas enduro komisijām vienojoties savstarpējās sarunās tika nolemts 

organizēt Baltijas enduro komisiju pārstāvju tikšanos Rīgā, lai izskatītu 2018.gada sezonas 

iespējamās izmaiņas Nolikumos un apstiprinātu nākamās sezonas enduro sacensību kalendāru. 

K.Ērkulis ierosina Baltijas enduro komisiju tikšanos organizēt 9.decembrī LaMSF tepās Rīgā, 

Dzērbenes ielā 27. 

PAR – K.Ērkulis, P.Sliede, A.Robežnieks, M.Lagzdiņš, L.Apšvalka 

Lēmums: Piedāvāt Lietuvas un Igaunijas komisijām, izmantojot elektronisko saziņu, 

Baltijas enduro komisiju tikšanos organizēt 9.decembrī LaMSF tepās Rīgā, Dzērbenes ielā 

27. 

 

4. Izmaiņas nolikmā. 

P.Sliede prezentē provizoriskās nolikuma izmaiņas, kas skar klašu dalījumus, sacensību 

formātu klasiskajā enduro, komandu sastāvus. Izmaiņas tiek veiktas, lai piesaistītu jaunus 

sportistus, noteiktu augstākas prasības čempionāta klasēs, attīstītu klasisko enduro sportu 

Latvijā un Baltijā. 

Ar Nolikumu izmaiņām P.Sliede iepazīstinās Lietuvas un Igaunijas enduro komisijas, izsūtot 

tās e-pastā komisiju pārstāvjiem, lai turpinātu tās izskatīt un papildināt Baltijas enduro komisiju 

tikšanās reizē Rīgā. 

 

 

 

Nākamā komisijas sēde plānota 2018.gada 12.martā plkst.: 16:00 

 

Iesniegumus un ierosinājumus komisijas sēdei iesūtīt L.Apšvalkai (e-pasts: 

liene.apsvalka@gmail.com) līdz 2018.gada 9.martam. 

 

Enduro komisija: 

K.Ērkulis ______________________________ _komisijas priekšsēdētājs 

P.Sliede ________________________________komisijas loceklis 

A.Robežnieks __________________________ _komisijas loceklis 

M.Lagzdiņš _____________________________komisijas loceklis 

L.Apšvalka ______________________________komisijas locekle 

mailto:liene.apsvalka@gmail.com

