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Rīgā, Dzērbenes ielā 27 

2018.gada 12.martā 

 

 

 

Sēdes sākums plkst. 17:00 

Sēdes beigas plkst.  

- 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. Gada nolikumu enduro, enduro sprint un Cross Country V10 apstiprināšana. 

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

Lēmums:  

1) Apstiprināt V10 izmaiņas Baltijas atklātā individuālā čempionāta, Baltijas kausa, Baltijas 

atklātā klubu komandu čempionāta, Latvijas atklātā individuālā čempionāta, Latvijas kausa 

un Latvijas atklātā klubu komandu čempionāta nolikumā; 

2) Apstiprināt V10 izmaiņas Baltijas kausa un Baltijas klubu komandu kausa un Latvijas 

kausa un Latvijas klubu komandu kausa ENDURO SPRINTĀ nolikumā; 

3) Apstiprināt V10 izmaiņas Baltijas kausa un Baltijas klubu komandu kausa un Latvijas 

kausa un Latvijas klubu komandu kausa CROSS COUNTRY nolikumā. 

 

2. Enduro komisijas atbalsts divu dienu enduro sacensību organizatoriem. 

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

Lēmums:  

Atbalstīt divu dienu enduro sacensību organizatorus 1000 EUR (viens tūkstotis eiro) apmērā 

par viena posma organizēšanu. Divu dienu posmu organizātoriem tiek dota priekšroka iegūt 

Baltijas čempionāta vai kausa statusu. 

 

3. Komisijas atbalstītāji 2018.gada sezonai. 

M.Lagzdiņš iepazīstina ar iespējamajiem atbalstītājiem 2018.gada enduro sezonai. Šobrīd ir 

uzrunāti vairāki iespējamie atbalstītāji, no kuriem tuvākajā laikā tiek gaidītas atbildes. 

M.Lagzdiņš turpinās informēt komisiju par sarunu gaitu.  

 

4. Apbalvošanas sienas izgatavošana 2018.gada sezonai. 

2018.gada enduro sezonai nepieciešama apbalvošanas siena, kas prezentē enduro sporta 

Latvijā atbalstījus.  

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



Lēmums:  

M.Lagzdiņš sadarbojoties ar uzņēmumu SIA “Tipoff” sagatavo un elektroniski izsūta 

komisijai apbalvošanas sienas maketu un tāmi saskaņošanai, kā arī uzņemās koordinēt 

apbalvošanas sienas izgatavošanu pēc tāmes un maketa saskaņošanas. Sienas vizuālais 

noformējums tiek saistīts ar LaMSF enduro sporta atbalstītājiem 2018.gada sezonā. 

 

 

5. Foni un nummuri Cross Country Liepāja un visai Cross Country sezonai. 

M.Lagzdiņš noskaidro par atbalstu saistībā ar fonu un numuru izgatavošanu un informē par to 

enduro komisiju. Specifikācija: 16,5 x 10 fona izmēram – fons un numuri izgatavoti atsevišķi, 

kombinējami.  

 

 

6. Par Eiropas Cross Country posmu ievietošanu kalendārā licences.lv/events. 

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

Lēmums:  

Ievietot visus Eiropas Cross Country posmus licences.lv “events” sadaļā. Visu nepieciešamo 

informāciju sagatavo un nosūta P.Sliede.  

 

 

6. LaMSF iespējamais oficiālais informatīvais atbalstītājs. 

Šobrīd notoiek sarunas par TVNET kā oficiālo komisijas informatīvo atbalstītāju LaMSF 

līmenī. Par jaunumiem tiks informēta enduro komisija.  

 

 

7. Sociālo tīklu vienota uzturēšana un papildināšana.  

K.Ērkulis prezentē ideju par LaMSF vienota profila iespējamo izstrādi sociālajos tīklos, kurā 

tiek ziņots par visu LaMSF komisiju aktivitātēm. Kā arī ideju izveidot vienotas dizaina 

vadlīnijas visām komisiju lapām sociālos tīklos tādejādi radot vienotu koptēlu vienas 

federācijas ietvaros. 

 

 

8. Enduromanager.eu gatavība jaunajai sezonai. 

Telefoniski ar D.Blūmu tiek apzināta sistēmas gatavība jaunajai sezonai. D.Blūma apliecina, 

ka nepārtraukti tiek veikti uzlabojumi sistēmā, lai tā darbotos vēl labāk un ērtāk. D.Blūma 

apliecina, ka sistēma enduromanager.eu ir sagatavota jaunajai sezonai atbilstoši 

nepieciešamajam. 

 

 

9. Latvijas enduro izlases nolikums. 

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

Lēmums:  

Apstiprināt izlases enduro nolikumu, kurā noteikti kritēriji izlases kandidātiem. 

 

 

10. 2018.gada kalendārs – Latvijas kauss Cross Country 

Lietuvas kausa Cross Country posmi sakrīt ar Latvijas kausa Cross Country Ķesterciemā un 

Vidrižos organizētajiem posmiem. Notiek pārrunas starp organizatoriem par datumu maiņu, 

lai pēc iespējas piesaistītu braucējus katram no posmiem.  

 



 

11. Cross Country sacensību nolikuma formas apstiprināšana. 

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

Lēmums:  

Apstiprināt un publicēt Cross Country sacensību nolikumu formu. P.Sliede nosūta to 

publicēšanai.  

 

 

Par nākamās komisijas sēdes laiku tiks paziņots eletroniski. 

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

liene.apsvalka@gmail.com) līdz iepriekšējas dienas plkst. 17:00. 

 

 

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

