
Latvijas Motosporta Federācijas 

Enduro komisijas sēdes protokols Nr.4/2017 

 

Rīgā, Dzērbenes ielā 27 

2017.gada 29.maijā 

 

Sēdes sākums plkst. 18:00 

Sēdes beigas plkst. 20:30 

- 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 

 

Piedalās arī: O. Ivanovs 

Sēdes darba kārtības jautājumi, lēmumi: 

 

1. Izmaiņas enduromanager.eu uzlabošanai. 

Pēteris Sliede prezentē nepieciešamās izmaiņas, lai uzlabotu enduromanager.eu sistēmu un 

atvieglotu servera darbību, kas kavē rezultātu ievades ātrumu sacensību laikā. Mainīt 

rezultātu attēlošanas kārtību enduromanager.eu, kas risinātu rezultātu apstrādes ātrumu un 

rezultātu arhīva sakārtošanu. Minēto izmaiņu veikšana – EUR 200.00 (divi simti eiro). Uz 

nākamo komisijas sēdi uzaicināt D.Blūmu par tālākām nepieciešamajām darbībām 

enduromanager.eu uzlabošanai. 

 

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

Lēmums: O.Ivanovam uzdot veikt nepieciešamās izmaiņas enduromanager.eu, kas uzlabos 

rezultātu apstrādes ātrumu sacensību laikā un sakārtos rezultātu arhīvu enduromanager.eu. 

P.Sliedem sazināties ar D.Blūmu un uzaicināt uz nākamo komisijas sēdi 2017.gada 26.jūnijā. 

 

2. E-pastu izsūtīšanas iespēja enduromanager.eu. 

Lai efektīgi varētu komunicēt ar reģistrētajiem sportistiem, enduromanager.eu būtu 

nepieciešama iespēja izsūtīt e-pastus sportistiem. Sakarā ar minēto nepieciešams konfigurēt 

serveri, lai šāda funkcija būtu iespējama. P.Sliede apņemas sazināties ar M.Silu par šādas 

funkcijas izveidi. Ja minētais nav iespējams, izskatīt iespēju par servera maiņu. 

 

3. Uzlabot LaMSF mājas lapā esošo informāciju par enduro komisiju. 

Uzdot Lienei Apšvalkai koordinēt korektas informācijas sakārtošanu LaMSF mājas lapā, kas 

attiecās uz komisijas locekļu kontaktiem un veikt nepieciešamās darbības komisijas bildes 

nomaiņai. L.Apšvalka ierosina organizēt kopēju komisijas fotografēšanos, lai aktualizētu 

mājas lapā esošo informāciju un izveidot kopēju vizuālo tēlu komisijai. 

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



Lēmums: L.Apšvalkai nosūtīt nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu korektas 

informācijas ievadīšanu LaMSF mājas lapā un organizēt komisijas kopēju fotografēšanos. 

 

4. Kalendāra izmaiņas. 

L.Apšvalka ziņo par atbildēm no Lietuvas un Igaunijas puses par kalendāra izmaiņām saistībā 

ar Baltijas enduro posmiem Latvijā, kas ietekmē arī endurosprinta Kuldīga datumus un to 

maiņu. Lietuvas un Igaunijas pusēm tika piedāvāti sākotnēji plānotie enduro Kuldīga datumi 

15. un 16.jūlijā, kuros būtu iespēja aizvadīt Baltijas čempionāta posmu enduro, pamatojoties 

uz to, ka saskaņā ar M.Sila iesnieguma tika atcelts Baltijas čempionāta posms enduro Zantē. 

Igaunijas puse atteica piedāvātos datumus Baltijas posma organizēšanai Kuldīgā. Lai nāktu 

pretī Igaunijas un Lietuvas enduro komisijām, tika rasta iespēja organizēt enduro Kuldīga 12. 

un 13.augustā. Igaunijas puse piekrita Baltijas čempionāta organizēšanai minētajos datumos, 

taču Lietuvas enduro komisija atteicās, sakarā ar valsts nacionālajām brīvdienām. Sakarā ar 

šo K.Ērkulis piedāvā organizēt Latvijas čempionāta posmu minētajos datumos, jo nav 

panākta vienošanās ar visām trijām Baltijas valstīm. Savukārt plānotajos enduro Kuldīga 

datumos organizēt endurosprint Kuldīga, lai pēc iespējas samazinātu sportistu jau ieplānoto 

datumu izmaiņas.  

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

Lēmums: 12. un 13.augustā organizēt enduro Kuldīga Latvijas čempionāta 2.posmu enduro 

un endurosprint Kuldīga Latvijas kausa 4.posmu organizēt 15.jūlijā. L.Apšvalkai uzdot 

nosūtīt kalendāra izmaiņas Lietuvas un Igaunijas enduro komisijām. 

5. Eiropas kausa posms cross country. 

A.Robežnieks informē par cross country posma sagatavošanas gaitu. A.Robežnieks informē, 

ka posms tiks organizēts Madonas novadā. Šobrīd ir apzināta iespējamā trase un 

nepieciešamā infrastruktūra. Tiek gatavots nolikums publicēšanai. 

6. Enduro nolikums angļu valodā. 

P.Sliede prezentē Latvijas un Baltijas enduro nolikumu angļu valodā, kuru komisija 

apstiprina un uzdod P.Sliedem nodot nolikumu publicēšanai enduro komisijas oficiālajā 

mājas lapā.  

 

 

Nākamā komisijas sēde plānota 2017.gada 26.jūnijā plkst.:18:00 

 

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

liene.apsvalka@gmail.com) līdz 23.jūnijam. 

 

Enduro komisija: 

K.Ērkulis ______________________________ komisijas priekšsēdētājs 

P.Sliede ________________________________komisijas loceklis 

mailto:liene.apsvalka@gmail.com


A.Robežnieks __________________________ _komisijas loceklis 

M.Lagzdiņš _____________________________komisijas loceklis 

L.Apšvalka ______________________________komisijas locekle 

 


