LaMSF Tūrisma komisijas sanāksmes
Protokols Nr. 1 – 20
Rīga, LaMSF, Dzērbenes ielā 27.
29.01.2020. pl. 15:00
Sanāksmē piedalās:
Komisijas vadītājs:

Nils Freivalds

Komisijas locekļi:

Jānis Dambekalns, Mārtiņš Sils, Kaspars Cimermanis, Renārs Volkovs,
Jānis Pagasts

Piedalās:

Mārtiņš Lazdovskis, LaMSF Prezidents
Egja Skurbe, LaMSF ģenerālsekretārs

Sanāksmi protokolē:

Nils Freivalds

Darba kārtība:
1. 2020.gada kalendāra plāns (Tūrsima kalendārā iekļaujamie pasākumi)
2. Motokaršu ieviešanas plāns.
3. Komisijas budžeta ieņēmumu plāns.
4. Dažādi.
Sanāksmes gaita.
1. 2020.gada kalendāra plāns.
Diskutējot par 2020.gada Tūrisma kalendārā iekļaujamiem pasākumiem, komisijas locekļi
vienojas par šādu pieeju:
1. LaMSF Tūrisma sadaļā informatīvi tiktu publicēti apkopotie 2020.gada pasākumi,
kurus tiek lūgts iesūtīt N.Freivaldam apkopošanai.
2. LaMSF licences.lv pasākumu kalendārā tiktu publicēti pasākumi, kurus plānots
reklamēt LaMSF mājas lapā un soctīklos, piemērojot LaMSF apstiprinātos tarifus.
2. Motokaršu ieviešanas plāns.
Šobrīd gada Motokaršu piedāvājumā ietilpst atlaides Tallink prāmju rezervācijai un
motociklistu nelaimes gadījumu apdrošināšana, kas ne vienmēr ir pieejama ikdienas
motobraucējiem. LaMSF vienošanās ar Ergo apdrošināšanas kompāniju ietvaros tiek piedāvāta
A klases apdrošināšanas programma, kas varētu būt pievilcīgs piedāvājums interesentiem un
Motokartes varētu tikt iegādātas. Viens no Motokaršu izplatīšanas un klientu piesaistes
veidiem varētu informatīvo materiālu izplatīšana MCA organizētajā sezonas atklāšanas
pasākumā 25.04.2020. Atbilstoši J.Dambekalna priekšlikumam, izdales materiāli būtu
izplatāmi Motolietas teltī MCA organizētajā Sezonas atklāšanas pasākumā. Izdales materiālu
vizuālā noformējuma un saturiskās informācijas sagatavošanai būtu nepieciešami komisijas

locekļu priekšlikumi. Atbilstoši R.Volkova ieteikumam, būtu veicama apdrošināšanas prēmiju
salīdzinājums, kas varētu kalpot kā papildu priekšrocība iegādāties Motokarti, ņemot vērā
izdevīgo apdrošināšanas prēmijas apmēru. N.Freivalds apkopos pieejamo informāciju par citu
apdrošināšanas kompāniju piedāvājumiem.
Motokaršu ieviešanai nepieciešams izstrādāt papildu koncepciju, lai šīs kartes būtu ar papildu
priekšrocībām, kas pārrunājama nākamajā Tūrisma komisijas sēdē.
3. Komisijas budžeta ieņēmumu plāns.
Komisijas locekļiem tiek sniegta informācija par komisijas 2019.gada budžetu, kurā apkopoti
ieņēmumi no motociklistiem draudzīgo viesnīcu programmas tarifiem, kalendāra maksas un
vienreizējām motokartēm, kas iegādātas nesporta pasākuma ietvaros, kā arī izdevumu
licences.lv Motokaršu sadaļas izstrādes segšanai. Komisijas locekļiem tiek lūgts izvērtēt un
sniegt
piedāvājumus
Tūrisma
komisijas
2020.gada
budžetam.
4. Dažādi.
M.Lazdovski aktualizē jautājumu par informatīvajā telpā izskanējušajām ziņām saistībā ar
mežu izbraukāšanu, tostarp nesen notikušo nelaimes gadījumu. Ņemot vērā, ka
motobraukšana mežos pamatā ir saistīta ar enduro un arī tūrisma pasākumiem, tiek lūgts
sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem un komunikāciju ar sabiedrību, veicinot
sabiedrības izpratni, ka LaMSF neatbalsta un nav veicinājis nelikumīgu aktivitāšu organizēšanu
mežu teritorijās. Atbilstoši paustajiem priekšlikumiem klātesošie vienojas, ka tūrisma komisija
šī jautājuma risināšanai deleģē M.Silu, kas kopā ar M.Lazdovski un Enduro komsijas
pārstāvjiem darbosies ar šī jautājuma risināšanas, tai skaitā uzsāks sarunas ar VA/S “Latvijas
valsts meži” par kopīgas informatīvās kampaņas, t.sk. preses konferences un informatīvo
norāžu sagatavošanu, lai veicinātu izpratni un uzlabotu sabiedrības izpratni par motobraucēju
aktivitātēm mežu teritorijās un LaMSF pozīciju saistībā ar nelikumībām, kas parādījušās
publiskajā telpā.

Sanāksme tiek slēgta 17:10.
_____________________
N.Freivalds

