
Latvijas Motosporta Federācijas 

Enduro komisijas s des protokols Nr.3/2017 

 

Rīgā, Dz rbenes ielā 27 

2017.gada 24.aprīlī 
 

S des sākums plkst. 18:15 

S des beigas plkst. 21:30 

- S di vada Kaspars rkulis 

- S di protokol  Liene Apšvalka 

 

Sēdē piedalās: 
1. Komisijas vadītājs Kaspars rkulis Piedalās 

2. Komisijas loceklis P teris Sliede Piedalās 

3. Komisijas loceklis Artūrs Robežnieks Piedalās 

4. Komisijas loceklis Mārti š Lagzdi š Piedalās 

5. Komisijas locekle Liene Apšvalka Piedalās 

 

 

Sēdes darba kārtības jautājumi, lēmumi: 
 

1. Apstiprināt pēdējās izmaiņas Enduro, Enduro Sprinta un Cross Country gada 

nolikumos, kas saistītas ar trases un sacensību pieņemšanas akta kopijas un sacensību 
gada nolikuma obligātu izvietošanu uz ziņojuma dēļa. 
P.Sliede zi o par izmai u formul jumu gada nolikumos Enduro, Enduro Sprint, Cross 
Country. 

Balsojums: 

PAR – K. rkulis, P.Sliede, A.Robežnieks, M.Lagzdi š, L.Apšvalka 

L mums: Apstiprināt izmai as Enduro, Enduro Sprinta un Cross Country gada nolikumos, 

kas nosaka obligātu trases un sacensību pie emšanas akta kopijas un konkr tās sacensības 
gada nolikuma izvietošanu pie sacensību oficiālā zi ojuma d ļa. 

 

2. Par izmaiņu veikšanu Enduro Sprinta un Cross Country gada nolikumos, kas 

paredz sacensību trases obligātu pārbaudi 36 stundas pirms sacensību oficiālā starta.  
K. rkulis p c Enduro Sprint Emburga sacensību atcelšanas ierosina veikt izmai as gada 
nolikumos Enduro Sprint un Cross Country, kuru būtība ir noteikt obligātu trases pārbaudi 36 
stundas pirms min to sacensību starta, lai nodrošinātu p c iesp jas augstāku trases 
sagatavotību un nov rstu nepilnības, ja tādas tiek konstat tas.  
Balsojums: 

PAR – K. rkulis, P.Sliede, A.Robežnieks, M.Lagzdi š, L.Apšvalka 

L mums: Apstiprināt un iestrādāt izmai as Enduro Sprinta un Cross Country gada 

nolikumos, kas nosaka obligātu trases pārbaudi, ko izdara nozīm tais trases pie m js, ne 
v lāk kā 36 stundas pirms oficiālā sacensību starta.  
 

3. Par izmaiņu veikšanu Enduro, Enduro Sprinta un Cross Country gada 

nolikumos, kas paredz soda mēru terminu precizēšanu.  
P.Sliede zi o par izmai u būtību un termina “diskvalifikācija” lietojumu gada nolikumu 
jaunajā redakcijā. 
Balsojums: 

PAR – K. rkulis, P.Sliede, A.Robežnieks, M.Lagzdi š, L.Apšvalka 



L mums: Apstiprināt un iestrādāt izmai as Enduro, Enduro Sprinta un Cross Country gada 

nolikumos, kas preciz  soda m rus par pārkāpumiem sacensībās. 
 

4. Par galējās redakcijas trases un sacensību pieņemšanas akta apstiprināšanu. 
P.Sliede zi o par veiktajām izmai ām un papildinājumiem trases un sacensību pie emšanas 
aktā. 
Balsojums: 

PAR – K. rkulis, P.Sliede, A.Robežnieks, M.Lagzdi š, L.Apšvalka 

L mums: Apstiprināt trases un sacensību pie emšanas akta jauno redakciju, kas turpmāk 
saistoša visiem enduro komisijas kalendārā esošo sacensību organizatoriem un oficiālajām 
personām. Trases un sacensību pie emšanas aktu jaunajā redakcijā nosūtīt public šanai 
LaMSF oficiālajā mājas lapā. 
 

5. Izmaiņas enduro komisijas 2017.gada sezonas kalendārā. 
K. rkulis ierosina Cross Country Stende, sakarā ar pārcelto darba dienu Latvijā, organiz t 
2017.gada 14.maijā sv tdienā. K. rkulis ir sazinājies ar Cross Country Stende organizatoru, 
kurš piekritis sacensības rīkot iepriekš min tajā datumā.  
Pamatojoties uz sa emto iesniegumu no MPK “Appasaule” par izmai ām vi u rīkotajās 
sacensībās, atcelt MPK “Appasaule” rīkotās Enduro sacensības 03.-04.jūnijas un pārcelt 
MPK “Appasaule” organiz tās Enduro Sprinta sacensības uz 2017.gada 3.jūniju. 

emot v rā iepriekš min to faktu, ka Enduro Zant  tiek atcelts, piešķirt Baltijas un Lietuvas 
čempionāta statusu Enduro Kuldīga papildus jau esošajam Latvijas čempionāta statusam. Kā 
arī mainīt Enduro Kuldīga (26.-27.08.2017.) un Enduro Sprints Kuldīga (15.07.2017.) 
datumus, kas pamatots ar Baltijas čempionāta un starptautiskās sacensības “Six Day Series” 
sakritību datumos. P c izmai ām rīkot Enduro Kuldīga 15.-16.jūlijam un Enduro Sprintu 
Kuldīga 26.augustā. 
Balsojums: 

PAR – K. rkulis, P.Sliede, A.Robežnieks, M.Lagzdi š, L.Apšvalka 

L mums: Veikts sekojošas izmai as enduro komisijas sacensību kalendārā: 
Cross Country Stende – 2017.gada 14.maijs; 

Enduro Zante (03.-04.06.2017.) – atcelt; 

Enduro Sprints Zante – 2017.gada 3.jūnijs; 
Enduro Kuldīga – 2017.gada 15. -16.jūlijs; 
Enduro Sprints Kuldīga – 2017.gada 26.augusts. 

Par veiktajām izmai ām pazi ot Lietuvas un Igaunijas oficiālajām motosporta federācijām un 
uzklausīt abu valstu pārstāvju viedokli par izdarītajām izmai ām, kas skar katras konkr tās 
valsts sportistus.  

 

6. Norīkot žūriju Cross Country Stende. 
K. rkulis par Cross Country Stende posma žūrijas priekšs d tāju ierosina norīkot Romānu 

rkuli. 
Balsojums: 

PAR – K. rkulis, P.Sliede, A.Robežnieks, M.Lagzdi š, L.Apšvalka 

L mums: Par žūrijas komisijas priekšs d tāju Latvijas kausa 2.posmam Cross Country 

Stende (14.05.2017.) norīkot Romānu rkuli un K. rkulim pazi ot vi am komisijas l mumu. 
 

7. Atbalsts dalībai starptautiskajās sacensībās “Six Day Series”. 
K. rkulis zi o, ka ticies ar Ivo Šteinbergu, lai apspriestu iesp jamo atbalstu Latvijas izlases 
statam “Six Day Series” starptautiskajās sacensībās. Uz šo brīdi enduro komisijai nav 
iesp jams atbalstīts Latvijas izlases dalību min tajās sacensībās, bet komisija centīsies 



piesaistīt iesp jamos atbalstītājus Latvijas komandai. Papildus min tajam Ivo Šteinbergs 
strādās pie sponsoru piesaistes startam min tajās sacensībās. Lai izv rt tu iesp jamos 
kandidātus Latvijas izlasei “Six Day Series”, K. rkulis ierosina izstrādāt krit rijus izlases 
kandidātiem.  
Balsojums: 

PAR – K. rkulis, P.Sliede, A.Robežnieks, M.Lagzdi š, L.Apšvalka 

L mums: Izstrādāt krit rijus Latvijas izlases kandidātiem, lai piedalītos starptautiskās 
sacensībās ko atbalsta enduro komisija.  

 

 

 

 

 

Nākamā komisijas sēde plānota 2017.gada 29.maijā plkst.:18:00 

 

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

liene.apsvalka@gmail.com) līdz 22.05.2017. 

 

Enduro komisija: 

K. rkulis ______________________________ _komisijas priekšs d tājs 

P.Sliede ________________________________komisijas loceklis 

A.Robežnieks __________________________ _komisijas loceklis 

M.Lagzdi š _____________________________komisijas loceklis 

L.Apšvalka ______________________________komisijas locekle 

mailto:liene.apsvalka@gmail.com

