
 

LAF Drifta komisijas, dragreisa darba grupas sapulce 
 

Sēdes numurs: 01/2020; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

   

Laiks #. Darba kārtība Piezīmes  

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

 

 

18:05 2. LAF Biedra SIA “Baltic Ring” atskaite par 

rīkotājām sacensībām 

 

18:30  3. LAF Biedra SIA “Event Masters” informācija par 

dragreisa sacensībām 

 

18:40 4. Dragreisa sezona 2021- nolikumi, kalendārs  

19:00 5. LAF drifta komisijas dragreisa darba grupas 

sastāvs, drifta komisijas loceklis no dragreisa 

darba grupas 

 

19:20 6. Drošības jautājumu aktualizēšana LAF sacensībās   

19:40 7. Dažādi    

- Licenču maksas 2021 

-  

 

 

LAF drifta un dragreisa komisijas ,dragreisa darba grupas sapulcē piedalās: 

 

1. Elīne Berķe Drifta&Dragreisa k. p-āja  

2. Gunārs Ķeipāns Drifta&Dragreisa 

padomes priekšsēdētāja vietnieks 

3. Dainis Akmentiņš Drifta&Dragreisa 

Tehniskās komisijas vadītājs 

4. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

5. Elīna Saliņa dragreisa darba grupas 

locekle 

6. Oskars Ozols dragreisa darba grupas 

loceklis 

7. Elīna Kaska dragreisa darba grupas 

locekle 

 

 

 

Pieaicinātie: E.Švāģeris, J.Blušs, M. Putniņš 

 

 

Sēdi protokolēs: E.Berķe 
 

 
 

1. Darba kārtības papildināšana un apstiprināšana 

 

E.Berķe lūdz apstiprināt darba kārtību. 

 

Nolēma: Apstiprināt sēdes darba kārtību, kā arī izņemt no darba kārtības konkrēto jautājumu. 

 

 



2. LAF Biedra SIA “Baltic Ring” atskaite par rīkotājām sacensībām 

 

E.Berķe informē par Dragreisa norisi, tiek uzdoti jautājumi gan tiesnešu kolēģijai, gan organizatoram, tiek 

uzklausīts organizators, notiek diskusijas, izskaidroti jautājumi, jauninājumi, lietas kuras visiem jāatceras, 

notiek diskusija par un ap sacensībām, atbildēti jautājumi. Papildus notiek diskusija spar 2021.gada sezonas 

posmu/iem 333 s/k , kur tiek nolemts, ka dragreisa darba grupas pārstāvji vēl  atsevišķi tiksies ar 333 s/k 

pusi, lai atrastu risinājumu sacensību norisei. Papildus tiek diskutēts par treniņiem sporta kompleksā 333. 

 

Visa informācija pieņemta zināšanai nākotnei. 

 

3. LAF Biedra SIA “Event Masters” informācija par dragreisa sacensībām 

 

J.Blušs informē Drifta komisiju un dragreisa darba grupu par Sia “Event masters” iespēju rīkot nākamgad 

oficiālo dragreisa posmu, informē, ka gatavi rīkot posmu un uzņemties visu rīkošanu, kā arī informē, ka tieši 

šo konkrēto posmu un konkrētajā norises vietā ir gatavi organizēt kā ikgadēju pasākumu, atbilstoši savam 

ieguldījumam posma norisei, informē par datumiem, tiek pieņemts zināšanai info, un iekļauts 2021.gada 

sezonas kalendārā attiecīgais posms, bet atsevišķi strādājot ar sezonas kalendāru, posmam tiks noskaidrots 

konkrētais statuss. 

 

4. Dragreisa sezona 2021- nolikumi, kalendārs 

 

Notiek diskusija par 2021.gada kalendāru. Uzklausām Dragreisa darba grupu par tikšanos ar Baltijas 

Dragreisa organizatoriem, Berķe uzrunā arī par to , ka ir jau Igaunijai gatavs kalendārs. Tiek diskutēts par 

iespējamo kalendāru 2021.gadā, kādu to vēlētos redzēt, tiek diskutēts par to cik sezona ir saspringta un 

aizņemta, tiek diskutēts kā salikt kopā kalendārus Baltijā,, un  kā to redzēt Latvijā, lai būtu sezona. Par 

nolikumiem dragreisa darba grupa saka, ka nolikumi esot jau gatavi, jo ļoti cītīgi darbojās pie 2020.gada 

sezonas nolikumiem, uz tā pamata tiks izstrādāti arī 2021.gada nolikumi līdz decembra sākumam. Drifta 

komisijas tehniskās komisijas vadītājs dragreisa darba grupai iesaka iziet cauri klasēm ieskaites un izvērtēt, 

varbūt ir vēl kas nepieciešams uzlabošanai, lai piesaistītu dalībniekus. 

 

5. LAF drifta komisijas dragreisa darba grupas sastāvs, drifta komisijas loceklis no 

dragreisa darba grupas 

 

Tiek saņemta informācija no dragreisa darba grupas vadītājas J.Jermacānes par to, ka viņa nevēlas vairs 

darboties dragreisa darba grupā un drifta komisijā. Balstoties uz to, dragreisa darba grupa balso, ka vietu 

Drifta komisijā no dragreisa darba grupas ieņems E.Saliņa, kura tiek ievēlēta arī par dragreisa darba grupas 

vadītāju. Papildus dragreisa darba grupā tiek pievienots jauns loceklis Mārcis Putniņš. 

 

 

 

6. Drošības jautājumu aktualizēšana LAF sacensībās 

 

E.Berķe paceļ jautājumu par drošību dragreisā, tiek diskutēts ka , nepieciešams atsevišķi izvērtēt dažus 

drošības aspektus. J.Blušs informē dragreisa darba grupu, ka viņš ir gatavs iesaistīties, lai palīdzētu ar savu 

pieredzi trašu būvniecība ieteikt ieteikumus drošības jautājumos, un skaidro, kā viņš redz. Tiek diskutēts par 

šo jautājumu, un visi pieņem zināšanai informāciju uz nākošajām sezonām. Papildus notiek diskusijas par 

dragreisu lietus apstākļos street klasē, tomēr nonākot pie secinājuma, kā šādu risku nevēlas uzņemties 

neviena puse. 

 

 

 

       7.   Dažādi    

- Licenču maksas 2021 

Notiek diskusija par licenču maksām 2021. gada sezonā, tiek nolemts, ka licenču maksa netiks 

paaugstināta, ņemot vērā to, ka dragreisam ir “jāatgūstas”. Atsevišķi tiek diskutēts par licenču 

un sacensību maksām, kur tiek nolemts, ka sacensības- pasākumi, kas neiet oficiālo posmu 

ieskaitē, to dalības maksa un licenču jautājumi tiks atsevišķi skatīti dragreisa darba grupā.  
 

 


