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ŠOSEJAS KOMISIJAS PADOMES SĒDE  
 

Protokols: # 02 / 2021 
  

 
Rīga, 2021.gada 28.aprīlī 
Vieta: attālināti Whatsapp platformā 
 
 
Sapulcē piedalās ŠK Padomes locekļi: 
Jānis Ducmanis 
Andis Meilands 
Ainars Šenfelds 

Mārtiņš Lagzdiņš 
Gunārs Ķeipāns 
Andris Griķis 
Matīss Mežaks 
Kārlis Priedītis 
Aigars Zviedris 
 
Nepiedalās:  
 
Sanāksmi protokolē:  
J.Ducmanis 
 

1. Par Kaspara Turka atbildi (e-pastu) LAF Ģenerālsekretārei Lindai Mednei  
J.Ducmanis informē Padomi par Kaspara Turka rīcību, nosūtot LAF Ģenerālsekretārei klaji nepieklājīgu un 
aizvainojošu e-pastu, kā atbildi uz uzaicinājumu piedalīties ŠK Biedru sapulcē.  
 

“raksti latviski ,ja tev riebjas latvieshu valoda tad-----fuck you.'sito tu saprati.” (no 22.04.2021) 
 
Par minēto rīcību, ŠK uzdeva Kasparam Turkam sniegt paskaidrojumu un attiecīgi tika saņemti divi skaidrojumi: 
 
25.04.2021 
“cieniet pashi sevi tad arii citi tevi cieniis.mees esam latvijaa kur valsts valoda ir latvieshu.ja kaads 
publisko pazinjojumu vai dokumentu tad latvijaa tas buutu latviski.ja ir kaadi objektiivi apstaaklji 
,teiksim sacensiibaas piedalaas aarzemnieki,tad es saprotu ,bet shoreiz nee,igaunija kad notiek 
gonkas tur ir divaas valodaas drukaats igaunu un anglju,diemzheel pie mums latvijaa tikai angliski 
jo neesot nauda lai paartulkotu.tagad lai apspriestu kaadas lietas savaa starpaa rakstam 
angliski,kas taalaa?sapulces angliski?jeb varbuut rakstam angliski ar slaavu burtiem?  atvaino par 
garumziimeem klaviatuura chupaa,taa kad nepadomaa ka paarmetu par valsts valodu ,bet pats 
rakstiit nemaaku.”  
 
28.04.2021 
“labvakar.pirmkārt gribu atvainoties par rupjo izteicienu ,ko lietoju savā komentārā.patiesi 
nožēloju šos divus necenzētus vārdus ,kuru nozīmi neesmu izpratis līdz pat šodienai.ja kādu 
apvainoju piedodiet.otrkārt.  par angļu valodas izmantošanu pāretums jūsu adresei bija 
nepamatots,piekrītu esmu nevērīgs .šim pārmetumam bija jābūt adresētam sacensību 
organizatoriem{ne visiem }treškārt.man ar manu nepabeigto augstākās izglītības līmeni ir 
nesaprotams jēdziens"" hipersaite "" atvainojiet par nepamatotiem 
pārmetumiem.ceturtkārt.manā pirmajā atbildē bija skaidri un gaiši aprakstīts iemesls manai 
spontānai reakcijai.ja kāds nesprata paskaidroju-esmu par tīru latviešu valodu latvijā .piektkārt 
.jūs mani sodīsiet ,jo vara jūsu rokās..p.s.pieņemot lēmumu izlasiet vēlreiz manu pirmo komentāru 
ļoti uzmanīgi ar visiem komatiem un padomājiet ,vai tiešām esmu apvainojis kādu personīgi.no 
savām domām neatsakos ""ja tev riebjas latviešu valoda ,tad.....paldies par uzmanību”  
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Izvērtējot saņemtos paskaidrojumus no Kaspara Turka, tika sagatavots sekojošs lēmums: 
 
Lēmums (ŠKP#01-02/2021) 

a) Par savu rīcību, noteikt Kasparam Turkam atvainoties LAF Ģenerālsekretārei Lindai Mednei klātienē; 
b) Virzīt uz LAF Prezidiju lēmumu par nosacītu diskvalifikāciju līdz 31.12.2021. 
c) Gadījumā, ja Kaspars Turks atsakās izpildīt #a) noteikto, vai līdz 31.12.2021 ir veicis ŠK ieskatā sodāmus 

pārkāpumus, virzīt uz LAF Prezidiju lēmumu par licences anulēšanu līdz 31.12.2022.   
 
 
Balsošana: J.Ducmanis PAR, A.Meilands PAR, G.Ķeipāns PAR, A.Šenfelds PAR, M.Lagzdiņš ATTURAS, A.Griķis 
PAR, M.Mežaks PAR, K.Priedītis PAR, A.Ziedris PAR 
PAR _8_ balsis, PRET __ balsis, ATTURAS _1_ balss; 
Komentāri: nav 

 
 

Sapulces beigas 


