
LAF DRIFTA KOMISIJAS, DRAGREISA DARBA 

GRUPAS SAPULCE 

PROTOKOLS:  

 

 

Rīga, 2022. Gada 27.janvāris 001-2022 

Plkst.: 21:00-22:30 Platforma Zoom. 
 

Sapulcē piedalās: 

Elīne Berķe 

Gunārs Ķeipāns 

Elīna Kaska 

Rainers Zvagulis 

Oskars Ozols 

 

Sapulci protokolē: 

Elīne Berķe 

 

1. LAF dragreisa darba grupas vadītājas ziņojums. 
E.Berķe informē par izdarīto kopš 27.11.2021, par lietām ko darba grupas 

vadītāja ir izdarījusi, ko gaidīja, un nesagaidīja, par ieguldīto darbu kas tiek 

veikts lai sakārtotu Dragreisa disciplīnu, kā arī ar informāciju, kuru ieguvusi 

no Igaunijas un Lietuvas organizatoriem par potenciālajiem posmiem tur. Kā 

arī par nolikumu tulkojumiem, darbu un to statusu. 15.01.2022 Berķe 

izsūtīja visiem izveidoto Sezonas nolikumu 2022, kur ir apkopots Latvijas 

nolikums ar Igauņu nolikumu. Paldies visiem par sniegtajiem komentāriem. 

 

2. LAF dragreisa darba grupas biedri. 

Dragreisa darba grupā kā tehniskais padomdevējs tiek pievienots Jānis 

Krusts. 

 

 
3. LAF drifta komisijas apbalvošanas balle 

Apbalvošanas balle tiek plānota kopā ar drifta disciplīnu, kur drifta disciplīna 

paņems klāt dragreisa apbalvojamos. Balle plānota 19.02.2022, ja nebūs 

kādi jauni ierobežojumi.  

 

 

4. Dragreisa kalendārs 2022 gada sezona un iespējas nākotnei. 

Dragreisa darba grupa nolemj, ka 2022 gada sezonas kalendārs un tā 

potenciālā norise tiks noskaidrota un izziņota līdz Marta sākumam, vidum, jo 

tiek gaidīti precizējumi gan par posmiem, gan organizatoriem, gan 

precizējumi no kaimiņvalstīm. Provizoriski ideālā variantā kalendārs varētu 

izskatīties šādi. 
 15.05.2022 Latvijas dragreisa kausa posms Biķernieki 

 Iespējams posms Lietuvā, gaidām precizitātes no Lietuvas puses par 

iespējām. 

 06.-07.08.2022 Latvijas dragreisa kausa posms Ventspils Lidlauks, kas 

būtu arī Baltijas dragreisa kausa ieskaites posms. 

 27.-28.08.2022 Latvijas dragreisa kausa posms Igaunija, Kiltsi airfield, 

Haapsalu 



 Iespējamais rezerves datums Maijam 02.10.2022 Biķernieki, vai pie 

iespējas posms. 

 

5. Gada nolikumi 2022 gada sezonai. 

Darba grupa iet cauri sezonas nolikumam 2022, apstrādā pēdējās nianses. 

Berķe un Ķeipāns tagad veiks noslēdzošos labojumus nolikumam. E.Kaskai 

tiek uzticēts apkopot info par demo klasi priekš nolikuma, un plānots ka 
februāra sākumā nolikums tiks publicēts. 

Paralēli tiek strādāts pie tehniskā nolikuma, kuru Berķe ir jau sagatavojusi 

pamat uzmetumu apkopojot Latvijas un Igaunijas nolikumus un iesūtīs darba 

grupai uz izskatīšanu, nolikums varētu būt gatavs līdz februāra beigām. 

Papildus sportistiem uz sezonas sākumu būs pieejami Igaunijas nolikumu 

tulkojumi latviešu valodā, tiem sportistiem, kuri plāno tur aizvadīt vairākus 

posmus, lai būtu vieglāk uztvert informāciju. 

 

 

 

 

 
 

27.01.2022 

Elīne Berķe 


