
LAF DRIFTA KOMISIJAS, LĒMUMS 002 

 

Rīga, 2022. gada 16.decembris 

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

 

 

LAF Drifta komisija ir pieņēmusi lēmumu saistībā ar Dragreisa darba 
grupu. 

 

Kopš 30.08.2021, kad Drifta komisija saņēma informāciju no Dragreisa darba 

grupas veikt izmaiņas darba grupā un nomainīt Dragreisa darba grupas vadītāju 

(sk. iepriekšējos dragreisa darba grupas protokolus), vadību par dragreisa darba 

grupu uzņēmās Elīne Berķe, kas ir arī Drifta komisijas vadītāja. 

 

Kopš tā brīža darbs tika ieguldīts un meklēti risinājumi kā attīstīt Dragreisu, pat 

darba grupas vadītāja uzņēmās noorganizēt posmu, lai tas būtu. Papildus tika 

sasaukti jauni biedri, sapulces, iziets cauri nolikumiem, pielāgots igauņu 

nolikumiem, iztulkoti nolikumi, atbalstīta starta iekārtas uzlabošana, mēģināts 

risināt iespējas ar kaimiņvalstīm par posmiem, aizvadītas divas apbalvošanas, 
atrasta iespēja 3 posmiem arī 2022. gadā, sarunājot ar kaimiņvalstīm, uzrīkota 

braucēju sapulce u.c. lietas. 

 

Bet diemžēl šis viss nesekmējās ar citu Dragreisa darba grupas personu iesaisti 

darbā, vairāk šis bija E.Berķes paveiktais kopā ar Drifta komisijas locekļiem. Izejot 

cauri 2022. gada sarunām, diemžēl iniciatīva no Dragreisa darba grupas biedriem 

nav pat pēc Dragreisa darba grupas vadītājas nomaiņas, kas tika veikta pēc grupas 

biedru iniciatīvas, jo komunikācija notiek tikai tad, ja E.Berķe jautā jautājumus vai 

lūdz viedokli. 

 

Balstoties uz šādu ne-aktivitāti E.Berķe Dragreisa darba grupai 03.11.2022 uzdeva 

jautājumu par to, kuri vēlas turpināt darboties grupā nākotnē. Saņemot divus 

pieteikumus tikai, kuri vēlas turpināt darboties darba grupā, Drifta komisija lēma 
uz nenoteiktu laiku apstādināt Dragreisa darba grupas darbu. Visus jautājumus, 

kas ir saistīti ar Dragreisa disciplīnu turpmāk risinās tikai Drifta komisijā, kā jau 

tas lielākoties ir noticis pēdējos gadus. 

 

Brīdī, kad parādīsies Dragreisa kausa organizators, kas ir ieinteresēts darboties un 

attīstīt disciplīnu, ja Drifta komisija redzēs nepieciešamību pēc Dragreisa darba 

grupas, tās darbība tiks atjaunota, bet pašlaik visus jautājumus par un ap 

Dragreisu var izlemt Drifta komisija, kā arī konsultēt organizatorus, treniņu 

rīkotājus, jeb turpināt visu, ko ir darījuši, bez patstāvīgas Dragreisa darba grupas 

iesaistes notikumos un darbībās. 

 

Ja būs nepieciešams kādos jautājumos, Drifta komisija pieaicinās viedokļu līderus 
dažādos jautājumos par dragreisa tēmu. 

 

 

16.12.2022 

Elīne Berķe 


