
09.00 – 09.30

09.30 – 09.40

09.40 – 10.30

10.30 – 11.00

Reģistrācija 

Foruma atklāšana, moderators: Kristaps Tālbergs

Paneļdiskusija: E-sports – nozares attīstība un Olimpiskās spēles

Einars Fogelis – 
LSFP prezidents 
LOK viceprezidents

Kalvis Kovaļevs – 
Latvijas Basketbola 
Savienība

Edgars Šneps – 
Latvijas Basketbola 
Savienība

Normunds Barinovs – 
Latvijas Sērfošanas
un SUP federācijas 
vadītājs

Aigars Nords – 
Rimi Rīgas 
Maratona direktors

Jānis Dzērve – 
Goexanimo 
izpilddirektors, Latvijas 
Elektroniskā sporta 
federācijas valdes loceklis

Vai e-sports var palīdzēt sportam? Basketbola pieredze

SPORTSCOMM ‘21: IESPĒJAS,  
IZAICINĀJUMI UN NĀKOTNE E-SPORTĀ

Reaģējot uz COVID-19 globālo pandēmiju, arī sporta pasaulē ir notikušas krasas 
izmaiņas. Neskaitāmi ikgadējie sporta pasākumi un sacensības tikuši atcelti vai 
pārcelti, ierastajam sporta veidam dodot ceļu jaunām digitālām alternatīvām, kas 
atbilst pandēmijas izplatības ierobežošanas noteikumiem, kā rezultātā e-sports 
ir izrādījies strauji mainīga alternatīva, lai saglabātu kā sportisko meistarību, tā 
aizraušanos, ko sports sniedz ikvienam. Pasaulē e-sports ir piedzīvojis paātrinātu 
izaugsmi un augstu attīstības tempu, pamazām ienākot arī Latvijā.
Šī gada sporta forumā “SportsComm ‘21” vērtēsim, kādas ir šī jaunā “sporta 
veida” iespējas un nākotnes izaicinājumi tā efektīvai un lietderīgai attīstībai 
Latvijā un pasaulē!
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11.00 – 11.15 Enerģijas pauze
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12.45 – 13.05

11.15 – 11.45 

11.45 – 12.15

13.05 – 13.45

12.15 – 12.45

Anrijs Brencāns – 
InStat Sport vecākais 
padomnieks 

Agris Ameriks – 
distantrace.com 
dibinātājs

Ignat Bobrovich – 
Igaunijas E-sporta 
federācijas 
viceprezidents

Dinamiskā pauze

InStat – OTT platformu (projektu) ieguvumi  
un iespējas sporta līgām, sporta notikumiem

Visi grib sportot! Kā to darīt organizēti un attālināti?

Paneļdiskusija:  Tradicionālais un e-sports – kā tos apvienot?  
Vai tas ir iespējams?

Igaunijas pieredze: kā sporta federācijām savienot virtuālo vidi ar klasisko 
sportu? E-sporta federācijas loma sadarbībā ar nacionālajām federācijām

Edgars Severs – 
Izglītības un zinātnes ministrija, 
Valsts sekretāra vietnieks – 
departamenta direktors

Renārs Krīgers –
Latvijas Futbola 
federācijas Mārketinga 
nodaļas vadītājs

Mārtiņš Lazdovskis – 
LSFP viceprezidents

13.45 – 14.15

Gabriel Q Chan – 
Starptautiskās e-sporta 
federācijas komunikācijas  
vadītājs (Malaizija)

E-sporta iespējas no sporta organizāciju, mediju/apraides,  
sportistu, investoru perspektīvas



Aicina: Līdzfinansē:

14.45 – 15.00

16.30 – 16.40

14.15 – 14.45

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

16.00 – 16.30

Ēvalds Pavlovs –  
LV2Max e-sporta 
riteņbraukšanas komandas 
dibinātājs

Boban Totovski – 
Starptautiskās e-sporta 
federācijas ģenerālsekretārs 
(Maķedonija)

Hisham Shehabi, OLY – 
N3XT Sports izpilddirektors, 
līdzdibinātājs (ASV)

Rodger McClendon –  
Green Sports Alliance 
izpilddirektors (ASV)

Enerģijas pauze

Noslēgums

Pieredzes stāsts par klasiskās riteņbraukšanas sacensību  
organizēšanu virtuālajā vidē

E-sports kā attīstības rīks 

Digitālā transformācija: jaunā konkurences priekšrocība sporta organizācijām

Sporta nākotne un ilgtspēja: PLAY TO ZERO
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