
Pielikums Nr.2. 

BDR "Ludzas rajona partnerība" Metodiskais materiāls: 

Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana. 

 

Publicitāte 2018.gads. 

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr. “Sporta spēļu automātiskās filmēšanas 

sistēmas iegāde sporta un tehnoloģiju 

popularizēšanas veicināšanai” 

Nr.:17-01-AL34-A019.2201-000005 

         Biedrība “Sporta klubs “Latgols”” ir vadošais Ludzas novada sporta klubs, kurš dažādos 

sporta veidos apvieno vairāk nekā 300 biedru. Galvenais sporta kluba “Latgols” virziens ir 

handbols. SK “Latgols” komanda piedalās Latvijas SynotTip Virslīgas handbola čempionātā 

vīriešiem, Latvijas virslīgas čempionātā sievietēm un 1.līgas Latvijas handbola čempionātā. SK 

Latgols kļūst par pirmo klubu, kas savu spēlētāju tehnikas pilnveidei un spēļu popularizēšanai 

turpmāk izmantos PlayGineering Systems tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Visas mājas spēles 

tiek translētas mūsu Youtube kanālā (saite uz kanālu zemāk). Gan faniem, gan treneriem ir liela 

interese un nepieciešamība redzēt video ierakstu no spēlēm. Katru spēli tiešraidē vēro no 20-

120 cilvēki. Tāpat arī ir pieejams video ieraksts no spēles, kas ļauj komandas treneriem un 

spēlētājiem analizēt spēlē pieļautās kļūdas, tādā veidā uzlabojot komandas rezultātus.  

        Īpašs priekš SK Latgols bija fakts, ka sistēma ir izstrādāta Latvijā. Jau vairākus gadus Rīgā 

bāzētais uzņēmums PlayGineering Systems ir radījis inovatīvus sporta spēļu ierakstīšanas un 

analītikas risinājumus, kas ir pieejami arī Latvijas klubiem. Pateicoties sistēmas mobilitātei, ir 

iespējams kameru sistēmu pārvietot no iekštelpām uz āra pasākumiem mazāk kā stundas laikā, 

kas atļauj sistēmas īpašniekam to izmantot, lai ierakstītu un straumētu arī citus komandu sporta 

veidus.   

        Biedrība “Sporta klubs “Latgols”” sistēmu iegādājusies realizētā projekta “Sporta spēļu 

automātiskās filmēšanas sistēmas iegāde sporta un tehnoloģiju popularizēšanas veicināšanai” 

ietvaros ar Lauku Atbalsta dienesta atbalstu (LAD piešķirtais Nr.:17-01-AL34-A019.2201-

000005) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku 

attīstības programmas ( LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 
 

Vairāk informācijas un foto:  http://www.facebook.com/sklatgols/  

 

Saite uz SK Latgols kanālu Youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UC4SIL1d8FW0MJx_uGDoe9Kg  
 
 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK 

tīmekļa vietnē ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv  
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