
 
 

LATVIJAS AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJAS 

KARTINGA KOMISIJAS  
SĒDES PROTOKOLS 

 

02.07.2020. 

Skype konference 

 

Sēdes vadītājs - Valdis Brutāns 

 

Sēdes dalībnieki:  

Padome: 

1. Valdis Brutāns, 

2. Atis Veismanis,  

3. Ēriks Gasparovičs, 

4. Dainis Safonovs,  

5. Denis Golovačovs,  

6. Reinis Riekstiņš pilnvaro Denis Golovačovs,  

7. Darjus Darģis 

8. Dairis Vīksne 

9. Henrijs Grūbe 

 

Nav ieradušies:  
1. Otto Birznieks 

2. Mārtiņš Steinerts 

3. Māris Mārtinsons, 

 

Bez balss tiesībām: 

1. Pēteris Zorģis 

 

Protokolē: Valdis Brutāns 

 

DARBA GAITA: sapulce tiek uzsākta 19:00 

 

1. Darba kārtības papildināšana, labošana, apstiprināšana 

Tiek veikti papildinājumi un apstiprināta darba kārtība. 

 

2. Pirmā posma 26.-27.06. SK333 analīze 

V. Brutāns sniedz pozitīvu atsauksmi – labākās sacensībās pēdējo gadu laikā. 

Pasākums bez atklāšanas parades, bez tehniskās kontroles un apbalvošanas pasākums 

paralēļi fināla braucieniem, tiek vērtēts ļoti pozitīvi. Labs tiesnešu darbs. 

Ē. Gasparovičs sacensības novērtē, kā labākās. 

D. Vīksne atzinīgi novērtē tiesnešu darbu. 

D. Golovačovs sniedz komentāru par tehniskās komisijas darbu – jaunā kārtība tiek 

vērtēta pozitīvi. 

Diskusiju rezultātā tiek nolemts, ka Smiltenē vēl iztiekam bez TV tiešraidēm. 

 

 



 

 

3. Gatavošanās otrajam posmam 10.-11.07. Smiltene 

V. Brutāns sniedz atskaiti par paveikto un plānoto. D. Safonovs ierosina sakārtot 

uzbraukšanu/ nobraukšanu trasē – treniņu dienas laikā. Šis uzdevums tiek uzdots 

sakārtota D. Vīksnem sadarbībā ar V. Trallu. 

Kā arī tiek minēts, ka pārvietojamām tualetēm jābūt pieejamām jau ceturtdien. Tas 

jāprecizē V. Brutānam sadarbībā ar V. Trallu. 

Pagaidām tiek nogaidīts uz laikapstākļiem, ja būs sauss/ saulains laiks, tad papildus 

ģenerators elektroapgādes nodrošināšanai netiks organizēts. 

 

4. Citi jautājumi 

Rit diskusijas par 60 gadu jubilejas pasākuma norisi. V. Brutāns īsi iepazīstina ar 

pasākuma plānu. Izskan ierosinājums sarunāt ar P. Timrotu izveidot raidījumu par šo 

pasākumu. Visiem komisijas locekļiem līdz nākamajai sapulcei jāpadomā 

ierosinājumu, ko vēl varētu šajā pasākumā darīt, kā arī jāsagatavo sev zināmo 

veterānu saraksts, lai tos varētu private uzrunāt un uzaicināt uz pasākumu. D. 

Golovačovs ierosina, ka katram veterānam līdzi jāpaņem kāda relikvija (foto, avīžu 

izgriezums, ķivere utt.), ko varētu pievienot Latvijas kartinga vēstures fondam uz kā 

pamata varētu izdot grāmatu par Latvijas kartinga attīstības vēsturi. 

 

5. Nākamās sapulces norises laika noteikšana 

Nākāmā Kartinga komisijas padomes sapulce tiek plānota 16.07.2020. plkst 19:00 

Skype vidē.  

 

Sēdes vadītājs: Valdis Brutāns  


