
 
SĒDES PROTOKOLS 

 

06.07.2021. 

Skype konference 

 

Sēdes vadītājs - Valdis Brutāns 

 

Sēdes dalībnieki:  

Padome: 

1. Valdis Brutāns 

2. Atis Veismanis 

3. Dainis Safonovs 

4. Darjus Dargis 

5. Māris Mārtinsons 

6. Reinis Riekstiņš ar pilnvaru pārstāv Aldis Vilcāns 

7. Haralds Garkaklis 

8. Dairis Vīksne 

 

Nav ieradušies:  
1. Denis Golovačovs 

2. Otto Birznieks  

3. Mārtiņš Steinerts 

4. Henrijs Grūbe 

 

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. Sezona 2021 

2.1. Kalendārs 2021 

Notiek gatavošanās sacansībām 16.-17.07. Smiltenē. Tiek kārtoti visi nepieciešamie 

saskaņojumi, kā arī ceram uz labēlīgiem MK noteikumu grozījumiem, kas ļaus startēt 

arī sportistiem vecumā līdz septiņiem gadiem. 

Denis lūdz atbalstu tehniskajā komisijā, jo štata palīgi Smiltenē nevarēs ierasties, 

Dairis apņemas atrisināt šo jautājumu. 

Denis lūdz dienaskārtībā starp MicroMax un MiniMax braucieniem paredzēt vienu 

braucienu, lai atvieglotu situāciju ar izpūtēju izdali un kontroli. Tiek nolemts starp 

šiem braucieniem paredzēt Junior klases iebraucienu. 

Dienas kārtībā tiks paredzēts laika logs MicroMax un MiniMax izplūdes sistēmas 

restriktoru un izpūtēju izlozei, kā arī uz ziņojuma dēļa tiks izvietoti noteikumi, kā 

notiek izplūdes sistēmas (restriktors un izpūtējs) izdale / montāža / demontāža. 

 



 

 

Rit diskusijas par dubultā posma organizēšanu Madonā 06.-08.08. Tiek pieņemts 

lēmums, ka Madonā tiek aizvadīts dubultais posms, kā arī plānojam, ka noslēdzošajā 

posmā, kas septembra beigās visticamāk norisināsies Jelgavā, arī tiks aizvadītas 

dubultā posma sacensības. 

 

 

3. Citi jautājumi 

3.1. Iesniegums Aldis Vilcāns 

Iesnieguma būtību izskaidro Aldis Vilcāns. Valdis Brutāns sniedz situācijas 

skaidrojumu un iespējamos variantus, kas tiks iekļauts iesnieguma atbildes vēstulē. 

Izsakās Atis Veismanis attiecībā par situāciju ar Rotax Baltijas valstu pārstāvi – kā rit 

darbs un kādu patvaļu šis pārstāvis demonstrē, ka Kartinga komisijai praktiski nav 

līdzekļu kā ietekmēt Rotax pārstāvja lēmumus. 

Valdis Brutāns sagatavos atbildes vēstuli un tuvākājā laikā nosūtīs Aldim Vilcānam. 

 

3.2. Karinga attīstības stratēģija / plans 

Komisijas locekļiem uzdevums iesūtīt priekšlikumus. Stratēģija jāizstrādā un 

jāapstiprina līdz šā gada beigām. 

 

4. Nākamās sapulces norises laika noteikšana 

Nākāmā Kartinga komisijas padomes sapulce 20.07.2021. 

 

Sēdes vadītājs: Valdis Brutāns  


