
 
SĒDES PROTOKOLS 

 

09.04.2022. 

Ķekavas novads Pīlēni, MRG Racing 

 

Sēdes vadītājs - Valdis Brutāns 

 

Sēdes dalībnieki:  

Padome: 

1. Valdis Brutāns 

2. Dainis Safonovs 

3. Darjus Dargis (pilnvaro Valdis Brutānu) 

4. Denis Golovačovs 

5. Reinis Riekstiņš (pilnvaro Valdis Brutānu) 

6. Atis Veismanis 

7. Otto Birznieks (pilnvaro Valdis Brutānu) 

8. Dairis Vīksne 

9. Aigars Lasis 

 

Nav ieradušies:  
1. Haralds Garkaklis 

2. Henrijs Grūbe 

3. Mārtiņš Steinerts  

 

Bez balss tiesībām: 

1. Revits Rubcovs 

2. Ēriks Gasparovičs 

3. Jānis Karzjuks (pieslēdzies attālināti) 

 

Protokolē: Valdis Brutāns 

 

DARBA GAITA: sapulce tiek uzsākta 19:00 

 

Ar klusuma brīdi tiek godināts nesen mūžībā aizgājušais ilggadīgs kartinga dzīves 

dalībnieks Modris Steinerts. 

 

1. Darba kārtības papildināšana, labošana, apstiprināšana 

Tiek veikti precizējumi un apstiprināta darba kārtība. 

 

2. Sezona 2022 

2.1. Noteikumi par rīcību neparedzētu laikapstākļu maiņas gadījumā 

Rit diskusijas. Tiek piefiksētas galvenās idejas: 

- Atļaut mainīt tikai riteņus (riepas ar diskiem) 

- Atļaut iestatīt riepu spiedienu izmantojot manometru 

- Pie kartinga atļauts strādāt vienam mehāniķim un sportistam, kurš brauc ar 

attiecīgo kartingu 



 

 

- Klasēs MicroMax un MiniMax (visas klasēs, kur tiek izmantotas mazās (Mini 

kategorijas) šasijas) atļauts iestatīt priekšējās ass platumu (drīkst mainīt 

rumbas) 

- Šādos apstākļos bamperu pozīcija atbilstoši FIA-Karting tehniskajam 

rasējumam sausam / slapjam laikam netiek kontrolēta 

- Jēbkādi citi regulēšanas darbi ir aizliegti 

- Par noteikumu neievērošanu tiesneši var piespriest sodu: brīdinājums, starta 

vietas maiņa, izslēgšana no brauciena vai cits soda mērs pēc atbildīgā 

tiesneša ieskatiem. 

- Tiesnešu uzdevums nodrošināt videodokumentāciju. 

 

D. Golovačovam tiek dots uzdevums noformēt šos noteikumus galīgajā versijā un 

iesniegt komisijā uz apstiprināšanu. 

 

2.2. Apvienotas sacensības ar Lietuvu 

Vienā sacensību nedēļas nogalē ir paredzētas sacensības Latvijā un Lietuvā. Atkārtoti 

tiek skatīts jautājums vai iespējams sacensības pārcelt, diemžēl brīvu nedēļas nogaļu 

vairs nav. Starplaikā ir veiktas sarunas ar Lietuvas kartinga federāciju par iespējamu 

kopīgu sacensību rīkošanu. Lietuvas puse ir ar mieru aizvadīt sacensības Latvijā, ja 

tiek uzņemtas pilnīgi visas klases un vienas apvienotās sacensības notiek arī Lietuvā. 

Lai uzņemtu Latvijā visas Lietuvas kartinga klases, sacensības jārīko divas dienas, kur 

noteikts klašu apjoms startē sestdienā un cits klašu apjoms svētdienā. 

V. Brutāns norāda, ka pamatā neatbalsta to, ka Latvijas sportistiem nacionālais 

čempionāts būtu jāaizvada aiz Latvijas robežām, bet ņemot vērā apstākļus ierosina 

šogad sacensības 10.09. aizvadīt Lietuvā atjaunotajā Šauļu kartodromā, kur piedalītos 

Latvijas čempionāta un Rotax izaicinājuma kausa klases. Tādējādi kausa izcīņas 

klasēs šogad būtu par vienu posmu mazāk. Starpsezonu posmā jāturpina diskusijas ar 

Lietuvas kartinga federāciju par apvienotu sacensību rīkošanu. 

 

Balsojumam tiek virzīts lēmumprojekts: 10.09.2022. Latvijas čempionāta piekto 

posmu un Latvijas Rotax Max izaicinājuma kausa sesto posmu aizvadīt kopā ar 

Lietuvas čempionātu Lietuvā, sacensības paredzētas atjaunotajā Šauļu kartodromā. 

 

Balsojums: 9 PAR; 0 PRET; 0 ATTURAS 

 

3. Kartinga attīstības stratēģiskais plans 

Tiek izskatīts sagatavotais stratēģijas koncepts. Rit diskusijas.  

Tiek rosināts: 

- Strādāt pie bērnu sporta attīstīšanas 

- Konceptuāli turpināt uzņemto virzienu, ka Latvijas čempionāts tiek balstīts uz 

Rotax izaicinājuma kausa klasēm un turēt vienotus noteikumus. 

- Izveidot kausa ieskaiti ar atvieglotiem tehniskajiem noteikumie  uz MicroMax 

bāzes dalībniekiem vecumā līdz 9 gadi 

- Izveidot atvērtu 125cc kausa klasi “Open125”, kurā varētu startēt iesācēji un 

hobija braucēji. 

- Popularizēt aicinājumu braukt uz sacensībām visiem, kam ir kartings, klase 

kur stratēt tiks piemeklēta. 

V. Brutānam jāsagatavo detalizēts apraksts par katru stratēģijas piramīdas bloku. 

 

4. Atskaite LAF prezidijam – izstrāde / labojumi 



 

 

V. Brutāns prezentē kartinga komisijas pārskatu par pēdējiem 4 darbības gadiem. Tiek 

pārrunāts biedrības JTSVC iesniegums LAF prezidijam un tam pievienoytie 

dokumenti. 

 

5. Citi jautājumi 

D. Safonovs norāda, ka šogad sacensībās nepieciešams oficiālis fotogrāgfs 

D. Vīksne informē par tiesnešu semināru 16.04. Jelgavā un aicina visus komisijas 

locekļus piedalīties un apmainīties pieredzē ar tiesnešiem. Semināra teorētiskā sadaļa 

paredzēta no 9.00 līdz 11.00; no plskt 11.00 līdz 12.00 diskusijas un pieredzes 

apmaiņa. No plkst 12.00 praktiskās nodarbības trasē. Visas dienas garumā sportistiem 

trase pieejama treniņiem. 

 

6. Nākamās sapulces norises laika noteikšana 

Nākāmā Kartinga komisijas padomes sapulce 03.05.2022. attālināti. 

 

Sēdes vadītājs: Valdis Brutāns  


