
 
SĒDES PROTOKOLS 

 

05.03.2022. 

Skype konference 

 

Sēdes vadītājs - Valdis Brutāns 

 

Sēdes dalībnieki:  

Padome: 

1. Valdis Brutāns 

2. Dainis Safonovs 

3. Darjus Dargis 

4. Denis Golovačovs 

5. Reinis Riekstiņš 

6. Atis Veismanis 

7. Otto Birznieks 

8. Dairis Vīksne 

9. Aigars Lasis (pilnvaro Valdis Brutānu) 

10. Henrijs Grūbe 

11. Mārtiņš Steinerts  

 

Nav ieradušies:  
1. Haralds Garkaklis 

 

Bez balss tiesībām: 

1. Aivars Grāvelsiņš 

2. Pēteris Zorģis 

3. Jānis Karzjuks  

 

Protokolē: Valdis Brutāns 

 

DARBA GAITA: sapulce tiek uzsākta 19:00 

 

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 

Tiek vēreiz pārskatīti ieprikšējā sēdē sagatavotie grozījumi un paplidināti ar punktu, 

ka atļauts aplīmēt radiator, līmlentai jāaptver pilnīgi viss radiators tā, lai to brauciena 

laikā nebūtu iespējams noplēst. 

 

D. Golovačovs ierosina papildināt nolikuma pielikumu ar punktu par borta kameru 

lietošanu. Balsojumā tiek noskaidrots, ka 2022. Gada sezonā tiek atļauts izmantot 

kameras, kas nosiprinātas pie kartinga. Kameras nedrīkst stiprināt pie sportista, tām 

jābūt nostiprinātām drošā vietā, kas netraucē sportista redzamībai un neietekmē 

kartinga vadāmību. Galvenais tiesnesis patur tiesības drošības apsvērumu dēļ kameru 



 

 

lietošanu aizliegt vienam vai vairākiem sportistiem. Kameras videomateriāls uz 

sacesību laiku ir tiesnešu īpašums un tas pēc pieprasījuma jānodod tiesnešu rīcībā. 
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2.2. Atskats par 01.05. sezonas atklāšanas sacensībām 

A. Grāvelsiņš atzinīgi novērtē tiesnešu darbu. Ļoti laba platforma, kur “iesildīties” 

pēc ziemas pārtraukuma. 

V. Brutāns pievienojas A. Grāvelsiņa komentāram un paplidina, ka bija jūtams, ka šīs 

ir pirmās sacensības, ka jūtama bija stažietu klātbūtne, ka jūtams biaj, ka tiesneši ir 

parotēti izmēģināt jaunus / citus posteņus, pieredzes uzkrāšanas nolūkā. Dažas 

neprecizitātes novērotas starta procedūras pārkāpumu izvērtēšanā un slēgtā 

pirmsstarta laukuma procedūras ievērošanā. 

R. Riekstiņš norāda, ka viss bija labi, vienīgi dažas starta procedūras neprecizitātes un 

to izvērtēšana. 

M. Steinerts pievienojas novērojumos par starta procedūru neprecizitātēm 

H. Grūbe norāda, ka risinot situācijas kā piemēram par apvienoto / atsevišķo DD2 un 

DD2 Masters klašu braucienu, saglabāt mieru un konstruktīvu dialogu, emocijas 

noliekot malā. 

 

2.3. Gatavošanās sacensībām 21.05. 

V. Brutāns informē, ka administratīvi gatavošanbās rit pēc plāna. 

 

3. Kartinga attīstības stratēģiskais plans 

Vēlreiz tiek pārrunāta stratēģijas piramīda. Uz nākamo reizi jāsagatavo bloku 

iztirzājums, lai varētu veikt sīkumu “pieslīpēšanu”. Koncepts paliek nemainīgs. 

 

4. Citi jautājumi 

4.1. V. Brutāns informē, ka 04.05. Lietuvā notiek Kartinga federācijas sapulce, kur 

tiks nolemts kurā trasē notiks sacensības 10.09. Provizoriski panākta vienošanās, ka 

sacensības tiks aizvadītas atjaunotajā Šauļu kartodromā.  

J. Karzjuks ierosina vienoties par tiesnešu brigādi no Latvijas, kas piedalās šo 

sacensību tiesāšanā. V. Brutāns apņemas izrunāt šo jautājumu ar Lietuvas Kartinga 

federāciju, lai šajās sacensībās komisāru postenī tiktu iekļauti arī pārstāvji no Latvijas. 

 

4.2. M. Steinerts iesniedz lūgumu, ļaut sportistam M. Apsītim, nesasniedzot 

pieļaujamo vecumu, startēt klasē Rotax MiniMax 2022. Gada sezonā. 
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5. Nākamās sapulces norises laika noteikšana 

Nākāmā Kartinga komisijas padomes sapulce 14.06.2022. ja nepieciešams, tiks 

sasaukta ārkārtas sapulce atsevišķu jautājumu risināšanai 24.05. 

 

Sēdes vadītājs: Valdis Brutāns  


