
 
SĒDES PROTOKOLS 

 

27.09.2022. 

Skype konference 

 

Sēdes vadītājs - Valdis Brutāns 

 

Sēdes dalībnieki:  

Padome: 

1. Valdis Brutāns 

2. Dainis Safonovs (pilnvaro Valdi Brutānu) 

3. Darjus Dargis 

4. Denis Golovačovs 

5. Reinis Riekstiņš 

6. Atis Veismanis  

7. Henrijs Grūbe 

8. Mārtiņš Steinerts 

9. Dairis Vīksne (pievienojas vēlāk) 

10. Aigars Lasis (pievienojas vēlāk) 

 

Nav ieradušies:  
1. Haralds Garkaklis 

2. Otto Birznieks 

 

Bez balss tiesībām: 

1. Aivars Grāvelsiņš 

2. Pēteris Zorģis 

3. Jānis Karzjuks  

4. Ēriks Gasparovičs 

 

Protokolē: Valdis Brutāns 

 

DARBA GAITA: sapulce tiek uzsākta 19:00 

 

1. Darba kārtības papildināšana, labošana, apstiprināšana 

V. Brutāns informē, ka darba kārtība tiek papildināta ar punktu Nr. 2.3. par Rotax 

Grand Finals tēmu, lai izrunātu šī gada atbalstu 

 

2. Sezona 2022 

2.1. Apvienotās sacensības Lietuvā 10.09. Šauļi un BK FIA Karting klasēs 

V. Brutāns izklāsta situāciju ar Rotax Micro max klasi – tehniskiem noteikumiem 

neatbilstošu detaļu, tiesnešu lēmumu, tam sekojošu protestu, Rotax funkcionāru 

atbildes vēstuli un noslēguma komisāra lēmumu šajā jautājumā. 

H. Grūbe norāda, ka Lietuvas sacensībās ir atšķirīgs braucienu formāts, kas nav 

labvēlīgs Latvijas sportistiem, ka sacensības ir dārgākas kā Latvijā, pārāk bieži 

saistībā ar Lietuvas sportistiem un Lietuvu tiek saistīts ļaunprātīgs kartingu bojāšanas 

gadījumu skaits, sportisti nevēlas piedalīties līdzīgās sacensībās nākotnē. Kā arī 



 

 

neparocīgi Latvijas un Igaunijas sportistiem izrādījās DD2 Masters minimālā svara 

noteikumi. 

J. Karzjuks runājot ar sportistiem saņēmis negatīvas atsauksmes par šo pasākumu. 

V. Brutāns apliecina, ka sacensību laikā bija vairāki sarežģījumi arī no sekretariāta 

darbības puses. 

Attiecībā par Baltijas kausu FIA karting klasēm ir pozitīvas atsauksmes un ir radusies 

arī lielāka interese Latvijas sportistu vidū. Šādas sacensības nākotnē tiek plānotas kā 

trīs posmu sērija pa vienām sacensībām katrā Baltijas valstī. 

 

2.2. Kopvērtējuma rezultātu apstiprināšana 

Tiek apskatīti rezultāti izdiskutēts, ka KZ2 klasē tiek p;iešķirts Latvijas Kausa status, 

ka vērtējumā šai klasei tiek vērtēti pilnīgi visi posmi. 

 

Tiek apstiprināti Latvijas čempionāta, Latvijas Rotax izaicinājuma kausa, Pro-Kart 

kausa kopvērtējuma rezultāti. 

BALSOJUMS: 9 PAR, 0 PRET, 0 ATTURAS 

 

2.3. Atbalstgs dalībniekiem Rotax Grand Finals 

Šogad Rotax GF kvalificējušies ir 5 sportisti un vēl viens ļoti iespējams iegūs biļeti 

tuvākajās dienās pēc Lietuvas Rotax izaicinājuma kausa noslēguma. 

V. Brutāns informē, ka no sacensību organizatora puses katram dalībniekam tiks 

piešķirts krekliņš, cepure un jaka (divi komplekti) kā arī apmaksātas Rotax GF biļetes. 

Līdzīgi kā gadu iepriekš tiek rosināts sniegt atbalstu līdzfinansējuma veidā no 

komisijas budžeta vienota tēla sacensību kombinezona iegādei. 

 

Piešķirt katram Latvijas pārstāvim Rotax GF sacensībās 350 EUR līdzfinansējumu 

kombinezona iegādei vai citiem ar sacensībām saistītiem izdevumiem. 

BALSOJUMS: 10 PAR, 0 PRET, 0 ATTURAS 

 

3. Sezonas apbalvošanas un pilnsapulces plānošana 

V. Brutāns informē, ka Kartinga komisijas pilsapulce un sezonas kopvērtējuma 

apbalvošana tiek plānota 22.10.2022. BKSB ofisa mājā. Dienas pirmajā pusē 13.00-

15.30 pilnsapulce un komisijas priekšsēdētāja vēlēšanas, un dienas otrā pusē 17.00-

21.00 apbalvošanas pasākums. 

Tiek nolemts, ka īpaša balva jāpiešķir Tomasam Štolcermanim par augstiem 

sasniegumiem FIA Karting sacensībās 2022. Gadā. 

Jāpārbauda vai kāds no sportistiem ir izpildījis Sporta Meistara kritērijus. 

 

4. FIA MSG 

Šogad bez Latvijas dalības kartinga disciplīnās. Visi potenciālie kandidāti ir atteikuši 

savu dalību pamatojoties uz pasākuma dārdzību. 

 

5. Kartinga attīstības stratēģiskais plans 

V. Brutāns iepazīstina ar gala versiju. Šādā redakcijā stratēģijas plāns tiks virzīts 

pilnsapulcē uz apstiprināšanu. 

 

6. Citi jautājumi 

Tādu nav. 

 

7. Nākamās sapulces norises laika noteikšana 



 

 

Nākāmā Kartinga komisijas padomes sapulce pēc pilnsapulces, kas tiks sasaukta jaunā 

Kartinga komisijas padomes sastāvā. 

 

Kartinga komisijas pilnsapulce 22.10.2022. BKSB ofisa mājā, S. Eizenšteina 16, Rīga 

 

 

Sēdes vadītājs: Valdis Brutāns  


