
Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 1–19 
 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2019. gada 20. februārī, pulksten 12.30 
 
Piedalās Latvijas BMX klubu vadītāji vai pilnvarotie pārstāvji: 
Uldis Balbeks “Mītavas kumeļi” – ar balstiesībām; 
Olafs Lakučš “Tālava” – bez balstiesībām; 
Jānis Matisons “Talava” – ar balstiesībām; 
Dzintars Krauklis “Māra Štromberga aģentūra” – ar balstiesībām; 
Kristers Taims “Māra Štromberga aģentūra” – bez balstiesībām; 
Armands Možeiko “BMX Ādaži” – bez balstiesībām; 
Aivo Bučiņš “BMX Tukums” – ar balstiesībām; 
Ainars Donis “Saldus Ozolēni” – ar balstiesībām; 
Ģirts Kātiņš Smiltene BJSS “Silvas Ziķeri” – ar balstiesībām; 
Aigars Ernstsons Rīgas riteņbraukšanas skola – bez balstiesībām; 
Jānis Lapsiņš “BMX Rīga”  - bez balstiesībām; 
Agris Kibars “BMX Rīga” – ar balstiesībām; 
Miks Puķītis AKSSC, LRF jauniešu izlases treneris – bez balstiesībām; 
Edgars Dupats Latvijas riteņbraukšanas federācija – bez balstiesībām; 
Dzintars Lejnieks “BMX Rīga” – bez balstiesībām; 
Viesturs Spila “BMX Rīga” – bez balstiesībām; 
Edmunds Ezītis “BMX Mārupe” – bez balstiesībām; 
Māris Liberts “BMX Mārupe” – bez balstiesībām; 
Guntis Ruskis “BMX Mārupe” – ar balstiesībām; 
Jānis Mažrims “BMX aģentūra”, Ventspils – bez balstiesībām; 
Daiga Mažrima “BMX aģentūra”, Ventspils – bez balstiesībām. 
 
BMX Klubu padomē sanākuši astoņi no trīspadsmit klubu balstiesīgajiem pārstāvjiem. Padome ir lemttiesīga.  
 
Sēdi vada: LRF BMX menedžeris Artis Ozols 
Protokolē: Daiga Mažrima 
 
Dienas kārtības jautājumi: 

1. BMX klubu padomes protokolista ievēlēšana – A.Ozols 
2. BMX klubu priekšlikumi BMX GG2019 papildināšanai – A.Ozols 
3. BMX GG 2019 apstiprināšana – A.Ozols 
4. BMX Rīga aicinājums dalībnieku vecuma ierobežojumiem – A.Kibars 
5. BMX blakusvāģu dalībnieku atruna – K.Ezītis 
6. Latvijas sportistu kvalificēšanās BMX Eiropas čempionātam 2019 – A.Ozols 
7. LRF saņemtie BMX finanšu līdzekļi 2018 – A.Ozols 

 
 
1. BMX klubu padomes protokolista ievēlēšana  
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols izsaka priekšlikumu ievēlēt BMX klubu padomes protokolistu. Ir izvirzīta tikai 
viena kandidatūra – Biedrības “BMX aģentūra” valdes locekle Daiga Mažrima. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par izvirzīto kandidātu. 
Balsojot visiem 8 BMX klubu pārstāvjiem PAR, NOLEMJ: 
Ievēlēt BMX klubu padomes protokolista amatā Daigu Mažrimu. 
 
 



2. BMX klubu priekšlikumi BMX GG 2019 papildināšanai. 
2.1. Biedrības “BMX Rīga” valdes locekļa A.Kibara priekšlikums. 
Priekšlikums jaunākās kategorijas dalībnieki netiek apvienoti ar kategoriju, kurā dalībnieki izmanto klipšu 
pedāļus. Sacensības neveidot B12-13 apvienotās grupas, kas ierobežotu jaunāko braucēju konkurētspēju. 
Noskaidrojās, ka esošajā GG redakcijā jau šis punkts ir atrunāts un šāda grupu apvienošana netiek veikta LRF 
rīkotajās sacensības. Otrajā sacensību dienā vecuma kategoriju sadalījumu nosaka rīkotājklubs. 
 
2.2. Biedrības “ BMX Rīga” valdes locekļa A.Kibara priekšlikums. 
Priekšlikums dalībnieki SMScredit.lv BMX čempionāta 1.posmā un Latvijas Čempionātā var izvēlēties savam 
sagatavotības līmenim atbilstošu vecuma kategoriju, bet ne zemāku kā savam dzimšanas gadam atbilstošu. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina nemainīt dalībnieku vecumu un kategorijas, atstāt esošajā GG redakcija 
- Latvijas čempionātā visas vecuma kategorijas startē atsevišķi un tikai sava vecuma kategorijā (sava licences 
kategorijā). SMScredit.lv dalībnieks var izvēlēties kura vecuma grupā startēt (sava vecuma vai vecākā), šo izvēli 
izdarot pirms pirmā posma un seriāla ietvaros vecuma kategoriju vairs nemainot. 
Balsojot visiem 8 BMX klubu pārstāvjiem PAR, NOLEMJ: 
Nemainīt GG redakciju, atstāt esošajā GG redakcijā - Latvijas čempionātā visas vecuma kategorijas 
startē atsevišķi un tikai sava vecuma kategorijā (sava licences kategorijā). SMScredit.lv BMX čempionātā 
dalībnieks var izvēlēties kura vecuma grupā startēt (sava vecuma vai vecākā), šo izvēli izdarot pirms 
pirmā posma un seriāla ietvaros vecuma kategoriju vairs nemainot. 
 
2.3. Biedrības “BMX Rīga” valdes locekļa A.Kibara priekšlikums. 
Izņemt no vecuma kategorijām B6 un G6, tādējādi samazinot spriedzi un ļaujot mazajiem braucējiem apgūt 
braukšanas prasmes, lai startētu no 7 gadu vecuma. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par izvirzīto priekšlikumu izņemt vecuma grupas. 
Balsojot visiem 8 BMX klubu pārstāvjiem PRET, NOLEMJ: 
Vecuma kategorijas atstāt esošajā GG redakcijā – G7 un jaunākas, B6 un jaunāki. 
 
2.4. Diskusijas rezultātā rodas priekšlikums mainīt M17+ un citu grupu nosaukumus, jo rodas situācija, kad ar 
MJ licencēm vairāk startē M17+ grupā. Priekšlikums ir mainīt grupu nosaukumus uz AAPro un APro. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina šo jautājumu atstāt atklātu, apkopot informāciju par šo 
jautājumu un klubu pārstāvjiem iesniegt konkrētākus priekšlikumus par grupu nosaukumu maiņu. 
 
2.5. Biedrības “BMX Rīga” valdes locekļa A.Kibara priekšlikums. 
Priekšlikums par ķivere. Aicina pieņemt normu par to ka, ne tikai ķiveres siksniņai, bet arī spiedpogai ir jābūt 
aiztaisītai. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina papildināt GG redakciju ar tekstu – ķiveres drošības siksnai un 
drošības spiedpogai vienmēr jābūt aiztaisītai. 
 
2.6. Biedrības “BMX Rīga” valdes locekļa A.Kibara priekšlikums. 
Par Latvijas čempiona kreklu lietošanu. Uzskatot, ka krekls ir goda zīme un dalībnieks var neizmantot to 
sacensībās, bet gan tikai pie sezonas atklāšanas un īpašās sacensību parādēs. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par esošo GG redakciju, kad iepriekšējā gada čempioniem jāstartē 
ar Latvijas BMX čempionu kreklu LNČ sacensībās. 
Balsojot visiem 8 BMX klubu pārstāvjiem PAR, NOLEMJ: 
Atstāt GG čempionu kreklu lietošanas nosacījumus esošajā redakcijā – Latvijas čempionāta sacensībās 
iepriekšējā gada Čempioniem ir jāstartē ar Latvijas BMX Čempiona kreklu. 
 
2.7. Diskusijas rezultātā rodas priekšlikums - aktuālo Latvijas kreklus, kas ir kā goda zīme, lietot tikai 
Eiropas un pasaules sacensības, neizmantot vietēja līmeņa sacensības un/vai treniņos. 
 
2.8. Biedrības “BMX Rīga” valdes locekļa A.Kibara priekšlikums. 
Priekšlikums, ka treniņiem sacensību dienā jānotiek ar pilnu tiesnešu un medicīniskā personāla sastāvu un tikai 
ar Galvenā tiesneša atļauju un vadību. Par medicīnisko personālu Latvijas sacensībām aicinu strikti noteikt, ka 
tās apkalpot drīkst tikai ARS, VC4 vai NMPD. Aicinu, ja organizē treniņus iepriekšējā dienā, tad arī tiem būtu 
jānotiek medicīniskā personāla uzraudzībā. 



Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina noteikt, ka medicīniskajam personālam jāatbilst normatīvo aktu 
prasībām par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu un to kontrolē sacensību rīkotājklubs. 
Brīvie treniņi notiek bez tiesnešu un medicīnas personāla līdzdalības, katrs pats atbild par savu drošību 
trasē. 
 
2.9. Biedrības “BMX aģentūra” valdes locekļa Jāņa Mažrima priekšlikums. 
Priekšlikums svītrot punktu – maksa par brīvajiem treniņiem tiek noteikta 5 EUR par dalībnieku. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par vārda redakcijas maiņu no “tiek noteikta” uz “var tikt 
noteikta”. 
Balsojot visiem 8 BMX klubu pārstāvjiem PAR, NOLEMJ: 
Mainīt GG redakciju - Maksa par brīvajiem treniņiem var tikt noteikta 5 EUR par dalībnieku. 
 
2.10. Biedrības “BMX aģentūra” valdes locekļa Jāņa Mažrima priekšlikums. 
Priekšlikums sadaļā Velosipēds un drošība svītrot rindkopu: 
“Sezonas pirmajās sacensības Galvenais tiesnesis veic braucēja velosipēda un ekipējuma tehnisko komisiju, 
pārbaudot vai velosipēds/ekipējums atbilst sacensību noteikumiem un uzliekot uzlīmi uz numura plates, kā 
apstiprinājumu, ka tehniskā komisija ir veikta. Ja braucējam sezonas laikā mainās numura plate viņa paša 
pienākums ir sameklēt Galveno tiesnesi un atkārtoti iziet tehnisko komisiju”. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par iepriekš minētās rindkopas svītrošanu no GG redakcijas. 
Balsojot visiem 8 BMX klubu pārstāvjiem PAR, NOLEMJ: 
Svītrot no GG redakcijas  - “Sezonas pirmajās sacensības Galvenais tiesnesis veic braucēja velosipēda un 
ekipējuma tehnisko komisiju, pārbaudot vai velosipēds/ekipējums atbilst sacensību noteikumiem un 
uzliekot uzlīmi uz numura plates, kā apstiprinājumu, ka tehniskā komisija ir veikta. Ja braucējam 
sezonas laikā mainās numura plate viņa paša pienākums ir sameklēt Galveno tiesnesi un atkārtoti iziet 
tehnisko komisiju”. 
 
2.11. Biedrības “BMX Mārupe” valdes locekļa Māra Liberta priekšlikums. 
Dzēst 3.2. punktā tekstu – Sevišķi jaunākajiem (Challenge klašu) dalībniekiem tiek rekomendēti velosipēda 
drošības polsteri, kas nav platāki par 1 cm. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par 3.2.punkta teksta dzēšanu no GG redakcijas. 
Balsojot visiem 8 BMX klubu pārstāvjiem PAR, NOLEMJ: 
Svītrot no GG redakcijas 3.2.punkta tekstu - Sevišķi jaunākajiem (Challenge klašu) dalībniekiem tiek 
rekomendēti velosipēda drošības polsteri, kas nav platāki par 1 cm. 
 
2.12. Biedrības “BMX Mārupe” valdes locekļa Māra Liberta priekšlikums. 
Punktā Kluba maiņa. Veikt redakcionāla izmaiņas pēdējā teikumā papildinot to ar  - juridiskas un/vai finansiālas 
saistības. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par redakcijas - juridiskas un/vai finansiālas saistības - 
papildināšanu GG. 
Balsojot visiem 8 BMX klubu pārstāvjiem PAR, NOLEMJ: 
Mainīt GG redakciju – pārējā laikā sportists var brīvi mainīt klubu, izņemot gadījumus, ja sportistu ar 
klubu saista juridiskas un/vai finansiālas saistības. 
 
2.13. Biedrības “BMX Mārupe” valdes locekļa Māra Liberta priekšlikums. 
Priekšlikums par Elektronisko uzskaites sistēmu. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina Klubu pārstāvjiem noskaidrot informāciju par braucēju 
elektronisko uzskaites sistēmu un iesniegt to LRF. 
 
2.14. Biedrības “BMX sporta kluba Tālava” trenera Olafa Lakuča priekšlikums. 
Precīzi nodefinēt un iekļaut GG LRF atbalstītās sacensības, kritēriji, nosacījumi. 
Noskaidrojās, ka tas jau ir definēts esošajā GG 1.punkta redakcijā. 
 
2.15. Biedrības “BMX sporta kluba Tālava” trenera Olafa Lakuča priekšlikums. 
Precīzi nodefinēt un iekļaut GG kritērijus/ nosacījumus pēc kādiem LRF iekļauj vai neiekļauj sacensības 
Latvijas BMX sacensību kalendārā. 



Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina Sacensību kalendārā iekļaut visas Latvijas BMX sacensības. 
 
2.16. Diskusiju rezultātā izvirzīts priekšlikums par Kalendāra maksas ieviešanu no 2020.gada. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par Kalendāra maksas ieviešanu no 2020.gada. 
Balsojot visiem 8 BMX klubu pārstāvjiem PAR, NOLEMJ: 
Ieviest Kalendāra maksu ar 2020.gadu. 
Par Kalendāra maksas apmēru un Kalendāra projekta izstrādi lemt, kāda no nākamajām padomes sēdēm. 
 
2.17. Diskusiju rezultātā no LRF E.Dupata puses tiek izvirzīts priekšlikums. 
Turpmāk BMX klubu padomes sēdi sasaukt jau kalendārā gada oktobrī un lemt par nākamā gada 
sacensību Kalendāru. 
 
2.18. Biedrības “BMX sporta kluba Tālava” trenera Olafa Lakuča priekšlikums. 
Vienoties par iekļaušanu GG un nepieciešamības gadījumā precīzi izskaidrot visus izstrādātos un pieņemtos 
UCI/LRF/Klubu padomes noteikumus/ieteikumus, kas attiecas uz bērnu un jauniešu vecuma grupām BMX 
sporta veidā. 
Šis priekšlikums pārklājas ar padomes dienas kārtības jautājumu Nr.4. Šis priekšlikums tiks diskutēts sapulces 
turpinājumā. 
 
2.19. Biedrības “BMX sporta kluba Tālava” trenera Olafa Lakuča priekšlikums. 
Dalības maksa, naudas balvas Latvijas sacensībās, lielums, pamatotība, vecuma kategorijas naudas balvām. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par Dalības maksas paaugstināšanu. 
Balsojot Biedrībai “BMX sporta klubs Tālava” , Nodibinājumam “Māra Štromberga aģentūra” un Biedrībai “ 
BMX Rīga” PAR un pārējiem 5 BMX klubiem palsojot PRET, NOLEMJ: 
Nepaaugstināt Dalības maksu par sacensībām. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols priekšlikumu mainīt naudas balvu sadalījumu MJ un ME grupās, kā arī ieviest 
naudas balvas B15 un B16 grupās piedāvāt atstāt kā atklātu. Klubiem nepieciešam iesūtīt konkrētus 
priekšlikumus LRF par naudas balvu sadalījumu pa grupām. 
 
2.20. Diskusiju rezultātā izvirzīts priekšlikums ieviest tikai bezskaidras naudas norēķinu kārtību par sacensību 
dalības maksām. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par bezskaidras naudas (pārskaitījums) norēķinu kārtību par 
sacensību Dalības maksām. 
Balsojot visiem 8 BMX klubu pārstāvjiem PAR, NOLEMJ: 
Papildināt GG redakciju sadaļā Dalībnieku reģistrācija – kluba pārstāvis veic dalības maksu apmaksu 
tikai ar bankas pārskaitījumu, naudas summai ir jābūt ienākušai organizatora bankas kontā līdz 
sacensību treniņu sākumam. Ja apmaksu nevar veikt līdz sacensību treniņu sākuma, tad klubam/ sporta 
skolai jāiesniedz organizatoram Garantijas vēstule par maksājuma veikšanu. 
 
2.21. Diskusiju rezultātā izvirzīts priekšlikums par dalības maksu noteikšanu otrās dienas sacensībās. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina papildināt GG redakciju, ka otrās dienas sacensības dalības maksu 
nosaka rīkotājklubs. 
 
2.22. Padomes sēdes vadītājs A.Ozols informē, ka apmaksu par tiesnešu darbu LRF sacensībās veic LRF 
tikai ar pārskaitījumu. 
 
2.23. Diskusiju rezultātā izvirzīts priekšlikums BMX sacensību vecuma ieteikumu tabulu iekļaut GG sastāvā kā 
pielikumu. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par BMX sacensību vecuma ieteikumu tabulu, iekļaujot to GG 
sastāvā kā pielikumu. 
Balsojot visiem 8 BMX klubu pārstāvjiem PAR, NOLEMJ: 
Papildināt GG ar pielikumu - BMX sacensību vecuma ieteikumu tabula. 
 
3. BMX GG 2019 apstiprināšana – A.Ozols 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par 2019.gada GG redakcijas apstiprināšanu. 



Balsojot visiem 8 BMX klubu pārstāvjiem PAR, NOLEMJ: 
Apstiprināt 2019.gada GG jauno redakciju. 
 
4. BMX Rīga aicinājums dalībnieku vecuma ierobežojumiem – A.Kibars 
Priekšlikums ir noteikt kopējo sacensību skaitu sezonā, nevis ierobežot konkrēti Eiropas kausu sacensību 
apmeklējumu skaitu, lai kluba pārstāvji un treneri varētu paši noteikt kuras sacensības apmeklēt. BMX 
sacensību vecuma ieteikumu tabulā iekļauto informāciju uz 2019.gadu noteikt kā rekomendējošu ne obligātu. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par BMX sacensību vecuma ieteikumu tabulu, nosakot 
rekomendējoša statusa piemērošanu uz 2019.gadu. 
Balsojot 5 BMX klubiem PAR un 3 klubiem PRET, NOLEMJ: 
Piemērot BMX sacensību vecuma ieteikumu tabulai rekomendējošu statusu 2019.gada sezonā. 
 
5. BMX blakusvāģu dalībnieku atruna – K.Ezītis 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par Dalībnieka atrunas ieviešanu, lai nodrošinātu, ka katrs pats 
uzņemas atbildību par piedalīšanos blakusvāģu sacensības. 
Balsojot visiem 8 BMX klubu pārstāvjiem PAR, NOLEMJ: 
Ieviest Dalībnieka atrunu. 
 
6. Latvijas sportistu kvalificēšanās BMX Eiropas čempionātam 2019 – A.Ozols 
Čempionāta rīkotāja valsts katrā Challenge kategorijā var pieteikt 32 sportistus. LRF ieteikums, ja kādā no 
kategorijām grib pieteikties vairāk par 32 dalībniekiem, tad pieteikšanās secību nosaka – pēc 2018.gada 
Latvijas BMX čempionāta rezultātiem un pēc 2019.gada SMScredot.lv BMX čempionāta pirmo 4 posmu 
kopvērtējuma rezultātiem. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par kritērijiem pēc kuriem braucēji var kvalificēties EČ – top 8 
katras vecuma grupas braucēji pēc 2018.gada Latvijas BMX čempionāta rezultātiem un 24 labākie no 
SMScredit 3 posmu kopvērtējuma katrā vecuma grupā. 
Balsojot visiem 8 BMX klubu pārstāvjiem PAR, NOLEMJ: 
Papildināt GG redakciju par kvalifikācijas kritērijiem 2019.gada Eiropas čempionātā - top 8 katras 
vecuma grupas braucēji pēc 2018.gada Latvijas BMX čempionāta rezultātiem un 24 labākie no 
SMScredit.lv BMX Čempionāta 2019.gada 3 posmu kopvērtējuma katrā vecuma grupā. 
 
Padome sēdi beidz 2019. gada 20. februārī plkst. 16.15 
 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols 
 
 
  
  
 
 


