
Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

R.Feldmaņa iela 11, Rīga, LV-1014 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 3–20 
 
Zoom platformā 
2020. gada 17.novembrī, pulksten 12.00 
 
Piedalās Latvijas BMX klubu vadītāji vai pilnvarotie pārstāvji: 
Uldis Balbeks “Mītavas kumeļi” – ar balstiesībām; 
Olafs Lakučš “Tālava” – ar balstiesībām; 
Aivo Bučiņš “BMX Tukums” – ar balstiesībām; 
Ainars Donis “Saldus Ozolēni” – ar balstiesībām; 
Ģirts Kātiņš Smiltene BJSS “Silvas Ziķeri” – ar balstiesībām; 
Dzintars Lejnieks “BMX Rīga” – ar balstiesībām; 
Māris Liberts “BMX Mārupe” – ar balstiesībām; 
Jānis Šķeperis Sporta skola Spars – ar balstiesībām; 
Ivo Lakučs Māra Štromberga aģentūra, “Valmieras puikas” – ar balstiesībām 
Edgars Dupats Latvijas riteņbraukšanas federācija – bez balstiesībām; 
Artis Ozols, Latvijas riteņbraukšanas federācija – bez balstiesībām; 
Daiga Mažrima “BMX aģentūra”, Ventspils – bez balstiesībām. 
 
BMX Klubu padomē sanākuši deviņi no trīspadsmit klubu balstiesīgajiem pārstāvjiem. Padome ir lemttiesīga.  
 
Sēdi vada: LRF BMX menedžeris Artis Ozols 
Protokolē: Daiga Mažrima 
 
Dienas kārtības jautājumi: 

1. LRF Prezidenta kandidāta Kārļa Berlanda uzruna (10 min.) 
2. LRF Prezidenta kandidāta Sanda Āķa uzruna (10 min.) 
3. LRF Prezidentu kandidātu atbildes uz jautājumiem (10 min.) 
4. Balsojums par BMX sacensību norises variantiem – 1.variants vai 2.variants – A.Ozols 
5. Pēc 4.punkta balsojuma rezultātiem notiek papildus balsojums par punktiem attiecīgi vai: 1.1.-

1.10, vai 2.1.-2.6. – A.Ozols 
6. Balsojums par Mītavas Kumeļi ierosinājumu Nr. 1 – U.Balbeks 
7. Balsojums par Mītavas Kumeļi ierosinājumu Nr. 2 – U.Balbeks 
8. Balsojums par Silvas Ziķeri ierosinājumu Nr. 1 – Ģ.Kātiņš 
9. Balsojums par Silvas Ziķeri ierosinājumu Nr. 2 – Ģ.Kātiņš 

 
1. LRF Prezidenta kandidāta Kārļa Berlanda uzruna. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina izteikties LRF prezidenta amata kandidātu Kārli Berlandu. 
 
2. LRF Prezidenta kandidāta Sanda Āķa uzruna. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina izteikties LRF prezidenta amata kandidātu Sandi Āķi. 

 
3. LRF Prezidentu kandidātu atbildes uz jautājumiem. 
Jautājums K.Berlandam – Kā izvēlējāties Ģ.Spilbergu par BMX kontaktpersonu savā komandā? 
Ģirtu pazīstu sen, viņa dēls trenējas BMX, viņš bija vienīgais man tuvākais zināmais cilvēks tieši BMX jomā. 
Savā komandā esmu aicinājis cilvēkus kuriem es uzticos. 
 
Jautājums K.Berlandam – Kā plānojat piesaistīt finanses? 
Šobrīd (ārkārtas situāciju laikā) tas ir sensitīvs jautājums. 
 



Jautājums abiem kandidātiem par iekšējo un ārējo komunikāciju ar BMX biedriem? 
Abi kandidāti plāno uzlabot un attīstīt gan iekšējo, gan ārējo komunikāciju. 
 
Jautājums abiem kandidātiem par BMX prioritātēm viena, trīs un piecu gadu periodā? 
K.Berlands – jāturpina darbs pie iesāktiem projektiem. Audzēkņu un vecāku izglītošana. 
S. Āķis – Mērķis pieturēties pie Olimpiādes četru gadu cikla. Divi Eiropas sacensību posmi Latvijā. UCI līmeņa 
trase (Mežaparkā). Valmieras internāta saglabāšana. Treneru izglītošana, Treniņmetodes pilnveidošana.  
 
Vai A.Ozols tiek iekļauts turpmākajā LRF komandā? 
K.Berlands – Jā 
S.Āķis – Jā 
 
4. Balsojums par BMX sacensību norises variantiem – 1.variants vai 2.variants – A.Ozols 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par vienu no variantiem. 
Balsojot 3 klubiem par 1.variantu un 5 klubiem par 2.variantu un 1 klubam atturoties, NOLEMJ: 
BMX sacensību norises variants 2021.gada sezonā – 2.variants. 
Variants Nr. 2: 
“Sponsora vārdā” BMX čempionāts vai BMX Latvijas kauss (posma nosaukums pēc rīkotāja izvēles): 

- 2.1. 8 posmi (Sestdienās) + Svētdienās kluba sacensības (pēc izvēles) 
- 2.2. Posmi notiek ar secību ne biežāk, kā: posms – brīva nedēļas nogale - posms; 
- 2.3. Dalības maksa 8 EUR 
- 2.4. Kopvērtējumā vērtē 6 posmus. Kopvērtējums sākot no B10, G10. 
- LRF līdzfinansējums atkarīgs no “Sponsora” un LSFP līdzfinansējuma. 

2.5. *Lai LRF BMX sacensību kalendārā ievietotu sacensības, reģistrācijas maksa ir 250 EUR (par katras dienas 
sacensību). Visus LRF BMX sacensību reģistrācijas ieņēmums LRF novirza Gustava Pētersīļa atbalstam. 
2.6. **1 EUR par katru dalībnieku, katrās LRF kalendārā reģistrētās BMX sacensībās tiek novirzīts sacensību 
rezultātu uzskaites nodrošinātājam. 
 
5. Pēc 4.punkta balsojuma rezultātiem notiek papildus balsojums par punktiem attiecīgi vai: 1.1.-1.10, 
vai 2.1.-2.6. – A.Ozols 
Balsojums par punktu 2.1. - 8 posmi (Sestdienās) + Svētdienās kluba sacensības (pēc izvēles). 
Balsojot visiem 9 BMX klubu pārstāvjiem PAR, NOLEMJ: 
2021.gada BMX sezonā rīkot 8 posmu (Sestdienās) + Svētdienās pēc kluba iniciatīvas. 
 
Balsojums par punktu 2.2. - Posmi notiek ar secību ne biežāk, kā: posms – brīva nedēļas nogale – posms. 
Balsojot 7 BMX klubu pārstāvjiem PAR un 2 atturoties, NOLEMJ: 
2021.gada BMX sezonā sacensību posmus rīkot secībā ne biežāk kā: posms – brīva nedēļas nogale – 
posms. 
 
Balsojums par 2.3.puntu netiek veikts – dalības maksa tiek piemērota 8 EUR. 
 
Balsojums par 2.4.punktu tiek sadalīts.  
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par to vai ir nepieciešams kopvērtējums. 
Balsojot 8 BMX klubu pārstāvjiem PAR un 1 PRET, NOLEMJ: 
2021.gada BMX sezonā veidot sacensību kopvērtējumu. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par vecumu no kāda tiks veikts kopvērtējums. Varianti: 
no 10 g.v.  
Balsojot 4 BMX klubu pārstāvjiem PAR un 5 PRET 
no 13 g.v. 
Balsojot 5 BMX klubu pārstāvjiem PAR un 4 PRET, NOLEMJ 
2021.gada BMX sezonā kopvērtējumu veikt no 13 g.v. 
Jautājums par posmu skaitu kopvērtējumam tiek atlikts uz nākamo BMX klubu padomes sēdi. 
Balsojums par punktu 2.5. - LRF BMX sacensību kalendārā ievietotu sacensības, reģistrācijas maksa ir 250 
EUR (par katras dienas sacensību). 
Balsojot visiem 9 BMX klubu pārstāvjiem PAR, NOLEMJ: 



Ieviest kalendāra maksu. Lai LRF BMX sacensību kalendārā ievietotu sacensības, tiek piemērota 250 
EUR reģistrācijas maksa (par katras dienas sacensībām). 
 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina atlikt 2.6. punkta jautājuma diskusiju uz nākamo BMX klubu padomes 
sēdi. 
 
6. Balsojums par Mītavas Kumeļi ierosinājumu Nr. 1 – U.Balbeks 
G.Pētersīļa atbalstam no sacensībām novirza 200 eiro, atlikušos 50 eiro novirza kopvērtējuma apbalvošanai 3 
grupām, kur sezonas beigās apbalvo eliti, sievietes un 15-16 jauniešus, kur sadalījums 40% elites viri, 30% 
sievietes un 30% B15-16 (apbalvo katras grupas top 3 vietas, attiecīgi 1v 50%, 2v 30% 3v 20%) 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina atlikt šī jautājuma izskatīšanu uz nākamo BMX klubu padomes sēdi. 
 
7. Balsojums par Mītavas Kumeļi ierosinājumu Nr. 2 – U.Balbeks 
Kopvērtējums tikai šim 3 grupām (B15/16, elite un sievietes), parejam ne. 
Tika veikts balsojums, ka kopvērtējums tiek vērtēts no 13 g.v. 
 
8.Balsojums par Silvas Ziķeri ierosinājumu Nr. 1 – Ģ.Kātiņš 
Klubi paši var noteikt dalības maksas sacensībām. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par to, ka tām sacensībām kuras ir iekļautas LRF kalendārā, tiek 
noteikta vienāda dalības maksa.  
Balsojot 8 BMX klubu pārstāvjiem PAR, 1 ATTUROTIES NOLEMJ: 
Piemērot vienādu dalības maksu visām LRF kalendārā esošajām sacensībām neatkarīgi no sacensību 
dienas (sestdiena vai svētdiena). 
 
9.Balsojums par Silvas Ziķeri ierosinājumu Nr. 2 – Ģ.Kātiņš  
Klubu padome izstrādā kritērijus sacensìbu kategoriju noteikšanai. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina atlikt šo jautājumu uz 2021.gada janvāri. 
 
 
 
Padome sēdi beidz 2020. gada 17. novembrī plkst. 14.10 
 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols 


