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Piedalās Latvijas BMX klubu vadītāji vai pilnvarotie pārstāvji: 
Uldis Balbeks “Mītavas kumeļi” – ar balstiesībām; 
Olafs Lakučs “Tālava” – ar balstiesībām; 
Ivo Lakučs “Māra Štromberga aģentūra” – bez balstiesībām; 
Dzintars Krauklis “Māra Štromberga aģentūra” – ar 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; 
Dzintars Lejnieks “BMX Rīga” – ar balstiesībām; 
Edgars Dupats Latvijas riteņbraukšanas federācija – bez balstiesībām; 
Māris Liberts “BMX Mārupe” – bez balstiesībām; 
Guntis Ruskis “BMX Mārupe” – ar balstiesībām; 
Artis Ozols, Latvijas riteņbraukšanas federācija bez balstiesībām; 
Vents Štrombergs, “BMX klubs Madona/Gulbene” – ar balstiesībām; 
Arnis Krists Zecmanis, Sporta skola Spars – ar balstiesībām; 
Jānis Mažrims “BMX aģentūra”, Ventspils – bez balstiesībām; 
Daiga Mažrima “BMX aģentūra”, Ventspils – bez balstiesībām. 
 
BMX Klubu padomē sanākuši desmit no trīspadsmit klubu balstiesīgajiem pārstāvjiem. Padome ir lemttiesīga.  
 
Sēdi vada: LRF BMX menedžeris Artis Ozols 
Protokolē: Daiga Mažrima 
 
Dienas kārtības jautājumi: 

1. Ziņojums par UEC BMX Eiropas komisijas sēdi, UEC jaunumi – A.Ozols 
2. Ziņojums par BMX treneru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem – A.Ozols 
3. Sacensību dalības maksas celšana uz 10 EUR – Dz.Lejnieks 
4. Elektroniskās uzskaites sistēmas ieviešana sacensību rezultātu apkopošanai – Dz.Lejnieks 
5. Kopēji iepirkumi Latvijas BMX seriālam – Dz.Lejnieks 
6. Klubu Padomes biedru balsošanas kārtība – Dz.Lejnieks 
7. Mārketinga pasākumi BMX atpazīstamības celšanai Latvijā, un Atbalstītāju piesaistīšanai visas 

BMX vides uzlabošanai – Dz.Lejnieks 
Dažādi: 
- BMX LČ rīkošana kopā ar lietuviešiem (Elite, Juniori) – A.Ozols 
- Tiesnešu trūkuma risinājums – A.Ozols 
- BMX Čempionu kreklu pasniegšana – A.Ozols 

 
1.Ziņojums par UEC BMX Eiropas komisijas sēdi, UEC jaunumi – A.Ozols 
Valmiera ir pieteikusies uz 2021., 2022., 2023. gada Eiropas kausa kārtām. Ir apstiprināts, ka 2021.gadā 
Eiropas kausa kārta Valmierā notiks jūnija mēnesī. 
Valmiera tika apstiprināta kā UEC reģionālais attīstības centrs, tas nozīmē, ka ar UEC solidaritātes atbalstu 
būs iespējams rīkot dažādas nometnes, treneru apmācības, u.c. pasākumus. 



No 2020.gada EČ būs vēl viena papildus čempionāta klase – U23, klase starp Junioriem un Elite (Juniori 17-
18 g.v., U23 19-22 g.v., Elite 23 g.v. un vecāki). Tas dod iespēju saņemt LOV un citu valsts un pašvaldības 
iestāžu atbalstu kā atsevišķai grupai. 
Komandu Time trial, kas Valmierā notika kā izmēģinājuma sacensības ir apstiprināta kā oficiāla disciplīna 
2020. gada EČ. EČ būs papildus medaļa vīriešu sacensībām, sieviešu sacensībām un mix sacensībām, kopā 
trīs medaļas. Ņemot vērā arī U23, kopā uz nākamo gadu būs klāt 5 jaunas medaļas un čempionu krekli. 
Elites braucējiem no 2020. gada jauna sistēma, kas nozīmē viens priekšbrauciens, viens cerību brauciens un 
tālāk daļfināli, lai to nodrošinātu būs nepieciešami transponderi. Eiropas kausā Junioriem un Elitei no 
2020.gada būs transponderu sistēma, kas, visticamāk, būs jāpērk pašiem, nebūs tā kā Pasaules kausā, kur tas 
tiek iedots.  
Komandu sacensībās īpašu izmaiņu nav, vienīgi, ka tiks paaugstināta dalības maksa, līdz ar to būs arī naudas 
balvas. 
Norvēģijā, Rade posmā, kā pēdējā posmā, apbalvošana nenotiks. Kopvērtējuma apbalvošana EČ, Dessel. 
Eiropas kausos tiks dotas numuru plates pirms pirmā posma un tās būs labākas kvalitātes, lai nebūtu jādod uz 
katru posmu. 
No 2021.gada Eiropas kauss un EČ būs no 8.g.v. arī UCI PČ ir no 8.g.v., attiecīgi Eiropas kauss un EČ tiek 
pielīdzināts PČ kategorijām. 
A.Ozols uz nākamo bmx klubu padomes sēdi iesniegs informāciju par maksājumiem G.Pētersīlim. 
 
2.Ziņojums par BMX treneru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem – A.Ozols 
Tika nolemts, par Jaunatnes un pieaugušo izlases kritēriju papildināšanu. Kritēriji tiks papildināti tad, kad būs 
zināms LRF budžets, tad arī būs zināms kādus pasākumus iespējams atļauties ņemot vērā budžetu. Atkarībā 
no pasākumiem tiks izvirzīti kritēriji, lai šīm izlasēm atlasītos. Diskusija bija par 14 gadus veciem jauniešiem. 
Par šo nebija vienprātības. Netika pieņemts neviens lēmums par kuru šobrīd būtu jālemj, lai lēmums iegūtu 
kādu juridisku spēku. 
Turpinājumā Ivo Lakuča, kā izlases galvenā trenera ziņojums par paveikto darbu, kā arī par tiem plānotajiem 
pasākumiem, kuru bija nolēmis nākotnē veikt – ziņojums uz 2lpp tiek nolasīts. Ziņojuma noslēgumā Ivo 
Lakučs lūdz LRF BMX klubu padomi atbalstīt viņa, kā galvenā trenera lēmumu, atsaukt sevi no BMX izlases 
galvenā trenera amata un iesniegt priekšlikumu LRF padomei par manu (I.Lakuča) atcelšanu no ieņemamā 
amata. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par I.Lakuča lūgumu  - atsaukt I.Lakuču no BMX izlases 
galvenā trenera amata un iesniegt priekšlikumu LRF padomei par I.Lakuča atcelšanu no ieņemamā amata. 
Balsojot 7 BMX klubu pārstāvjiem PAR, 1 PRET un 1 ATTUROTIES NOLEMJ: 
Atsaukt I.Lakuču no BMX izlases galvenā trenera amata un iesniegt priekšlikumu LRF padomei par 
I.Lakuča atcelšanu no ieņemamā amata. 
 
3.Sacensību dalības maksas celšana uz 10 EUR – Dz.Lejnieks 
Jau vairākus gadus sacensībās tiek piemērota dalības maksa 6,- EUR apmērā. Katru gadu aug sacensību 
izmaksas (medicīna, apskaņošana, utt.). Nav pamatojums argumentam, ka, paceļot dalības maksu, 
samazināsies dalībnieku skaits. It īpaši, ja dalības maksu sacensībās lielākajai daļai klubu apmaksā 
pašvaldības / sporta skolas. 
Valstī oficiālais darba algas pieaugums katru gadu sastāda 7-8%, tas nozīmē, ka reālie iedzīvotāju ienākumi 
palielinās. Ieņēmumi no dalības maksām sastādīs būtisku pienesumu sacensību organizatoru budžetā. 
Ja šobrīd “sestdienas” sacensību ieņēmumi sastāda ap 1500 EUR, tad 2020. gadā tie jau varētu būt 2500 EUR. 
Klubiem, ar nelielu sacensību organizēšanas budžetu, tie būs būtiski ieņēmumi, kas ļautu paaugstināt 
sacensību organizēšanas kvalitāti, un “rotācijas principā” iesaistīties arvien vairāk klubiem, tādejādi palielinot 
BMX reģionālo "aptveramību" visas Latvijas mērogā. 
Diskusiju rezultātā tiek secināts, ka visās sporta skolās budžets jau ir iesniegts un iespējams arī pieņemts, līdz 
ar to dalības maksu uz 2020.gadu nav iespējams celt. Tiek piedāvāts celt dalības maksu pakāpeniski - sākot ar 
2021.gadu 8 EUR, 2022.gadā 10 EUR. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par to, ka dalības maksas 2020.gadā netiek mainītas (paliek 6 
eiro apmērā) un dalības maksu 2021.gadā palielinot uz 8 eiro. 



Balsojot 7 BMX klubiem PAR, 2 PRET, 1 ATTUROTIES NOLEMJ: 
Dalības maksa 2020.gadā netiek mainīta, dalības maksa 2021.gadā tiek palielināta uz 8 eiro. 
 
 
4.Elektroniskās uzskaites sistēmas ieviešana sacensību rezultātu apkopošanai – Dz.Lejnieks 
Piedāvājam iegādāties mūsdienīgu sacensību uzskaites sistēmu. Pieņemot, ka sistēmas izmaksas varētu sadalīt 
uz 350 braucējiem, kuri piedalās Latvijas BMX seriālā. Katram braucējam sezonas licences cenu paaugstināt 
attiecīgi par uzskaites sistēmas vērtību. Tādejādi tiktu segtas šīs vienreizējās izmaksas. Un sportisti varētu 
braukt mūsdienīgā, digitālās vides sistēmā. 
Aicinām LRF BMX menedžeri apzināt pieejamās digitālās uzskaites sistēmas, to kopējās izmaksas 
A.Ozols sola noskaidrot kādas ir iespējas iegādāties esošās programmas no UEC un UCI, solidaritātes 
programmas ietvaros, plus JS timing līgumsaistības. Papildus noskaidrot kā tiek nodrošināta elektroniskā 
uzskaites sistēma Tartu. 
 
5.Kopēji iepirkumi Latvijas BMX seriālam – Dz.Lejnieks 
Sezonas sākumā izgatavot (vai iegādāties) vienota dizaina apbalvojumus visa SMScredit.lv seriāla posmiem, 
ar konkrētā posma atšķirības zīmēm. Tādejādi ieekonomējot ap 50% izdevumus seriāla balvām. 
Papildus vienoties ar “Veselības centru 4”, vai citu līdzvērtīgu organizāciju, ka minētā medicīnas iestāde 
apkalpo visu SMScredit.lv seriālu, un otrās dienas sacensības. Sezonā sanāk ~16 sacensības. 
Līdz ar to tiek celta kvalitāte sniegtajiem medicīnas pakalpojumiem, kā arī jāpanāk vienošanās par atlaides 
piešķiršanu 15-25% apmērā. 
BMX Rīga pārstāvis Dz. Lejnieks apņemas sagādāt piedāvājumus pa kopīgiem balvu iepirkumiem. 
A.Ozols apņemas sagādāt piedāvājumus (VC4, NMPD, u.c.) par kopīgu medicīnas pakalpojumu 
nodrošināšanu tikai SMS credit.lv sacensībām un/vai visām kalendāra sacensībām. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par kopīgiem iepirkumiem balvu fondam un medicīnas 
pakalpojumiem SMScredit.lv seriāla sacensību laikā. 
Balsojot 9 BMX klubiem PAR, 1 ATTUROTIES NOLEMJ: 
Veikt aptauju par iepirkumiem kopīgam balvu fondam un medicīnas pakalpojumiem SMScredit.lv 
seriāla sacensību laikā. 
 
6.Klubu Padomes biedru balsošanas kārtība – Dz.Lejnieks 
Diskusija par nākotnē iespējamajām izmaiņām balsošanas kārtībā, kas skar svarīgākos BMX attīstības 
jautājumus. BMX Rīga ir ap 100 braucēji, BMX Mārupe līdzīgi. Balsošanā piedalās visi klubi, kuriem ir 
mazāk pa 10 braucējiem. Skatot svarīgākos jautājumus, balsošana notiek pēc klubu principiem, nevis kopējā 
skaita braucēju interesēm. Respektīvi, pieci mazie klubi, pārstāvot 50 braucējus, var pieņemt lēmumu savās 
interesēs, nevis ievērojot Latvijas lielāko skaitu (300 +) braucēju intereses. Nepieciešams ieviest samērīguma 
principu, īpaši svarīgāko jautājumu pieņemšanā. 
Diskusijā rezultātā nonāk pie secinājuma, ka juridiski nav iespējams, tas ir pretrunā ar Biedrību likumu. 
 
7.Mārketinga pasākumi BMX atpazīstamības celšanai Latvijā, un Atbalstītāju piesaistīšanai visas BMX vides 
uzlabošanai – Dz.Lejnieks 
Atsevišķu LRF Padomes locekļu pārstāvētās organizācijas ar panākumiem piesaista Sponsorus un 
Atbalstītājus gan Valsts, gan pašvaldību un privātajā sektorā. Latvijas MTB velomaratoniem parādījušies 
jauni atbalstītāji, kā arī šosejai. Tas liecina, ka finansējumu piesaistīt IR IESPĒJAMS. 
Aicinu uz diskusiju, par konkrētiem soļiem finansējuma piesaistei. Aicinu apzināt iekšējos resursus LRF vidē, 
izveidot modeli, kā sniegt pienesumu no Klubu Padomes un Klubu pārstāvju puses. Tomēr kopā Latvijā tie ir 
1000+ braucēju vecāki, kuri pārstāv dažādas vides, biznesa sektorus, un dažādus reģionus, un ar kopējiem 
spēkiem noteikti var atrast atbalstu uzņēmēju sektorā. Jāizstrādā konkrēts modelis un konkrēts piedāvājums, ar 
ko šiem vecākiem tālāk nokomunicēt līdz potenciālajiem atbalstītājiem.  
Iespējams, nepieciešama Mārketinga padomes izveide. Iespējams, jāpiesaista “Sponsorship Mārketinga” 
aģentūra. 



Diskusiju rezultātā nonāk pie secinājuma, ka Dz.Lejnieka sagatavoto prezentāciju nepieciešams izsūtīt 
potenciālajiem sponsoriem. Kā papildus variants Sporta mārketinga aģentūru piesaistīšana, sociālo tīklu 
aktualizācija, vairāk vērsta uz BMX. 
Dažādi: 

- Tiesnešu trūkuma risinājums – A.Ozols 
Viens no variantiem sacensību laikā – galvenais tiesnesis, kuru nodrošina LRF un trases tiesneši no katra 
kluba vecāku vidus. 
S.Kārkliņš informē, ka tiesneši ir un var nodrošināt sacensību norisi. 
 

- BMX LČ rīkošana kopā ar lietuviešiem (Elite, Juniori) – A.Ozols 
Elites un Junioru grupas LČ rīkošana kopā ar lietuviešiem. UCI ir devis atļauju rīkot vairākām valstīm kopā 
nacionālos čempionātus, lai samazinātu izmaksas. Punktu sistēma paliek nemainīga. Startē kopā, vērtē 
atsevišķi. Konceptuāli ierosinājums tiek atbalstīts. 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols aicina balsot par BMX LČ rīkošanu kopā ar lietuviešiem. 
Balsojot 9 BMX klubiem PAR, 1 PRET NOLEMJ: 
Rīkot BMX LČ kopā ar lietuviešiem. 
 

- BMX Čempionu kreklu pasniegšana – A.Ozols 
Ir izgatavoti čempionu krekli, diemžēl nav finansiālas iespējas organizēt pasniegšanas ceremoniju. BMX 
klubs Mārupe piedāvā šo pasākumu apvienot ar kluba noslēguma pasākumu 25.01.2020, aicinot arī citus 
interesentus, ne tikai čempionus. BMX klubs Mārupe elektroniski sniegs sīkāku informāciju par pasākuma 
norises formātu un dalības maksām. 
 
 
 
Padome sēdi beidz 2019. gada 28. novembrī plkst. 14.45 
 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols 


