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 Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

LRF BMX treneru sapulces protokols Nr. 1/20 
 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2020. gada 25. februārī, pulksten 11:00 
 
Piedalās BMX riteņbraukšanas treneri: Olafs Lakučs (BMX klubs “Tālava”, Valmiera/Valmieras 
bērnu sporta skola), Uldis Balbeks (BMX klubs “Mītavas Kumeļi”, Jelgava/Jelgavas bērnu un 
jauniešu sporta skola), Arnis Zecmanis (Sporta skola “Spars”, Ventspils), Jānis Lapsiņš (BMX 
klubs “BMX Rīga”/Rīgas Riteņbraukšanas skola), Aivo Būčiņš (BMX klubs Tukums). 
 
Uzaicināti: LRF BMX sporta menedžeris Artis Ozols  
 
Sēdi vada: Artis Ozols 
Protokolē: Artis Ozols 
 
Sapulces vadītājs A.Ozols izsaka priekšlikumu izskatīt sapulces darba kārtībā šādus 
jautājumus. 
1. Par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas modeļa pilnveidi. 
 
 
1. Par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas modeļa 
pilnveidi. 
A.Ozols informē trenerus ar Izglītības un zinātnes ministrijas dokumentu par profesionālās 
ievirzes izglītības programmas modeļa pilnveidi. A.Ozols norāda, ka dokumentam pievienotajā 
pielikumā Nr.1 “Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu 
rezultativitātes kritēriji sportā un nosacījumi attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu” 
paaugstināti minimālais nepieciešamo audzēkņu skaits lielākajā daļā grupu. Treneri un 
uzaicinātie diskutē par ministrijas priekšlikumiem. J.Lapsiņš norāda, ka BMX trases apstākļos, 
kad pie starta barjeras var vienlaicīgi nostāties 8 cilvēki, maksimālais audzēkņu skaits vienā 
grupā nevarētu būt vairāk par astoņi audzēkņi. Treneri diskutē, ka ņemot vērā BMX specifiku, 
kad ar BMX sporta veidu reti, kad var sākt nodarboties no 11 gadiem, pēkšņi palielināt 
audzēkņu skaitu grupās no MT-5 ir vienkārši neiespējami. O.Lakučs norāda, ka audzēkņu 
palielinājumu grupās varētu nodrošināt tikai, ja izmaiņas ieviestu pakāpeniski, sākot ar SSG 
grupu. Treneri diskutē par rezultativitātes kritērijiem un nepieciešamajām izmaiņām to 
formulējumā. U.Balbeks norāda, ka nav matemātiska pamatojuma audzēkņu skaita 
pieaugumam grupās, jo dzimstība valstī nepaaugstinās un ievērojami vairāk bērnu nodarboties 
ar sportu nav sākuši. Audzēkņu skaita tūlītēja palielināšana, nozīmēs vairāku grupu slēgšanu, 
kas var novest arī pie dažu sporta skolu BMX sekciju slēgšanu. 
 
Treneri, balsojot par Olafam Lakučam, Uldim Balbekam, Arnim Zecmanim, Aivo 
Būčiņam, Jānim Lapsiņam, NOLEMJ IETEIKT: 
1.1. No nākamā mācību gada (2020/2021) atstāt izglītojamo skaitu 8 (astoņi) SSG grupā un 
turpināt pakāpenisku audzēkņu skaita palielināšanu grupās, katru gadu, ņemot vērā jaunās SSG 
grupas audzēkņu virzību. 
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1.2. Ņemot vērā BMX sportistu pieaugumu Latvijā (licencēto dalībnieku skaits, katru gadu 
pieaug aptuveni 5%), pakāpenisko pieaugumu treniņu grupās plānot +5% robežās. 
1.3. Ņemot vērā SSG grupas vecuma amplitūdu – 5 gadi (6-11 gadi), ieviest šādu vecuma 
amplitūdu arī pārējās treniņu grupās. 
1.4. Pilnveidot rezultativitātes kritērijus grupām no MT-1 līdz MT-7, kur kontrolnormatīvu izpilde 
būtu pietiekams rezultativitātes kritērijs. 
1.5. Ņemot vērā Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības noteikto vecuma grupu – U23, ASM 
grupā kā maksimālo audzēkņa vecumu aicināt noteikt pilnus 22 gadus. 
1.6. Aicināt apstiprināt LRF ietiktos BMX rezultativitātes kritērijus.  
1.7. Aicināt apstiprināt LRF papildinātos BMX VFS kontrolnormatīvus ar meiteņu 
kontrolnormatīviem. 
  
 
LRF BMX treneru sapulce darbu beidz pulksten 12:40. 
 
 
 
 
 
Protokolists Artis Ozols   ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


