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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ.Nr.40008023340 

Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga, LV-1014 
Padomes sēdes protokola Nr.18 izraksts 

 

Rīgā, 2022.gada 14. septembrī, pulksten 09:30 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Sandis Āķis, 

Edgars Dupats, Mārtiņš Ķeņģis, Uldis Ālītis, Linards Veide, Ivo Čerbakovs. 
 
Uzaicināti: Valdes loceklis un ģenerālsekretārs Toms Markss, valdes loceklis un izpilddirektors 

Artis Ozols, šosejas un MTB menedžeris Armands Bēcis, Valmieras sporta skolas treneris Miks 
Puķītis, biedrības “BMX klubs Mārupe” pilnvarotais pārstāvis Māris Liberts, biedrības “Gravel Bike 
Latvia” valdes loceklis Kārlis Berlands.  

 
Padome sanākusi sešu locekļu sastāvā. Padome ir lemttiesīga.  
 
Sēdi vada: Sandis Āķis 

Protokolē: Toms Markss 
 
Padomes sēdes vadītājs Sandis Āķis izsaka priekšlikumu izskatīt padomes sēdes 

darba kārtībā šādus jautājumus. 
1. Iepriekšējās padomes sēdes protokola parakstīšana; 
2. Par Ivo Lakuča un Kristena Krīgera darbībām Eiropas Riteņbraukšanas savienības  BMX 

Eiropas kausa 11. un 12.posma sacensību laikā; 
3. Ziņojums par LRF darbību augusta un septembra mēnešos; 
3. Biedrības “Rave team” iesniegums par iestāšanos LRF; 

4. Par Latvijas čempionāta Gravel riteņbraukšanā rīkošanas tiesību piešķiršanu 2023. gadam;   
5. Par šosejas riteņbraukšanas izlases dalību pasaules čempionātā Austrālijā; 
6. Ziņojums par LRF finanšu situāciju periodā jūnijs – augusts; 

7. Par LRF sezonas gada svinīgā pasākuma sarīkošanu; 
 
2. Par Ivo Lakuča un Kristena Krīgera darbībām Eiropas Riteņbraukšanas savienības  

BMX Eiropas kausa 11. un 12.posma sacensību laikā – A. Ozols. 
A. Ozols informē padomes locekļus un uzaicinātos par saņemto ziņojumu no starta barjeras 
ražotāja “ProStuff LLC” (ProGate) par BMX starta barjeras regulācijas iespējām un to ietekmi uz 

barjeras krišanās ātrumu pēc iepriekš  sagatavotajiem un nosūtītajiem jautājumiem (skat. 
Pielikumu Nr.1). A. Ozols norāda, ka “ProStuff LLC” atteicās no nepieciešamības apmeklēt Māra 
Štrombera BMX trasi “Valmiera”, lai apskatītu starta barjeru klātienē, kā arī nav sniedzis atbildes 

uz LRF nosūtītajiem jautājumiem pēc būtības, tostarp nepasakot tieši kādu ietekmi uz barjeras 
krišanu atstājusi iespējamā barjeras regulācija. A. Ozols informē, ka ziņojumā ir norādīti daudzi 
faktori, kas var ietekmēt barjeras krišanas ātrumu, tostarp pastāv divi veidi kā persona var 

ietekmēt barjeras krišanas ātrumu. Visnozīmīgākais ir, regulējot gaisa spiediena regulatoru, bet 
mazāk nozīmīgs - regulējot bufera programmu (“Bumper Program”) vadības pultī. Padomes 
locekļi un uzaicinātie diskutē par “ProStuff LLC” ziņojumā minētajiem faktoriem, kā arī 

iespējamajām sankcijām pret sportistu un treneri. E. Dupats vērš uzmanību uz trases saimnieka 
atbildību par drošības pasākumu ievērošanu, lai netiktu pieļauta pašrocīga piekļuve trasei.  
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Padome, balsojot Sandim Āķim, Ivo Čerbakovam, Mārtiņam, Ķeņģim, Linardam 
Veidem un Uldim Ālītim par,  NOLEMJ: 
2.1. Atzīt, ka Ivo Lakuča un Kristena Krīgera atrašanās trasē UEC Eiropas kausa BMX 

riteņbraukšanā 11.posma laikā pēc oficiālajiem treniņbraucieniem un laikā, kad trase citiem 
sportistiem un treneriem ir slēgta, nav attaisnojama un tā neatbilst fair play principiem sportā;  
2.2. Noteikt Ivo Lakučam sešu mēnešu (skaitot no 25.06.2022.) aizliegumu piedalīties jebkādā 

statusā LRF, UEC, UCI jurisdikcijā esošajās sacensībās par fair play principa pārkāpumu; 
2.3. Ņemot vērā apstākļus, ka sportists Kristens Krīgers trasē atradās bez velosipēda, bez reālas 
darbības pie starta barjeras, kā arī apstākli, ka šis ir sportista pirmais pārkāpums līdzšinējā 

karjerā, izteikt Kristenam Krīgeram par fair play principa pārkāpumu nosodījumu, kā arī uzdot A. 
Ozolam vērsties UEC, lai tā izskata un pieņem lēmumu par sportista UEC BMX Eiropas kausa 
11.posma rezultāta (6.vieta) anulēšanu.    

 
 
 
Sandis Āķis       

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Prezidents     ____________________________ 
      (paraksts) 

 
Edgars Dupats       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 

Padomes loceklis    ____________________________ 
                 (paraksts) 
Mārtiņš Ķeņģis     

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
      (paraksts) 

Linards Veide 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 

      (paraksts) 
 
 

Uldis Ālītis 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 

      (paraksts) 
 
Ivo Čerbakovs 

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
      (paraksts) 
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Protokolists Toms Markss   ____________________________ 
      (paraksts) 

 
IZRAKSTS PAREIZS 
biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 

ģenerālsekretārs        T.Markss 
 
 

Rīgā, 2022.gada 14. septembrī 
 


