
        

Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 

Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 

 

BMX klubu padomes sēdes protokols Nr. 5 

 

Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 

2014. gada 15. oktobrī, pulksten 11:00 

 

Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas BMX klubu padomes locekļi – turpmāk 

tekstā, BMX klubi: Ivo Lakučš (MŠA), Olafs Lakučs (Tālava), Uldis Balbeks 

(Mītavas Kumeļi), Māris Liberts (Mārupe), Sandis Kārkliņš (Vecpiebalga), Aigars 

Ernstsons (Favorīts), Jānis Kuprāns (Madona), Miks Puķītis (Ozolēni), Ģirts Kātiņš 

(Silvas Ziķeri). 

Uzaicināti: Artis Ozols (BMX menedžeris), Edgars Dupats (LRF vice prezidents), 

Māris Dumpis 

 

Padome sanākusi deviņu locekļu sastāvā. Padome ir lemttiesīga. 

Sēdi vada: Artis Ozols  

Protokolē: Artis Ozols 

 

Padomes sēdes vadītājs A.Ozols izsaka priekšlikumu izskatīt padomes sēdes 

darba kārtībā šādus jautājumus: 

1.2014.gada BMX sacensību organizēšanas veiksmes/neveiksmes, BMX 

trašu/organizatoru vērtējums – A.Ozols; 

2. 2015.gada BMX sacensību kalendārs – A.Ozols; 

3. 2015.gada LJO sacensību datums – A.Ozols; 

4. LČ EM, JM sacensību dienas kārtība – A.Ozols; 

5. Ieteikumi nepieciešamās izmaiņas sacensību noteikumos 2015.gadam – 

A.Ozols; 

6. Ziņojums BMX sezonas noslēguma pasākums – S.Kārkliņš. 

 

 

1. 2014.gada BMX sacensību organizēšanas veiksmes/neveiksmes, BMX 

trašu/organizatoru vērtējums – A.Ozols;  

BMX klubi diskutē par aizvadīto 2014.gada BMX sacensību sezonu, par sacensību 

norisi, par tiesnešu darbu, par trašu sagatavotību sacensībām un par nepieciešamajiem 

uzlabojumiem.  

 

BMX klubi, balsojot visiem klāt esošajiem par, NOLEMJ: 

1.1 Lūgt 2014.gada sacensību Galvenajam Tiesnesim (GT) Uldim Mankusam 

rakstisku atskaiti par 2014.gada katru sacensību. 

1.2 BMX menedžerim uz 2015.gada sezonu izveidot atskaites formu tiesnešiem par 

sacensību norisi, ar noteikumu, ka GT un Galvenajai sekretārei šī atskaite ir jāaizpilda 

obligāti. Trases tiesneši šo formu aizpilda pēc pieprasījuma. 

1.3 BMX menedžerim uz 2015.gada sezonu sagatavot tiesnešu formas kreklus/jakas 

un ieviest kā obligātu noteikumu, ka šīs formas sacensību laikā tiesnešiem ir jālieto. 

 

 



        

2. 2015.gada BMX sacensību kalendārs – A.Ozols; 

A.Ozols visus iepazīstina ar pašreizējo 2015.gada BMX sezonas sacensību kalendāra 

projektu, kur BMX klubiem ir jādiskutē par sacensību norises vietu visām Latvijas 

nacionālā čempionāta kārtām. Klubiem iepriekš bija jānosūta BMX menedžerim savi 

vēlamie datumi, kas kalendāra projektā bija apkopoti. 

Pirms klubi sāk diskutēt par sacensību kalendāru A.Ernstsons, lūdzu, uzklausīt viņa 

viedokli par pret viņu un BMX klubu “Rīgas Favorīts” vērstajām sankcijām no LRF 

padomes 9.oktobra padomes sēdes lēmuma. BMX klubi uzklausa A.Ernstsona 

viedokli, BMX klubi un uzaicinātie diskutē par sankcijām, atstājot spēkā LRF 

padomes lēmumu par LNČ posma un JM, EM Latvijas Čempionāta nerīkošanu 

Mežaparka trasē 2015.gadā. 

Beidzoties diskusijām A.Ernstsons pamet padomes sēdi. 

 

BMX klubi turpina diskutēt par sacensību kalendāru un vienojas par katru sacensību 

posmu norises vietu un datumu. 

 

BMX klubi, balsojot visiem klāt esošajiem par, NOLEMJ: 

2.1 Apstiprināt esošo LRF BMX sacensību kalendāru ar LNČ 8.posmu un LRF kausa 

izcīņas norises vietām un datumiem. 

2.2 BMX klubi, kas vēlas rīkot savas klubu sacensības, bez LRF atbalsta un 

iesaistīšanās, to var darīt jebkurā no viņiem vēlamajiem datumiem, izņemot LNČ 

posmu datumus. 

 

 

3. 2015.gada LJO sacensību datums – A.Ozols; 

4. LČ EM, JM sacensību dienas kārtība – A.Ozols; 

A.Ozols iesaka dienas kārtības 3. un 4. punktu skatīt kopā, jo pēc sankcijām pret 

“Rīgas Favorīts”, abas sacensības varētu notikt vienā vietā – Valmierā. 

O.Lakučs apstiprina, ka BMX klubs “Tālava” piekrīt rīkot 2015.gada EM, JM 

Latvijas Čempionātu Valmierā. 

BMX klubi diskutē par LJO sacensību datumu un LČ EM, JM dienas kārtību. 

 

BMX klubi, balsojot visiem klāt esošajiem par, NOLEMJ: 

3.1 Ieteikt LOK rīkot LJO BMX sacensības 3.jūlija pēcpusdienā, bet ne ātrāk par pl. 

17:00. 

4.1 Apstiprināt LČ EM, JM rīkot Valmierā, 4.jūlijā. 

4.2 4.jūlijā Valmierā rīkot arī LNČ 5.posma sacensības visām vecuma kategorijām. 

4.3 LNČ 5.posma sacensības Valmierā organizēt 2 blokos (6 – 13 gadi; 14 gadi un 

vecāki, kopā ar JM, JW, EM, EW). Sacensību finālbraucieni notiek visām kategorijām 

vienlaicīgi. 

 

5. Ieteikumi nepieciešamās izmaiņas sacensību noteikumos 2015.gadam – 

A.Ozols; 

A.Ozols iepazīstina BMX klubus ar saviem ieteikumiem par nepieciešamajām 

izmaiņām noteikumos un lūdz BMX klubus izteikt savus ierosinājumus par 

nepieciešamajām izmaiņām. 

BMX klubi diskutē un izskata ierosinājumus par noteikumiem un par 

nepieciešamajām izmaiņām. 

 



        

BMX klubi, balsojot visiem klāt esošajiem par, NOLEMJ: 

5.1 Uzdot A.Ozolam apkopot visus ieteikumus un papildināt esošo BMX Gada 

Grāmatu ar izmaiņām noteikumos un par visām izmaiņām lemt nākamajā BMX klubu 

padomes sēdē par visiem noteikumiem vienlaicīgi 

 

 

6. Ziņojums BMX sezonas noslēguma pasākums – S.Kārkliņš. 

S.Kārkliņš ziņo par 2014. gada BMX sezonas noslēguma pasākumu, kas norisināsies 

Vecpiebalgā, 6.decembrī. S.Kārkliņš visus informē par pieteikšanās termiņu – 

6.novembris un dalības maksu 10 EUR/persona, ar maksimālo summu 30 EUR no 

vienas ģimenes ar neierobežotu personu skaitu. S.Kārkliņš informē, ka Ielūgumu uz 

pasākumu tiks izsūtīt visiem klubiem līdz 24.oktobrim.  

 

 

BMX klubu Padome darbu beidz pulksten 14:50.  

 

 

Protokolists Artis Ozols 

 


