
Igo Japiņš, dzīves gājums 

Igo Japiņš dzimis 1950. gada 6. septembrī Rīgā, Čiekurkalnā. Beidzis Latvijas Valsts 

Fiziskās kultūras institūtu. Riteņbraukšanai pievērsies no 14 gadu vecuma. Pirmais Igo treneris bija 

tēvs - Harijs Japiņš, Latvijas PSR un PSRS nopelniem bagātais treneris. Kā sportists – riteņbraucējs 

(no 1965. līdz 1977.g.), ieguvis sudraba (1975.g.) un bronzas (1971.g.) medaļas PSRS Tautu 

spartakiādēs Latvijas izlases komandas sastāvā 4 km komandu braucienā trekā, bijis vairākkārtējs 

PSRS čempionātu laureāts, desmitkārtējs Latvijas čempions dažādās riteņbraukšanas disciplīnās. 

1978. gadā Igo Japiņš pieņem izaicinājumu, kļūstot par treneri un pedagogu Murjāņu 

Sporta internātskolā (1978.-1982.g.). Tolaik sagatavojis četrus pasaules junioru čempionus treka 

riteņbraukšanā, kuri izcīnījuši piecas zelta medaļas (1980.g.– Mārtiņš Palejs, 1981.g. - Mārtiņš 

Palejs un Dainis Grantiņš, 1982.g. -Armands Freimanis, 1983.g. – Ēriks Feldmanis). Kopumā Igo 

Japiņa audzēkņi izcīnījuši vairāk nekā 30 zelta medaļas PSRS sacensībās jauniešu, junioru un 

pieaugušo grupās dažādās riteņbraukšanas disciplīnās šosejā un trekā. 

 

Vēlāk Igo Japiņš kļūst par PSRS junioru treka riteņbraukšanas izlases treneri (1981.-

1982.g.), Latvijas treka riteņbraukšanas treneri Republikas Augstākās sporta meistarības skolā 

(1983.-1992. g.) un pirmās PSRS profesionālās treka komandas menedžeri (1989.-1991.g.). 

Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas Igo Japiņš kļūst par Latvijas šosejas 

riteņbraukšanas izlases treneri un menedžeri (1992.-1996.g.), un ar spožiem panākumiem vada 

Latvijas riteņbraucēju olimpisko izlasi 1992. un 1996. g. olimpiskajās spēlēs. No 1992.- 1996.g. 

gūti augstākie sportiskie panākumi - Igo Japiņa vadītās izlases dalībnieks Dainis Ozols 1992. gadā 

iegūst olimpisko bronzu, savukārt Kaspars Ozers 1993.g. pasaules čempionātā, - sudrabu grupas 

braucienā šosejā. Igo Japiņa audzēknis Romāns Vainšteins 1995.gadā Eiropas U23 čempionātā 

iegūst sudraba medaļu, bet 2000.gadā pasaules čempionātā - zeltu. Komanda izcīna neskaitāmas 

uzvaras un vairāk nekā 400 reizes kāpj uz goda pjedestāla sacensībās Vācijā, Beļģijā, Šveicē, 

Itālijā, Francijā, Nīderlandē, ASV, popularizējot Latvijas vārdu pasaulē.  

1992. un 1993. gadā Igo Japiņš kļūst par Sporta laureātu, saņemot gada balvu kā labākais 

Latvijas treneris. 

1996. gadā dibina Igo Japiņa sporta aģentūru. Aģentūra popularizē riteņbraukšanu un 

organizē tautas sporta pasākumus, veicinot sportošanu svaigā gaisā - Latvijas riteņbraucēju 

Vienības braucienu, Rīgas Velomaratonu, Latvijas kalnu riteņbraukšanas maratonus u.c. Kalnu 

divriteņu maratoni 18 gadu laikā izauguši par masveidīgāko tautas sporta seriālu Latvijā, iesaistot 

aptuveni, 4000 dalībnieku, kas regulāri trenējas un piedalās sacensībās tādejādi, stiprinot veselību. 

Lai attīstītu kalnu riteņbraukšanas sportu Latvijā, 2002.gadā Igo Japiņš pulcina 

domubiedrus un izveido Latvijas Kalnu Divriteņu Federāciju, kuras prezidents ir līdz šim brīdim. 

No 2004. līdz 2006. gadam Igo Japiņš bijis Latvijas Riteņbraukšanas federācijas viceprezidents. 

 

2002. gadā Igo Japiņš izveido un vēl joprojām vada Starptautiskās riteņbraukšanas 

federācijas (UCI) Eiropas kontinentālo riteņbraukšanas komandu Rietumu Banka (tagad - Rietumu 

Rīga). Komanda izaudzinājusi tādus sportistus, kā A. Saramotins, T. Skujiņš, Eiropas U-23 šosejas 

medaļniekus – K.Eisaku, A. Ansonu, N.Lasi, T. Skujiņu. MTB XCM – I. Bekmani, MTB Elitē – I. 

Eiduku. Par Eiropas čempioniem MTB XCM maratonā kļuvuši – A.Orass 

(2008.gads),P.Pruss(2016.gads).Komanda visus pastāvēšanas laiku pildījusi Latvijas izlases bāzes 

funkcijas. Komandā starptautisku darba pieredzi guvuši jaunie treneri- K.Celms, T.Flaksis, 

menedžeris – L.Veide, mehāniķis- G.Dzalbs, K.Osis, fizioterapeite – E.Majore. 

   

2005. gadā iedibinājis ikgadējo sportistu godināšanas ceremoniju „Latvijas Gada balva 

sportā”. 

2013. gada 13. Novembrī Igo Japiņš kļūst Latvijas Riteņbraukšanas federācijas prezidentu. 

 



2015.gadā saņem Eiropas riteņbraukšanas savienības medaļu – par ieguldījumu 

riteņbraukšanas sporta attīstībā. 

 

2016. gads – pirmo reizi Latvijas vēsturē sarīkots Eiropas čempionāts MTB XCM. Par 

Eiropas čempionāta rīkošanu saņemts oficiāls Eiropas Savienības prezidenta D. Lappartient 

atzinums par izcili noorganizētu Eiropas čempionātu. 

 

2016. gadā ievēlēts LOK izpildkomitejā. 

 

 

Precējies, 5 bērnu tēvs. 

Vaļasprieki: makšķerēšana, personiskie rekordi: karpa (8 kg), lasis (8,9 kg), sapals (2,5 

kg),līdaka ( 6 kg ), riteņbraukšana, ceļošana. 


