
 

  LRF darbības plāns no 2017.-2020.gadam. 

 

1. Sporta bāzes. 

 Turpināt darbu pie slēgtā velotreka iekļaušanas Grīziņkalna projektā 

un celtniecības uzsākšanas. 

 Turpināt darbu pie pusslēgtās BMX trases celtniecības Valmierā. 

 Izveidot starptautiskam līmenim atbislstošas MTB XCO trases 

Priekuļos un Baiļos ( Valmierā ), sadarbībā ar vietējām pašvaldībām. 

 Aktīvi piedalīties MSĢ sporta bāžu atjaunošanas procesam un   

riteņbraukšanas sekcijas nostiprināšanai. 

 Sekot Valmieras BMX internāta nostiprināšanai ( iespējams, atsevišķu 

šosejas un MTB riteņbraucēju iekļaušanu internātā). 

2. Sacensības. 

 Veicināt UCI statusa sacensību organizēšanu Latvijā ( MTB, šoseja, 

BMX ). 

 Uzlabot visu Latvijas čempionātu organizatorisko līmeni. 

 Turpināt atjaunoto Cerību kausa šosejas sacensību seriālu zēniem un 

jauniešiem. 

 Strādāt pie starptautisku nozīmīgu BMX sacensību sarīkošanu 

Valmierā ( Eiropas čempionāta fināls, Pasaules kausa posms). 

 Veicināt Baltijas valstu šosejas kalendāra izveidi jauniešiem, junioriem  

sadarbībā ar Lietuvas un Igaunījas federācijām( Lietuvai ir jauns 

prezidents, Igaunijā rudenī būs vēlēšanas ). 

 Turpināt pilnveidot un popularizēt labāko Latvijas riteņbraucēju 

(amatieru) rangu noteikšanas kārtību. 



 Turpināt ieviest zēnu, meiteņu, jauniešu un junioru metodiski 

pamatotu sacensību dienu limitu un uzskaiti. Pastiprināt šīm grupām 

sacensību uzskaite kartiņu kontroli, sadarbībā ar LRF tiesnešu 

kolēģiju. 

3. Treneri. 

 Rīkot regulārus treneru apmācību seminārus, piesaistot pazīstamus 

pašmāju un ārzemju speciālistus. 

 Sadarbībā ar LOK, LOV, IZM aktīvi piedalīties treneru darba apmaksas 

sistēmas un meklēt jaunus neordinārus veicināšanas pasākumus. 

 Strādāt pie jaunu treneru piesaistes. 

4. Izlases. 

 Kā galvenās Latvijas pieaugušo izlašu rezervju gatavošanas bāzes 

noteikt – MSĢ un RRS šosejā, Valmieru – BMX un Cēsis – MTB. 

 Balstoties uz tradīcijām un izlašu vecāko treneru ieteikumiem 

izstrādāt un ieviest zinātniski pamatotas treniņu sistēmu piramīdas 

no jaunatnes līdz pieaugušo vecumu sportistiem. 

 Nodrošināt talantīgāko sportistu atbalstu programmas (inventārs, 

treniņu apstākļi, sacensības). 

 Izstrādāt stingrus, saprotamus normatīvus Latvijas sportistu un 

treneru pārstāvniecībai Eiropas un pasaules čempionātos. 

 

5. Tiesneši. 

 Veicināt Latvijas tiesnešu dalību citu valstu sacensībās. 

 Veicināt jaunu perspektīvu tiesnešu kvalifikācijas celšanu. 

 

 

 



6. Materiāli tehniskā bāze. 

 Meklēt iespējas nodrošināt izlašu komandas ar nepieciešamām 

transporta vienībām – buss, vieglā automašīna, izskatīt izdevīgas 

transporta īres iespējas. 

 Izveidot šosejas izlases bāzes vietu inventāra glabāšanai un tehnikas 

remontiem ( sadarbībā ar Rīgas pašvaldību, sadarbībā ar 

veloveikaliem). 

7. Izveidot LRF ētikas komisiju. 

8. Uzsākt regulāru izskaidrošans darbu un sadarbību ar bērnu/jauniešu 

vecākiem. 

9. LRF birojs. 

 Izveidot prestižāku LRF biroju (ar iespēju izvietot slavas zāli – MĒS 

LEPOJAMIES- slavenāko sportistu fotogrāfijas un citas trofejas). 

 Iesaistīt LRF jaunus darbiniekus ar inovatīvām idejām. 

 Turpināt popularizēt riteņbraukšanas sportu caur masu medijiem. 

(meklēt un ieviest jaunas, atraktīvas metodes). 

 Veicināt visu nodaļu ( BMX, MTB, Šosejas) saliedētību un sadarbību. 

 Strādāt pie LRF izdoto licenču īpašnieku skaita palielināšanas. 

 Strādāt pie jaunu LRF sadarbības partneru iesaistīšanas 

riteņbraukšanas sportā (finanses, inventārs, ekipējums, vitamīni un 

cits). 

 Turpināt strādāt pie jaunu riteņbraukšanas sekciju atjaunošanas             

(Daugavpils,  Madona, Tukums… utt. ).    

 Turpināt sadarbību ar UCI, UEC un īpaši ar Lietuvas un Igaunijas 

riteņbraukšanas federācijām. 

  

 



    


