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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 

Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 

Padomes sēdes protokols Nr. 30 

 

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

2016. gada 26. janvārī, pulksten 10.00 

 

Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Dace Dimante, Edgars 

Dupats, Igo Japiņš, Normunds Noreiko, Olafs Lakučs. 

Uzaicināti: izpilddirektors Jānis Sniedze, BMX menedžeris Artis Ozols, šosejas menedžeris Linards 

Veide, preses sekretārs Toms Markss, šosejas izlases galvenais treneris Vitālijs Smirnovs. 

  

Padome sanākusi piecu locekļu sastāvā. Padome ir lemttiesīga. 

Sēdi vada: Igo Japiņš 

Protokolē: Toms Markss 

 

Padomes sēdes vadītājs I. Japiņš izsaka priekšlikumu izskatīt padomes sēdes darba kārtībā šādus 

jautājumus. 

1. J. Šķepera iesniegums par Latvijas čempionāta MTB XCE krosā iekļaušanu 2016. gada 

sezonas kalendārā – N. Noreiko. 

2. Ziņojums par 2016. gada LRF Veterānu pasākuma norisi – D. Dimante.  

3. Ziņojums par treneru  padomes lēmumiem un atlases kritēriju apstiprināšana dalībai 2016. 

gada Olimpiskajās spēlēs šosejas riteņbraukšanā – L. Veide.  

4. LRF biroja izdevumu tāmes apstiprināšana – D. Dimante. 

5. Dažādi 

5.1. Par LRF biedru kopsapulces datuma noteikšanu. – D. Dimante. 

5.2. 2016. gada sezonas amatieru ranga nolikums. – D. Dimante.  

5.3. 2016. gada LRF sacensību kategorijas – J. Sniedze. 

 

1. J. Šķepera iesniegums par Latvijas čempionāta MTB XCE krosā iekļaušanu 2016. gada 

sezonas kalendārā – N. Noreiko. 
N. Noreiko informē padomes locekļus un uzaicinātos ar BMX kluba “Ventspils Spars” trenera J. 

Šķepera iesniegumu par Latvijas čempionāta MTB XCE rīkošanu Ventspilī. N. Noreiko norāda, 

ka 2015. gadā sacensībās elites grupā startēja vien pieci dalībnieki, tādējādi sacensībām nebūtu 

piešķirams Latvijas čempionāta nosaukums. Padomes locekļi diskutē par J. Šķepera rīkoto 

sacensību atbilstību Latvijas čempionāta nosaukumam un to iekļaušanu LRF kalendārā. E. 

Dupats ierosina aicināt J. Šķeperim 2016. gadā rīkot sacensības zem cita nosaukuma. E. Dupats 

norāda, ka, izvērtējot šī gada sacensībās startējušo dalībnieku skaitu, būtu jālemj par Latvijas 

čempionāta MTB XCE krosā rīkošanu.  

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Olafam Lakučam, Edgaram Dupatam un 

Dacei Dimantei par, NOLEMJ: 
1.1.Neatbalstīt J. Šķepera iesniegumu par Latvijas čempionāta MTB XCE krosā iekļaušanu 2016. gada 

sezonas kalendārā. 

1.2. Aicināt J. Šķeperim iesniegt LRF 2016. gada MTB XCE krosa rīkoto sacensību rezultātu protokolus, 

lai lemtu par Latvijas čempionāta MTB XCE krosā rīkošanas tiesību piešķiršanu 2017. gadā.  
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2. Ziņojums par 2016. gada LRF veterānu pasākuma norisi – D. Dimante. 

D. Dimatne un I. Japiņš informē par 2016. gada LRF veterānu pasākuma norisi. I. Japiņš norāda, 

ka nākotnē būtu jādomā par pasākuma formāta uzlabošanu, lai tajā tiktu godināti jaunāko grupu 

veterāni. Padomes locekļi diskutē par veterānu un amatieru godināšanas pasākuma formātiem. E. 

Dupats norāda, ka nevajadzētu paplašināt LRF godināšanas pasākuma apbalvojamo skaitu, 

jaunāko grupu veterānus un amatierus, apbalvojot ikgadējā LRF veterānu pasākumā.  

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Olafam Lakučam, Edgaram 

Dupatam un Dacei Dimantei par, NOLEMJ: 

Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu.  
 

3. Ziņojums par treneru  padomes lēmumiem un atlases kritēriju apstiprināšana dalībai 

2016. gada Olimpiskajās spēlēs šosejas riteņbraukšanā – L. Veide.  

L. Veide iepazīstina ar V. Smirnova sastādītajiem atlases kritērijiem 2016. gada Olimpiskajām 

spēlēm šosejas riteņbraukšanā grupas braucienam, kur uz Latvijai piešķirtajām divām vietām 

izvirzīti trīs kandidāti, Gatis Smukulis, Aleksejs Saramotins un Toms Skujiņš, kā arī divi 

rezervisti, Krists Neilands un Andžs Flaksis. L. Veide informē, ka V. Smirnova kritēriji paredz 

vienu sportistu dalībai Olimpiskajās spēlēs izvirzīt pēc UCI pasaules ranga, vērtējot laika posmu 

no 2016. gada 1. janvāra līdz 11. jūlijam. Bet otru sportistu izvirzīt pēc šosejas izlases galvenā 

trenera rekomendācijas, ņemot vērā četrus kritērijus. L. Veide vienlaikus norāda, ka LRF šosejas 

un treneru padome savā balsojumā LRF padomei ir, ieteikusi dalībai 2016. gada Olimpisko spēļu 

šosejas riteņbraukšanas grupas braucienam, apstiprināt Gati Smukuli, un Tomu Skujiņu, ņemot 

vērā, ka abi sportisti 2015. gada sezonā ir nodrošinājuši mūsu valstij divas vietas uz Olimpisko 

spēļu šosejas riteņbraukšanā grupas braucienu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par V. 

Smirnova piedāvātajiem atlases kritērijiem un apspriež treneru padomes ieteikumu. V. Smirnovs 

norāda, ka kritēriji paredz, gadījumā, ja diviem vai trijiem no kandidātiem ir vienāds izcīnīto 

UCI pasaules ranga punktu skaits, priekšroka tiek dota tam kandidātam, kurš vairāk punktus ir 

nopelnījis vienas dienas pasaules tūres, augstākās vai pirmās kategorijas velobraucienos. V. 

Smirnovs norāda, ka atlasē netiks vērtēti UCI otrās kategorijas velobraucieni. V. Smirnovs 

informē, ka otrs sportists, kuru izvirza šosejas izlases galvenais treneris, tiks noteikts pēc četriem 

kritērijiem – sportista atbilstība trases profilam un spēja parādīt augstu rezultātu šādā distancē, 

sportista kopējais sezonas sacensību grafiks, rezultāti vienas dienas velobraucienos un sacensību 

plāns jūlija mēnesī. I. Japiņš aicina padomes locekļus balsot par V. Smirnova sagatavotajiem 

kritērijiem, norādot, ka kritēriji ir sastādīti objektīvi, un tos izpildīt iespējas ir visiem trijiem 

kandidātiem. E. Dupats aicina balsot par V. Smirnova piedāvātajiem atlases kritērijiem, vai 

apstiprināt LRF treneru padomes ieteikumu, dalībai Riodežaneiro Olimpiskajām spēlēm pieteikt 

Gati Smukuli un Tomu Skujiņu.  

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Edgaram Dupatam par, Dacei 

Dimantei un Olafam Lakučam atturoties, NOLEMJ: 

3.1. Apstiprināt V. Smirnova sagatavotos Latvijas sportistu atlases kritērijus dalībai 2016. gada 

Olimpisko spēļu šosejas riteņbraukšanas grupas braucienam. 

3.2. Uzdot L. Veidem precizēt un noformēt V. Smirnova sagatavotos atlases kritērijus 

publicēšanai LRF mājaslapā. 

3.3. Uzdot N. Noreiko tuvākajā LRF šosejas un MTB treneru padomes sēdē izskaidrot LRF 

padomes lēmumu apstiprināt V. Smirnova sagatavotos kritērijus. 
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4.  LRF biroja izdevumu tāmes projekta apstiprināšana – D. Dimante. 

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar 2016. gada LRF biroja izdevumu 

tāmes projektu. D. Dimante norāda, ka LRF biroju izdevu tāmes projektā, salīdzinot ar 2015. 

gadu, par 30 procentiem ir palielināti izdevumi grāmatvedības pakalpojumu veikšanai. D. 

Dimante norāda, ka plānotie izdevumi šai pozīcijai ir palielināti, jo palielinās LRF grāmatvedes 

darba apjoms. Padomes locekļi diskutē par LRF biroja izdevumu tāmes projekta apstiprināšanu.  

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Olafam Lakučam, Edgaram 

Dupatam un Dacei Dimantei par, NOLEMJ: 

Apstiprināt 2016. gada LRF biroja izdevumu tāmes projektu.  

 

5. Dažādi 

5.1. Par LRF ikgadējās biedru kopsapulces datuma noteikšanu. 

D. Dimante aicina padomes locekļus balsot par LRF ikgadējās biedru kopsapulces datuma 

noteikšanu. Padomes locekļi diskutē par kopsapulces iespējamo norises datumu. D. Dimante 

ierosina kopsapulci rīkot 17. martā.  

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Olafam Lakučam, Edgaram 

Dupatam un Dacei Dimantei par, NOLEMJ: 

Apstiprināt kā LRF ikgadējās biedru kopsapulces norises datumu noteikt 2016. gada 17. martu. 

5.2. 2016. gada sezonas LRF amatieru ranga nolikums un amatieru (“cycling for all” 

licences)  – D. Dimante.  

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar LRF 2016. gada sezonas amatieru 

ranga nolikuma projektu. D. Dimante aicina vērst uzmanību uz ranga nolikuma noteikumiem par 

iespēju startēt konkrētās sacensībās ar amatieru, jeb “Cycling for all” licenci. Padomes locekļi 

diskutē par amatieru licences noteikumiem. Padomes locekļi diskutē par nepieciešamību 

pārskatīt amatieru (“Cycling for all”) licenču cenas. E. Dupats aicina LRF biroja darbiniekus 

strādāt pie labākiem notiekumiem, kas veicinātu lielāku amatieru licenču iegādāšanās skaitu. I. 

Japiņš aicina LRF preses sekretāru T. Marksu sabiedrībai skaidrot amatieru licenču noteikumus 

un amatieru ranga nolikumu.  

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Olafam Lakučam, Edgaram 

Dupatam un Dacei Dimantei par, NOLEMJ: 

Apstiprināt LRF amatieru ranga nolikumu. 

5.3. 2016. gada LRF sacensību kategorijas – J. Sniedze. 

J. Sniedze iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sacensību kategoriju noteikšanas 

projektu. Padomes locekļi diskutē par Latvijas šosejas un MTB sacensību kategoriju noteikšanas 

principiem un J. Sniedzes sagatavoto sacensību kategoriju projektu. D. Dimante iepazīstina ar 

plānoto sacensību organizatoru maksas noteikšanas projektu. Padomes locekļi diskutē 

organizatoru maksas noteikšanas projektu.  

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Olafam Lakučam, Edgaram 

Dupatam un Dacei Dimantei par, NOLEMJ: 

6.2.1. Apstiprināt LRF šosejas un MTB sacensību kategorijas. 

6.2.2. Apstiprināt sacensību organizatoru maksas noteikšanu. 
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Nākamā padomes sēde tiks noteikta 2015. gada 2. marts pulksten 10:00. 

 

 

 

 

 


