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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 11 

 

Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2017. gada 17. oktobrī, pulksten 13:30 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, 
Edgars Dupats, Andris Kreislers, Raimonds Graube un Laura Stepane.  
 
Uzaicināti: Ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, BMX menedžeris Artis 
Ozols, preses sekretārs Toms Markss, MTB izlases galvenais treneris Normunds Noreiko, BMX 
izlases galvenais treneris Ivo Lakučs, Sporta kluba “ZZK” vadītājs Normunds Zviedris, “ZZK” 
komandas menedžeris Andris Rozītis, “ZZK” komandas treneris Vilmārs Tomsons, “ZZK” 
komandas sportists Mārtiņš Blūms, RSK “Tandēms” valdes priekšsēdētājs Dainis Ritums, 
biedrības “Briedis bedrē brikšķināja” pārstāvis Normunds Skrebelis, LRF Master padomes 
priekšsēdētājs Ivo Viļumovs, LRF Master padomes locekļi: Māris Kalveršs un Didzis Zālītis. 
 
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. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana. 
2. Riteņbraukšanas sportistu apstiprināšana virzīšanai Latvijas Olimpiskās vienības 2018. gada 

vasaras sporta veidu sastāviem –  D. Dimante.  

3. Par MTB sportista Mārtiņa Blūma iespējamo pāreju no “ZZK” uz “American Eagle” UCI MTB 
komandu – I. Japiņš, A. Rozītis. 
4. Ziņojums par Latvijas riteņbraukšanas amatieru ranga sezonu – T. Markss. 

5. LRF stratēģijas izstrāde - R. Graube. 

6. Ziņojums par gaidāmo BMX klubu padomes sēdi – A. Ozols. 

7. Tiesnešu kolēģijas padomes sēdē nolemtā izskatīšana – D. Dimante. 

8. Šosejas riteņbraukšanas stratēģiskā plāna izstrāde – I. Japiņš. 

9. Šosejas un MTB menedžera konkursa izsludināšana – D. Dimante. 

10. Dažādi.  

10.1. Ziņojums par Pasaules kausa posma BMX “Freestyle” iespējamo rīkošanu Latvijā 2019. 

gadā – A.Ozols. 

10.2. Biedrības «Briedis bedrē brikšķināja» iesniegums par Latvijas čempionāta MTB XCO 

organizēšanas tiesību iegūšanu – N. Skrebelis. 
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1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – I. Japiņš. 
I. Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr.10 
apstiprināšanu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.10.  
 
2. Riteņbraukšanas sportistu apstiprināšana virzīšanai Latvijas Olimpiskās vienības 

2018. gada vasaras sporta veidu sastāvam –  D. Dimante.  

D. Dimante padomes locekļus un uzaicinātos informē par riteņbraukšanas veidu sportistiem, kuri 

tika iesniegti izskatīšanai un apstiprināšanai Latvijas Olimpiskajai vienībai (LOV) vasaras sporta 

veidu LOV sastāvam 2018. gada sezonai. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par izvirzītajiem 

riteņbraukšanas sportistiem. D. Dimante aicina padomes locekļus veikt balsojumu par 

riteņbraukšanas veidu sportistiem, kas izvirzīti apstiprināšanai LOV vasaras sporta veidu 

sastāviem.  

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
Apstiprināt BMX sportistu: Edžus Treimaņa, Vinetas Pētersones, Mikusa Strazdiņa, Vanesas 

Buldinskas, Kristena Krīgera un Helvija Babra, MTB sportistu: Mārtiņa Blūma un Arņa Pētersona, 

kā arī šosejas riteņbraukšanas sportistu: Krista Neilanda, Klāva Rubeņa un Ērika Toma Gavara, 

virzīšanu 2018. gada Latvijas Olimpiskās vienības vasaras sporta veidu sastāviem. 

 

3. Par MTB sportista Mārtiņa Blūma iespējamo pāreju no “ZZK” uz “American Eagle” 
UCI MTB komandu – I. Japiņš, A. Rozītis. 
I. Japiņš padomes locekļus un uzaicinātos informē, ka ir saņēmis informāciju par MTB sportista 
M. Blūma vēlmi pārtraukt sadarbību ar UCI MTB komandu “ZZK”. I. Japiņš aicina “ZZK” 
komandas menedžerim A. Rozītim sniegt komentāru par radušos situāciju. A. Rozītis informē, ka 
M. Blūms ir noslēdzis sportista līgumu ar komandu “ZZK” atbilstoši UCI noteiktajai līguma formai 
līdz 2020. gada sezonas beigām. A. Rozītis norāda, ka interesi par M. Blūmu izrādījusi 
Nīderlandes UCI MTB vienība “American Eagle”. Ņemot vērā spēkā esošo līgumu, “ZZK” ir 
noteikusi pārejas maksu “American Eagle” vienībai – 48 000 EUR apmērā. A. Rozītis informē, ka 
Nīderlandē reģistrētā komanda nepiekrīt šādiem pārejas nosacījumiem, tādējādi aicinot 
M. Blūmu turpināt ievērot noslēgto sportista līgumu ar “ZZK” vienību. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par radušos situāciju un iespējamajiem risinājumiem tās atrisināšanā. 
R. Graube pauž viedokli, ka LRF būtu jāatbalsta Latvijas labākie riteņbraucēji, vienlaikus aicinot 
ievērot noslēgtā komerclīguma nosacījumus. M. Blūms pauž viedokli, ka pāreja uz “American 
Eagle” komandu būtu izaugsme viņa karjerā un aicina “ZZK” vienību dot iespēju veikt pāreju bez 
noteiktās pārejas maksas.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai A. Rozīša ziņojumu.  
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4. Ziņojums par Latvijas riteņbraukšanas amatieru ranga sezonu – T. Markss. 

T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par 2017. gada Latvijas riteņbraukšanas 

amatieru šosejas un MTB ranga sezonu. Pie pozitīvajiem aspektiem, T. Markss min kopējo 

licencēto amatieru skaita pieaugumu, sakārtotu ranga sistēmu individuālajā un komandu 

vērtējumā. Pie nepieciešamajiem uzlabojumiem, T. Markss min amatieru lojalitātes programmas 

izveidošana, kas veicinātu vēl lielāku licencēto amatieru skaita pieaugumu. T. Markss informē 

par gaidāmo Latvijas riteņbraukšanas amatieru ranga komandu sapulci, kurā kā galvenais 

dienas kārtības jautājums būs 2018. gada ranga nolikuma izskatīšana un apstiprināšana. 

Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par T. Marksa veikto ziņojumu.  

 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu.  

 

5. LRF stratēģijas izstrāde – R. Graube. 

R. Graube pauž viedokli, ka viena no šī brīža aktuālajām LRF problēmām ir vienots stratēģijas 

trūkums. R. Graube aicina uz nākamo padomes sēdi izstrādāt LRF kopējo stratēģiju, kā arī katra 

riteņbraukšanas veida stratēģiju. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF kopējo un katra 

riteņbraukšanas veida stratēģijas izstrādi.  

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
Uzdot LRF valdei līdz nākamajai padomes sēdei sagatavot konkrētus priekšlikumus LRF kopējās 

un katra pārraudzībā esošā riteņbraukšanas veida stratēģijas izstrādē.  

 

6. BMX klubu padomes sēde – A. Ozols. 

A. Ozols padomes locekļus un uzaicinātos informē par gaidāmo LRF BMX klubu padomes sēdi, 
kurā kā viens no darba kārtības jautājumiem tiks izskatīts 2018. gada BMX sacensību kalendāra 
izskatīšana un apstiprināšana. A. Ozols  informē, ka uz nākamo LRF padomes sēdi izskatīšanai 
plānots sagatavot jautājumu par BMX finanšu plānu līdz 2020. gada sezonas beigām. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai A. Ozola ziņojumu.  
 

7. Tiesnešu kolēģijas padomes sēdē nolemtā izskatīšana – D. Dimante. 

D. Dimante  padomes locekļus un uzaicinātos informē par aizvadīto LRF tiesnešu kolēģijas 

padomes sēdi, kurā kā viens no darba kārtības jautājumiem bija kolēģijas padomes 

priekšsēdētāja Aleksandra Trofimova atbilstības ieņemamajam amatam izskatīšana. D. Dimante 

informē, ka licencētie tiesneši lēma atstādināt A. Trofimovu no LRF tiesnešu kolēģijas padomes 

priekšsēdētāja amata un aizturēt viņa tiesneša licenci uz nenoteiktu laiku. D. Dimante norāda, 

ka sēdē piedalījās vien pieci licencēti tiesneši. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 

aizvadīto LRF tiesnešu kolēģijas padomes sēdi. E. Dupats norāda, ka spēkā esošajā tiesnešu 
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kolēģijas nolikumā nav norādīts punkts par kvorumu, kāds ir nepieciešams, lai sēdēs pieņemtie 

lēmumi tiktu uzskatīti par leģitīmiem.  

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
7.1. Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu. 

7.2. Uzdot D. Dimantei visiem LRF tiesnešu kolēģijas padomes locekļiem nosūtīt elektronisku 

balsojumu, kurā kā vienīgo darba kārtības jautājumu norādīt balsojumu par LRF tiesnešu 

kolēģijas padomes priekšsēdētāja A. Trofimova atbilstību ieņemamajam amatam.  

7.3. Nosūtot informāciju par balsojumu, uzdot D. Dimantei norādīt, ka spēkā esošais LRF 

tiesnešu kolēģijas padomes nolikums neparedz noteikt kvorumu pieņemto lēmumu uzskatīšanai 

par leģitīmiem.  

 

8. Šosejas riteņbraukšanas stratēģiskā plāna izstrāde – I. Japiņš. 

I. Japiņš informē, ka 2018. gadā Latvijas vadošā šosejas riteņbraukšanas komanda “Rietumu 

banka – Rīga” nepretendēs uz UCI kontinentālās komandas statusu, kam par iemeslu ir 

ģenerālsponsora zaudēšana. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par šosejas riteņbraukšanas 

stratēģijas maiņu pēc “Rietumu banka – Rīga” komandas UCI kontinentālās licences 

zaudēšanas. I. Japiņš norāda, ka turpmāk par prioritāti būtu jānosaka jauniešu, junioru un U23 

vecuma grupas sportistu atbalsta palielināšana, ar mērķi sagatavot sportistus UCI līmeņa citu 

valstu komandām. R. Graube aicina I. Japiņam uz nākamo padomes sēdi sagatavot datus par 

“Live Riga” piešķirtā finansējuma šosejas riteņbraukšanai izlietojumu 2017. gada sezonā.  

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
8.1. Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu. 

8.2. Uzdot I. Japiņam uz nākamo LRF padomes sēdi sagatavot datus par “Live Riga” piešķirtā 

finansējuma šosejas riteņbraukšanai izlietojumu 2017. gada sezonā. 

 

9. Šosejas un MTB menedžera konkursa izsludināšana – D. Dimante. 

D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos par nepieciešamību organizēt konkursu uz 

LRF šosejas, un MTB maratona menedžera vakanci. D. Dimante informē par šosejas un MTB 

menedžera plānoto darba apjomu un apmaksu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 

nepieciešamību izsludināt konkursu uz šosejas un MTB menedžera vakanci.  

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
Uzdot D. Dimantei izsludināt konkursu uz LRF šosejas un MTB menedžera vakanci.  

 

10. Dažādi.  

10.1. Ziņojums par Pasaules kausa posma BMX “Freestyle” iespējamo rīkošanu 

Latvijā 2019. gadā – A.Ozols. 
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A. Ozols informē, ka 2019. gadā Liepājā plānot organizēt Pasaules kausa posmu BMX 

“Freestyle”. A. Ozols norāda, ka Pasaules kausu rīkojošā organizācija un Liepājas pašvaldība 

pozitīvi vērtē šādu sacensību rīkošanu Latvijā. A. Ozols informē, ka līdz šim no sacensību 

organizatoriem nav bijuši konkrēti pieprasījumi LRF par finansiāla atbalsta piešķiršanu vai cita 

veida atbalsta sniegšanu. 

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai A. Ozola ziņojumu.  

 

10.2. Biedrības «Briedis bedrē brikšķināja» iesniegums par Latvijas čempionāta 

MTB XCO organizēšanas tiesību iegūšanu – N. Skrebelis. 

I. Japiņš informē par LRF biedru «Briedis bedrē brikšķināja» iesniegumu, kurā izteikta vēlme 

pretendēt uz Latvijas čempionāta MTB XCO krosā rīkošanas tiesībām. N. Skrebelis padomes 

locekļus un uzaicinātos informē par biedrības “Briedis bedrē brikšķināja” pieredzi sacensību 

organizēšanā, rīkojot “Gruzis acī” MTB XCO krosā seriālu. N. Skrebelis norāda, ka ir gatavs 

uzlabot Latvijas čempionātā MTB XCO krosā organizatorisko līmeni, tajā ieviešot arī tautas 

brauciena sacensības. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par biedrības “Briedis bedrē 

brikšķināja” iesniegumu. R. Graube ierosina uzdot D. Dimantei uz nākamo padomes sēdi 

sagatavot finanšu pārskatu par 2017. gada LRF rīkotajām šosejas un MTB sacensībām. N. 

Skrebelis pauž gatavību sagatavot biedrības “Briedis bedrē brikšķināja” piedāvājumu Latvijas 

čempionāta MTB XCO krosā rīkošanai. E. Dupats aicina T. Marksam LRF šosejas un MTB 

sacensību organizatoru sapulcē darba kārtībā iekļaut jautājumu par sacensību organizatoru 

vēlmi organizēt Latvijas čempionātus šosejā un MTB, kā arī citas LRF rīkotās sacensības.  

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
10.2.1. Uzdot D. Dimantei uz nākamo padomes sēdi sagatavot finanšu pārskatu par 2017. gada 
LRF rīkotajām šosejas un MTB sacensībām. 
10.2.2. Uzdot N. Skrebelim sagatavot biedrības “Briedis bedrē brikšķināja” piedāvājumu Latvijas 
čempionāta MTB XCO krosā rīkošanai. 
10.2.3. Uzdot LRF šosejas un MTB sacensību organizatoru sapulcē darba kārtībā iekļaut 
jautājumu par sacensību organizatoru vēlmi rīkot Latvijas čempionātus šosejā un MTB, kā arī 
citas LRF rīkotās sacensības. 
 
Padome darbu beidz pulksten 16:00 
Nākamā padomes sēde noteikta 21. novembrī.  
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Igo Japiņš       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 

Prezidents     ____________________________ 
 

Edgars Dupats       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 

Padomes loceklis    ____________________________ 

 
 

Laura Stepane     
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 

Padomes locekle    ____________________________ 

 
Raimonds Graube      

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 

 
Andris Kreislers 

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 

Padomes loceklis    ____________________________ 
 

 
 

 

 
Protokolists Toms Markss   ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


