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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 16 
 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2018. gada 29. maijā, pulksten 14:00 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, 
Edgars Dupats, Laura Stepane un Andris Kreislers.   
 
Uzaicināti: Ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, šosejas un MTB 
menedžeris Armands Bēcis, BMX menedžeris Artis Ozols, preses sekretārs Toms Markss, BMX 
izlases galvenais treneris Ivo Lakučs. 
Padome sanākusi četru 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 – I. Japiņš. 
2. Par LRF pārstāvniecību UCI kongresā – I. Japiņš. 
3. Par Latvijas MTB elites sportistu dalību starptautiskajās sacensībās – I. Japiņš. 
4. Latvijas šosejas un MTB riteņbraukšanas izlašu plānotā izdevumu tāme Eiropas elites 
čempionātam – D. Dimante.  
5. Latvijas šosejas un MTB izlašu veloformu dizaina apstiprināšana – A. Bēcis. 
6. BMX izlases galvenā trenera ziņojums par sportistu atlases kritēriju izpildi dalībai pasaules 
čempionātā, Eiropas čempionātā un Pasaules Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs – I. Lakučs. 
 
1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – I. Japiņš. 
I. Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr.15 
apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.15 
 
2. Par LRF pārstāvniecību UCI kongresā – I. Japiņš. 
I. Japiņš informē, ka 2018. gada 28. septembrī Austrijas pilsētā Insbrukā notiks ikgadējais 
Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) kongress. I. Japiņš norāda uz gatavību tajā 
piedalīties, aicinot diskutēt par vēl viena LRF pārstāvja dalību kongresā. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par UCI kongresa formātu, LRF prioritārajiem jautājumiem un vēl viena LRF 
vadības pārstāvja dalību kongresā.  
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ: 
2.1. Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu. 
2.2. Lemt par LRF vadības pārstāvju dalību UCI kongresā nākamajā padomes sēdē.  
 
3. Par Latvijas MTB elites sportistu dalību starptautiskajās sacensībās – I. Japiņš. 
I. Japiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos par Latvija MTB elites sportistu – Arņa 
Pētersona un Mārtiņa Blūma – sasniegtajiem rezultātiem Pasaules kausa izcīņas posmos. 
I. Japiņš norāda, ka nav turpmākas skaidrības par Arņa Pētersona finansiālajām iespējām 
piedalīties sezonas turpinājumā gaidāmajās Pasaules kausa izcīņas sacensībās. Padomes locekļi 
un uzaicinātie diskutē par MTB elites sportistu sasniegtajiem rezultātiem starptautiskajās 
sacensībās un nākotnes perspektīvām. E. Dupats aicina A. Bēcim līdz nākamajai padomes sēdei 
sazināties ar A. Pētersonu un iegūt informāciju par sportista turpmākajiem treniņu un sacensību 
plāniem, kā arī plānu līdz 2020. gada Olimpiskajām spēlēm. E. Dupats aicina A. Bēci sadarbībā 
ar MTB izlases galveno treneri N. Noreiko līdz nākamajai padomes sēdei sagatavot izskatīšanai 
un apstiprināšanai MTB izlases kritērijus dalībai Tokijas Olimpiskajās spēlēs.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ: 
3.1. Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu. 
3.2. Uzdot A. Bēcim sazināties ar A. Pētersonu un iegūt informāciju par sportista turpmākajiem 
treniņu un sacensību plāniem, kā arī plānu līdz 2020. gada Olimpiskajām spēlēm. 
3.3. Uzdot A. Bēcim sadarbībā ar MTB izlases galveno treneri N. Noreiko līdz nākamajai 
padomes sēdei sagatavot izskatīšanai un apstiprināšanai MTB izlases kritērijus dalībai Tokijas 
Olimpiskajās spēlēs.  
 
4. Latvijas šosejas un MTB riteņbraukšanas izlašu plānotā izdevumu tāme Eiropas 
elites čempionātam – D. Dimante.  
D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos ar plānoto šosejas un MTB 
riteņbraukšanas izlašu izdevumu tāmi 2018. gada Eiropas elites čempionātam. Padomes locekļi 
un uzaicinātie diskutē par gaidāmo Eiropas elites čempionātu, plānoto Latvijas šosejas un MTB 
izlašu sportistu skaitu tajā, kā arī nepieciešamību piesaistīt papildus finanšu līdzekļus sportistu 
dalības nodrošināšanai. I. Japiņš norāda uz nepieciešamību aktualizēt jauno sportistu 
sagatavošanas starptautiskajām sacensībām stratēģijas izstrādi.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu.  
 
5. Latvijas šosejas un MTB izlašu veloformu dizaina apstiprināšana – A. Bēcis. 
A. Bēcis norāda, ka Latvijas veloapģērba ražotājs “4 Cyclist” izrādījis vēlmi atbalstīt LRF šosejas 
un MTB izlases, piešķirot ierobežotu skaitu bezmaksas sacensību formastērpus, kā arī izstrādājot 
to dizainu. A. Bēcis iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sagatavotajiem formastērpu 
dizaina variantiem. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par jauna dizaina šosejas un MTB 
riteņbraukšanas izlašu formastērpu nepieciešamību un sagatavotajiem dizaina variantiem.  
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ: 
5.1. Uzdot A. Bēcim turpināt sadarbību ar kompāniju “4 Cyclist” par Latvijas šosejas un MTB 
riteņbraukšanas izlašu formastērpu sagatavošanu, ņemot vērā padomes izteiktos ieteikumus par 
dizaina variantiem.  
5.2. Uzodot A. Bēcim un T. Marksam organizēt kompānijas “4 Cyclist” izveidoto jaunā dizaina 
Latvijas šosejas un MTB riteņbraukšanas izlašu formastērpu prezentācijas pasākumu. 
 
6. BMX izlases galvenā trenera ziņojums par sportistu atlases kritēriju izpildi dalībai 
pasaules čempionātā, Eiropas čempionātā un Pasaules Jaunatnes Olimpiskajās 
spēlēs – I. Lakučs. 
I. Lakučs informē padomes locekļus un uzaicinātos par Latvijas BMX pieaugušo izlases 
kandidātu atlases kritēriju izpildi dalībai pasaules čempionātā. I. Lakučs norāda, ka pasaules 
čempionāta elites grupas sacensībās Latvijai piešķirtas trīs vietas, uz kurām pretendēja četri 
sportisti. I. Lakučs iesaka padomes locekļiem, neskatoties, ka pēc padomes apstiprinātajiem 
kritērijiem kā trešais elites sportists pasaules čempionātam kvalificējies Helvijs Babris, viņa vietā 
apstiprināt Mikusa Dāvja Stazdiņa dalību. I. Lakučs norāda, ka spēku samēra ziņā abi sportisti ir 
spēkos līdzvērtīgi, tomēr, domājot par nākotnes perspektīvu, Strazdiņa dalība būtu 
atbalstāmāka, jo sportists 2017. gada pasaules junioru čempionātā izcīnīja bronzas medaļu, 
apliecinot savu potenciālu un dodot iespēju šī gada pasaules čempionātā startēt uzreiz pieciem 
Latvijas junioru grupas sportistiem. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par sportistu atlases 
kritēriju dalībai pasaules čempionātā izpildi un I. Lakuča ieteikumu. I. Lakučs iepazīstina ar BMX 
pieaugušo izlases kandidātu atlases kritēriju izpildi un noteiktajiem papildus kritērijiem dalībai 
Eiropas čempionātā un Pasaules kausa izcīņas noslēdzošajos posmos Argentīnā. I. Lakučs 
informē, ka junioru grupas sportists, kurš pārstāvēs Latviju Pasaules Jaunatnes Olimpiskajās 
spēlēs, tiks noskaidrots pēc Latvijas čempionāta rezultātiem. Padomes locekļi un uzaicinātie 
diskutē par sportistu atlases kritēriju izpildi un noteiktajiem papildus kritērijiem dalībai Eiropas 
čempionātā un Pasaules kausa izcīņas noslēdzošajos posmos Argentīnā.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ: 
6.1. Pieņemt zināšanai I. Lakuča ziņojumu. 
6.2. Neatbalstīt I. Lakuča ieteikumu kā trešo elites sportistu dalībai pasaules čempionātā 
apstiprināt Mikusu Strazdiņu, pamatojoties uz spēkā esošajiem sportistu atlases kritērijiem.  
6.3. Aicināt I. Lakuču turpmāko atlases kritēriju izstrādē uz starptautiskajām sacensībām kā 
vienu no kritērija punktiem iekļaut galvenā trenera izvēli. 
6.4. Apstiprināt Latvijas elites sportistu sastāvu dalībai pasaules čempionātā BMX 
riteņbraukšanā. 
6.5 Apstiprināt BMX pieaugušo izlases sportistu sastāvu un I. Lakuča izstrādātos papildkritērijus 
dalībai Eiropas čempionātā un Pasaules kausa izcīņas noslēdzošajos posmos Argentīnā.  
 
 
Padome darbu beidz pulksten 15:30. 
Nākamā padomes sēde noteikta 2018.gada 17. jūlijā. 
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Igo Japiņš       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Prezidents     ____________________________ 
 
Edgars Dupats       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
 
 
Andris Kreislers 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
 
 
Laura Stepane 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes locekle    ____________________________ 
 
 
Protokolists Toms Markss   ____________________________ 
 
 


