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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 12 

 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2017. gada 12. decembrī, pulksten 13:30 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, 
Edgars Dupats un Raimonds Graube, no plkst.14:49 Andris Kreislers.  
 
Uzaicināti: Ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, BMX menedžeris Artis 
Ozols, preses sekretārs Toms Markss, pieaugušo BMX izlases galvenais treneris Ivo Lakučs, 
jaunatnes BMX izlases galvenais treneris Miks Puķītis, sporta kluba “ZZK” vadītājs Normunds 
Zviedris, “ZZK” komandas menedžeris Andris Rozītis. 
 
Padome sanākusi trīs 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 Latvijas čempionāta MTB XCO krosā rīkošanas tiesību piešķiršanu biedrībai “Briedis bedrē 
brikšķināja” – D. Dimante. 

3. BMX kluba “Rīga” iesnieguma izskatīšana – A. Ozols. 
4. Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases kritēriju projekta 2018. gada sezonai izskatīšana un 
apstiprināšana – M. Puķītis. 
5. Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases kritēriju projekta 2018. gada sezonai izskatīšana un 
apstiprināšana – I. Lakučs. 
6. Latvijas pieaugušo un jaunatnes BMX izlašu izdevumu tāmes projekta 2018. gadam 
izskatīšana – A. Ozols. 
7. Šosejas un MTB sacensību organizatoru noteikumu projekta 2018. gada sezonai 

apstiprināšana – T. Markss. 

8. LRF amatieru šosejas un MTB rangu nolikuma projekta 2018. gada sezonai apstiprināšana. 
9. Latvijas šosejas un MTB riteņbraukšanas izlašu galveno treneru apstiprināšana 2018. gada 
sezonai – D. Dimante. 
10. Latvijas šosejas un MTB riteņbraukšanas izlašu kandidātu apstiprināšana 2018. gada sezonai 

– D. Dimante.  

11. Par LRF šosejas un MTB menedžera amata konkursa norisi – D. Dimante.  
12. Šosejas un MTB riteņbraukšanas izlašu plānotās izdevumu tāmes projekta 2018. gadam 

izskatīšana – D. Dimante.  

13. LRF administrācijas plānotā budžeta projekta 2018. gadam izskatīšana – D. Dimante. 
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1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – I. Japiņš. 
I. Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr.11  
apstiprināšanu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem par, 
NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.11.  
 
2. Par Latvijas čempionāta MTB XCO krosā rīkošanas tiesību piešķiršanu biedrībai 
“Briedis bedrē brikšķināja” – D. Dimante. 
D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos ar biedrības “Briedis bedrē brikšķināja” 
sagatavoto izdevumu tāmes projektu Latvijas čempionāta MTB XCO krosā organizēšanai. 
Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par sagatavoto izdevumu tāmes projektu un iespējamo 
Latvijas čempionāta MTB XCO krosā rīkošanas tiesību piešķiršanu biedrībai “Briedis bedrē 
brikšķināja”. E. Dupats aicina balsot par Latvijas čempionāta MTB XCO krosā rīkošanas tiesību 
piešķiršanu biedrībai “Briedis bedrē brikšķināja”. Vienlaikus, E. Dupats aicina LRF biroja 
darbiniekiem  sagatavot līgumu starp LRF un biedrību “Briedis bedrē brikšķināja” par rīkošanas 
tiesību nosacījumiem un izpildes termiņiem. 
 
Padome, balsojot Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem par, Igo Japiņam 
atturoties, NOLEMJ: 
2.1. Apstiprināt Latvijas čempionāta MTB XCO krosā rīkošanas tiesību piešķiršanu biedrībai 
“Briedis bedrē brikšķināja”. 
2.2. Uzdot LRF biroja dalībniekiem sagatavot līgumu starp LRF un biedrību “Briedis bedrē 
brikšķināja” par Latvijas čempionāta MTB XCO krosā rīkošanas tiesību nosacījumiem un izpildes 
termiņiem.  
 

3. BMX kluba “Rīga” iesnieguma izskatīšana – A. Ozols. 
A. Ozols informē padomes locekļus un uzaicinātos ar biedrības “BMX Rīga” iesniegumu, kurā 
organizācija lūdz to uzņemt biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”, nepiemērojot biedru 
iestāšanās maksu LRF padomes noteiktajā apmērā. A. Ozols norāda, ka “BMX Rīga” apņemas 
pārņemt LRF biedru BMX kluba “Rīgas Favorīts” saistības pret LRF. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par BMX kluba “Rīga” sagatavoto iesniegumu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem par, 
NOLEMJ: 
Lemt par biedrības “BMX Rīga” uzņemšanu biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”, 
nenosakot biedru iestāšanās maksu, pēc BMX kluba “Rīgas Favorīts” saistību nokārtošanas pret 
LRF.   
 
4. Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases kritēriju projekta 2018. gada sezonai 
izskatīšana un apstiprināšana – M. Puķītis. 
M. Puķītis iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases 
kritēriju projektu 2018. gada sezonai. M. Puķītis norāda, ka izlases sastāvam četri sportisti 
kvalificējas pēc izstrādātajiem kritērijiem, bet papildus divi izlases kandidāti var tikt iekļauti 
sastāvā pēc izlases treneru vērtējuma. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par jaunatnes 
BMX izlases atlases kritēriju projektu. E. Dupats norāda, ka 2018. gadā vienīgās sacensības, uz 
kurām tiks veidota Latvijas jaunatnes BMX izlase, būs Eiropas čempionāts. 
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem par, 
NOLEMJ: 
Apstiprināt Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases kritērijus 2018. gada sezonai.  
 
5. Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases kritēriju projekta 2018. gada sezonai 
izskatīšana un apstiprināšana – I. Lakučs. 
I. Lakučs iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases 
kritēriju projektu 2018. gada sezonai dalībai Eiropas čempionātā, Argentīnā notiekošajos 
Pasaules kausa izcīņas posmos un Pasaules Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs. I. Lakučs norāda, ka 
2018. gada sezonas otrajā daļā sāksies Tokijas Olimpisko spēļu kvalifikācija. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par pieaugušo BMX izlases atlases kritēriju projektu 2018. gada sezonai.   
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem par, 
NOLEMJ: 
Apstiprināt Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases kritērijus 2018. gada sezonai.  
 
Pulksten 14:49 sēdei pievienojas Andris Kreislers.  
 
6. Latvijas pieaugušo un jaunatnes BMX izlašu izdevumu tāmes projekta 2018. 
gadam izskatīšana – A. Ozols. 
A. Ozols padomes locekļus un uzaicinātos iepazīstina ar Latvijas pieaugušo un jaunatnes BMX 
izlašu izdevumu tāmes projektu 2018. gada sezonai. A. Ozols informē, ka šajā gadā Eiropas 
čempionāts elites vecuma grupai norisināsies atsevišķā laikā un norises vietā no pārējo vecuma 
grupu sportistiem, kas palielina izdevumu tāmi izlašu sportistu dalības nodrošināšanai šajās 
sacensībās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. A. Ozols norāda, ka, atšķirībā no pagājušā gada, 
izdevumu tāmes projektā nav iekļauta dalība pasaules čempionātā un Eiropas kausa posmos. 
Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par BMX izlašu izdevumu tāmes projekta pozīcijām. E. 
Dupats norāda, ka plānotā izdevumu tāme var samazināties, atkarībā no pieaugušo izlases 
kandidātu kritēriju izpildes dalībai Pasaules kausa izcīņas posmos Argentīnā.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
6.1. Pieņemt zināšanai A. Ozola sagatavoto Latvijas BMX pieaugušo un jaunatnes izlašu 
izdevumu tāmes projektu. 
6.2. Lemt par Latvijas BMX pieaugušo un jaunatnes izlašu izdevumu tāmes projekta 
apstiprināšanu vienlaikus ar LRF 2018. gada budžeta apstiprināšanu.  
 
7. Šosejas un MTB sacensību organizatoru noteikumu projekta 2018. gada sezonai 

apstiprināšana – T. Markss. 

T. Markss iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar šosejas un MTB sacensību 

organizatoru noteikumu projektu 2018. gada sezonai. T. Markss norāda, ka noteikumi veidoti, 

ņemot vērā sacensību organizatoru ieteikumus. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 

šosejas un MTB sacensību organizatoru noteikumu projektu 2018. gada sezonai.  

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
Apstiprināt šosejas un MTB sacensību organizatoru noteikumu projektu 2018. gada sezonai. 
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8. LRF amatieru šosejas un MTB rangu nolikuma projekta 2018. gada sezonai 
apstiprināšana. 
T. Markss iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar LRF amatieru šosejas un MTB rangu 
nolikuma projektu 2018. gada sezonai. T. Markss norāda, ka šosejas un MTB amatieru ranga 
nolikumu projekts veidots pēc licencēto amatieru komandu pārstāvju sapulcē saņemtajiem 
ieteikumiem. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF amatieru šosejas un MTB rangu 
nolikumu projektu. T. Markss aicina balsot par nolikuma projekta apstiprināšanu, norādot, ka 
tas tiks papildināts ar šosejas un MTB amatieru rangu punktu skalām pēc sacensību reģistrācijas 
termiņa beigām – 2018. gada 1. februārī.  
 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par, NOLEJMJ: 
Apstiprināt LRF amatieru šosejas un MTB rangu nolikumu 2018. gada sezonai.  

 
9. Latvijas šosejas un MTB riteņbraukšanas izlašu galveno treneru apstiprināšana 
2018. gada sezonai – D. Dimante. 
D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar LRF šosejas un MTB treneru 
padomes izvirzītajiem Latvijas šosejas, kā arī MTB izlašu galveno treneru kandidātiem 2018. 
gada sezonai. D. Dimante norāda, ka par šosejas riteņbraukšanas junioru vecuma galveno 
treneri izvirzīts Jānis Veide, par šosejas riteņbraukšanas jauniešu vecuma grupas galveno treneri 
izvirzīts Mārtiņš Trautmanis, par šosejas riteņbraukšanas sieviešu izlases galveno treneri izvirzīts 
Raivis Belohvoščiks, bet par MTB riteņbraukšanas izlases galveno treneri izvirzīts Normunds 
Noreiko. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par izvirzītajiem šosejas un MTB izlašu 
galvenajiem treneriem. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
9.1. Apstiprināt Jāni Veidi par Latvijas šosejas riteņbraukšanas junioru izlases galveno treneri 
līdz 2018. gada sezonas beigām.  
9.2. Apstiprināt Mārtiņu Trautmani par Latvijas šosejas riteņbraukšanas jauniešu izlases galveno 
treneri līdz 2018. gada sezonas beigām. 
9.3. Apstiprināt Raivi Belohvoščiku par Latvijas šosejas riteņbraukšanas sieviešu izlases galveno 
treneri līdz 2018. gada sezonas beigām.  
9.4. Apstiprināt Normundu Noreiko par Latvijas MTB izlases galveno treneri līdz 2018. gada 
sezonas beigām.  
 
10. Latvijas šosejas un MTB riteņbraukšanas izlašu kandidātu apstiprināšana 2018. 

gada sezonai – D. Dimante.  

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar LRF šosejas un MTB treneru 

padomes izvirzītajiem Latvijas šosejas, kā arī MTB izlašu kandidātiem 2018. gada sezonai. 

Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par izvirzītajiem izlašu kandidātiem. I. Japiņš aicina uzdot 

MTB izlases galvenajam trenerim Normundam Noreiko pārskatīt MTB izlašu kandidātu sarakstu 

2018. gada sezonai. 

 

 
 



LRF Padomes sēdes protokols Nr.12 5 

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
10.1. Apstiprināt LRF šosejas un MTB treneru padomes izvirzītos šosejas riteņbraukšanas 
junioru, jaunatnes, kā arī sieviešu izlašu sportistu kandidātu sastāvus 2018. gada sezonai.  
10.2. Uzdot Normundam Noreiko līdz nākamajai padomes sēdei pārskatīt un atkārtoti iesniegt 
izskatīšanai LRF padomē MTB izlašu kandidātu sarakstu 2018. gada sezonai.  
 
11. Par LRF šosejas un MTB menedžera amata konkursa norisi – D. Dimante.  
D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos par LRF šosejas un MTB menedžera amata 
konkursu. D. Dimante norāda, ka konkursam uz vakanto menedžera vietu bija pieteikušies seši 
kandidāti, bet pēc pirmās atlases kārtas – pārrunām un praktiskajiem uzdevumiem – konkursu 
turpina trīs kandidāti: Ādolfs Žunna, Ansis Brēmanis un Armands Bēcis. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par LRF šosejas un MTB menedžera amata konkursa norisi. I. Japiņš, R. 
Graube un I. Čerbakovs pauž gatavību piedalīties pārrunās ar otrajā atlases kārta iekļuvušajiem 
kandidātiem.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
11.1. Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu. 
11.2. Uzdot D. Dimantei organizēt darba pārrunas ar LRF šosejas un MTB menedžera amata 
konkursa otrajā atlases kārtā iekļuvušajiem pretendentiem.  
 
12. Šosejas un MTB riteņbraukšanas izlašu plānotās izdevumu tāmes projekta 2018. 

gadam izskatīšana – D. Dimante.  

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar Latvijas šosejas, kā arī MTB 

riteņbraukšanas izlašu plānotās izdevumu tāmes projektu 2018. gada sezonai. Padomes locekļi 

un uzaicinātie diskutē par izdevumu tāmes projekta pozīcijām. R. Graube aicina proporcionāli 

lielāku īpatsvaru izdevumu tāmes projektā iestrādāt MTB elites izlases sportistu atbalsta 

nodrošināšanai. D. Dimante ierosina lemt par Latvijas šosejas un MTB riteņbraukšanas izlašu 

plānotās izdevumu tāmes projekta apstiprināšanu vienlaikus ar LRF 2018. gada budžeta 

apstiprināšanu.  

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
12.1. Pieņemt zināšanai D. Dimantes sagatavoto Latvijas riteņbraukšanas šosejas un MTB izlašu 
plānotās izdevumu tāmes projektu 2018. gada sezonai. 
12.2. Lemt par Latvijas riteņbraukšanas šosejas un MTB izlašu plānotās izdevumu tāmes 
projekta 2018. gada sezonai apstiprināšanu vienlaikus ar LRF 2018. gada budžeta 
apstiprināšanu.  
 
 

13. LRF administrācijas plānotā budžeta projekta 2018. gadam izskatīšana – D. 

Dimante. 
D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar LRF administrācijas plānotā budžeta 
projektu 2018. gadam. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF administrācijas plānotā 
budžeta projekta pozīcijām.  
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par, NOLEJMJ: 
13.1. Pieņemt zināšanai D. Dimantes sagatavoto LRF administrācijas plānotā budžeta projektu 
2018. gadam.  
13.2. Lemt par LRF administrācijas plānotā budžeta projekta 2018. gadam apstiprināšanu 
vienlaikus ar LRF 2018. gada budžeta apstiprināšanu.  

 
Padome darbu beidz pulksten 15:30. 
Nākamā padomes sēde noteikta 2018.gada 2. februārī. 
 
 

Igo Japiņš       

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Prezidents     ____________________________ 

 
Edgars Dupats       

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 

Padomes loceklis    ____________________________ 
 

Raimonds Graube      
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 

Padomes loceklis    ____________________________ 

 
Andris Kreislers 

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 

 
 

 

 
 
Protokolists Toms Markss   ____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


