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 Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 26 
 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2019. gada 20. jūnijā, pulksten 09:00 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, 
Edgars Dupats, Andris Kreislers.  
 
Uzaicināti: Ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, preses sekretārs 
Toms Markss, BMX menedžeris Artis Ozols, treka riteņbraucēji – Ainārs Ķiksis un Vitālijs 
Korņilovs.   
 
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 starptautiskā velobrauciena “Baltic Chain tour” Latvijas posma organizēšanas iespējām – 
I. Japiņš. 
3. Par Valsts policijas resursu nepietiekamību šosejas un MTB riteņbraukšanas sacensību 
drošības nodrošināšanā – I. Japiņš. 
4. Par treka riteņbraukšanas koordinatora iecelšanu LRF – A. Ķiksis.  
5. Par Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases kritēriju dalībai Eiropas un pasaules čempionātos 
rezultātu apstiprināšanu – A. Ozols.  
6. Par Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases kritēriju dalībai pasaules čempionātā rezultātu 
apstiprināšanu – A. Ozols.  
7. Par Latvijas sportistu dalību Tokijas Olimpisko spēļu BMX trases testa sacensībās – A. Ozols.  
 
1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – I. Japiņš. 
I. Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr. 25 
apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.25. 
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2. Par starptautiskā velobrauciena “Baltic Chain tour” Latvijas posma organizēšanas 
iespējām – I. Japiņš. 
I. Japiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos ar valsts piešķirto finansējumu  “Baltic Chain 
tour” starptautiskā daudzdienu velobrauciena Latvijas posmam – EUR 25 000 apmērā. I. Japiņš 
norāda, ka kopējais finansējums sacensību Latvijas posma rīkošanai nav pietiekams. I. Japiņš 
informē par paveiktajiem darbiem, lai “Baltic Chain tour” daudzdienu velobrauciens iegūtu 
stabilu ilgtermiņa valsts finansiālo atbalstu, kas ir priekšnoteikums kvalitatīvai sacensību 
rīkošanai. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par iespējām šajā gadā rīkot “Baltic Chain 
tour” velobrauciena Latvijas posmu. E. Dupats ierosina noteikt konkrētu termiņu 2020. gadā, 
līdz kuram no valsts puses tiek lūgta skaidrība par 2020. gada velobrauciena Latvijas posma 
rīkošanas finansiālo atbalstīšanu. E. Dupats norāda, ka, ja līdz noteiktajam laika termiņam valsts 
finansiālā atbalsta sniegšana nav apstiprināta, LRF būtu jāveic oficiāls paziņojums par nespēju 
valsts finansējuma trūkuma dēļ organizēt sacensību Latvijas posmu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
2.1. Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu. 
2.2. Uzdot I. Japiņam turpināt darbu pie stabila un plānveidīga valsts finansējuma piesaistes 
“Baltic Chain tour” daudzdienu velobrauciena Latvijas posma rīkošanai turpmākajos gados, 
sniegt konkrētu priekšlikumu par termiņu, līdz kuram ir jābūt skaidrībai par finansiālo atbalstu. 
 
3. Par Valsts policijas resursu nepietiekamību šosejas un MTB riteņbraukšanas 
sacensību drošības nodrošināšanā – I. Japiņš. 
I. Japiņš informē padomes locekļu un uzaicinātos par tikšanos ar Valsts policijas pārstāvjiem, 
kuri vērsuši uzmanību uz policijas resursu nepietiekamību Latvijā notiekošo šosejas un MTB 
riteņbraukšanas sacensību drošības nodrošināšanā. I. Japiņš norāda, ka šāda situācija nopietni 
apdraud turpmāku sacensību norisi. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par rīcību, lai netiktu 
apdraudēta šosejas un MTB riteņbraukšanas sacensību norise. E. Dupats ierosina apkopot visas 
Latvijā notiekošās un LRF kalendārā esošās šosejas un MTB riteņbraukšanas sacensības, kurās 
nepieciešama Valsts policijas resursu iesaiste. E. Dupats norāda, ka pēc sacensību apkopošanas, 
LRF vadībai būtu jāorganizē tikšanās ar Valsts policijas vadību, ar mērķi pārrunāt policijas 
resursu nodrošināšanas iespējas konkrētajās sacensībās 2020. gada sezonā.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
3.1. Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu. 
3.2. Uzdot T. Marksam līdz 2019. gada sezonas beigām apkopot visas Latvijā notiekošās un LRF 
kalendārā plānotās šosejas un MTB riteņbraukšanas sacensības 2020. gadam, kurās 
nepieciešama Valsts policijas resursu iesaiste. 
3.3. Pēc sacensību apzināšanas uzdot I. Japiņam organizēt tikšanos ar Valsts policijas vadību ar 
mērķi pārrunāt policijas resursu nodrošināšanas iespējas konkrētajās sacensībās 2020. gada 
sezonā. 
 
4. Par treka riteņbraukšanas koordinatora iecelšanu LRF – A. Ķiksis.  
A. Ķiksis norāda, ka LRF līdz šim nav bijusi atbildīgā persona, kura operatīvi un kvalitatīvi 
risinātu Latvijas treka riteņbraukšanai aktuālos jautājumus. A. Ķiksis aicina LRF padomes 
locekļus kā LRF treka riteņbraukšanas brīvprātīgo koordinatoru iecelt Vitāliju Korņilovu, kurš 
pats aktīvi startē starptautiska mēroga treka riteņbraukšanas sacensībās. V. Korņilovs pauž 
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vēlmi uzņemties treka riteņbraukšanas koordinatora pienākumus bez atlīdzības sabiedriskā 
kārtā. V. Korņilovs informē, ka jau iepriekš veicis sportistu pieteikšanu uz starptautiskā līmeņa 
sacensībām. I. Japiņš ierosina V. Korņilovam līdz nākamajai padomes sēdei izstrādāt treka 
riteņbraukšanas Latvijā darbības plānu un detalizētu treka riteņbraukšanas koordinatora 
pienākumu aprakstu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par treka riteņbraukšanas attīstību 
Latvijā un nepieciešamību dot pilnvaras V. Korņilovam veikt brīvprātīgā LRF treka 
riteņbraukšanas koordinatora pienākumus. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
4.1. Pieņemt zināšanai A. Ķikša un V. Korņilova ziņojumus. 
4.2. Uzdot V. Korņilovam līdz nākamajai padomes sēdei izstrādāt treka riteņbraukšanas Latvijā 
darbības plānu un detalizētu treka riteņbraukšanas koordinatora pienākumu aprakstu. 
 
5. Par Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases kritēriju dalībai Eiropas un pasaules 
čempionātos rezultātu apstiprināšanu – A. Ozols.  
A. Ozols informē padomes locekļus un uzaicinātos ar Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases 
kritēriju dalībai Eiropas un pasaules čempionātos rezultātiem. A. Ozols informē par sportistu 
sniegumu atlases sacensībās. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par jaunatnes BMX izlases 
atlases kritēriju dalībai Eiropas un pasaules čempionātos rezultātu izpildi.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
Apstiprināt Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases kritēriju dalībai Eiropas un pasaules 
čempionātos rezultātus.  
 
6. Par Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases kritēriju dalībai pasaules čempionātā 
rezultātu apstiprināšanu – A. Ozols.  
A. Ozols informē padomes locekļus un uzaicinātos ar Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases 
kritēriju dalībai pasaules čempionātā rezultātiem. A. Ozols informē par sportistu sniegumu 
atlases sacensībās. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par pieaugušo BMX izlases sportistu 
atlases kritēriju dalībai pasaules čempionātā rezultātu izpildi. A. Ozols aicina padomes locekļus 
lemt par izlases kandidāta Nika Rožukalna iekļaušanu izlases sastāvā dalībai pasaules 
čempionātā, ņemot vērā sportista sasniegtos rezultātus, kā arī to, ka viņš bijis ļoti tuvu kritēriju 
izpildei.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
6.1. Apstiprināt Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases kritēriju dalībai Eiropas un pasaules 
čempionātos rezultātus.  
6.2. Neapstiprināt Nika Rožukalna iekļaušanu pieaugušo BMX izlases sastāvā dalībai pasaules 
čempionātā, jo sportists nav izpildījis LRF padomes apstiprinātos atlases kritērijus.  
 
7. Par Latvijas sportistu dalību Tokijas Olimpisko spēļu BMX trases testa sacensībās 
– A. Ozols.  
A. Ozols norāda, ka 2019. gada 12. un 13. oktobrī Japānā notiks 2020. gada Tokijas Olimpisko 
spēļu BMX trases testa sacensības. Norāda, ka iespējas sacensībās piedalīties ir diviem vīriešu 
un divām sieviešu Latvijas sportistiem. A. Ozols norāda, ka LRF ir nepietiekams finansējums 
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sportistu dalības nodrošināšanai šajās sacensībās. A. Ozols ierosina noteikt, ka no Latvijas 
sportistiem iespēju par saviem līdzekļiem piedalīties Tokijas Olimpisko spēļu BMX trases testa 
sacensībās saņem divi vīrieši un divas sievietes, vadoties pēc UCI BMX Olimpiskā ranga. A. 
Ozols ierosina, ka, ja rangā augstāk esošie sportisti neplāno piedalīties sacensībās, iespēja 
piedalīties sacensībās tiek piedāvāta nākamajam sportistam pēc UCI BMX Olimpiskā ranga. A. 
Ozols informē, ka sportistu apkalpes sastāvs netiek ierobežots. A. Ozols aicina padomes locekļus 
balsot par Latvijas BMX izlases galvenā trenera I. Lakuča ceļa un dzīvošanas izdevumu segšanu 
no LRF līdzekļiem, ar noteikumu, ja testa sacensībās piedalās Latvijas sportisti. Padomes locekļi 
un uzaicinātie diskutē par gaidāmajām sacensībām un Latvijas sportistu iespējamo dalību tajās.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
7.1. Noteikt, ka no Latvijas sportistiem iespēju par saviem līdzekļiem piedalīties Tokijas 
Olimpisko spēļu BMX trases testa sacensībās saņem divi vīrieši un divas sievietes, ņemot vērā 
UCI BMX Olimpiskā ranga rezultātus.  
7.2. Apstiprināt, ka rangā augstāk esošais sportists/i neplāno piedalīties sacensībās, iespēja 
piedalīties sacensībās tiek piedāvāta nākamajam sportistam/iem pēc UCI BMX Olimpiskā ranga. 
7.2. Apstiprināt Latvijas BMX izlases galvenā trenera I. Lakuča ceļa un dzīvošanas izdevumu 
segšanu no LRF līdzekļiem Tokijas Olimpisko spēļu BMX trases testa sacensībās, ar noteikumu, 
ja tajās piedalās Latvijas sportisti. 
 
 
Padome darbu beidz pulksten 11:30. 
Nākamā padomes sēde noteikta 2019. gada 17. jūlijā pulksten 09:00.   
 
 
Padome darbu beidz pulksten 11:30. 
Nākamā padomes sēde noteikta 2019. gada 20. jūnijā pulksten 09:00.   
 
Igo Japiņš       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Prezidents     ____________________________ 
 
Edgars Dupats       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
 
Andris Kreislers 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
 
 
 
Protokolists Toms Markss   ____________________________ 
 
 


