Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”
Reģ. Nr.40008023340
Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013
Padomes sēdes protokols Nr. 21
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013
2018. gada 14. decembrī, pulksten 14:00
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš,
Edgars Dupats, Andris Kreislers, Raimonds Graube.
Uzaicināti: Izpilddirektore Dace Dimante, preses sekretārs Toms Markss, BMX menedžeris Artis
Ozols, šosejas un MTB izlašu menedžeris Armands Bēcis.
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 šosejas riteņbraukšanas sportistu gatavošanos Tokijas Olimpiskajām spēlēm – I. Japiņš.
3. Valmieras Augstas klases sportistu sagatavošanas centra BMX programmas pilnveidošanas
plāna 2019. – 2020. gadam apstiprināšana – E. Dupats, A. Ozols.
4. Latvijas junioru šosejas riteņbraukšanas izlases darbība 2019. gada sezonā – I. Japiņš.
5. Latvijas MTB izlases sportista Arņa Pētersona sadarbība ar komandu “ZZK” – I. Japiņš.
6. Atvērto velotreku piemēru izskatīšana un to iespējamā realizācijas Latvijā – I. Japiņš.
7. Dažādi.
7.1. Par 2019. gada LRF ikgadējās biedru kopsapulces norises datuma apstiprināšanu – D.
Dimante.
1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – I. Japiņš.
I.Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr.20 apstiprināšanu.
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram
Raimondam Graubem par, NOLEMJ:
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.20.
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2. Par šosejas riteņbraukšanas sportistu gatavošanos Tokijas Olimpiskajām spēlēm
– I. Japiņš.
I. Japiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos par aizvadīto komandējumu uz Japānas
galvaspilsētu Tokiju, kura laikā klātienē notika iepazīšanās ar 2020. gada Tokijas Olimpisko
spēļu šosejas riteņbraukšanas sacensību grupas brauciena trasi. I. Japiņš norāda, ka pēc trases
apskates ir izstrādājis konkrētu darbības plānu par Latvijas vadošo šosejas riteņbraucēju
gatavošanos Olimpiskajām spēlēm. I. Japiņš informē, ka, ņemot vērā grupas brauciena trasi,
kurā iekļauts izteikts kalns, 2019. un 2020. gada sezonās Latvijas šosejas riteņbraukšanas
izlases galvenā trenera Toma Flakša vadībā plānotas vairākas augstkalnes treniņnometnes.
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Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par Latvijas vadošo šosejas riteņbraucēju iespējām
kvalificēties Tokijas Olimpisko spēļu šosejas riteņbraukšanas sacensībām un nepieciešamo
atbalstu sekmīgam startam tajās.
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram
Raimondam Graubem par, NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu.
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3. Valmieras Augstas klases sportistu sagatavošanas centra BMX programmas
pilnveidošanas plāna 2019. – 2020. gadam apstiprināšana – E. Dupats, A. Ozols.
E. Dupats informē padomes locekļus un uzaicinātos par Valmieras Augstas klases sportistu
sagatavošanas centra (turpmāk Valmieras AKSSC) BMX programmas darbību laika posmā no
2015. līdz 2019. gadam. E. Dupats kā galveno darbības problēmu norāda, ka līdz šim elites
grupas darbība netika nodalīta no jaunatnes grupas, tādējādi ir izstrādāts esošās Valmieras
AKSSC BMX programmas pilnveidošanas plāns. Tas paredz arī Valmieras pilsētas pašvaldībai,
kas kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir Valmieras AKSSC BMX programmas finansētāja,
lūgt piešķirt papildus vienu trenera štata vietu, lai sekmīgi varētu nodalīt elites no jaunatnes
grupas. E. Dupats norāda, ka LRF ir būtiska loma programmas realizācijā un Valmieras AKSSC
iekļaujamo sportistu atlasē. Padomes locekļi diskutē par Valmieras AKSSC BMX programmas
līdzšinējo darbību un pilnveidošanas plānu 2019 – 2020. gadam. A. Ozols aicina padomes
locekļus balsot par pilnveidošanas plānu, lai pēc tam to iesniegtu Valmieras pilsētas pašvaldībā.
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram un
Raimondam Graubem par, NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt Valmieras AKSSC BMX programmas pilnveidošanas plānu 2019 – 2020. gadam.
3.2. Uzdot A. Ozolam iesniegt LRF padomes apstiprināto Valmieras AKSSC BMX programmas
pilnveidošanas plānu 2019 – 2020. gadam izskatīšanai un apstiprināšanai Valmieras pilsētas
pašvaldībā.
Pulksten 14:55 Sēdei pievienojas L. Stepane.
4. Latvijas junioru šosejas riteņbraukšanas izlases darbība 2019. gada sezonā – I.
Japiņš.
I. Japiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos par nepieciešamību apvienot LRF, Rīgas
Riteņbraukšanas skolas (turpmāk RRS) un Murjāņu sporta ģimnāzijas (turpmāk MSĢ) finanšu
līdzekļus, ar mērķi nodrošināt Latvijas junioru šosejas riteņbraukšanas izlases sportistu
gatavošanos un dalību nozīmīgākajās starptautiskā līmeņa sacensībās. I. Japiņš ierosina rīkot
LRF padomes un MSĢ vadības tikšanos, lai apzinātu esošo situāciju un nepieciešamos
uzlabojumus MSĢ riteņbraukšanas nodaļā. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par MSĢ un
RRS darbību jaunatnes riteņbraukšanas attīstībā.
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ:
4.1. Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu.
4.2. Uzdot D. Dimantei organizēt LRF padomes tikšanos ar MSĢ vadību.
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5. Latvijas MTB izlases sportista Arņa Pētersona sadarbība ar komandu “ZZK” – I.
Japiņš.
I. Japiņš pauž satraukumu par Latvijas MTB izlases sporta Arņa Pētersona iespējām startēt
augsta mēroga starptautiskajās MTB XCO krosa sacensībās 2019. gada sezonā, kas var liegt
sportistam iespēju sacensties par Tokijas Olimpisko spēļu kvalifikācijas punktiem. I. Japiņš
norāda, ka pēc A. Pētersona sniegtās informācijas, viņa pārstāvētās komandas – “ZZK” – mērķis
2019. gada sezonā būs dalība Latvijā notiekošajās MTB sacensībās. Padomes locekļi un
uzaicinātie diskutē par iespējamajiem risinājumiem, lai sekmētu A. Pētersona dalību 2019. gada
starptautiskā līmeņa MTB XCO krosa sacensībās, kurās sportistam būtu iespēja sacensties par
Tokijas Olimpisko spēļu kvalifikācijas punktiem.
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu.
6. Atvērto velotreku piemēru izskatīšana un to iespējamā realizācijas Latvijā – I.
Japiņš.
I. Japiņš iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar diviem atvērto velotreku piemēriem,
kas sekmīgi darbojas ASV. I. Japiņš pauž viedokli, ka šāda veida velotreks būtu rentabls arī
Latvijā. Padomes locekļi diskutē par atvērtā velotreka būvniecības iespējām Latvijā. E. Dupats
aicina LRF sekretariātam sagatavot pārskatāmu prezentāciju Rīgas domei par velotreka
iekļaušanas pozitīvajiem faktoriem tās sporta attīstības projektu ietvaros. Vienlaikus, E. Dupats
norāda, ka LRF vadībai pēc Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināšanas, būtu jāgriežas
pie satiksmes ministra, lai aktualizētu jautājumu par velotreka būvniecību Biķernieku
kompleksajā sporta bāzē.
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ:
6.1. Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu.
6.2. Uzdot LRF sekretariātam sagatavot un iesniegt pārskatāmu prezentāciju Rīgas domei par
velotreka iekļaušanas pozitīvajiem faktoriem tās sporta attīstības projektu ietvaros.
7. Dažādi.
7.1. Par 2019. gada LRF ikgadējās biedru kopsapulces norises datuma
apstiprināšanu – D. Dimante.
D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos par nepieciešamību noteikt 2019. gada
LRF ikgadējās biedru kopsapulces norises datumu. D. Dimante ierosina kā biedru kopsapulces
norises datumu noteikt – 2019. gada 28. martu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par
biedru kopsapulces dienas kārtības projektā iekļaujamajiem jautājumiem. E. Dupats ierosina kā
vienu no darba kārtības projektā iekļaujamajiem jautājumiem noteikt LRF komisiju ziņojumus
par paveikto 2018. gadā.
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ:
7.1.1. Apstiprināt LRF biedru ikgadējās kopsapulces norisi 2019. gada 21. martā.
7.1.2. Uzdot LRF komisijām sagatavot un LRF biedru ikgadējā kopsapulcē veikt ziņojumu par
paveiktajiem darbiem 2018. gadā.
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Padome darbu beidz pulksten 16:00.
Nākamā padomes sēde noteikta 2019. gada 31. janvārī.
Igo Japiņš
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
Prezidents

____________________________

Edgars Dupats
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
Padomes loceklis

____________________________

Andris Kreislers
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
Padomes loceklis

____________________________

Raimonds Graube
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
Padomes loceklis

____________________________

Laura Stepane
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
Padomes locekle

____________________________

Protokolists Toms Markss

____________________________
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