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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 25 
 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2019. gada 31. maijā, 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, šosejas un MTB izlašu menedžeris Armands Bēcis, Latvijas BMX izlases galvenais 
treneris Ivo Lakučs, Latvijas BMX jaunatnes izlases treneris Miks Puķītis, MTB izlases galvenais 
treneris Normunds Noreiko, BMX kluba “Mārupe” pārstāvji - Māris Liberts, Guntis Ruskis, “BMX 
Rīga” kluba pārstāvji - Agris Kibars, Dzintars Lejnieks, BMX “Tālava” kluba pārstāvis Artūrs 
Matisons, Latvijas Olimpiskās vienības valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis, Latvijas Olimpiskās 
vienības pārstāvis Andris Lupiks.  
  
Padome sanākusi trīs locekļu sastāvā. Padome ir lemttiesīga.  
 
Sēdi vada: Edgars Dupats 
Protokolē: Toms Markss 
 
Padomes sēdes vadītājs E. Dupats izsaka priekšlikumu izskatīt padomes sēdes darba 
kārtībā šādus jautājumus. 
1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – E. Dupats. 
2. BMX kluba “Mārupe” iesnieguma  3.punkta – Skaidrojums par LRF ieteikumiem Latvijas 
Olimpiskajai vienībai par BMX sportistu iekļaušanu/ neiekļaušanu Latvijas Olimpiskās vienības 
sastāvā izskatīšana – M. Liberts. 
3. Iepriekšējā padomes sēdē lemtā izpilde. 
3.1. I. Lakuča paskaidrojums par savu darbību UEC Eiropas BMX čempionāta 1. posma norises 
vietā treniņu un sacensību laikā – I.Lakučs. 
4. LRF šosejas un MTB treneru padomes nolikuma jaunās redakcijas  apstiprināšana – A. Bēcis. 
5. Latvijas šosejas riteņbraukšanas junioru izlases atlases kritēriju dalībai Eiropas čempionātā 
apstiprināšana – A. Bēcis. 
6. Par 2020. gada LRF prezidenta un padomes pārvēlēšanu kopsapulci – D. Dimante. 
7. Eiropas BMX čempionāta organizatorisko darbu norise – A. Ozols. 
8. Par LRF biroja pārcelšanu – D. Dimante.  
 
1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – E. Dupats. 
E. Dupats aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr. 24 
apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.24. 
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2. BMX kluba “Mārupe” iesnieguma  3.punkta – Skaidrojums par LRF ieteikumiem 
Latvijas Olimpiskajai vienībai par BMX sportistu iekļaušanu/ neiekļaušanu Latvijas 
Olimpiskās vienības sastāvā izskatīšana – M. Liberts. 
M. Liberts aicina skaidrot, kādēļ Latvijas Olimpiskās vienības (turpmāk tekstā – LOV) sastāvā uz 
īpašiem nosacījumiem no BMX elites vīriešu sportistiem iekļauts Kristens Krīgers nevis Mikus 
Strazdiņš vai Helvijs Babris. E. Fogelis norāda, ka iesniegumā LRF lūdza LOV tās  sastāvā uz 
īpašiem noteikumiem iekļaut visus trīs augstāk minētos sportistus, kuri nebija izpildījuši 
notiektos kritērijus iekļūšanai kādā no sastāviem. E. Fogelis norāda, ka LOV veic regulāras 
pārrunas ar olimpisko sporta veidu federācijām par tās sportistiem, kuriem būtu iespējams 
kvalificēties un sekmīgi startēt Olimpiskajās spēlēs. E. Fogelis informē, ka sportistus, kuri tiek 
uzņemti LOV sastāvā, nosaka ne tikai pati LOV, bet arī vasaras olimpisko sporta veidu komisija, 
kas izvērtē ne vien sportistu uzrādītos rezultātus sacensībās, bet arī sportisko sagatavotību un 
veselības stāvokli. A. Lupiks informē, ka izvērtējot visus faktorus, kā arī to, ka Kristens Krīgers 
iepriekš stabili izpildījis LOV kritērijus, 2018.g. sezonā uzrādīja labākus rezultātus svarīgākajās 
sacensībās – PČ un EČ par atlikušajiem diviem kandidātiem, izšķīrās sastāvā iekļaut tieši 
Kristenu Krīgeru. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LOV atlases kritērijiem. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai E. Fogeļa un A. Lupika sniegto informāciju.  
 
3. Iepriekšējā padomes sēdē lemtā izpilde. 
3.1. I. Lakuča paskaidrojums par savu darbību UEC Eiropas BMX čempionāta 1. 
posma norises vietā treniņu un sacensību laikā – I.Lakučs. 
I. Lakučs padomes locekļiem un uzaicinātajiem sniedz skaidrojumu par savu darbību UEC 
Eiropas BMX čempionāta 1. posma norises vietā treniņu un sacensību laikā. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par I. Lakuča darbību UEC Eiropas BMX čempionāta 1. posma norises vietā 
treniņu un sacensību laikā. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
3.1.Pieņemt zināšanai I. Lakuča sniegto paskaidrojumu. 
3.2.atkārtoti izskatot BMX kluba “Mārupe” iesnieguma 2.punktu, apstiprināt, ka 2018.gada 
17.jūlija LRF padomes sēdē, noklausoties A.Ozola ziņojumu par BMX EČ Sarrians, Francijā, LRF 
padome pieņēma lēmumu izteikt I.Lakučam piezīmi par to, ka EČ BMX Sarrians sniedza padomu 
sportistam no citas valsts, un LRF padome norādīja, ka šāda veida situācija nedrīkst atkārtoties. 
 
4. LRF šosejas un MTB treneru padomes nolikuma jaunās redakcijas apstiprināšana 
– A. Bēcis. 
A. Bēcis iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar LRF šosejas un MTB treneru padomes 
nolikuma jaunās redakcijas projektu. A. Bēcis norāda, ka jaunās redakcijas projekts izskatīts un 
akceptēts LRF šosejas un MTB treneru padomes sēdē. A. Bēcis aicina padomes locekļus balsot 
par nolikuma jaunās redakcijas apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
4.1. Apstiprināt LRF šosejas un MTB treneru padomes nolikumu jaunajā redakcijā. 
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4.2. Uzdot T. Marksam publicēt LRF šosejas un MTB treneru padomes nolikuma jauno redakciju 
mājaslapā – lrf.lv. 
 

5. Latvijas šosejas riteņbraukšanas junioru izlases atlases kritēriju dalībai Eiropas 
čempionātā apstiprināšana – A. Bēcis. 
A. Bēcis iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar Latvijas šosejas riteņbraukšanas junioru 
izlases atlases kritēriju dalībai Eiropas čempionātā projektu. Padomes locekļi un uzaicinātie 
diskutē par atlases kritēriju projektu un Latvijas junioru sportistu līdz šim sasniegtajiem 
rezultātiem. A. Bēcis aicina padomes locekļus balsot par atlases kritēriju apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
5.1. Ar redakcionāliem precizējumiem apstiprināt Latvijas šosejas riteņbraukšanas junioru 
izlases atlases kritērijus dalībai Eiropas čempionātā. 
5.2. Pēc redakcionālo precizējumu veikšanas uzdot T. Marksam publicēt Latvijas šosejas 
riteņbraukšanas junioru izlases atlases kritērijus dalībai Eiropas čempionātā. 
 
6. Par 2020. gada LRF prezidenta un padomes pārvēlēšanu kopsapulci – D. Dimante. 
D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos ar gaidāmo LRF prezidenta un padomes 
pārvēlēšanas kopsapulci, kas plānota 2020. gada oktobra mēnesī. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par gaidāmo LRF prezidenta un padomes pārvēlēšanu kopsapulci. E. Dupats 
ierosina atgriezties pie jautājuma izskatīšanas 2019. gada oktobra mēneša LRF padomes sēdē.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
Izskatīt jautājumu par LRF prezidenta un padomes pārvēlēšanām 2019. gada oktobra mēneša 
LRF padomes sēdē.  
 
7. Eiropas BMX čempionāta organizatorisko darbu norise – A. Ozols. 
A. Ozols informē padomes locekļus un uzaicinātos par paveiktajiem darbiem Valmierā gaidāmā 
Eiropas BMX čempionāta organizēšanā. A. Ozols informē par Eiropas Riteņbraukšanas 
savienības (turpmāk tekstā – UEC) ģenerālsekretāra Enriko Della Kasas vizīti Valmierā, kuras 
laikā Della Kasa iepazinās ar čempionāta trasi un apkārtējo infrastruktūru. A. Ozols norāda, ka 
UEC ģenerālsekretārs atzinīgi novērtēja līdz šim paveiktos organizatoriskos darbus. Padomes 
locekļi un uzaicinātie diskutē par turpmākajiem veicamajiem darbiem Eiropas BMX čempionāta 
organizēšanā.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai A. Ozola ziņojumu.  
 
8. Par LRF biroja pārcelšanu – D. Dimante.  
D. Dimante iepazīstina padomes locekļus par iespējamajiem variantiem pārcelt LRF biroju uz 
citām telpām, ar mērķi samazināt biroja uzturēšanas izmaksas. D. Dimante norāda, ka kā 
piemērotākais variants LRF biroja pārcelšanai ir sporta centra “Mežaparks” piedāvātās telpas. D. 
Dimante informē, ka bez biroja telpām, šeit iespējams iegūt arī tehniskās telpas inventāra 
izvietošanai. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par iespēju pārcelt LRF biroju uz sporta 
centra “Mežaparks” telpām. E. Dupats, ņemot vērā LRF biroja darbinieku aizņemtību sacensību 
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organizēšanā, izlašu darbu koordinēšanā, kā arī nelielās atšķirības telpu īres izmaksās, ierosina 
nelemt par LRF biroja pārcelšanu uz citām telpām līdz LRF prezidenta un padomes pārvēlēšanas 
kopsapulcei 2020. gadā.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
Nelemt par LRF biroja pārcelšanu uz citām telpām līdz LRF prezidenta un padomes pārvēlēšanas 
kopsapulcei 2020. gadā.  
 
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   ____________________________ 
 
 


