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Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF padomes locekļi: Igo Japiņš, Olafs 

Lakučs, Edgars Dupats, Normunds Noreiko, Dace Dimante. 

Uzaicināti: BMX menedžeris Artis Ozols, šosejas menedžeris Linards Veide, preses sekretārs 

Toms Markss, šosejas riteņbraukšanas izlases galvenais treneris Vitālijs Smirnovs, BMX izlases 

galvenais treneris Ivo Lakučs.  

  

 Padome sanākusi piecu 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. LRF statūtu jaunās redakcijas izskatīšana – E.Dupats. 

2.2015.g. LRF budžets: 

2.1 Biroja tāmes izskatīšana/apstiprināšana – D.Dimante. 

2.2 LRF BMX izlašu starptautisko startu tāmes izskatīšana/apstiprināšana – A.Ozols. 

2.3 BMX sacensību tiesnešu darba izmaksu tāmes izmaiņas (U.Mankusa  

piedāvājums) – A.Ozols. 

2.4 LRF šosejas izlases darbības plāna un izdevumu tāmes izskatīšana/apstiprināšana – L.Veide. 

2.5 LRF šosejas sacensību izdevumu tāmes izskatīšana/apstiprināšana – J.Sniedze/D.Dimante. 

 

 

1.LRF statūtu jaunās redakcijas izskatīšana – E.Dupats. 

E. Dupats iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar izstrādāto LRF statūtu jauno redakciju. 

E. Dupats norāda, ka, sastādot jauno statūtu redakciju, ņemts vērā arī LRF biedru – Murjāņu 

Sporta ģimnāzijas pārstāvja Jāņa Veides, Carnikavas sporta centra pārstāvja Roberta Raimo, 

Dobeles novada sporta skolas pārstāvja Daiņa Rituma, kā arī LRF tiesnešu kolēģijas 

priekšsēdētāja Aleksandra Trofimova iesniegtie priekšlikumi statūtu redakcijai. E. Dupats 

norāda, ka ņemti vērā arī Aleksandra Trofimova priekšlikumi, kaut arī viņš nav neviena LRF 

biedra pārstāvis. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par jauno LRF statūtu redakcijas 

projektu. E. Dupats aicina padomes locekļus virzīt jauno statūtu redakciju apstiprināšanai LRF 

biedru kopsapulcei.  

  

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, Dacei 

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

Virzīt LRF statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu LRF biedru kopsapulcei.  

 



2.2015.g. LRF budžets. 

 

2.1.  LRF biroja tāmes izskatīšana/apstiprināšana – D.Dimante. 

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sastādīto LRF biroja tāmes budžeta 

projektu 2015. gadam. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par budžeta projektā iekļautajām 

pozīcijām un to lietderību. I. Japiņš vērš uzmanību padomes locekļiem par aktuālo problēmu ar 

autotransporta trūkumu šosejas riteņbraukšanas izlašu vajadzībām. 

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, Dacei 

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

2.1.1. Konceptuāli atbalstīt LRF biroja tāmes projektu.  

2.1.2. Uzdot D. Dimantei veikt tāmes precizēšanu un pārskatīšanu līdz 2015.g. 5. martam.  

2.1.3. Uzdot veikt elektronisko balsošanu līdz 2015.g. 5. martam par galējo LRF biroja tāmes 

apstiprināšanu.  

 

2.2. LRF BMX izlašu starptautisko startu tāmes izskatīšana/apstiprināšana – A.Ozols. 

A. Ozols iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar izstrādāto un precizēto LRF BMX izlašu 

starptautisko startu tāmes projektu. Padomes locekļi diskutē par A. Ozola izstrādāto tāmes 

projektu. I. Lakučs iepazīstina ar gaidāmo treniņu nometni pasaules čempionāta mājvietā Beļģijā, 

kur kopā ar izlases elites vecuma grupas sportistiem, ir iespēja piedalīties jaunatnes izlases 

sportistiem. A. Ozols informē, ka no LRF piesaistītajiem sponsoru līdzekļiem tiks apmaksāta to 

2014. gada Latvijas jaunatnes BMX izlases sportistu dalība treniņu nometnē, kuri arī 2015. gadā 

ir jaunatnes izlases kandidāti. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par jaunatnes sportistiem, 

kuri iekļaujami izlases sastāvā dalībai treniņu nometnē Beļģijā. E. Dupats aicina balsot par BMX 

izlašu starptautisko startu tāmi.  

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, Dacei 

Dimantei un Igo Japiņam par, Olafam Lakučam atturoties, NOLEMJ:,  

Apstiprināt A. Ozola sagatavoto BMX izlašu starptautisko startu un treniņu nometnes tāmi. 

 

2.3. BMX sacensību tiesnešu darba izmaksu tāmes izmaiņas (U.Mankusa piedāvājums) – 

A. Ozols. 

A.Ozols iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar līdzšinējā BMX sacensību galvenā 

tiesneša U. Mankusa prasību par tiesnešu darba izmaksu palielināšanu. A. Ozols norāda, ka 

gadījumā, ja LRF padome neapstiprinās U. Mankusa prasību par tiesnešu darba izmaksu tāmes 

palielināšanu, U. Mankus atsakās turpināt darbu galvenā tiesneša amatā. Padomes locekļi diskutē 

par U. Mankusa prasību. A. Ozols informē padomes locekļus un uzaicinātos par diviem 

kandidātiem – Sandri Kārkliņu un Normundu Taimu – kuri ir gatavi par esošo samaksu uzsākt 

darbu Latvijas BMX sacensību direktora un galvenā tiesneša amatā. E. Dupats ierosina A. 

Ozolam uzdot abiem BMX sacensību direktora kandidātiem - Sandrim Kārkliņam un 

Normundam Taimam – līdz 2015.g. 9. martam sagatavot savu darbības piedāvājumu par 

sacensību vadīšanu, ko iesniegt izvērtēšanai un balsošanai BMX klubu padomei. E. Dupats 

norāda, ka pēc BMX klubu padomes balsojuma, kandidāta apstiprināšana jāvirza uz nākamo 

LRF padomes sēdi.  

 



Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, Dacei 

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

2.3.1. Noraidīt U. Mankusa prasību par tiesnešu darba izmaksu palielināšanu.  

2.3.2. Uzdot A. Ozolam sazināties ar abiem BMX sacensību direktora kandidātiem - Sandri 

Kārkliņu un Normundu Taimu - un aicināt viņus līdz 2015.g. 9. martam sagatavot iesniegšanai 

apstiprināšanai BMX klubu padomē savu darbības piedāvājumu par sacensību vadīšanu. 

 

2.4. LRF šosejas izlases darbības plāna un izdevumu tāmes izskatīšana/apstiprināšana – 

L.Veide. 

L. Veide un D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar papildināto šosejas 

izlases darbības izdevumu tāmi. Padomes locekļi diskutē par iespējamo finanšu līdzekļu 

piesaistīšanu šosejas izlases vajadzībām. E. Dupats ierosina apstiprināt kritērijus šosejas 

riteņbraukšanā 2015. gada sezonai. D. Dimante aicina balsot par  6000 Eur piešķiršanu šosejas 

izlašu mācību treniņa nometņu un sacensību daļējai nodrošināšanai pavasara periodā. V. 

Smirnovs ierosina LRF atbalstāmās sacensības sadalīt pēc finansiālajām iespējām un sezonas 

mērķiem.  

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, Dacei 

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

2.4.1. Apstiprināt no LRF līdzekļiem piešķirt finansējumu - 6000 Eur apmērā – šosejas izlašu 

mācību treniņu nometnei un sacensībām pavasara periodā.  

2.4.2. Uzdot L. Veidem veikt piešķirtās naudas sadalījumu konkrētajām pavasara sacensībām un 

treniņu nometnēm.  

 

2.5. LRF šosejas sacensību izdevumu tāmes izskatīšana/apstiprināšana – 

J.Sniedze/D.Dimante. 

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar LRF šosejas sacensību tāmi. 

Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF atbalstāmajām sacensībām. D. Dimante aicina 

tāmē papildus iekļaut dopinga kontroles veikšanu Latvijas čempionātā MTB XCO krosā.  

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, Dacei 

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

Apstiprināt šosejas un MTB sacensību izdevumu  tāmi – 32 575 Eur apmērā.  

 

 

LRF Padome darbu beidz pulksten 14:30. Nākamā LRF Padomes sēde noteikta 17. martā, 

pulksten 10:00. 

 

Protokolists: Toms Markss 

 


