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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 17 
 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2018. gada 17. jūlijā, pulksten 14:00 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, 
Edgars Dupats, Raimonds Graube un Andris Kreislers.   
 
Uzaicināti: Ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, šosejas un MTB 
menedžeris Armands Bēcis, BMX menedžeris Artis Ozols, preses sekretārs Toms Markss, MTB 
izlases galvenais treneris Normunds Noreiko, MTB izlases sportists Arnis Pētersons.  
 
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. MTB izlases sportista Arņa Pētersona sadarbība ar UCI MTB komandu “ZZK” – I. Japiņš. 
3. Atlases kritēriju projekta izskatīšana un apstiprināšana Latvijas sportistiem dalībai 2020. gada 
Tokijas Olimpisko spēļu MTB XCO krosa sacensībās – N. Noreiko. 
4. Par Latvijas sportistu dalību pasaules un Eiropas čempionātos BMX – A. Ozols. 
5. Par Latvijas sportistu dalību Eiropas junioru un U23 šosejas riteņbraukšanas čempionātā – A. 
Bēcis. 
6. Ziedojumu veikšanas sabiedriskā labuma organizācijām regulējums  2019. gadā – I. Japiņš.  
 
1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – I. Japiņš. 
I.Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr.16 apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.16. 
 
2. MTB izlases sportista Arņa Pētersona sadarbība ar UCI MTB komandu “ZZK” –       
I. Japiņš. 
A. Pētersons informē padomes locekļus un uzaicinātos par sadarbību ar “ZZK” komandu. A. 
Pētersons norāda, ka “ZZK” komanda šajā sezonā nenodrošina sportista dalību visaugstākā 
mēroga starptautiskajās sacensībās, kas ierobežo iespēju cīnīties par 2020. gada Tokijas 
Olimpisko spēļu kvalifikācijas ranga punktiem. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 
sadarbības līgumu starp Arni Pētersonu un komandu “ZZK”. E. Dupats aicina A. Pētersonu rūpīgi 
ievērot sadarbības līguma nosacījumus ar “ZZK” komandu un aicināt to darīt arī “ZZK” komandu. 
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E. Dupats aicina I. Čerbakovu sazināties ar “ZZK” komandas vadību, lai iegūtu plašāku 
informāciju par tās darbības plānu līdz 2020. gada Tokijas Olimpiskajām spēlēm.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ: 
2.1. Pieņemt zināšanai A. Pētersona sniegto informāciju. 
2.2. Uzdot I. Čerbakovam sazināties ar “ZZK” komandu vadību, lai iegūtu plašāku informāciju 
par tās darbības plānu līdz 2020. gada Tokijas Olimpiskajām spēlēm. 
 
3. Atlases kritēriju projekta izskatīšana un apstiprināšana Latvijas sportistiem 
dalībai 2020. gada Tokijas Olimpisko spēļu MTB XCO krosa sacensībās – N. Noreiko. 
N. Noreiko iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sagatavoto atlases kritēriju projektu 
Latvijas sportistiem dalībai 2020. gada Tokijas Olimpisko spēļu MTB XCO krosa sacensībās. 
Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par atlases kritēriju projektu. I. Japiņš iebilst par  
pamatkritēriju ņemt vērā sportista vietu UCI MTB pasaules rangā, norādot, ka noteicošajam ir 
jābūt izlases galvenā trenera izvēlei. N. Noreiko aicina padomes locekļus balsot par atlases 
kritēriju apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim Kreisleram 
par, Igo Japiņam pret,  NOLEMJ: 
Apstiprināt Latvijas sportistu atlases kritērijus 2020. gada Tokijas Olimpisko spēļu MTB XCO 
krosa sacensībām.  
 
4. Par Latvijas sportistu dalību pasaules un Eiropas čempionātos BMX – A. Ozols. 
A. Ozols informē, ka uz šī gada pasaules čempionātu BMX riteņbraukšanā netika veidotas 
Latvijas pieaugošo un jaunatnes izlases. A. Ozols norāda, ka kopumā pasaules čempionātā 
piedalījās 86 Latvijas sportisti. Izceļ jauniešu un bērnu vecuma grupu sportistu sasniegtos 
rezultātus, norādot, ka lielajā finālā spēja iekļūt 16 mūsu valsts jaunie sportisti. A. Ozols informē 
par Latvijas sportistu sasniegtajiem rezultātiem Eiropas čempionātā BMX riteņbraukšanā 
jauniešu, amatieru un bērnu vecuma grupās, izceļot, ka izdevies izcīnīt sešas godalgas, bet vēl 
14 mūsu braucēji iekļuva lielajā finālā. Norāda, ka uz Eiropas čempionātu tika veidota Latvijas 
jaunatnes un junioru BMX izlase, no kuras lielo finālu sasniedza četri sportisti. A. Ozols 
iepazīstina ar Latvijas jaunatnes BMX izlases galvenā trenera Mika Puķīša rakstisko ziņojumu par 
izlases sportistu sniegumu Eiropas čempionātā, kā arī informē par veikto 2019. gada Eiropas 
čempionāta BMX riteņbraukšanā, kas norisināsies Latvijā, prezentāciju. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par Latvijas BMX sportistu sasniegtajiem rezultātiem Eiropas un pasaules 
čempionātos, kā arī 2019. gada Eiropas čempionātu BMX riteņbraukšanā. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai A. Ozola ziņojumu. 
 
 
5. Par Latvijas sportistu dalību Eiropas junioru un U23 šosejas riteņbraukšanas 
čempionātā – A. Bēcis. 
A. Bēcis informē padomes locekļus un uzaicinātos par Latvijas sportistu sasniegtajiem 
rezultātiem Eiropas junioru un U23 šosejas riteņbraukšanas čempionātā, norādot, ka labākos 
rezultātus guva junioru meiteņu grupas sportistes. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 
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Latvijas junioru un U23 vecuma grupu sportistu sasniegtajiem rezultātiem Eiropas čempionātā. 
D. Dimante norāda, ka nākamajā šosejas un MTB treneru padomes sēdē, kā galvenais darba 
kārtības jautājums būtu jāiekļauj – šosejas riteņbraukšanas sistēmas izstrāde, ar mērķi uzlabot 
sportistu sagatavotību starptautiskā mēroga sacensībām. E. Dupats ierosina A. Bēcim uzsākt 
darbu pie šosejas riteņbraukšanas vīzijas izstrādes.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ: 
5.1. Pieņemt zināšanai A. Bēča ziņojumu.  
5.2. Uzdot A. Bēcim uzsākt darbu pie šosejas riteņbraukšanas vīzijas izstrādes.  
 
6. Ziedojumu veikšanas sabiedriskā labuma organizācijām regulējums  2019. gadā – 
I. Japiņš.  
I. Japiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos ar saņemto informāciju par ziedojumu 
veikšanas nosacījumiem sabiedriskā labuma organizācijām 2019. gadā. I. Japiņš pauž viedokli, 
ka jaunais ziedošanas regulējums varētu atturēt uzņēmējus ziedot sabiedriskā labuma 
organizācijām. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par nosacījumiem uzņēmējiem, kuri būtu 
gatavi ziedot sabiedriskā labuma organizācijām. E. Dupats aicina I. Japiņu lūgt Latvijas 

Olimpiskajai komitejai plašāku informāciju prezentācijas veidā par ziedojumu veikšanas 
sabiedriskā labuma organizācijām regulējumu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ: 
6.1. Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu.  
6.2. Uzdot I. Japiņam lūgt Latvijas Olimpiskajai informāciju par ziedojumu veikšanas sabiedriskā 
labuma organizācijām regulējumu  2019. gadā.  
 
Padome darbu beidz pulksten 16:15. 
Nākamā padomes sēde noteikta 2018.gada 21. augustā. 
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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    ____________________________ 
 
 
Protokolists Toms Markss   ____________________________ 
 
 


