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 Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 30 
 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2019. gada 5. decembrī, pulksten 10:00 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, 
Edgars Dupats, Raimonds Graube. 
 
Uzaicināti: ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, preses sekretārs 
Toms Markss, BMX menedžeris Artis Ozols, Šosejas un MTB izlašu menedžeris Armands Bēcis, 
Latvijas MTB izlases galvenais treneris Normunds Noreiko, Latvijas BMX izlases galvenais 
treneris Ivo Lakučs, riteņbraukšanas sporta veterāns Imants Stradiņš.  
 
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.  Latvijas MTB izlases atlases kritēriju projekta 2020. gada pasaules un Eiropas čempionātiem 
MTB Olimpiskajā krosā izskatīšana – N. Noreiko. 
3. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Latvijas šosejas riteņbraukšanas veterānu pasākumam – 
I. Stradiņš.  
4. LRF šosejas un MTB sacensību noteikumu projekta 2020. gadam apstiprināšana  – T. Markss. 
5. Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlašu treneru kandidātu izskatīšana un apstiprināšana – 
A. Bēcis. 
6. Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlašu kandidātu apstiprināšana – A. Bēcis. 
7. Latvijas BMX pieaugušo izlases galvenā trenera Ivo Lakuča iesnieguma izskatīšana – I. 
Lakučs. 
 
1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – I. Japiņš. 
I. Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr. 29 
apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem par,  
NOLEMJ: Apstiprināt LRF padomes sēdes protokola Nr. 29 redakciju. 
 
2. Latvijas MTB izlases atlases kritēriju projekta 2020. gada pasaules un Eiropas 
čempionātiem MTB Olimpiskajā krosā izskatīšana – N. Noreiko. 
N. Noreiko iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sagatavoto Latvijas MTB izlases 
atlases kritēriju projektu 2020. gada pasaules un Eiropas čempionātiem MTB Olimpiskajā krosā. 
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N. Noreiko norāda, ka kritērijos nav veiktas izmaiņas, salīdzinājumā ar 2019. gadu. Padomes 
locekļi un uzaicinātie diskutē par sagatavoto sportistu atlases kritēriju projektu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem par,  
NOLEMJ: 
2.1. Neapstiprināt Latvijas MTB izlases atlases kritērijus 2020. gada pasaules un Eiropas 
čempionātiem MTB Olimpiskajā krosā. 
2.2. Uzdot N. Noreiko līdz nākamajai padomes sēdei veikt atlases kritērija projekta saturiskos 
grozījumus. 
2.3. Lemt par Latvijas MTB izlases atlases kritēriju projekta 2020. gada pasaules un Eiropas 
čempionātiem MTB Olimpiskajā krosā apstiprināšanu kopā ar citu riteņbraukšanas veidu izlašu 
atlašu kritēriju projektiem pēc kopējā pieejamā finansējuma apzināšanas izlašu darba 
vajadzībām saskaņā ar LRF 2020.gada budžetu.  
 
3. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Latvijas šosejas riteņbraukšanas veterānu 
pasākumam – I. Stradiņš.  
I. Stradiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos par 11. janvārī gaidāmo Latvijas šosejas 
riteņbraukšanas veterānu pasākumu, kura norise plānota “VEF Kultūras pilī”. I. Stradiņš 
iepazīstina ar plānoto pasākuma izdevumu tāmi un aicina iespēju robežās sniegt līdzfinansējumu 
pasākuma rīkošanai no LRF budžeta. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par gaidāmo 
veterānu pasākumu un tā organizatoriskajām izmaksām. A. Ozols norāda, ka finansējuma 
trūkuma dēļ nācās atcelt LRF sezonas godināšanas pasākumu, tādēļ būtu rūpīgi jāizvērtē 
jebkāda finansiāla atbalsta piešķiršana veterānu pasākuma rīkošanai. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem par,  
NOLEMJ: 
3.1. Pieņemt zināšanai I. Stradiņa ziņojumu. 
3.2. Finansējuma trūkuma dēļ nepiešķirt finansiālu atbalstu Latvijas šosejas riteņbraukšanas 
veterānu pasākuma rīkošanai.  
 
4. LRF šosejas un MTB sacensību noteikumu projekta 2020. gadam apstiprināšana  – 
T. Markss. 
T. Markss iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sagatavo LRF šosejas un MTB 
sacensību organizatoru noteikumu projektu 2020. gadam. T. Markss norāda, ka noteikumu 
projekta izstrādē tika ņemti vērā šosejas un MTB sacensību organizatoru ieteikumi. T. Markss 
vērš uzmanību uz divu lielāko MTB maratona seriālu – “Latvijas valsts mežu MTB maratona” un 
“Vivus.lv MTB maratona” – nespēju ilgstoši vienoties par sacensību rīkošanas datumiem. T. 
Markss norāda, ka, ņemot vērā sacensību rīkotāju ieteikumus, tiks izstrādāti kritēriji sacensību 
norises datumu izvēles kārtībai, kas tiks iekļauti 2021. gada organizatoru noteikumu redakcijā. 
Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF šosejas un MTB sacensību organizatoru 
noteikumu projektu 2020. gadam. T. Markss aicina balsot par organizatoru noteikumu 
apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem par,  
NOLEMJ: 
4.1. Apstiprināt LRF šosejas un MTB sacensību organizatoru noteikumus 2020. gadam. 
4.2. Uzdot T. Marksam publicēt LRF šosejas un MTB sacensību organizatoru noteikumus 2020. 
gadam mājaslapā lrf.lv. 



LRF Padomes sēdes protokols Nr.30 3 

 

4.3. Uzdot T. Marksam izstrādāt kritērijus LRF kalendārā iekļaujamo šosejas un MTB sacensību 
norises datumu izvēles kārtībai no 2021. gada. 
 
5. Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlašu treneru kandidātu izskatīšana un 
apstiprināšana – A. Bēcis. 
A. Bēcis informē padomes locekļus un uzaicinātos par aizvadīto LRF šosejas un MTB treneru 
padomes sēdi, kuras laikā tika izvirzīti šosejas riteņbraukšanas izlašu galvenie treneri 2020. 
gada sezonai. A. Bēcis informē, ka par elites un U23 vīriešu grupu galveno treneri izvirzīts Toms 
Flaksis, par junioru puišu grupas treneri Armands Bēcis, par jauniešu puišu grupas treneri 
Mārtiņš Trautmanis, bet par meiteņu un sieviešu grupu treneri Raivis Belohvoščiks. Padomes 
locekļi un uzaicinātie informē par izlašu treneru pienākumiem sezonas laikā. A. Bēcis aicina 
balsot par šosejas riteņbraukšanas izlašu treneru apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem par,  
NOLEMJ: 
5.1. Par Latvijas elites un U23 vīriešu šosejas riteņbraukšanas izlašu galveno treneri līdz 2020. 
gada sezonas beigām apstiprināt Tomu Flaksi. 
5.2. Par Latvijas junioru šosejas riteņbraukšanas izlases galveno treneri līdz 2020. gada sezonas 
beigām apstiprināt Armandu Bēci. 
5.3. Par Latvijas jauniešu šosejas riteņbraukšanas izlases galveno treneri līdz 2020. gada 
sezonas beigām apstiprināt Mārtiņu Trautmani. 
5.4. Par Latvijas meiteņu un sieviešu šosejas riteņbraukšanas izlašu galveno treneri līdz 2020. 
gada sezonas beigām apstiprināt Raivi Belohvoščiku.  
 
6. Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlašu kandidātu apstiprināšana – A. Bēcis. 
A. Bēcis iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar LRF šosejas un MTB treneru padomes 
sēdē izvirzītajiem šosejas riteņbraukšanas izlašu kandidātiem 2020. gada sezonai. A. Bēcis 
aicina padomes locekļus balsot par izvirzītajiem šosejas riteņbraukšanas izlašu kandidātiem. 
Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par nepieciešamību noteikt visiem pieejamus atlases 
kritērijus izlašu kandidātu noteikšanai.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem par,  
NOLEMJ: 
6.1. Apstiprināt LRF šosejas un MTB treneru padomes izvirzītos šosejas riteņbraukšanas izlases 
kandidātus 2020. gada sezonai. 
6.2. Uzdot A. Bēcim izstrādāt kritērijus šosejas riteņbraukšanas izlašu kandidātu noteikšanai 
turpmākajiem gadiem. 
 
7. Latvijas BMX pieaugušo izlases galvenā trenera Ivo Lakuča iesnieguma 
izskatīšana – I. Lakučs. 
I. Lakučs informē padomes locekļus un uzaicinātos ar sagatavoto iesniegumu, kurā viņš atsakās 
no Latvijas BMX pieaugošo izlases galvenā trenera amata. I. Lakučs kā iemeslus iesniegumam 
atbrīvot sevi amata norāda kopēja redzējuma un konstruktīva darba trūkumu BMX treneru un 
klubu vidū, kas ietekmē kvalitatīva darba veikšanu. I. Lakučs pie paveiktajiem darbiem izceļ – uz 
skaidriem kritērijiem balstītu pieaugušo un jaunatnes izlašu izveidi, visaugstākā līmeņa BMX 
trases būvniecību Valmierā un sekmīgi sarīkotu Eiropas BMX čempionātu. Norāda, ka jāturpina 
darbs pie sportisko rezultātu attīstības. I. Lakučs izsaka pateicību par sekmīgu kopdarbību laika 
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posmā no 2013. gada Artim Ozolam un Edgaram Dupatam. Padomes locekļi un uzaicinātie 
diskutē par I. Lakuča iesniegumu un BMX attīstību Latvijā.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem par,  
NOLEMJ: 
7.1. Pieņemt I. Lakuča iesniegumu par viņa atteikšanos no Latvijas BMX izlases galvenā trenera 
amata.  
7.2. Izteikt pateicību I. Lakučam par ieguldījumu Latvijas BMX attīstībā, pildot pieaugušo izlases 
galvenā trenera pienākumus.  
 
Padome darbu beidz pulksten 12:40. 
Nākamā padomes sēde noteikta 2020. gada 11. februārī pulksten 10:00   
 
 
Igo Japiņš       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Prezidents     ____________________________ 
 
Edgars Dupats       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
 
Raimonds Graube 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
 
 
Protokolists Toms Markss   ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


