
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 

2014. gada 26. augustā, pulksten 10.00 

 

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

Edgars Dupats, Olafs Lakučs, Normunds Noreiko, Dace Dimante. 

Uzaicināti: BMX menedžeris Artis Ozols, šosejas menedžeris Linards Veide, izpilddirektors 

Jānis Sniedze, BMX izlases galvenais treneris Ivo Lakučs, BMX jaunatnes izlases treneris 

Ģirts Kātiņš, Rīgas Riteņbraukšanas skolas treneris Vitālijs Smirnovs, DPA Cycling team 

komandas pārstāvis Ivo Irbe, Rīgas Riteņbraukšanas skolas metodiķis Imants Stradiņš, 

žurnālists Atis Jansons. 

 

 Padome sanākusi piecu locekļu sastāvā. Padome ir lemttiesīga. 

Sēdi vada: Igo Japiņš  

Protokolē: Jānis Sniedze 

 

Padomes sēdes vadītājs I.Japiņš izsaka priekšlikumu izskatīt padomes sēdes darba 

kārtībā šādus jautājumus: 

1.BMX menedžera saturiskā atskaite par piedalīšanos Eiropas un pasaules 

čempionātos – A. Ozols; 

2. BMX jaunatnes izlases trenera saturiskā atskaite par piedalīšanos Eiropas un 

pasaules čempionātos – Ģ. Kātiņš; 

3. BMX izlases galvenā trenera saturiskā atskaite par piedalīšanos Eiropas un pasaules 

čempionātos – I. Lakučs; 

4. Finanšu atskaite par piedalīšanos BMX starptautiskajās sacensībās un sacensību 

organizēšanu Latvijā - D.Dimante, A.Ozols; 

5. Atzinuma sniegšana par Valmieras pilsētas pašvaldības un Siguldas novada 

pašvaldības sagatavotajiem priekšlikumiem par sporta veidu reģionālo attīstības 

centru sistēmas izveidi – E. Dupats; 

6. Ziņojums par pasaules čempionātu šosejas riteņbraukšanā: – L.Veide; 

7. Atlases kritēriju apstiprināšana pasaules čempionātā MTB riteņbraukšanā – 

L.Veide, N.Noreiko;  

8. Dažādi 

Kritēriju apstiprināšana šosejas un MTB riteņbraukšanā dalībai Eiropas Olimpiskajās 

spēlēs 2015. gadā – D. Dimante; 

 
1.BMX menedžera saturiskā atskaite par Latvijas sportistu piedalīšanos Eiropas un 

pasaules čempionātos – A. Ozols; 

A.Ozols iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar saturisko atskaiti par Latvijas BMX 

izlases sportistu dalību Eiropas un pasaules čempionātos. Padomes locekļi diskutē par 

aizvadītajām sacensībām. BMX izlases galvenais treneris I. Lakučs atzinīgi vērtē jauno 

braucēju sasniegtos rezultātus.  
 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Olafam Lakučam, Dacei Dimantei 

un Edgaram Dupatam par, NOLEMJ:  

Pieņemt zināšanai A. Ozola ziņojumu. 



2. BMX jaunatnes izlases trenera saturiskā atskaite par piedalīšanos Eiropas un 

pasaules čempionātos – Ģ. Kātiņš; 

Latvijas BMX izlases jaunatnes treneris Ģ. Kātiņs iepazīstina padomes locekļus un 

uzaicinātos ar saturisko atskaiti par Latvijas jaunatnes izlases sportistu rezultātiem Eiropas un 

pasaules čempionātos. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par sasniegto šajā gadā un 

nepieciešamajiem uzlabojumiem nākotnē. 

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Olafam Lakučam, Dacei Dimantei 

un Edgaram Dupatam par, NOLEMJ:  

Pieņemt zināšanai Ģ. Kātiņa ziņojumu. 

 

3. BMX izlases galvenā trenera saturiskā atskaite par piedalīšanos Eiropas un pasaules 

čempionātos – I. Lakučs; 

I. Lakučs iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar atskaiti par Latvijas elites un junioru 

sportistu sasniegtajiem rezultātiem Eiropas un pasaules čempionātā. Padomes locekļi diskutē 

par paveikto līdz šim un nepieciešamajiem uzlabojumiem nākotnē.  

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Olafam Lakučam, Dacei Dimantei 

un Edgaram Dupatam par, NOLEMJ:  

Pieņemt zināšanai I. Lakuča ziņojumu. 

 

4.Finanšu atskaite par Latvijas sportistu piedalīšanos BMX starptautiskajās sacensībās, 

kā arī Latvijas organizētajām sacensībām - D.Dimante; 

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar finanšu izdevumiem un 

ienākumiem par Latvijas sportistu piedalīšanos starptautiskajās BMX sacensībās, kā arī 

Latvijas sacensību organizēšanu. Padomes locekļi diskutē par finanšu līdzekļu izlietojumu un 

galvenajām prioritātēm nākamajai sezonai. 

 
Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Olafam Lakučam, Dacei Dimantei 

un Edgaram Dupatam par, NOLEMJ:  

Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu. 

 

5. Atzinuma sniegšana par Valmieras pilsētas pašvaldības un Siguldas novada 

pašvaldības sagatavotajiem priekšlikumiem par sporta veidu reģionālo attīstības 

centru sistēmas izveidi – D. Dimante, E. Dupats; 

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus ar Valmieras un Siguldas pašvaldību 

priekšlikumiem par sporta veidu reģionālo attīstības centru sistēmas izveidi abās 

pašvaldībās. Padomes locekļi diskutē par BMX riteņbraukšanas iekļaušanos 

Valmieras pilsētas pašvaldības piedāvājumā un šosejas, kā arī MTB, riteņbraukšanas 

iekļaušanos Siguldas novada pašvaldības sporta reģionālajā attīstības centra sistēmā. 

E. Dupats ierosina sniegt rakstisku atzinumu abām pašvaldībām no LRF puses par 

riteņbraukšanas iekļaušanu reģionālajā attīstības centra sistēmā. 

 
Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Olafam Lakučam un Edgaram 

Dupatam par, Dacei Dimantei atturoties, NOLEMJ:  

5.1 Atbalstīt Valmieras pilsētas pašvaldības un Siguldas novada pašvaldības priekšlikumus 

par sporta veidu reģionālo attīstības centra sistēmas izveidi abās pašvaldībās. 

5.2 Uzdot preses sekretāram T. Marksam rakstisku atzinumu no LRF puses Valmieras pilsētas 

pašvaldībai un Siguldas novada pašvaldībai par sporta veidu reģionālo attīstības centra 

sistēmas izveidi. 



6. Ziņojums par pasaules čempionātu šosejas riteņbraukšanā: dalībnieku 

apstiprināšana – L.Veide; 

L.Veide ziņo, ka LRF apstiprinātos kritērijus startam pasaules čempionātā šosejas 

riteņbraukšanā izpildījuši seši sportisti – Artūrs Beļēvičs, Endija Rutule (abi junioru grupā), 

Krists Neilands (U23 grupā), Toms Skujiņš, Aleksejs Saramotins un Gatis Smukulis (elite). L. 

Veide ierosina no LRF budžeta līdzekļiem pasaules čempionātam komandēt piecus 

apkalpojošā personāla darbiniekus – menedžeri Linardu Veidei, trenerus - Tomu Flaksi un 

Vitāliju Smirnovu, mehāniķus - Kristapu Osi un Valēriju Lukjanovu. Padomes locekļi un 

uzaicinātie diskutē par iespēju atļaut pārstāvēt Latviju pasaules čempionātā šosejas 

riteņbraukšanā par saviem finansiālajiem līdzekļiem vēl trijiem sportistiem – Andrim 

Vosekalnam, Lijai Laizānei un Danai Rožlapai. 

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Olafam Lakučam, Dacei Dimantei 

un Edgaram Dupatam par, NOLEMJ:  

6.1 Apstiprināt Latvijas izlases sastāvu - sešus sportistus un piecus apkalpojošā personāla 

darbiniekus - dalībai pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā par LRF līdzekļiem. 

6.2 Atļaut pārstāvēt Latviju pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā par saviem 

līdzekļiem – Andrim Vosekalnam, Lijai Laizānei un Danai Rožlapai. 

 

7. Atlases kritēriju apstiprināšana MTB – L.Veide, N.Noreiko; 

L. Veide ierosina no LRF līdzekļiem pasaules čempionātam MTB riteņbraukšanā 

finansēt Latvijas izlases sportista Matīsa Preimaņa dalību un viena mehāniķa darbu 

čempionāta laikā. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par finansējuma piešķiršanu 

no LRF puses M. Preimanim un Latvijas izlases mehāniķim.  
 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Olafam Lakučam, Dacei Dimantei 

un Edgaram Dupatam par, NOLEMJ: 
Apstiprināt finansējuma piešķiršanu – dalības nodrošināšanai sportistam Matīsam 

Preimanim (ceļa, viesnīcas, izdevumi) un Latvijas izlases mehāniķa darba apmaksai 

pasaules čempionāta laikā.  

 

8. Dažādi 

Kritēriju apstiprināšana šosejas un MTB riteņbraukšanā dalībai Eiropas Olimpiskajās 

spēlēs 2015. gadā – D. Dimante; 

D. Dimante aicina padomes locekļus apstiprināt kritēriju izveides termiņu šosejas un 

MTB riteņbraukšanā dalībai Eiropas Olimpiskajā spēlēs. Padomes locekļi un 

uzaicinātie diskutē par Eiropas Olimpisko spēļu riteņbraukšanas programmu un 

sportistiem, kuri var pārstāvēt Latviju šajā sporta forumā. 

 
Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Olafam Lakučam, Dacei Dimantei 

un Edgaram Dupatam par, NOLEMJ: 
Uzdot LRF šosejas menedžerim L. Veidem līdz 2014. gada 1. decembrim izstrādāt 

atlases kritērijus Latvijas sportistu dalībai Eiropas Olimpiskajās spēlēs šosejas un 

MTB riteņbraukšanā.  

 

LRF Padome darbu beidz pulksten 14:30. Nākamā LRF Padomes sēde norisināsies 9. 

oktobrī pulksten 10:00.  

 
 

Protokolists Jānis Sniedze 



 


