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 Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 27 
 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2019. gada 17. jūlijā, pulksten 09:00 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, 
Edgars Dupats, Raimonds Graube, (no plkst. 10:15) Laura Stepane. 
 
Uzaicināti: Ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, preses sekretārs 
Toms Markss, BMX menedžeris Artis Ozols, Latvijas BMX izlases galvenais treneris Ivo Lakučs, 
treka riteņbraucējs Vitālijs Korņilovs, treka riteņbraucējs Ainārs Ķiksis, BMX kluba “Tālava” 
sportists Mikus Strazdiņš, BMX kluba “Tālava” treneris Olafs Lakučs.  
 
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. Par Valsts policijas atteikumiem nodrošināt drošību šosejas riteņbraukšanas sacensībās – 
I. Japiņš.  
3. Par LRF treka riteņbraukšanas koordinatora apstiprināšanu un Latvijas čempionāta treka 
riteņbraukšanā rīkošanu – V. Korņilovs. 
4. Latvijas BMX izlases galvenā trenera Ivo Lakuča iesnieguma izskatīšana par izlases sportista 
Mikusa Dāvja Strazdiņa nesportisko uzvedību Latvijas čempionāta BMX laikā – I. Lakučs. 
5. Ziņojums par 2019. gada Eiropas čempionāta BMX norisi – A. Ozols. 
6. Ziņojums par Latvijas čempionātu šosejas un MTB XCO krosā riteņbraukšanā norisi – 
T. Markss. 
7. Par “Baltic Chain tour” daudzdienu velobrauciena Latvijas posma atcelšanu – I. Japiņš. 
8. Par nepietiekamo finansējumu Latvijas sportistu dalībai Eiropas čempionātā šosejas 
riteņbraukšanā – D. Dimante. 
9. Ziņojums par Latvijas Olimpiskās komitejas sporta komisijas sēdē izskatīto jautājumu – E. 
Dupats. 
 
1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – I. Japiņš. 
I. Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr. 26 
apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem par,  
NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.26. 
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2. Par Valsts policijas atteikumiem nodrošināt drošību šosejas riteņbraukšanas 
sacensībās – I. Japiņš.  
I. Japiņš aktualizē problēmu par Valsts policijas atteikumiem nodrošināt sportistu drošību Latvijā 
notiekošajās un LRF sacensību kalendārā esošajās šosejas riteņbraukšanas sacensībās. I. Japiņš 
norāda, ka Valsts policijas atteikumus nodrošināt drošību sacensību laikā saņēmuši LRF biedri – 
Rīgas Riteņbraukšanas skola un biedrība “Latvijas Riteņbraukšanas asociācija”. Padomes locekļi 
diskutē par radušos situāciju un nepieciešamajiem risinājumiem. E. Dupats ierosina vērsties pie 
Latvijas Sporta federāciju padomes ar lūgumu apzināt arī citas sporta veidu federācijas, kuras 
skar šī problēma. E. Dupats pauž viedokli, ka pēc tam kopīgi būtu jāvēršas pie iekšlietu ministra 
ar aicinājumu risināt radušos situāciju. I. Čerbakovs ierosina T. Marksam sagatavot atlikušo 
2019. gada LRF kalendārā esošo šosejas riteņbraukšanas sarakstu, kā arī apzināt organizatorus 
par 2020. gadā plānotajām šosejas riteņbraukšanas sacensībām, kurās nepieciešama Valsts 
policijas iesaiste.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem, par 
NOLEMJ: 
2.1. Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu. 
2.2. Uzdot LRF biroja darbiniekiem vērsties pie Latvijas Sporta federāciju padomes ar lūgumu 
apzināt arī citas sporta veidu federācijas, kuras skar šī problēma. 
2.3. Uzdot T. Marksam sagatavot atlikušo 2019. gada LRF kalendārā esošo šosejas 
riteņbraukšanas sarakstu, kā arī apzināt organizatorus par 2020. gadā plānotajām šosejas 
riteņbraukšanas sacensībām, kurās nepieciešama Valsts policijas iesaiste.  
 
3. Par LRF treka riteņbraukšanas koordinatora apstiprināšanu un Latvijas 
čempionāta treka riteņbraukšanā rīkošanu – V. Korņilovs. 
A. Ķiksis un V. Korņilovs iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sagatavoto LRF treka 
riteņbraukšanas koordinatora funkciju aprakstu. V. Korņilovs informē par 10. augustā plānoto 
Latvijas elites čempionāta treka riteņbraukšanā organizēšanu. V. Korņilovs norāda, ka kā 
sacensību norises vieta plānota Lietuvā esošais Paņevežas velotreks. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par LRF treka riteņbraukšanas koordinatora darbības virzieniem, kā arī par 
ieceri rīkot Latvijas elites čempionātu treka riteņbraukšanā. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem, par 
NOLEMJ: 
3.1. Apstiprināt V. Korņilovu kā LRF treka riteņbraukšanas koordinatoru bez atlīdzības 
sabiedriskā kārtā.  
3.2. Atbalstīt Latvijas elites čempionāta treka riteņbraukšanā rīkošanu, nepiešķirot finansējumu 
no LRF līdzekļiem. 
3.3. Līdz 2019.gada oktobrim sagatavot un iesniegt LRF padomei izskatīšanai treka 
riteņbraukšanas sacensību kalendāru 2020.gadam.  
 
4. Latvijas BMX izlases galvenā trenera Ivo Lakuča iesnieguma izskatīšana par 
izlases sportista Mikusa Dāvja Strazdiņa nesportisko uzvedību Latvijas čempionāta 
BMX laikā – I. Lakučs. 
I. Lakučs iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar iesniegumu par Latvijas pieaugušo 
izlases sportista Mikus Dāvja Strazdiņa uzvedību Latvijas čempionātā BMX riteņbraukšanā, kas 
notika šī gada 6. jūlijā. I. Lakučs norāda, ka M.D. Strazdiņš sacensību laikā uzvedies nesportiski, 
graujot priekšstatu par korektu un sportisku uzvedību jauno sportistu vidū. I. Lakučs norāda, ka 
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M.D. Strazdiņš nepamatoti apvainojis gan sacensību galveno tiesnesi Normundu Taimu, gan arī 
izlases  galveno treneri. M. D. Strazdiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos, ka vējaino 
laika apstākļu dēļ aicinājis sacensības aizvadīt no mazā nevis lielā 8 metrus augstā starta kalna, 
jo uzskatījis, ka tiek apdraudēta sportistu drošība. M.D Strazdiņš norāda, ka tieši organizatoru 
un tiesnešu nevēlēšanās sacensības pārcelt uz mazo starta kalnu viņam izraisījušas dusmas un 
sašutumu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par M.D. Strazdiņa uzvedību Latvijas 
čempionātā BMX. A. Ozols norāda, ka šāda M.D. Strazdiņa rīcība nav pieņemama, turklāt šāda 
veida vai līdzīga nesportiska rīcība atkārtojas,  un viņš būtu izslēdzams no Latvijas izlases 
sastāva dalībai 2019. gada pasaules čempionātā BMX, vienlaikus saglabājot iespēju sacensībās 
startēt par saviem līdzekļiem.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem, par 
NOLEMJ: 
4.1. Izslēgt Mikusu Dāvi Strazdiņu no Latvijas izlases sastāva dalībai 2019. gada pasaules 
čempionātā BMX.  
4.2. Dod iespēju Mikusam Dāvim Strazdiņam startēt 2019. gada pasaules čempionātā BMX par 
saviem līdzekļiem. 
 
Pulksten 10:15 sēdei pievienojas Laura Stepane.  
 
5. Ziņojums par 2019. gada Eiropas čempionāta BMX norisi – A. Ozols. 
A. Ozols informē padomes locekļus un uzaicinātos par Valmierā aizvadīto Eiropas čempionātu 
BMX. A. Ozols norāda, ka sacensību galvenā tiesnese un Eiropas Riteņbraukšanas savienības 
vadība pēc sacensībām izteikusi atzinību rīkotājiem par augsto organizatorisko līmeni, izceļot 
trases kvalitāti, kā arī mediķu un Latvijas tiesnešu profesionālo darbu. A. Ozols informē, ka 
analītisku izvērtējumu par sacensību norisi būs iespējams veikt pēc Starptautiskās 
Riteņbraukšanas savienības komisāres ziņojuma saņemšanas, kā arī pilnas finanšu analīzes 
veikšanas. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par aizvadīto Eiropas čempionātu BMX un 
nākotnes izaicinājumiem. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam , Raimondam Graubem un Laurai 
Stepanei par NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai A. Ozola ziņojumu.  
 
6. Ziņojums par Latvijas čempionātu šosejas un MTB XCO krosā riteņbraukšanā 
norisi – T. Markss. 
T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par aizvadīto Latvijas čempionātu šosejas 
riteņbraukšanā, kas norisinājās Kuldīgā un Rīgā. T. Markss izceļ, ka pirmo reizi sacensībās 
startēja C grupas zēni un meitenes. T. Markss norāda, ka ievērojami pieaudzis dalībnieku skaits, 
īpaši izceļot amatieru un zēnu vecuma grupas. T. Markss norāda, ka, salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem gadiem, pieaudzis atbalstītāju skaits, izceļot Kuldīgas novada pašvaldības, Ceļu 
satiksmes drošības direkcijas un kompānijas “Betsafe” ieguldījumu. T. Markss informē par 
aizvadīto Latvijas čempionātu MTB XCO krosā, kas pēc astoņu gadu pārtraukuma tika rīkots 
Siguldā. T. Markss izceļ Siguldas novada pašvaldības sniegto finansiālo atbalstu sacensību 
rīkošanā. Norāda, ka sasniegts arī jauns sacensību dalībnieku rekords. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par aizvadītajām Latvijas čempionāta šosejas riteņbraukšanā un MTB XCO 
krosā sacensībām.  
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam , Raimondam Graubem un Laurai 
Stepanei par NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu.  
 
7. Par “Baltic Chain tour” daudzdienu velobrauciena Latvijas posma atcelšanu – I. 
Japiņš. 
I. Japiņš informē, ka ir spiests pieņemt lēmumu par tradīcijām bagātā un Latvijas sportistiem 
nozīmīgā daudzdienu velobrauciena “Baltic Chain tour” Latvijas posma atcelšanu valsts piešķirtā 
finansējuma trūkuma dēļ. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par nepieciešamību Latvijā 
rīkot “Baltic Chain tour” velobrauciena posmu. E. Dupats aicina T. Marksam sagatavot oficiālu 
paziņojumu presei par nespēju finansiālu apsvērumu dēļ rīkot sacensību Latvijas posmu. 
Vienlaikus, E. Dupats aicina D. Dimanti sazināties ar Igaunijas un Lietuvas riteņbraukšanas 
federāciju prezidentiem, ar mērķi vienoties par kopīgu vēstuli visu trīs Baltijas valstu 
premjerministriem. E. Dupats norāda, ka vēstulē būtu jāizklāsta velobrauciena nozīmīgums un 
vēsturiskās tradīcijas, kā arī jāmin, ka nepietiekamā Latvijas valsts finansējuma dēļ sacensības 
rīkot nav iespējams. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam , Raimondam Graubem un Laurai 
Stepanei par NOLEMJ: 
7.1. Apstiprināt, ka valsts finansējuma trūkuma dēļ 2019. gadā nav iespējams organizēt “Baltic 
Chain tour” daudzdienu velobrauciena Latvijas posmu. 
7.2. Uzdot T. Marksam sagatavot oficiālu paziņojumu presei par nespēju finansiālu apsvērumu 
dēļ rīkot sacensību Latvijas posmu. 
7.3. Uzdot D. Dimantei sazināties ar Igaunijas un Lietuvas riteņbraukšanas federāciju 
prezidentiem, ar mērķi vienoties par kopīgu vēstuli visu trīs Baltijas valstu premjerministriem. 
 
8. Par nepietiekamo finansējumu Latvijas sportistu dalībai Eiropas čempionātā 
šosejas riteņbraukšanā – D. Dimante. 
D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos, ka LRF nav pietiekamu finanšu līdzekļu, 
lai nodrošinātu Latvijas šosejas riteņbraukšanas junioru, U23 un elites izlašu sportistu dalību 
2019. gada Eiropas čempionātā šosejas riteņbraukšanā. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē 
par trūkstošā finansējuma apmēru, iespēju nodrošināt Latvijas izlases sportistu dalību Eiropas 
čempionātā šosejas riteņbraukšanā un LRF finansējuma izlietojumu šosejas riteņbraukšanas 
izlašu darbam 2019. gada sezonā. E. Dupats aicina uzdot A. Bēcim ne vēlāk kā līdz 2019. gada 
5. septembrim sastādīt detalizētu izdevumu tāmi šosejas riteņbraukšanas izlašu sportistu dalības 
nodrošināšanai 2019. gada pasaules čempionātā. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam , Raimondam Graubem un Laurai 
Stepanei par NOLEMJ: 
8.1. Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu.  
8.2. Strādāt pie finansējuma piesaistīšanas, lai nodrošinātu Latvijas šosejas riteņbraukšanas 
junioru, U23 un elites izlašu sportistu dalību 2019. gada Eiropas čempionātā šosejas 
riteņbraukšanā. 
8.3. Uzdot A. Bēcim ne vēlāk kā līdz 2019. gada 5. septembrim sastādīt detalizētu izdevumu 
tāmi šosejas riteņbraukšanas izlašu sportistu dalības nodrošināšanai 2019. gada pasaules 
čempionātā. 
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9. Ziņojums par Latvijas Olimpiskās komitejas sporta komisijas sēdē izskatīto 
jautājumu – E. Dupats. 
E. Dupats informē padomes locekļus un uzaicinātos, ka Latvijas Olimpiskās komitejas sporta 
komisijas sēdē sporta veidu federācijas tika informētas par 5. jūlijā izveidoto darba grupu, kuras 
uzdevums būs sagatavot priekšlikumus par kritērijiem prioritāro sporta veidu Latvijā noteikšanas 
kārtībā. E. Dupats norāda, ka darba grupu vada Izglītības un zinātnes ministre, bet tajā iekļauti 
arī vadošo sporta organizāciju pārstāvji. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par ieceri Latvijā 
noteikt prioritāros sporta veidus. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam , Raimondam Graubem un Laurai 
Stepanei par NOLEMJ: 
9.1. Pieņemt zināšanai E. Dupata ziņojumu. 
9.2. Sekot līdzi darba grupas sagatavotajiem priekšlikumiem un iespēju robežās aizstāvēt LRF 
intereses prioritāro sporta veidu noteikšanas kārtībā. 
 
Padome darbu beidz pulksten 11:30. 
Nākamā padomes sēde noteikta 2019. gada 15. augustā pulksten 09:00.   
 
Igo Japiņš       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Prezidents     ____________________________ 
 
Edgars Dupats       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
 
Raimonds Graube 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
 
Laura Stepane 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklie    ____________________________ 
 
 
 
Protokolists Toms Markss   ____________________________ 
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