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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 izlases galvenais treneris Vitālijs Smirnovs, BMX izlases galvenais treneris Ivo Lakučs, 

jaunatnes BMX izlases treneris Ģirts Kātiņš, jaunatnes BMX izlases treneris Miks Puķītis, “Rīgas 

Favorīta” treneris Jānis Lapsiņš un prezidents Aigars Ernstsons,  Latvijas jaunatnes izlases sportisti – 

Vineta Pētersone, Vanesa Buldinska, Reino Liepiņš, Ralfs Vindelis, Filips Krists Rozītis, Mikus 

Strazdiņš, Edvards Glāzers, Vladimirs Boltiks, sportistu vecāki.  

  

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.MTB izlašu piedalīšanās Eiropas čempionātā un plānotā dalība pasaules čempionātā – N. 

Noreiko. 

2. BMX jauniešu izlases disciplīnas pārkāpumi 2015. gada Eiropas un pasaules čempionātos – A. 

Ozols. 

3. Atskaite par BMX jauniešu izlases startiem Eiropas un pasaules čempionātā – Ģ. Kātiņš, M. 

Puķītis. 

4. Atskaite par BMX pieaugušo izlases startiem Eiropas un pasaules čempionātā – I. Lakučs. 

5. Atskaite par BMX izlašu vadības darbību Eiropas un pasaules čempionātā – A. Ozols. 

6. Ziņojums par programmas “Tokija 2020” ieviešanu - I. Lakučs. 

7. Ziņojums par šosejas izlašu komandu dalībnieku piedalīšanos Eiropas čempionātā un plānoto 

dalību pasaules čempionātā – I. Japiņš, V. Smirnovs, L. Veide. 

 

1.MTB izlašu piedalīšanās Eiropas čempionātā un plānotā dalība pasaules čempionātā – N. 

Noreiko. 
N. Noreiko informē par Latvijas vadošo MTB XCO krosa braucēju rezultātiem Pasaules kausa izcīņā un 

Eiropas čempionātā. N. Noreiko informē, ka Mārtiņš Blūms startēja Pasaules kausa izcīņas posmos 

Kanādā un ASV, kamēr pārējie izlases braucēji piedalījās Eiropas čempionātā. Padomes locekļi un 

uzaicinātie diskutē par sportistu rezultātiem un sacensību kalendāra izvēli. N. Noreiko atzinīgi vērtē 

Latvijas MTB izlases mikroklimata uzlabošanos. N. Noreiko norāda, ka finansiāli tiks atbalstīti Latvijas 

elites un U23 grupas vadošie sportisti, kuri startēs pasaules čempionātā.  

 

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

Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

Pieņemt zināšanai N. Noreiko ziņojumu.  

 



2. BMX jauniešu izlases disciplīnas pārkāpumi 2015. gada Eiropas un pasaules 

čempionātos – A. Ozols. 

A. Ozols informē padomes locekļus un uzaicinātos par Latvijas BMX jauniešu izlases sportistu 

izdarītajiem disciplīnas pārkāpumiem Eiropas un pasaules čempionātā BMX riteņbraukšanā. A. 

Ozols norāda, ka no Eiropas Riteņbraukšanas savienības pārstāves saņēma informāciju par to, ka 

Eiropas čempionāta laikā Latvijas jaunatnes izlases braucēji izlases formas tērpos bez atlīdzības 

no BMX veikaliem ņēma dažādus aksesuārus. A. Ozols kategoriski nosoda šādu sportistu rīcību, 

norādot, kā tā rada negodu gan pašiem sportistiem, gan arī izlasei un Latvijai kopumā. E. Dupats 

aicina savu viedokli par radušos situāciju paust treneriem un jaunatnes izlases sportistiem. 

Jaunatnes izlases treneris M. Puķītis norāda, ka šāds pārkāpums no sportistiem ir bijis. M. Puķītis 

uzskata, ka pārkāpumi Eiropas un pasaules čempionātā būtu jāskatās kopskatā ar sportistu 

uzvedību un rezultātiem. M. Puķītis ierosina noteikt jaunatnes izlases sportistiem pirms došanos 

uz pasaules un Eiropas čempionātiem noslēgt līgumus ar LRF, kuros sportisti parakstās par 

disciplīnas un cita veida pārkāpumu neizdarīšanu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 

izdarītajiem pārkāpumiem un veicamajiem darbiem, lai šāda nekorekta rīcība nākotnē 

neatkārtotos. E. Dupats ierosina līgumā starp LRF un jaunatnes izlases sportistu vecākiem 

(pilnvarotajiem aizbildņiem) noteikt punktu, kurā vecāki (aizbildņi) pie pirmā konkrētā jaunatnes 

izlases sportista veiktā disciplīnas pārkāpuma, pilnā apmērā sedz atpakaļ LRF piešķirtos 

finansiālos līdzekļus. E. Dupats aicina līgumā iekļaut arī punktu, ka pie jebkura disciplīnas 

pārkāpuma, sportists nekavējoties tiek izslēgts no Latvijas jaunatnes izlases. Padomes locekļi 

diskutē par jaunatnes izlases darbību nākotnē. I. Lakučs ierosina uz nenoteiktu laika periodu 

nosacīti diskvalificēt visus Latvijas jaunatnes izlases dalībniekus. Pie pirmā disciplīnas 

pārkāpuma sportists tiek izslēgts no jaunatnes vai pieaugušo izlases, tādējādi pasaules un Eiropas 

čempionātos startējot tikai par saviem līdzekļiem.  

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

Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

2.1 Nosacīti uz beztermiņa periodu diskvalificēt visus 2015. gada Latvijas Jaunatnes izlases sportistus. 

Pie nākamā izdarītā pārkāpuma sportists tiek diskvalificēts no jaunatnes vai pieaugušo BMX izlases. 

2.2 Uzdot 2016. gadā Latvijas jaunatnes BMX izlases menedžerim un treneriem sagatavot, kā arī noslēgt, 

līgumus ar jaunatnes izlases bērnu vecākiem (pilnvarotajiem aizbildņiem) par noteikumu ievērošanu 

un sankciju piemērošanu pārkāpumu gadījumā pret sportistiem.  

 

3. Atskaite par BMX jauniešu izlases startiem Eiropas un pasaules čempionātā – Ģ. Kātiņš, 

M. Puķītis. 

Ģ. Kātiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos par Latvijas jaunatnes izlases sportistu 

rezultātiem Eiropas un pasaules čempionātos. Ģ. Kātiņš norāda, ka Eiropas čempionātā sportistu 

rezultāti vērtējami atzīstami, jo tika izcīnītas divas zelta un viena bronzas medaļa. Ģ. Kātiņš 

informē, ka pasaules čempionātā konkurence bija nopietnāka, kur rezultātus sasniegt bija daudz 

grūtāk. M. Puķītis informē padomes locekļus un uzaicinātos par katra jaunatnes izlases sportista 

parādīto sniegumu abās sacensībās. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par jaunatnes izlases 

sportistu rezultātiem.  

 

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

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

Pieņemt zināšanai Ģ. Kātiņa un M. Puķīša ziņojumus par jaunatnes izlases sportistu dalību 

Eiropas un Pasaules čempionātā.  



 

4. Atskaite par BMX pieaugušo izlases startiem Eiropas un pasaules čempionātā – I. 

Lakučs. 

I. Lakučs informē padomes locekļus un uzaicinātos par elites un junioru sportistu rezultātiem 

Eiropas, kā arī pasaules čempionātos. I. Lakučs norāda, ka Eiropas čempionātā rezultāti ir bijuši 

apmierinoši, bet pasaules čempionātā nav sasniegti izvirzītie mērķi. I. Lakučs norāda, ka sportisti 

ir ļoti motivēti un gatavi rādīt labāko sniegumu turpmākajās sacensībās. E. Dupats informē, ka 

dalībniekiem, līdzjutējiem un citiem iesaistītajiem nepatīkamas izmaiņas pasaules čempionāta 

norisē ieviesa organizatoru lēmums mainīt sacensību programmu, kā arī trases starta kalnu. I. 

Lakučs norāda, ka, ņemot vērā šī gada pieredzi, pasaules čempionātā augsta mēroga kvalitatīvai 

sacensību norisei Latvijā ir nepieciešama daļēji slēgta trase, kas taps 2016. gada beigās Valmierā.  

 

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

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

Pieņemt zināšanai I. Lakuča ziņojumu.  
 

5. Atskaite par BMX izlašu vadības darbību Eiropas un pasaules čempionātā – A. Ozols. 

A. Ozols informē padomes locekļus un uzaicinātos par Latvijas BMX izlašu vadības darbību 

pasaules un Eiropas čempionātos. A. Ozols informē par komandas vadības palīdzības sniegšanu 

sportistiem. A. Ozols norāda, ka lielākās grūtības ir sagādājusi jaunatnes izlases dalībnieku 

disciplīnas neievērošana Eiropas čempionātā. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par izlases 

vadības darbību. 

 

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

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

Pieņemt zināšanai A. Ozola ziņojumu  

 

6. Ziņojums par programmas “Tokija 2020” ieviešanu - I. Lakučs. 

I. Lakučs informē padomes locekļus un uzaicinātos par pilotprogrammas “Tokija 2020” 

izveidošanu no 2015. gada 1. septembra Valmierā. I. Lakučs informē, ka programmas ideja ir 

kopā pulcēt visus labākos Latvijas BMX braucējus, kuri varētu sekmīgi startēt Tokijas 

Olimpiskajās spēlēs 2020. gadā. I. Lakučs informē, ka programma paredz dot iespēju 

talantīgākajiem Latvijas braucējiem labos apstākļos gatavoties jaunajam mērķim – sekmīgai 

dalībai Tokijas Olimpiskajās spēlēs. Sportisti, kurus iekļaus šajā programmā, tiktu nodrošināti ar 

labiem treniņu apstākļiem, dzīvošanu, ēšanu, inventāru un kvalitatīvu izglītību. I. Lakučs norāda, 

ka programmas galvenais atbalstītājs būs Valmieras pašvaldība, kā arī Izglītības un zinātnes 

ministrija. I. Lakučs lūdz LRF padomi sniegt konceptuālu atbalstu viņam uzticēt programmas 

vadīšanu. 

 
Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Dacei Dimantei un Igo Japiņam par, 

Olafam Lakučam atturoties, NOLEMJ: 

1.Pieņemt zināšanai I. Lakuča ziņojumu. 

2. Rekomendēt un atbalstīt I. Lakuču kā BMX  pilotprogrammas “Tokija 2020” vadītāju. 

 

7. Ziņojums par šosejas izlašu komandu dalībnieku piedalīšanos Eiropas čempionātā un 

plānoto dalību pasaules čempionātā – I. Japiņš, V. Smirnovs, L. Veide. 



I. Japiņš informē padomes locekļus par aizvadīto Eiropas čempionātu šosejas riteņbraukšanā. I. 

Japiņš padomes locekļiem un uzaicinātajiem ziņo par Latvijas izlases braucēju rezultātiem, īpaši 

atzīstami vērtējot Krista Neilanda un Ērika Toma Gavara veikumu. L. Veide ziņo par Latvijas 

izlases vadības darbību sportistu atbalstam Eiropas čempionātā. L. Veide pauž nožēlu, ka 

Latvijas šosejas riteņbraukšanas treneri un tiesneši tik mazā skaitā apmeklēja Eiropas čempionāta 

sacensības. V. Smirnovs informē padomes locekļus par katra Latvijas izlases riteņbraucēja 

rezultātiem Eiropas čempionātā, īpaši izceļot Ērika Toma Gavara sniegumu individuālajā 

braucienā un Krista Neilanda rezultātu grupas braucienā. V. Smirnovs norāda, ka par LRF 

līdzekļiem Latvijas U23 un junioru izlases sastāvā dalībai 2015. gada pasaules čempionātā būtu 

jāiekļauj U23 grupas sportists Krists Neilands, junioru grupas sportists Ēriks Toms Gavars un 

junioru meiteņu grupas sportiste Endija Rutule. V. Smirnovs aicina padomes locekļus balsot par 

viņa nosaukto Latvijas U23 un junioru izlases sastāvu pasaules čempionātam. V. Smirnovs aicina 

padomes locekļus atsevišķi balsot par U23 grupas braucējas Lijas Laizānes dalību pasaules 

čempionātā par LRF līdzekļiem, ņemot vērā sportistes rezultātus šajā sezonā kopumā. L. Veide 

informē, ka elites vīriešu izlases sastāvu nav iespējams nosaukt, jo nav zināms kvotu skaits, kas 

tiks piešķirts Latvijai šajā konkurences grupā pasaules čempionātam. 

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

Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

7.1 Pieņemt zināšanai I. Japiņa, L. Veides un V. Smirnova ziņojumus. 

7.2 Apstiprināt par LRF līdzekļiem Latvijas izlašu sastāvos dalībai pasaules čempionātā iekļaut – 

Kristu Neilandu un Ēriku Tomu Gavaru. 

7.3 No LRF līdzekļiem segt dalību pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā Lijai Laizānei, ar 

noteikumu, ja sportiste līdz pasaules čempionātam ir izcīnījusi vismaz vienu UCI punktu kādās 

no starptautiskajām šosejas riteņbraukšanas sacensībām.  

7.4 Atļaut par saviem līdzekļiem pārstāvēt Latviju pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā 

U23 grupas braucējai Lijai Laizānei, ja sportiste līdz pasaules čempionātam nav izcīnījusi 

nevienu UCI punktu.  

 
 

Nākamā padomes sēde tiks noteikta 2015. gada 13. oktobrī pulksten 11:00. 

Protokolists: Toms Markss 

 

 
 


