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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, izpilddirektors 

Jānis Sniedze, Rīgas Riteņbraukšanas skolas pārstāvis Imants Stradiņš, šosejas 

riteņbraukšanas treneris Vitālijs Smirnovs, šosejas un MTB tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs 

Aleksandrs Trofimovs, sacensību tiesnesis Uģis Maike 

 

 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.Iepriekšējās padomes sēdes protokola apstiprināšana.  

2.1 Šosejas izlases darbība 2015. gada sezonai - L.Veide, V. Smirnovs. 

2.2 LRF rīkoto sacensību šosejā un MTB kalendāra projekts 2015. gadam - J.Sniedze. 

3.  Jauniešu BMX izlases atlases kritēriju apstiprināšana 2015. gada sezonai. - I. 

Lakučs. 

4.  Pieaugušo BMX izlases atlases kritēriju apstiprināšana - I. Lakučs. 

5.  LRF BMX sacensību izdevumu tāme 2015. gada sezonai - A. Ozols; 

6. LRF biroja izdevumu tāmes apstiprināšana 2015. gada sezonai - D. Dimante. 

7. 2015.gada sezonas licenču noteikumu izveidošana - diskusijas - D. Dimante. 

8.  Par 3 procentu no Ziedojuma (mantiskā veidā) izlietojumu - diskusijas - D. 

Dimante. 

9. Dažādi: 

9. 1 Ziņojums par projekta „Riteņbraukšanai 130” grāmatas virzību - D. Dimante. 

9.2 Ziņojums par LRF statūti jaunā redakcijā - E.Dupats. 

2.1 Šosejas izlases darbība 2015. gada sezonai– L.Veide, V. Smirnovs. 

V. Smirnovs padomes locekļus un uzaicinātos iepazīstina ar savu redzējumu Latvijas 

šosejas izlases attīstības vīzijai 2015. un 2016. gada sezonai. Padomes locekļi un 

uzaicināties diskutē par šosejas izlašu darbības plānu. I. Japiņš ierosina šo jautājumu 

izskatīt treneru padomes sēdē. E. Dupats ierosina treneru padomē pieņemt lēmumu 

par izlases galveno treneri, kurš tālāk sastāda izlases budžetu un prezentē to 

izvērtēšanai LRF padomei. E. Dupats ierosina L.Veidem uzņemties šosejas izlašu 

darbības plāna izveidi un realizāciju. D. Dimante ierosina apzināt sponsoru līdzekļus, 

kas tiks novirzīti šosejas izlašu darbības nodrošināšanai.  

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

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

2.1.1 Pieņemt zināšanai V. Smirnova redzējumu par šosejas izlašu darbību 2015. un 

2016. gada sezonai. 



2.1.2 Uzdot atbildīgajam LRF šosejas menedžerim L. Veidem uzņemties šosejas 

riteņbraukšanas izlašu darbības plāna izstrādi un realizāciju. 

2.1.3 Turpināt darbu ar sponsoru piesaisti pēc L. Veides izstrādātā šosejas 

riteņbraukšanas izlašu darbības plāna. 

2.2 LRF rīkoto sacensību šosejā un MTB kalendāra projekts 2015. gadam - 

J.Sniedze. 

J. Sniedze iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar 2015. gada LRF sacensību 

kalendāra projektu. J.Sniedze ziņo, ka 2015. gada sezonā paredzēts arī Latvijas 

čempionāts kritērija braucienā zēniem, jauniešiem un junioriem. J. Sniedze ziņo, ka 

Rīgas Riteņbraukšanas skola (RRS) nākusi klajā ar priekšlikumu par RRS daudzdienu 

sacensībām, kurās vēlas noskaidrot arī Latvijas čempionus. I. Japiņš ierosina Latvijas 

čempionātu MTB XCO krosā organizēt Priekuļos nevis Baldonē, kā paredzēts 

kalendāra projektā. N. Noreiko un I. Japiņš ierosina uz nākamo LRF padomes sēdi 

uzaicināt Vilmāru Tomsonu, kurš paudis apņēmību sniegt palīdzību Latvijas 

čempionāta MTB XCO krosā rīkošanā Priekuļos. I. Japiņš ierosina ieviest sportistu 

sacensību pases, lai ierobežotu jauno riteņbraucēju startus nedēļas laikā. Padomes 

locekļi diskutē par sportistu pases ieviešanu D. Dimante ierosina noteikt elektronisko 

balsošanu par LRF rīkoto sacensību tāmju apstiprināšanu.  

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

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

2.2.1 Pieņemt zināšanai J. Sniedzes ziņojumu. 

2.2.2 Uz nākamo padomes sēdi uzaicināt Vilmāru Tomsonu, lai gūtu apstiprinājumu 

par viņa gatavību rīkot Latvijas čempionātu MTB XCO. 

2.2.3 Noteikt divu kategoriju medaļas Latvijas čempionāta godalgoto vietu 

ieguvējiem šosejas un MTB riteņbraukšanā – bērnu un jauniešu medaļas, kā arī 

pieaugušo medaļas.  

2.2.4 Uzdot D. Dimantei organizēt elektronisko balsošanu par 2015. gada LRF 

organizēto sacensību finanšu tāmes apstiprināšanu.  

2.2.5 No LRF līdzekļiem apmaksāt medaļas un čempionu kreklus Latvijas čempionātu 

MTB, šosejas, BMX, Downhill un Triāla sacensībās.  

2.2.6 Uzdot L. Veidem un I. Japiņam treneru padomes sēdē izskatīt jautājumu par 

sportistu pašu ieviešanu, lai kontrolētu viņu sacensību skaitu. 

 

3.  Jauniešu BMX izlases atlases kritēriju apstiprināšana 2015. gada sezonai. – I. 

Lakučs. 

I. Lakučs iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar izstrādāto jaunatnes kritēriju 

projektu Pasaules un Eiropas čempionātiem BMX riteņbraukšanā. Padomes locekļi 

diskutē par kritēriju projektu. O. Lakučs ierosina papildināt kritērijus ar punktu par to, 

ka nav nepieciešams izlases pamatsastāva skaita limits. I. Lakučs ierosina uzdot 

sagatavot esošajam jaunatnes BMX izlases trenerim Ģirtam Kātiņam un jaunatnes 

izlases trenera palīgam Mikam Puķītim katram atsevišķu darbības plānu jaunatnes 

izlases attīstībai 2015. gada sezonai.  

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

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

3.1 Uzdot M. Puķītim un Ģ. Kātiņam līdz nākamajai LRF padomes sēdei sagatavot katram 

atsevišķi BMX jaunatnes izlases darbības plānu 2015. gada sezonai.  

3.2 Apstiprināt jaunatnes izlases atlases kritērijus, ņemot vērā O. Lakuča papildinājumu. 



3.3 Uzdot BMX menedžerim A. Ozolam veikt grozījumus jaunatnes izlases kritērijos līdz 15. 

decembrim.  

3.4 Uzdot preses sekretāram T. Marksam publicēt apstiprinātos BMX kritērijus LRF mājas 

lapā līdz 16. decembrim. 

 

4.  Pieaugušo BMX izlases atlases kritēriju apstiprināšana – I. Lakučs. 

I. Lakučs iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar izstrādātajiem elites BMX 

izlases atlases kritēriju projektu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 

kritērijiem un darbības plānu 2015. gada sezonai. O. Lakučs aicina veikt labojumus 

kritērijos – mainot Eiropas līgas sacensību nosaukumu uz Eiropas kausu. I. Lakučs 

vērš uzmanību uz to, ka no Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sastāva izņemts ir 

Rihards Veide, kā arī uz B sastāvu nav pacelts Kristens Krīgers. I. Japiņš apņemas 

veikt pārrunas ar Latvijas Olimpiskās vienības vadību par abu sportistu iekļaušanu 

LOV B sastāvā.  
 

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

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

4.1 Apstiprināt I. Lakuča izstrādātos atlases kritērijus ar O.Lakuča grozījumiem 

4.2 Uzdot A. Ozolam veikt grozījumus elites un junioru BMX izlases kritērijos līdz 

15. decembrim. 

4.2 Uzdot LRF preses sekretāram T. Marksam publicēt apstiprinātos atlases kritērijus 

LRF mājas lapā līdz 16. decembrim. 

4.3 Uzdot I. Japiņam veikt pārrunas ar Latvijas Olimpisko vienību, lai Latvijas elites 

izlases sportisti – Kristens Krīgers un Rihards Veide tiktu iekļauti Latvijas Olimpiskās 

vienības B sastāvā. 

5.  LRF BMX sacensību izdevumu tāme 2015. gada sezonai – A. Ozols. 

A. Ozols iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar 2015. gada LRF BMX 

sacensību izdevumu tāmes projektu. E. Dupats ierosina no LRF budžeta apmaksāt 

Latvijas čempionāta raidīšanas tiešraidi, bet pārējo Latvijas sacensību tiešraides 

raidīšanu aicināt apmaksāt BMX klubiem. Padomes locekļi diskutē par sacensību 

izdevumu tāmi. I. Lakučs ziņo, ka atsauc sava darba "Bmx sportistu ilgtermiņa 

attīstības pamatnostādnes" tulkojumu. A. Ozols ierosina rīkot treneru kursus, lai celtu 

klubu speciālistu kvalifikāciju.  

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

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

Apstiprināt BMX sacensību izdevumu tāmi 2015. gada sezonai. 

 

6. LRF biroja izdevumu tāmes apstiprināšana 2015. gada sezonai – D. Dimante. 

D. Dimante lūdz pārcelt LRF biroja izdevuma tāmes apstiprināšanu uz nākamo LRF 

padomes sēdi. 

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

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

Pārcelt jautājuma izskatīšanu uz nākamo LRF padomes sēdi. 

 

7. 2015.gada sezonas licenču noteikumu izveidošana – diskusijas - D. Dimante. 

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar LRF ienākumiem no 

licenču cenām 2014. gada sezonā. D. Dimante izsaka priekšlikumu nemainīt licenču 

maksas cenu zēniem, jauniešiem un junioriem. Padomes locekļi diskutē par licenču 



cenām. E. Dupats izsaka priekšlikumu palielināt licenču cenas četrām vecuma 

grupām. A. Trofimovs izsaka priekšlikumu popularizēt veikalus, kuri piešķir atlaides 

LRF licencētajiem sportistiem. E. Dupats izsaka priekšlikumu noteikt kalendāro 

maksu organizatoriem, kuri vēlas sacensības iekļaut LRF kalendārā, kā arī noteikt 

dalībniekiem kā obligātu licenču iegādāšanos, lai startētu LRF kalendārā esošajās 

sacensībās. A. Trofimovs ierosina noteikt dalības maksas atlaides licencētajiem 

sportistiem, kā arī palielināt kontinentālo un Pro Tour komandu braucēju licenču 

cenas, bet izlīdzināt jauniešu un amatieru licenču cenas. I. Japiņš ziņo, ka plāno SEB 

MTB maratonos dalībniekiem piedāvāt amatieru licences. Padomes locekļi un 

uzaicinātie diskutē par nepieciešamajiem uzlabojumiem. 

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

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

7.1 Uzdot A. Trofimovam līdz 31. decembrim sagatavot licenču cenu un noteikumu 

priekšlikumus.  

7.2 Uzdot preses sekretāram T. Marksam izveidot sadarbības līgumus ar Latvijas velo 

veikaliem par atlaižu ieviešanu licencētajiem LRF sportistiem. 

7.3 Uzdot D. Dimantei noteikt elektronisko balsošanu par licenču cenām un to ieviešanu 

2015. gada sezonai. 

7.4 Apstiprināt licenču cenu - 150 EUR apmērā  - World Tour komandu sportistiem 2015. 

gada sezonai. 

7.5 Apstiprināt LRF biedru iestāšanās maksu - 150 EUR. 

7.6 Apstiprināt LRF biedru gada maksu - 70 EUR apmērā. 

 

8.  Par 3 procentu no ziedojuma (mantiskā veidā) izlietojumu – diskusijas - D. 

Dimante.  

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar situāciju, kad LRF biedri 

saņēmuši ziedojumu, no kura trīs procentus ietur LRF, mantiskā veidā. Padomes 

locekļi diskutē par iespējām LRF pieņemt mantiskos ziedojumus no LRF biedru 

ziedojumiem.  

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

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

Pieņemt mantiskus ziedojumus, dodot iespēju valdei katrā atsevišķā gadījumā izvērtēt 

ziedojuma mērķi un tā pielietojumu LRF vajadzībām.  

 

9. Dažādi: 

9.1 Ziņojums par projekta „Riteņbraukšanai 130” grāmatas virzību – D. 

Dimante. 
D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar nepieciešamību mainīt 

grāmatas sastādītāju. Padomes locekļi diskutē par grāmatas sastādītājam 

nepieciešamajām īpašībām. D. Dimante aicina par grāmatas sastādītāju apstiprināt 

Gunti Keiselu, bet Atim Jansonam piedāvāt būt par vienu no grāmatas autoriem.  

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

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

10.1Par grāmatas „Riteņbraukšanai 130” sastādītāju apstiprināt Gunti Keiselu. 

10.2 Aicināt Ati Jansonu kļūt par vienu no grāmatas autoriem. 

 

9.2 Ziņojums par LRF statūti jaunā redakcijā - E.Dupats. 



E. Dupats ir nosūtījis visiem padomes locekļiem statūtu grozījumu projektu ar 

priekšlikumiem tabulu veidā un aicina padomes locekļus par jauno statūtu redakciju 

balsot nākamajā LRF padomes sēdē pēc rūpīgas iepazīšanās ar tiem. 

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

Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

Par LRF statūtu jauno redakciju balsot nākamajā LRF padomes sēdē. 

 

 

LRF Padome darbu beidz pulksten 14:20. Nākamā LRF Padomes sēde norisināsies 

26. janvārī pulksten 10:00.  
 

Protokolists Toms Markss 

 
 


