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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, izpilddirektors Jānis Sniedze, šosejas izlases galvenais treneris Vitālijs Smirnovs, DPA komandas 

pārstāvis Juris Vilders, DPA komandas pārstāve Vita Valheima,  Alpha Baltic pārstāve Krista Rumbēna, 

Alpha Baltic pārstāvis Monvīds Pālens, LRF šosejas un MTB tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs Aleksandrs 

Trofimovs, tiesnese Madara Trofimova, tiesnesis Uģis Maike, riteņbraukšanas personība Harijs Japiņš. 

  

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. U23 un junioru šosejas izlašu starti 2015. gada sezonā - L. Veide, V. Smirnovs. 

2.  Ziņojums par šosejas riteņbraucēju piedalīšanos Eiropas spēlēs Baku - L.Veide. 

3. LRF statūtu jaunās redakcijas tīrraksta apstiprināšana - E. Dupats. 

4. Ziņojums par piedalīšanos Pasaules kausa izcīņas MTB XCO krosā pirmajos divos posmos - 

N.Noreiko. 

5. Apstiprināto 2016. gada Olimpisko spēļu MTB XCO krosā atlases kritēriju precizējums - N.Noreiko. 

6. LRF līguma slēgšana ar uzņēmumu “DPA” par finansiāla atbalsta sniegšanu Latvijas MTB izlasei 

atlasē uz Rio spēlēm – I.Japiņš. 

7. Ziņojums par LRF biedru rīkoto sacensību apsekošanas rezultātiem, amatieru ranga izveidi – J. 

Sniedze. 

8. Dažādi: 

8.1. Šosejas riteņbraukšanas komandu sūdzības par komandas “Alpha Baltic/ Maratoni.lv” dalībnieka 

uzvedību sacensību laikā – A. Trofimovs. 

8.2. Diskusija par sodu piešķiršanu zēnu grupas dalībniekiem šosejas sacensību “Baltais Cerību kauss” 

Kuldīgas posmā –  A. Trofimovs, D. Dimante. 

8.3. Ziņojums par a/m “VW Crafter” pārdošanas izsolē - A.Ozols. 

 

1. U23 un junioru šosejas izlašu starti 2015. gada sezonā – I. Japiņš, L. Veide, V. Smirnovs. 

L. Veide informē padomes locekļus un uzaicinātos par līdz šim aizvadītajām sacensībām junioru un U23 

izlasēm. L. Veide informē, ka iepriekš izvirzītie rezultāti sezonas pirmajai daļai nav sasniegti. V. 

Smirnovs informē par junioru izlases sportistu gatavošanos sezonai, norādot, ka tika aizvadīta kvalitatīva 

treniņu nometne Turcijā. V. Smirnovs norāda, ka sasniegtie rezultāti junioru izlasei nav bijuši veiksmīgi. 

L. Veide informē, ka nepiedaloties starptautiskajās sacensībās, atpalicība no vadošajām valstīm būs vēl 

lielāka. I. Japiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos, ka ir vājas sportistu atlases iespējas un arī 

treneru darbam vajadzētu būt kvalitatīvākam. I. Japiņš informē par uzsākto atbalsta programmu zēnu 

grupai. E. Dupats aicina treneru padomei izvērtēt savu darbu un domāt par iespējām mainīt treneru 

darbības virzienu. N. Noreiko norāda, ka šobrīd LRF būtu jāatbalsta zēnu un jauniešu grupas braucēji, lai 

nākotnē būtu konkurētspējīgi junioru un U23 grupu braucēji. I. Japiņš ierosina V. Smirnovam sagatavot 



priekšlikumus LRF padomei par sportistiem, kuri būtu jāatbalsta no LRF viņu dalībai Eiropas 

čempionātam. D. Dimante atgādina, ka Eiropas čempionātā par saviem līdzekļiem jāļauj startēt visiem 

junioru un U23 izlases sportistiem, kuri to vēlas. V. Smirnovs izsaka priekšlikumu noteikt kritērijus 

junioru un U23 grupu braucējiem Latvijas čempionāta sacensībās, lai noteiktu tos, kuru dalība sacensībās 

būtu jāatbalsta ar LRF līdzekļiem.  

 

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

Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

1.1.  Pieņemt zināšanai L. Veides un V. Smirnova ziņojumus. 

1.2. Uzdot V. Smirnovam Latvijas čempionāta laikā ieviest kritērijus junioru un U23 grupu šosejas 

riteņbraukšanas sportistiem, lai noteiktu tos braucējus kuru dalība sacensībās būtu jāatbalsta no LRF 

līdzekļiem.  

1.3. Uzdot L.Veidem un V.Smirnovam par junioru un U23 izlašu rezultātiem apspriest treneru padomē un 

iesniegt nākošajā LRF padomē konstruktīvu priekšlikumu nākotnes darbam ar junioru un U23 izlasēm. 

 

2. Ziņojums par šosejas riteņbraucēju piedalīšanos Eiropas spēlēs Baku -L.Veide. 

L. Veide padomes locekļus un uzaicinātos informē par šosejas riteņbraucēju sastāva nosaukšanu dalībai 

Eiropas spēlēm Baku. L. Veide ziņo, ka pēc LRF izstrādātajiem atlases kritērijiem Eiropas spēlēs grupas 

braucienā vīriešiem pieteikti - Aleksejs Saramotins, Gatis Smukulis un Toms Skujiņš. Individuālajā 

braucienā vīriešiem pieteikts Gatis Smukulis. Tikmēr grupas, kā arī individuālajam braucienam sievietēm 

pieteikta Dana Rožlapa. Padomes locekļi diskutē par Latvijas šosejas riteņbraucējiem, kuri startēs Eiropas 

spēlēs.  

 

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

Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

Pieņemt zināšanai L. Veides ziņojumu un apstiprināt šosejas riteņbraukšanas sportistus dalībai Eiropas 

spēlēs Baku – A.Saramotins, T.Skujiņš, G.Smukulis un D.Rožlapa.  

 

3.LRF statūtu jaunās redakcijas tīrraksta apstiprināšana – E.Dupats. 

E. Dupats informē padomes locekļus un uzaicinātos par atbildes saņemšanu no Uzņēmuma reģistra par 

LRF statūtu jaunā redakcijā veiktajiem redakcionālajiem labojumiem. E. Dupats norāda, ka atbilde no 

Uzņēmuma reģistra ir bijusi pozitīva, un visas iepriekšējās redakcionālās nepilnības novērstas. E. Dupats 

aicina padomes locekļiem balsot par LRF statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu un virzīšanu 

apstiprināšanai ikgadējā LRF biedru kopsapulcē 2016. gadā. 

 

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

Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

3.1. Pieņemt zināšanai E. Dupata ziņojumu. 

3.2. Virzīt LRF statūtu jauno redakciju apstiprināšanai ikgadējai LRF biedru kopsapulcei 2016. gadā.   

 

4. Ziņojums par piedalīšanos Pasaules kausa izcīņas MTB XCO krosā pirmajos divos posmos - N. 

Noreiko. 

N. Noreiko informē padomes locekļus un uzaicinātos par aizvadītajiem Pasaules kausa posmiem MTB 

XCO krosā Čehijā un Vācijā. N. Noreiko ziņo par Latvijas sportistu rezultātiem, īpaši izceļot Arņa 

Pētersona un Mārtiņa Blūma panākumus, kā arī pieminot Matīsa Preimaņa un Pētera Janevica rezultātus. 

Padomes locekļi diskutē par MTB sportistu rezultātiem Pasaules kausa posmos Čehijā un Vācijā. I. Japiņš 

iepazīstina padomes locekļus par uzņēmuma “DPA” piedāvājumu finansiāli atbalstīt Latvijas MTB izlasi, 

vienlaikus ļaujot atsevišķi strādāt “DPA Cycling team” un “ZZK/ Cēsis” komandu sportistiem, kā arī viņu 

treneriem. I. Japiņš informē, ka uzņēmuma “DPA” piedāvātais atbalsts ir ar mērķi sekmēt kāda no 

Latvijas MTB sportistu kvalificēšanos 2016. gada Olimpiskajām spēlēm. Padomes locekļi diskutē par 

“DPA” piedāvājuma pieņemšanu un realizācijas iespējām. “DPA” pārstāvis J. Vilders padomes locekļus 



informē par “DPA Cycling team” komandas izveidošanas mērķi. J. Vilders norāda, ka galvenā ideja ir 

palīdzēt kvalificēties 2016. gada Olimpiskajām spēlēm. J. Vilders stāsta, ka “DPA” vēlas gūt pievienoto 

vērtību, sniedzot atbalstu MTB riteņbraukšanai – kvalificēšanos Olimpiskajām spēlēm ar uzņēmuma 

“DPA” atbalstu. D. Dimatne aicina padomes locekļiem balsot par sportista nominēšanu dalībai Eiropas 

spēļu MTB XCO krosa sacensībās. Padomes locekļi diskutē par sportistu, kuram būtu jāpārstāv Latvija 

Eiropas spēlēs. E. Dupats ierosina padomes locekļiem uzdot MTB izlases galvenajam trenerim N. 

Noreiko nosaukt sportista vārdu, kurš pārstāvēs Latviju Eiropas spēļu MTB XCO krosa sacensībās pēc šī 

brīža sportiskajiem rezultātiem, tādējādi atsakoties no iepriekš apstiprinātajiem kritērijiem. O. Lakučs 

ierosina padomes locekļiem balsot par Eiropas spēļu dalībnieku MTB XCO sacensībās apstiprināt Matīsu 

Preimani, kurš 2014. gadā izcīnījis visvairāk UCI punktus Latvijai. Pēc LRF padomes locekļu balsojuma 

MTB izlases galvenais treneris N. Noreiko dalībai Eiropas spēlēm MTB XCO krosa sacensībās nosauc 

Arni Pētersonu. 

 

Padome, balsojot Olafam Lakučam par, Igo Japiņam un Normundam Noreiko pret, Dacei 

Dimantei un Edgaram Dupatam atturoties, NOLEMJ: 

4.1. Neapstiprināt M. Preimaņa dalību Eiropas spēlēm MTB XCO krosa sacensībās.  

 

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

un Olafam Lakučam atturoties, NOLEMJ: 

4.2. Uzdot MTB izlases galvenajam trenerim N. Noreiko nosaukt sportista vārdu, kurš pārstāvēs Latviju 

Eiropas spēļu MTB XCO krosa sacensībās, pēc šī brīža sportiskajiem rezultātiem, tādējādi atsakoties no 

iepriekš apstiprināto kritēriju piemērošanas. 

 

5. Apstiprināto 2016. gada Olimpisko spēļu MTB XCO krosā atlases kritēriju precizējums - 

N.Noreiko. 

N. Noreiko informē padomes locekļus ar iepriekš izstrādātajiem kritērijiem 2016. gada Olimpiskajām 

spēlēm MTB XCO krosā. E. Dupats norāda, ka kritērijos iekļauts negodīgs princips, jo netiek ņemti vērā 

iegūtie punkti no 2014. gada 25. Maija, ka arī netiek ņemti vērā rezultāti Pasaules kausa posmos, kas 

notiek ārpus Eiropas. E. Dupats iepazīstina klātesošos ar papildinātiem un precizētiem Olimpisko spēļu 

MTB XCO krosa LRF kritērijiem, kas atbilst UCI noteikumiem. Padomes locekļi diskutē par kritēriju 

uzlabojumiem. E. Dupats aicina padomes locekļiem balsot par labotajiem un papildinātajiem Olimpisko 

spēļu atlases kritērijiem MTB XCO krosā Latvijas sportistiem, norādot, ka atlases laika posms ir no 2014. 

gada 25. maija līdz 2016. gada 24. maijam. 

Padome, balsojot Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, Dacei Dimantei un Igo Japiņam par, 

Normundam Noreiko pret,  NOLEMJ: 
5.1. Apstiprināt papildinātos un precizētos Latvijas sportistu 2016. gada Olimpisko spēļu atlases kritērijus 

MTB XCO krosā. 

5.2. Uzdot LRF preses sekretāram T. Marksam publicēt papildinātos un precizētos Latvijas sportistu 

2016. gada Olimpisko spēļu atlases kritērijus MTB XCO krosā LRF mājas lapā, kā arī pievienot padomes 

sēdes protokola Nr. 25 pielikumā.  

6. Par LRF līguma slēgšanu ar DPA par finansiālu atbalstu Latvijas MTB izlasei atlasei uz Rio 

spēlēm – I.Japiņš. 

I. Japiņš aicina padomes locekļus izvērēt un pieņemt uzņēmuma “DPA” piedāvājumu par atbalsta 

piedāvājumu Latvijas MTB izlases komandai. J. Vilders norāda, ka par “DPA” piedāvājumu nav vērts 

runāt tālāk, kamēr nav vienotu mērķu ar Latvijas MTB izlases galveno treneri N. Noreiko. Latvijas izlases 

galvenais treneris N. Noreiko aicina “DPA” atbalstīt Lavijas MTB rieņbraukšanu, nenosakot konkrētus 

nosacījumus finansējuma saņemšanai. I. Japiņš uzņemas veikt komunikāciju ar “DPA” un “ZZK” 

komandu pārstāvjiem par sadarbības iespējām. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par piedāvājuma 

saturu. E. Dupats aicina LRF padomes locekļiem balsot par “DPA” sadarbības piedāvājumu, bet tā 



realizāciju uzticēt šosejas un MTB izlašu menedžerim L. Veidem, kā arī Latvijas MTB izlases galvenajam 

trenerim N. Noreiko.  

 

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

Igo Japiņam par, Normundam ATTURAS NOLEMJ: 

5.1. Konceptuāli apstiprināt “DPA” sadarbības piedāvājumu Latvijas MTB izlasei. 

5.2. Uzdot I. Japiņam veidot sadarbību ar “ZZK” komandu par viņu iesaistīšanos “DPA” atbalsta 

programmā 

5.3. Uzdot N. Noreiko  un L. Veidem strādāt pie sadarbības piedāvājuma detalizētas un kvalitatīvas 

realizācijas.  

 

7. Ziņojums par LRF biedru rīkoto sacensību apsekošanas rezultātiem, amatieru ranga izveidi – J. 

Sniedze. 

J. Sniedze informē padomes locekļus un uzaicinātos par amatieru ranga izveidošanu un līdz šim 

apsekotajām LRF biedru rīkotajām sacensībām, kas iekļautas LRF kalendārā. J. Sniedze norāda, ka LRF 

nodrošina visu LRF kalendāro esošo sacensību apsekošanu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 

amatieru rangu, sacensību apsekošanu un to kategorizāciju. D. Dimante norāda, ka 2015. gada sezonas 

beigās LRF tiks rīkots tiesnešu, organizatoru un treneru seminārs. E. Dupats semināra veidošanā aicina 

iesaistīties LRF tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāju A. Trofimovu. E. Dupats aicina noteikt LRF rīkoto 

tiesnešu, treneru un sacensību organizatoru semināru kā obligātu tām LRF biedru organizācijām, kuras 

vēlēsies iekļaut savas sacensības kopējā LRF kalendārā.  

 

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

Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

7.1. Pieņemt zināšanai J. Sniedzes ziņojumu. 

7.2. Uzdot tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājam A. Trofimovam iesaistīties LRF tienešu, treneru un 

sacensību organizatoru semināra rīkošanā. 

7.3. Apstiprināt LRF rīkoto tiesnešu, treneru un sacensību organizatoru semināru kā obligātu visiem LRF 

biedriem, kuri 2016. gada sezonā vēlēsies iekļaut savas sacensības kopējā LRF kalendārā.  

 

8. Dažādi: 

8.1. Šosejas riteņbraukšanas komandu sūdzības par regulāru komandas «Alpha Baltic/ 

Maratoni.lv” dalībnieka uzvedību sacensību laikā – A. Trofimovs. 

A.Trofimovs informē padomes locekļus un uzaicinātos par tiesnešu kolēģijas fiksētajiem pārkāpumiem 

“Alpha Baltic/ Maratoni” dalībnieka L. Špillera rīcībā “Ķekavas velomaratona” sacensību laikā. A. 

Trofimovs norāda, ka vairākkārt tiesneši fiksēja pārkāpumu, kad L. Špillera komandas un arī citu 

komandu pārstāvji veica šī sportista neatļautu stumšanu, kas ir neatbilstoši UCI noteikumiem. A. 

Trofimovs informē, ka LRF šosejas un MTB tiesnešu kolēģija ir saņēmusi LRF biedru “RSK Tandēms” 

un “RSK Kuldīga”, kā arī “Ķekavas velomaratonā” startējušās “Evelo” komandas sūdzību par minēto 

pārkāpumu. A. Trofimovs norāda, ka minēto sacensību tiesneši ir piešķīruši naudas sodus un veikuši 

dalībnieku diskvalifikācijas par izdarītajiem pārkāpumiem atbilstoši UCI šosejas riteņbraukšanas 

sacensību noteikumiem. A. Trofimovs izsaka priekšlikumu par ētikas komisijas izveidi, kura izskatītu 

šādus un līdzīgus gadījumus. Padomes locekļi diskutē par pārkāpumiem “Ķekavas velomaratona” laikā un 

nepieciešamību izveidot ētikas komisiju. E. Dupats ierosina A. Trofimovam uz LRF tiesnešu, 

organizatoru un treneru semināru sagatavot priekšlikumus ar konkrētu disciplināro lietu un ētikas 

komisijas sastāva nominēšanu un komisijas nolikuma izveidi.  

 

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

Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

Uzdot A. Trofimovam uz LRF tiesnešu, organizatoru un treneru semināru sagatavot priekšlikumus ar 

konkrētu disciplināro lietu un ētikas komisijas sastāva nominēšanu un komisijas nolikuma izveidi.  



 

Pulksten 12:30 padomes sēdi atstāj I. Japiņš. 

 

8.2. Diskusija par sodu piešķiršanu zēnu grupas dalībniekiem sacensībās šosejā “Baltais Cerību 

kauss” Kuldīgas posmā –  A. Trofimovs, D. Dimante. 

A.Trofimovs informē padomes locekļus un uzaicinātos par radušos situāciju “Baltais Cerību kausa” 

Kuldīgas posmā, kur tika piespriests laika sods zēnu grupas sportistiem un naudas sods treneriem par 

pārkāpumiem sacensībās. A. Trofimovs pauž viedokli,  ka galvenās sekretāres Itas Ertas rīcība, sodot 

sportistus nav korekta. D. Dimante ziņo, ka I. Erta nav gatava mainīt savu lēmumu. A. Trofimovs izsaka 

priekšlikumu LRF padomes locekļiem balsot par  esošās “Baltais Cerību kausa” tiesnešu kolēģijas 

atstādināšanu uz atlikušajiem posmiem. E. Dupats izsaka priekšlikumu A. Trofimovam sasaukt tiesnešu 

kolēģijas sēdi, kurā izskatīt tiesnešu rīcību “Baltais Cerību kausa” Kuldīgas posmā. D.Dimante norāda, ka 

neatbalsta A.Trofimova priekšlikumu: tiesnešu kolēģija nosaka tiesnešus konkrētām sacensībām. 

Sacensību organizatoriem ir tiesības izvēlēties galveno tiesnesi. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē 

par radušos situāciju un nepieciešamajiem uzlabojumiem.  

 

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

par, NOLEMJ: 

Uzdot A. Trofimovam sasaukt tiesnešu kolēģijas sēdi, uzaicinot uz to I. Ertu, lai izskatītu “Baltais Cerību 

kausa” Kuldīgas posmā piešķirtos laika sodus diviem sacensību dalībniekiem, kā arī panākt vienotu 

viedokli attiecībā uz sacensību seriāla “Baltais Cerību kauss” klasifikāciju – vienas dienas sacensības vai 

daudzdienu sacensības.  

 

8.3. Ziņojums par a/m “VW Crafter” pārdošanas izsolēm - A.Ozols. 

A. Ozols informē padomes locekļus un uzaicinātos par veikto automašīnas “VW Crafter” pārdošanu 

izsolē. A. Ozols norāda, ka pieteicies bija viens pretendents –  LRF biedrs Valmieras velo vienība. A. 

Ozols informē, ka a/m “VW Crafter” tika pārdota Valmieras Velo vienībai par izsoles sākuma cenu un 

vienu izsoles pretendenta veikto soli ar kopējo summu 6200 Euro. 

 

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

par, NOLEMJ: 

 

Pieņemt zināšanai A. Ozola ziņojumu. 

 

Nākamā padomes sēde tiks noteikta 2015.gada 11. augustā pulksten 10:00.  

Protokolists: Toms Markss 

 

 
 


