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Padomes sēdes protokols Nr. 13 

 

Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 

2014. gada 7. februārī, pulksten 10.00 

 

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

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

Uzaicināti: preses sekretārs Toms Markss, BMX menedžeris Artis Ozols, izpilddirektors Jānis 

Sniedze, Dobeles sporta skolas riteņbraukšanas treneris Dainis Ritums, BMX kluba „Rīgas 

Favorīts” prezidents Aigars Ernstsons, Ķekavas riteņbraukšanas nodaļas pārstāvis Aigars 

Krancis. 

 

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. Velotriāla pārstāvis par pievienošanos LRF 2015.gadā – Kristaps Skudra; 

2. LRF gada kopsapulces datuma noteikšana – D.Dimante; 

3. Apdrošināšanas kompānijas «Ergo» piedāvājuma izklāsts – I.Japiņš, D.Dimante;  

4. Šosejas izlases galvenais treneris – D. Dimante; 

5. BMX jauniešu un pieaugušo izlases atlases kritēriji - A. Ozols; 

6. VW Crafter turpmākā izmantošana - A. Ozols, D. Dimante; 

7. Pamatlīdzekļu (datori) iegādāšanās fotofiniša speciālistam, BMX menedžerim – 

O.Lakučs, A.Ozols; 

8.Dažādi: 

Kārļa Smilktena vēlme kļūt par riteņbraukšanas treneri – N. Noreiko; 

Par piešķirtās naudas balvas sadales principiem BMX jauniešiem – A. Ozols; 

 

 

1. Velotriāla pārstāvis par pievienošanos LRF 2015.gadā – Kristaps Skudra. 

K. Skudra iepazīstina klātesošos ar Velotriāla organizācijas vēlmi pievienoties Latvijas 

Riteņbraukšanas federācijai biedra statusā, pamatojot to ar nepieciešamību iegūt UCI 

licences, lai varētu startēt starptautiskā mēroga sacensībās. LRF Padomes locekļi un 

uzaicinātie diskutē par esošo situāciju velotriālā, pievienošanās nosacījumiem Latvijas 

Riteņbraukšanas federācijai biedra statusā un sadarbībai ar Latvijas Motosporta federāciju. E. 

Dupats ierosina LRF biedros iestāties velotriāla klubam. 

 

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

un Edgaram Dupatam par, NOLEMJ:  

1.1. atbalstīt velotriāla kluba iestāšanos Latvijas Riteņbraukšanas federācijā biedra statusā. 

1.2. 2014. gada sezonu noteikt kā pāreju, lai izvērtētu velotriāla integrēšanos LRF. 

 

2. LRF gada kopsapulces datuma noteikšana – D.Dimante. 

D. Dimante ierosina LRF gada kopsapulces datumu noteikt 2014. gada 29. martā. Padomes 

locekļi diskutē par darbiem, kuri jāpaveic līdz kopsapulces sākumam. 

 

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

un Edgaram Dupatam par, NOLEMJ:  

Kā LRF gada kopsapulces datumu noteikt 2014. gada 29. martu. 



 

3.Apdrošināšanas kompānijas «Ergo» piedāvājuma izklāsts - I.Japiņš, D.Dimante.  

D. Dimante padomes locekļus un uzaicinātos atkārtoti iepazīstina ar apdrošināšanas 

kompānijas „Ergo” piedāvājumu. Padomes locekļi diskutē par apdrošināšanas kompānijas 

izvēles nosacījumiem un optimālo variantu. I. Japiņš ierosina iepazīties ar SEB dzīvības 

apdrošināšanas piedāvājumu.  

 

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

un Edgaram Dupatam par, NOLEMJ:  

3.1. atbalstīt apdrošināšanas kompānijas „Ergo” piedāvājumu, taču turpināt izskatīt citu 

apdrošināšanas kompāniju piedāvājumus. 

3.2.uzdot nodrošināt LRF interneta mājas lapā elektronisko apdrošināšanās iespēju kopā ar 

licences iegūšanu. Pēc līguma ar citu apdrošināšanas kompāniju noslēgšanas, nodrošināt 

personām, kas iegādājas licences, iespēju izvēlēties LRF interneta mājas lapā apdrošināšanas 

pakalpojumu sniedzēju.   

 

4. Šosejas izlases galvenais treneris, LSFP piešķirtas finansējums treneru algām – D. 

Dimante. 

D. Dimante atkārtoti padomes locekļus iepazīstina ar esošo situāciju ar šosejas izlases galvenā 

trenera amatu. Padomes locekļi diskutē par V. Smirnova prasību izpildes iespējām un 

apstākļu nodrošināšanu. D. Dimante uzsver, ka konkrētu lēmumu nevar pieņemt, jo nav 

zināmi sponsoru finansējums. D. Dimante klātesošos iepazīstina ar Latvijas Sporta federācijas 

padomes (LSFP) piešķirtajiem līdzekļiem treneru algu nodrošināšanai. E. Dupats ierosina 

palikt pie 2013. gada finanšu sadales principiem, sadali veikt pa riteņbraukšanas veidiem. 

Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par naudas sadales principiem. A. Ozols aicina palikt 

pie principa, ka galvenais treneris nosaka treneru algu budžeta sadali savā riteņbraukšanas 

veidā.  

 

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

un Edgaram Dupatam par, NOLEMJ:  

4.1. atbildēt uz Vitālija Smirnova prasībām trenera apstākļu nodrošināšanai pēc sponsora 

budžeta apstiprināšanas. 

4.2. LSFP piešķirto finansējumu trenera algām sadalīt pēc 2013. gada principiem. 

4.3. apstiprināt principu, ka izlases galvenais treneris nosaka konkrētā riteņbraukšanas veida 

treneru algu budžeta sadali.   

 

 

5. BMX jauniešu un pieaugušo izlases atlases kritēriji - A. Ozols. 

A. Ozols padomes locekļus un uzaicinātos iepazīstina ar BMX izlašu kritērijiem, kurus 

izstrādājuši jaunatnes un elites izlašu galvenie treneri. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē 

par sacensībām un atlases principiem, kas iekļauti atlases kritērijos.  

 

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

un Edgaram Dupatam par, NOLEMJ:  

5.1. ar precizējumiem apstiprināt BMX jaunatnes un pieaugušo izlašu atlases kritērijus 

Eiropas un pasaules čempionātam. 

5.2. izlašu sastāvus Eiropas un pasaules čempionātiem noteikt 2014.gada 15.jūnijā pēc 

Latvijas Nacionālā čempionāta Madonas posma. 

 

6. LRF piederošās Automašīnas „VW Crafter” turpmākā izmantošana - A. Ozols. 

A.Ozols iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar ierosinājumu par LRF piederošās 

automašīnas „VW Crafter” pārdošanu un jauna transportlīdzekļa iegādāšanos LRF īpašumā. 

Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par jauna transportlīdzekļa iegādāšanās 

nepieciešamību un praktisko pielietojumu sacensību organizēšanai, kā arī izlases sportistu 



vajadzību nodrošināšanai. I. Japiņš ierosina noskaidrot „VW Crafter” tehnisko stāvokli, lai 

lemtu par tālāku rīcību un iespējamu nodošanu šosejas riteņbraukšanas vajadzībām. 

  

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

un Edgaram Dupatam par, NOLEMJ:  

6.1. uzdot O. Lakučam noskaidrot „VW Crafter” tehnisko stāvokli, lai pēc tam lemtu par 

tālāku automašīnas izmantošanu. 

6.2. Uzdot BMX izlases vajadzībām meklēt jaunu transportlīdzekli, pirms tam apzinot 

transporta līdzekļa specifikāciju. 

 

7. LRF Pamatlīdzekļu - datora - iegādāšanās fotofiniša speciālistam un BMX 

menedžerim – O.Lakučs, A.Ozols. 

O. Lakučs padomes locekļus un klātesošos iepazīstina ar nepieciešamību iegādāties 

datortehniku, lai nodrošinātu kvalitatīvu fotofiniša tiesneša kvalitatīvu darbu. A. Ozols 

ierosina no LRF budžeta līdzekļiem iegādāties datortehniku BMX menedžera kvalitatīvai 

darba veikšanai.  

 

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

un Edgaram Dupatam par, NOLEMJ:  

Apstiprināt datoru iegādi BMX fotofiniša tiesneša un BMX izlases menedžera darba 

nodrošināšana no Izglītības un Zinātnes ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem 2013. gadam. 

 

8.Dažādi: 

Kārļa Smilktena vēlme kļūt par riteņbraukšanas treneri – N. Noreiko. 

N. Noreiko padomes locekļus un uzaicinātos iepazīstina ar riteņbraucēja Kārļa Smilktena 

vēlmi kļūt par riteņbraukšanas treneri. Padomes locekļi diskutē par novadiem Latvijā, kur 

Kārlis Smilktens varētu uzsākt savu trenera darbību. N. Noreiko skaidro, ka K. Smilktens 

apzinājis situāciju Salaspils un Ogres novados un ir gatavs šeit  attīstīt jaunatnes šosejas un 

MTB riteņbraukšanu. 

 

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

un Edgaram Dupatam par, NOLEMJ:  

8.1. atbalstīt Kārļa Smilktena vēlmi kļūt par riteņbraukšanas treneri. 

8.2. uzdot N. Noreiko noskaidrot iespējas riteņbraukšanas sekcijas izveidošanai Salaspils un 

Ogres novados.  

 

Par piešķirtās naudas balvas sadales principiem BMX jauniešiem – A. Ozols. 

A.Ozols padomes locekļus un klātesošos iepazīstina ar ierosinājumiem, kas saņemti no BMX 

klubiem par esošās naudas balvas piešķiršanu (par augstiem sasniegumiem sportā). BMX 

klubu ierosinājums ir noteikt precīzu procentuālo sadalījumu par naudas piešķiršanu jaunatnes 

sportistam un viņa pārstāvētajam klubam. 

 

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

un Edgaram Dupatam par, NOLEMJ:  

Atstāt spēkā iepriekšējā LRF padomes sēdē apstiprināto naudas balvas sadales principu, 

finansējumu piešķirot klubam, kas lemj par tālāko sadalījumu. 

 

Nākamo Padomes sēdi noteikt 2014. gada 7. martā pulksten 10.00. Padome darbu beidz 13.30 

 

Protokolists Toms Markss 


