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2014. gada 19. jūnijā, pulksten 10.00 

 

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

Japiņš, Edgars Dupats, Normunds Noreiko, Dace Dimante. 

Uzaicināti: preses sekretārs Toms Markss, BMX menedžeris Artis Ozols, šosejas 

menedžeris Linards Veide, izpilddirektors Jānis Sniedze, „DPA” kalnu 

riteņbraukšanas pārstāvis Ivo Irbe, „Trek” komandas pārstāvis Gatis Bērziņš. 

Padome sanākusi četru 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. LRF februāra un aprīļa sēžu protokolu parakstīšana; 

2. „Trek” komandas vadītāja G.Bērziņa elektroniski iesūtīto jautājumu izskatīšana 

– Gatis Bērziņš; 

3. 2016. gada Olimpisko spēļu BMX atlases kritēriju apstiprināšana - A. Ozols; 

4. Latvijas BMX izlašu apstiprināšana dalībai Eiropas čempionātā - A. Ozols; 

5. Informācija par LOK piešķirtā transportlīdzekļa LRF BMX virziena vajadzībām - 

Igo Japiņš; 

6. LRF ieņēmu un izdevumu tāmes – D.Dimante; 

7. Dažādi 

Latvijas sportistu dalība pasaules amatieru čempionātā šosejas riteņbraukšanā – D. 

Dimante; 

 

2. „Trek” komandas vadītāja Gata Bērziņa elektroniski iesūtīto jautājumu 

izskatīšana – D. Dimante, G. Bērziņš 

Padomes locekļi iepazīstas ar G. Bērziņa iesniegumu un N. Noreiko atbildes 

iesniegumu saistībā ar sportistu atlases kritērijiem dalībai Eiropas čempionātā MTB 

riteņbraukšanā. E. Dupats ierosina G. Bērziņam izteikt savu viedokli par MTB izlašu 

kritērijiem. G. Bērziņš izsaka viedokli, ka atlases kritēriji nav precīzi definēti. 

Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par optimālajiem atlases kritērijiem MTB 

riteņbraukšanā. E. Dupats aicina MTB izlases galvenajam trenerim N. Noreiko ieviest 

skaidrus atlases kritērijus Eiropas un pasaules čempionātiem kalnu riteņbraukšanā. 

 

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

Normundam Noreiko atturoties, NOLEMJ:  

2.1 Uzdot MTB izlases galvenajam trenerim N. Noreiko izstrādāt skaidrus atlases 

kritērijus MTB riteņbraukšanā startiem Eiropas un pasaules čempionātiem.  

2.2 Uzdot LRF preses sekretāram T. Marksam atlases kritērijus publicēt LRF mājas 

lapā. 

 

3. 2016. gada Olimpisko spēļu BMX atlases kritēriju apstiprināšana; - A. Ozols 



BMX menedžeris A. Ozols iepazīstina padomes locekļus ar Latvijas izlases galvenā 

trenera I. Lakuča izstrādātajiem Latvijas sportistu atlases kritērijiem 2016. gada 

Olimpiskajām spēlēm. Padomes locekļi diskutē par atlases kritērijiem.  

 

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

Dacei Dimantei atturoties, NOLEMJ:  

Apstiprināt un atstāt nemainīgus BMX izlases galvenā trenera izstrādātos kritērijus 

Latvijas sportistu atlasei 2016. gada Olimpiskajām spēlēm.  

 

4. Latvijas BMX izlašu apstiprināšana dalībai Eiropas čempionātam – A. Ozols; 

A. Ozols klātesošos iepazīstina ar Latvijas BMX elites, junioru un jaunatnes izlašu 

sportistiem, kuri izpildījuši atlases kritērijus dalībai Eiropas čempionātā. Padomes 

locekļi un uzaicinātie diskutē par izlases sastāvā esošajiem sportistiem.  

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un 

Dacei Dimantei par, NOLEMJ:  

Apstiprināt Latvijas BMX izlašu sastāvus dalībai Eiropas čempionātam. 

 

5. Par LOK piešķirto transportlīdzekli – Igo Japiņš; 

I. Japiņš iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar Latvijas Olimpiskās 

komitejas (LOK) vēlmi piešķirt LRF BMX virziena vajadzībām transportlīdzekli 

„VW Crafter”. I. Japiņš ziņo par sarunu ar autocentra „Moller Auto” pārstāvi par 

iespēju LRF vajadzībām piešķirt vēl vienu transportlīdzekli. Padomes locekļi 

diskutē par veicamajiem darbiem, lai veidotu kvalitatīvu sadarbību ar „Moller 

Auto”, un federācijas rīcībā saņemtu jaunu transportlīdzekli.  

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Dacei Dimantei un 

Edgaram Dupatam par, NOLEMJ:  

5.1 Uzdot preses sekretāram T. Marksam izstrādāt kvalitatīvu reklāmas 

piedāvājumu „Moller auto” par jauna transportlīdzekļa piešķiršanu. 

5.2 Uzdot BMX menedžerim A. Ozolam sniegt informāciju „Moller auto” 

pārstāvjiem par nepieciešamo piešķirtā transportlīdzekļa pielāgošanai BMX izlašu 

vajadzībām. 

 

6. LRF ieņēmu un izdevumu tāmes – D.Dimante; 

D. Dimante padomes locekļus iepazīstina ar LRF finanšu situāciju - ieņēmumu un 

izdevumu tāmēm. Padomes locekļi diskutē par esošo LRF izdevumu tāmi un 

plānotajiem ieņēmumiem.  

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Dacei Dimantei un 

Edgaram Dupatam par, NOLEMJ:  

6.1 Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu. 

6.2 Uzdot D. Dimantei iesniegt pilno LRF finanšu atskaiti par 2014. gada pirmajiem 

sešiem mēnešiem LRF padomes locekļiem līdz 2014. gada 18. jūlijam. 

 

7. Dažādi: 

Latvijas sportistu dalība pasaules amatieru čempionātā šosejas riteņbraukšanā –

D. Dimante; 

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus ar gaidāmo pasaules amatieru čempionātu 

šosejas riteņbraukšanā, kurā būs iespēja startēt arī Latvijas sportistiem. D. Dimante 



informē, ka dalībnieku pieteikšanu sacensībām veic LRF. Padomes locekļi un 

uzaicinātie diskutē par sportistu pieteikšanas noteikumiem. Šosejas riteņbraukšanas 

menedžeris L. Veide aicina noteikt dalības iemaksu LRF par dalībnieku pieteikšanu 

pasaules amatieru čempionātam, ar mērķi, ka visi ienākumi tiks novirzīti Latvijas 

jaunatnes riteņbraukšanas attīstībai.  

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Igo Japiņam, Dacei Dimantei un 

Edgaram Dupatam par, NOLEMJ:  

7.1 Noteikt dalības maksu - ne mazāk kā 50 EUR apmērā - viena sportista 

pieteikšanai pasaules amatieru čempionātam šosejas riteņbraukšanā. 

7.2 Visus ienākumus no dalības maksām novirzīt Latvijas jaunatnes riteņbraukšanas 

attīstībai.  

 

LRF Padome darbu beidz pulksten 14.15. Nākamās LRF padomes sēdes datums tiks 

izziņots ne vēlāk kā divas nedēļas pirms tās sākuma.  

 

Protokolists Toms Markss 

 


