
Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 

Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 

 

Padomes sēdes protokols Nr. 28 

 

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

2015. gada 17. novembrī, pulksten 10.00 

 

Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Edgars Dupats, 

Normunds Noreiko, Dace Dimante. 

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

Markss, šosejas izlases treneris Vitālijs Smirnovs, šosejas menedžeris Linards Veide, treka 

riteņbraucējs Ainārs Ķiksis. 

  

Padome sanākusi trīs locekļu sastāvā. Padome ir lemttiesīga. 

Sēdi vada: Dace Dimante 

Protokolē: Toms Markss 

 

Padomes sēdes vadītājs I. Japiņš izsaka priekšlikumu izskatīt padomes sēdes darba kārtībā 

šādus jautājumus: 

1. 2016. gada BMX jaunatnes izlases atlases kritēriji – M. Puķītis. 

2. 2016. gada BMX pieaugušo izlases atlases kritēriji – I. Lakučs. 

3. 2016. gada Pasaules čempionāta dalībnieku (čempionu klases) kvotu atlases kritēriji – I. 

Lakučs. 

4. LRF Sporta menedžera saturiskā atskaite par 2015. gada sezonu un mērķi 2016. gada 

sezonā – L. Veide. 

5. Latvijas nacionālo izlašu komandu galvenā trenera atskaite par 2015. gada sezonu – V. 

Smirnovs. 

6. LRF 2016. gada licenču veidi, cenu noteikšana – D. Dimante. 

7. Dažādi. 

7.1. Balsošana par labāko riteņbraucēju. 

7.2. Balsošana par labāko jauno riteņbraucēju. 

7.3. Daugavpils sporta kluba iesniegums par palīdzību no LRF puses. 

7.4. Par LOV sastāvā iekļaujamajiem sportistiem – D. Dimante. 

7.5. Par Garkalnes ceļu satiksmes negadījumu – D. Dimante. 
 

1. BMX jaunatnes izlases atlases kritēriji 2016. gadam – M. Puķītis. 

M. Puķītis iepazīstina ar BMX jaunatnes izlases kritērijiem. M. Puķītis norāda, ka kritērijos 

iekļautas fiziskās sagatavotības sacensības. E. Dupats uzdod jautājumu par kritēriju punktu 

atšķirībām apvienotajās vecuma grupās. M. Puķītis norāda, ka šāds kritēriju punktu sadalījums ir 

sevi attaisnojis iepriekšējā gadā. M. Puķītis norāda, ka nākamajā sezonā Latvijai jaunatnes izlasē 

nebūs meiteņu grupu sportistes, jo Vanesa Buldinska un Vineta Pētersone startēs junioru meiteņu 

grupā. M. Puķītis informē, ka kritērijos iekļauts punkts, kurā izlašu kandidātiem kā obligāts 

pienākums ir piedalīšanās visos izlases treniņos un citos izlases pasākumos. Tāpat kandidātam ir 

jābūt sekmīgiem savās mācību iestādēs. I. Lakučs nepiekrīt, ka izlases kandidātos automātiski 

būtu jāiekļauj sportists, kurš iepriekšējā gadā nav bijis jaunatnes izlases kandidātos. Padomes 



locekļi un uzaicinātie diskutē par to, vai jaunatnes izlases kandidātos būtu jāiekļauj sportists, 

kurš pagājušajā sezonā izpildījis atlases kritērijus, vecuma neatbilstības dēļ, nebūdams Latvijas 

jaunatnes izlases sportists.  

 
Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam un Dacei Dimantei par, NOLEMJ: 

Apstiprināt M. Puķīša sagatavotos BMX jaunatnes izlases kritērijus.  

 

Pulksten 10:40 padomes sēdei pievienojas un tās vadīšanu pārņem I. Japiņš. 

Pulksten 10:45 padomes sēdei pievienojas O. Lakučs. 

 

2. 2016. gada BMX pieaugušo izlases atlases kritēriji – I. Lakučs. 

I. Lakučs iepazīstina padomes locekļus ar BMX pieaugušo izlases atlases kritērijiem, norādot, ka tie, ir 

stingrāki nekā pagājušā sezonā. I. Lakučs informē, ka izlases sastāvā iekļaujami sportisti, kuri 

kvalificējušies Olimpiskajām spēlēm. Padomes locekļi diskutē par I. Lakuča sagatavotajiem atlases 

kritērijiem un izlases dalībniekiem.  

 

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

Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

2.1. Konceptuāli apstiprināt BMX pieaugušo izlases atlases kritērijus 2016. gada sezonai. 

2.2. Uzdot A. Ozolam veikt precizējumu BMX pieaugušo izlases atlases kritērijos 2016. gada sezonai. 

 

3. 2016. gada Pasaules čempionāta dalībnieku (čempionu klases) kvotu atlases kritēriji – I. Lakučs. 

I. Lakučs iepazīstina ar esošo situāciju Olimpiskajā nāciju rangā, norādot, ka nav zudušas cerības uz 

iespēju Olimpiskajās spēlēs iegūt trīs ceļa zīmes vīriešu grupā, norādot, ka sportisti ir gatavi darīt 

maksimāli iespējamo, lai cīnītos par trešo ceļa zīmi. I. Lakučs aicina uz pasaules čempionātu par LRF 

līdzekļiem sūtīt trīs elites sportistus. Padomes locekļi diskutē par elites vīriešu sportistiem, kuri būtu 

jāatbalsta no LRF līdzekļiem. I. Lakučs informē, ka izlases sastāvā pasaules čempionātā būtu jāiekļauj 

Sandra Aleksejeva, ar noteikumu, ka sportiste izlases galvenajam trenerim ir iesniedz treniņu plāns. I. 

Lakučs informē, ka junioru vecuma grupas sportisti nav jāiekļauj izlases sastāvā dalībai pasaules 

čempionātā, bet būtu jāatbalsta junioru izlases sportistu dalība izlases treniņnometnē Veronā un Eiropas 

čempionātā.  

 

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

Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

Pieņemt zināšanai I. Lakuča ziņojumu. 

 

4. LRF Sporta menedžera saturiskā atskaite par 2015. gada sezonu un mērķi 2016. gada sezonā – L. 

Veide. 

L. Veide iepazīstina ar Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlašu aizvadītajām sacensībām 2015. gada 

sezonā. L. Veide ar gandarījumu ziņo, ka Latvijas izlase uzvarēja Polijā notiekošajā “Soladarnosc” UCI 

kategorijas velobrauciena komandu vērtējumā. L. Veide informē, ka Latvijai šobrīd ir divas ceļa zīmes uz 

2016. gada Olimpiskajām spēlēm šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā. L. Veide informē, ka 2016. 

gadā Latvijai būs daudz mazāk iespējas nopelnīt UCI Eiropas tūres punktus, kam par iemeslu ir tas, ka 

vairāki labākie Latvijas šosejas riteņbraucēji startēs Amerikas tūres sacensībās, bet Toms Skujiņš, Gatis 

Smukulis un Aleksejs Saramotins pasaules tūres rangā.  

 

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

Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

4.1. Pieņemt zināšanai L. Veides ziņojumu. 



4.2. Uzdot L. Veidem precizēt un sagatavot atlases kritērijus šosejas riteņbraukšanā 2016. gada 

Olimpiskajām spēlēm.  

 

5. Latvijas nacionālo izlašu komandu galvenā trenera atskaite par 2015. gada sezonu – V. 

Smirnovs. 

V. Smirnovs informē padomes locekļus un uzaicinātos par aizvadīto sezonu Latvijas izlases šosejas 

riteņbraukšanas sportistiem. V. Smirnovs norāda, ka pirmajā sezonas pusē rezultāti nav bijuši apmierināti, 

tomēr otrajā daļā tie ir uzlabojušies. Pie pozitīvajiem aspektiem min Gata Smukuļa izcīnītos pasaules 

tūres punktus pasaules tūres rangā, Alekseja Saramotina izcīnīto 13. vietu Parīze – Rubē velobraucienā, 

Toma Skujiņa noslēgto kontraktu ar pasaules tūres komandu, veiksmīgo sniegumu Eiropas spēlēs un 

Ērika Toma Gavaru augstvērtīgos rezultātus Eiropas un pasaules čempionātā. Pie negatīvajiem aspektiem 

V. Smirnovs min kontinentālo komandu zemās vietas UCI rangā, kā arī to, ka Latvijā netiek rīkotas UCI 

kategorijas sacensības. I. Japiņš ziņo, ka ar tik zemu valsts atbalstu nav iespējams sarīkot UCI kategorijas 

sacensības. I. Japiņš ierosina vienkopus apvienot Latvijas profesionālos sportistus, lai pārrunātu viņu 

gatavību cīnīties par pasaules tūres punktiem. Padomes locekļi diskutē par kandidātiem un atlases sistēmu 

uz Olimpiskajām spēlēm. E. Dupats norāda, ka svarīgi sportistiem ir saprast precīzus atlases kritērijus. E. 

Dupats norāda, ka ir jāizvēlas starp konkrētiem un visiem saprotamiem atlases kritērijiem, vai galvenā  

trenera lēmumu.  

 

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

Igo Japiņam par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai V. Smirnova ziņojumu. 

 

6. LRF 2016. gada licenču veidi, cenu noteikšana – D. Dimante. 

D. Dimante iepazīstina ar 2015. gada licenču cenām un aicina padomes locekļus diskutēt par UCI licenču 

cenu pārskatīšanu 2016. gada sezonā. D. Dimante ierosina nemainīt UCI licenču izcenojumu. Padomes 

locekļi diskutē par licenču izcenojumiem 2016. gada sezonai.  

 

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

Igo Japiņam par, NOLEMJ: 
6.1. Atstāt nemainīgas 2015. gada sezonas UCI licenču cenas visām vecuma grupām. 

6.2 Uzdod LRF biroja darbiniekiem sagatavot priekšlikumus LRF tiesnešu, treneru un organizatoru 

seminārā Nacionālo licenču noteikšanai 2016. gada sezonā. 

 

7. Dažādi. 

7.1. Balsošana par labāko riteņbraucēju – T. Markss. 

T. Markss iepazīstina padomes locekļus ar 2015. gada Latvijas labākā riteņbraucēja balvas pretendentiem. 

T. Markss aicina padomes locekļus balsot par labāko riteņbraucēju. Padomes locekļi un uzaicinātie 

diskutē par aptaujas attīstību un šī gada kandidātiem. 

 

Padome, balsojot Dacei Dimantei, Igo Japiņam, Normundam Noreiko par Tomu Skujiņu un 

Olafam Lakučam, Edgaram Dupatam par Sandru Aleksejevu, NOLEMJ: 

Par Latvijas gada labāko riteņbraucēju LRF padomes balsojumā atzīt Tomu Skujiņu.  

 

7.2. Balsošana par labāko jauno riteņbraucēju – T. Markss. 

T. Markss iepazīstina padomes locekļus ar 2015. gada Latvijas labākā jaunā riteņbraucēja balvas 

pretendentiem. T. Markss aicina padomes locekļus balsot par labāko jauno riteņbraucēju. Padomes locekļi 

un uzaicinātie diskutē par aptaujas attīstību un šī gada kandidātiem. 

 

Padome, balsojot Dacei Dimantei, Igo Japiņam, Normundam Noreiko par Ēriku Tomu Gavaru un 

Olafam Lakučam, Edgaram Dupatam par Miku Strazdiņu, NOLEMJ: 



Par Latvijas gada labāko jauno riteņbraucēju LRF padomes balsojumā atzīt Ēriku Tomu Gavaru. 

 

7.3. Daugavpils sporta kluba iesniegums par palīdzību no LRF puses. 

D. Dimante padomes locekļus un uzaicinātos iepazīstina par Daugavpils sporta kluba iesniegumu, kurā ir  

lūgts no LRF puses sniegt konceptuālu atbalstu kluba darbībai riteņbraukšanas sporta veida attīstībā 

Daugavpils pilsētā. Padomes locekļi diskutē par saņemto iesniegumu.  

 

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

Igo Japiņam par, NOLEMJ: 
10.3.1. Apstiprināt konceptuāla atbalsta sniegšanu Daugavpils sporta klubam “Daugava” kluba darbībai.  

10.3.2 Uzdot D. Dimantei sagatavot vēstuli Daugavpils sporta klubam “Daugava” par konceptuāla 

atbalsta sniegšanu.  

 

7.4. Par LOV sastāvā iekļaujamajiem sportistiem – D. Dimante. 

D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos ar nepieciešamību Latvijas Olimpiskajā vienībā 

iesniegt LRF sportistu vārdus, kurus iekļaut izskatīšanai iekļaušanā LOV sastāvos. D. Dimante iepazīstina 

padomes locekļus ar kandidātiem, kur būtu jāiekļauj LOV sastāvu pieteikumā. O. Lakučs lūdz atsaukt no 

pieteikuma Sandru Aleksejevu. I. Lakučs aicina atsaukt no pieteikuma Kristapu Vekšu. N. Noreiko, 

pamatojoties uz augošajiem rezultātiem,  aicina LOV sastāva pieteikumā iekļaut MTB braucējus – Arni 

Pētersonu un Mārtiņu Blūmu. Padomes locekļi diskutē par LOV sastāvā iekļaujamajiem sportistiem. 

 

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

NOLEMJ: 

Iekļaušanai LOV sastāvā pieteikt – Māri Štrombergu, Edžu Treimani, Rihardu Veidi, Kristenu Krīgeru, 

Andžu Flaksi, Tomu Skujiņu, Mārtiņu Blūmu un Arni Pētersonu.  

 

7.5. Par Garkalnes ceļu satiksmes negadījumu – D. Dimante. 

D. Dimante lūdz padomes locekļus balsot par 300 Euro piešķiršanu no LRF līdzekļiem Garkalnes 

negadījumā cietušajiem sportistam datora iegādei, lai varētu sekmīgi apgūt mācības mājas apstākļos. 

Padomes locekļi diskutē par Garkalnes negadījumu un atbalsta sniegšanu cietušajam sportistam.  

 

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

NOLEMJ: 

Apstiprināt 300 Euro piešķiršanu Garkalnes negadījumā cietušajam sportistam datora iegādei. 

 
Nākamā padomes sēde tiks noteikta 2015. gada 22. decembrī pulksten 10:00. 

Protokolists: Toms Markss 

 

 
 


