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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 32 
 

Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2016. gada 19. aprīlī, pulksten 10.00 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo 
Japiņš, Edgars Dupats, Normunds Noreiko un Dace Dimante. 
 
Uzaicināti: BMX menedžeris Artis Ozols, izpilddirektors Jānis Sniedze, preses sekretārs 
Toms Markss, šosejas izlases menedžeris Linards Veide, BMX izlases galvenais treneris 
Ivo Lakučs, šosejas izlases galvenais treneris Vitālijs Smirnovs.  
 
Padome sanākusi četru locekļu sastāvā. Padome ir lemttiesīga. 
Sēdi vada: Edgars Dupats 
Protokolē: Toms Markss 
 
Padomes sēdes vadītājs E. Dupats izsaka priekšlikumu izskatīt padomes 
sēdes darba kārtībā šādus jautājumus. 
1.LRF Ētikas un disciplinārās komisijas izveide un nolikuma izstrādāšana – E. Dupats. 
2. Iesniegumu izskatīšana – D. Dimante. 
3. Jauno treneru grantu programmas ieviešana – E. Dupats. 
4. Par trešā LRF valdes locekļa iecelšanu. – E. Dupats. 
5. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciena līguma izskatīšana – D. Dimante. 
6. Dažādi. 
6.1. Jubilejas grāmatas «Riteņbraukšana trīs gadsimtos Latvijā» vāka dizains – 
D.Dimante. 
6.2. Par LRF sezonas godināšanas pasākuma norises datuma izvēli – D. Dimante.  
6.3. Šosejas riteņbraukšanas veloformas dizaina apstiprināšana 2016. gada 
Olimpiskajām spēlēm – D. Dimante.  
6.4. Par Latvijas junioru izlases sportistu dalību pasaules čempionātā BMX 
riteņbraukšanā – A. Ozols.  
 

1. LRF Ētikas un disciplinārās komisijas izveide un nolikuma izstrādāšana – 
E. Dupats. 
E.Dupats aicina izveidot LRF disciplināro un ētikas komisiju, kas izskatītu ētikas 
jautājumus un disciplināros pārkāpumus LRF pārraugošajos riteņbraukšanas veidos. E. 
Dupats norāda, ka šajā komisijā nevajadzētu iekļaut LRF padomes un LRF valdes 
pārstāvjus, bet gan piesaistīt riteņbraukšanas veidos cienījamus un zinošus cilvēkus. 
Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF ētikas un disciplinārās komisijas 
izveidošanu un tās funkcijām.  
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E. Dupats pauž viedokli, ka komisijā būtu jāiekļauj persona, kura pārzina Starptautiskās 
Riteņbraukšanas savienības noteikumus, kā arī persona ar juridisko izglītību un persona, 
kura ieguvusi īpašu cieņu riteņbraukšanas sabiedrības vidū. Padomes locekļi diskutē par 
komisijas locekļu kandidātiem. E. Dupats izsaka priekšlikumu, balsot par LRF ētikas un 
disciplinārās komisijas nolikuma izstrādes uzdošanu līdz nākamajai LRF padomes sēdei. 
E. Dupats aicina balsot par LRF ētikas un disciplinārās komisijas skaitliskā, un vārdiskā 
sastāva sagatavošanas uzdošanu līdz nākamajai LRF padomes sēdei.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Normundam Noreiko un 
Dacei Dimantei par, NOLEMJ: 
1.1.Uzdot A. Trofimovam līdz nākamajai LRF padomes sēdei izstrādāt LRF ētikas un 
disciplinārās komisijas nolikumu. 
1.2. Uzdot A. Trofimovam līdz nākamajai LRF padomes sēdei sagatavot LRF ētikas un 
disciplinārās komisijas skaitliskā un vārdiskā sastāva priekšlikumus.  
 
2. Iesniegumu izskatīšana – D. Dimante. 
2.1. SIA “EVELO” un Valkas novada pašvaldības iesniegumi par uzņemšanu LRF biedru 
statusā – D. Dimante. 
 D. Dimante iepazīstina LRF padomes locekļus ar SIA “EVELO” un Valkas novada 
pašvaldības iesniegumiem LRF valdei par organizāciju uzņemšanu LRF biedru vidū. 
E. Dupats norāda, ka atsaucoties uz LRF statūtu 3.3. punktu, par biedru uzņemšanu 
lemj LRF padome. Padomes locekļi diskutē par LRF biedru uzņemšanas notiekumiem. E. 
Dupats aicina balsot par SIA “EVELO” un Valkas novada pašvaldības uzņemšanu LRF 
biedru vidū. E. Dupats informē, ka turpmāk LRF padomei būtu jāizskata tikai tādu 
juridisku personu iesniegumi par iestāšanos LRF biedru vidū, kuri ir iesnieguši 
nepieciešamos iestāšanās dokumentus un veikuši LRF biedru iestāšanās, kā arī gada 
maksu. E. Dupats norāda, ka, ja juridiskā persona neatbilst LRF biedru statusam, LRF 
pilnā apmērā atmaksā biedra kandidāta veikto iestāšanās un gada maksu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Normundam Noreiko un 
Dacei Dimantei par, NOLEMJ: 
2.1.1. Apstiprināt SIA “EVELO” un Valkas novada pašvaldības uzņemšanu LRF. 
2.2.2. Apstiprināt turpmāku LRF biedru iestāšanās kārtību, pēc kuras, LRF padome 
biedru kandidātu izvērtēšanu atbilstībai LRF biedra statusam veic pēc nepieciešamo 
dokumentu, kā arī biedru iestāšanās un gada maksas saņemšanas, norādot, ka, ja 
biedra kandidāts netiek uzņemts kā LRF biedrs, iestāšanās un gada maksa tiek atgriezta 
pilnā apmērā.  
 
2.2. SIA “ZZK” iesniegums par finansējuma piešķiršanu Latvijas MTB izlases sportistiem 
– Arnim Pētersonam un Mārtiņam Blūmam. 
D. Dimante iepazīstina ar SIA “ZZK” iesniegumu par finansiāla atbalsta piešķiršanu 
Latvijas MTB izlases sportistiem – Arnim Pētersonam un Mārtiņam Blūmam – 10 000 
EUR apmērā, ar mērķi veiksmīgi sagatavoties 2016. gada Eiropas čempionātam un 
pasaules čempionāta sacensībām MTB XCO krosā. Padomes locekļi un uzaicinātie 
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diskutē par SIA “ZZK” iesniegumu. I. Japiņš ierosina jautājumu izskatīt nākamajā LRF 
padomes sēdē, uzaicinot SIA “ZZK” pārstāvjus.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Normundam Noreiko un 
Dacei Dimantei par, NOLEMJ: 
2.2.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo LRF padomes sēdi. 
2.2.2. Uz nākamo LRF padomes sēdi uzaicināt SIA “ZZK” pārstāvjus.  
 
3. Jauno treneru grantu programmas ieviešana – E. Dupats. 
E. Dupats iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar ideju par jauno treneru grantu 
programmas ieviešanu, lai vecinātu jaunu treneru skaita palielināšanos riteņbraukšanas 
veidos un celtu jauno treneru motivāciju. E. Dupats pauž viedokli, ka šis atbalsts 
konkursa kārtībā būtu jāpiešķir personai, kura iegūst nepieciešamo izglītību, lai varētu 
sekmīgi strādāt par riteņbraukšanas treneri. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 
jauno treneru atbalstīšanu un grantu programmas ieviešanu. A. Ozols ierosina ar grantu 
programmas ieviešanu motivēt jau esošos jaunos trenerus, aicinot tos celt savu 
kvalifikāciju. E. Dupats aicina uzdot LRF valdei līdz nākamajai padomes sēdei rakstiski 
sagatavot priekšlikumus par jauno treneru grantu programmas ieviešanu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Normundam Noreiko un 
Dacei Dimantei par, NOLEMJ: 
3.1. Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu par jauno treneru grantu programmas ieviešanu. 
3.2. Uzdot LRF valdei līdz nākamajai padomes sēdei rakstiski sagatavot priekšlikumus 
par jauno riteņbraukšanas treneru grantu programmas ieviešanu.  
 
E. Dupats norāda uz nepieciešamību LRF valdē ievēlēt trešo valdes locekli, atsaucoties 
uz LRF statūtu 4.32. punktu, kas nosaka, ka LRF valdes sastāv no valdes priekšsēdētāja 
un diviem valdes locekļiem. E. Dupats norāda, ka LRF statūti nosaka, ka LRF valdes 
locekļus apstiprina LRF padome. LRF padomes locekļi diskutē par trešā valdes locekļa 
kandidāta izvirzīšanu. E. Dupats aicina balsot par Arti Ozolu, kā LRF valdes locekli.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Normundam Noreiko un 
Dacei Dimantei par, NOLEMJ: 
4.1. Apstiprināt A. Ozola iecelšanu par LRF valdes locekli.  
4.2. Uzdot D. Dimantei Uzņēmuma reģistrā iesniegt informāciju par LRF valdes trešā 
locekļa iecelšanu. 
 
5. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciena līguma izskatīšana – D. Dimante 
Dimante. 
D. Dimante atgādina, ka 2012. gadā LRF noslēdza četru gadu ilgu līgumu ar SIA “Igo 
Japiņa sporta aģentūra” par tiesībām rīkot Latvijas Riteņbraucēju Vienības braucienu. D. 
Dimante norāda, ka līguma termiņš noslēdzas 2016. gadā. D. Dimante aicina diskutēt 
par līguma pagarināšanu ar SIA “Igo Japiņa sporta aģentūra”.  
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E. Dupats norāda, ka LRF būtu nepieciešams deleģēt Latvijas čempionātus un citas LRF 
rīkotās sacensības organizēt sporta organizācijai, kura spētu kvalitatīvi organizēt 
riteņbraukšanas veidu sacensības, tostarp Vienības velobraucienu. E. Dupats ierosina 
LRF valdei apjautāt LRF biedrus par gatavību uzņemties organizēt LRF līdz šim rīkotos 
Latvijas čempionātus, kā arī citas LRF rīkotās, un pārraudzībā esošās šosejas, BMX, un 
MTB sacensības, tādējādi sacensību organizēšanai paredzētos līdzekļus novirzīt LRF 
šosejas, BMX un MTB izlašu sekmīgas darbības nodrošināšanai. E. Dupats aicina atlikt 
Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciena līguma izskatīšanu un parakstīšanu līdz 
nākamajai LRF padomes sēdei. Padomes locekļi diskutē par Latvijas Riteņbraucēju 
Vienības brauciena līgumu un LRF rīkoto sacensību deleģēšanas iespējām.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Normundam Noreiko un 
Dacei Dimantei par, NOLEMJ: 
5.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciena līguma 
izskatīšanu un parakstīšanu.  
5.2. Uzdot LRF valdi līdz nākamajai padomes sēdei aptaujāt LRF biedrus par to interesi 
organizēt Latvijas čempionātus un citas LRF rīkotās vai pārraudzībā esošās 
riteņbraukšanas veidu sacensības.  
 
6. Dažādi.  
6.1. Jubilejas grāmatas «Riteņbraukšana trīs gadsimtos Latvijā» vāka dizains 
– D.Dimante. 
D. Dimante iepazīstina ar grāmatas «Riteņbraukšana trīs gadsimtos Latvijā» vāka 
dizaina projektu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par grāmatas vāka dizainu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Normundam Noreiko un 
Dacei Dimantei par, NOLEMJ: 
Apstiprināt grāmatas «Riteņbraukšana trīs gadsimtos Latvijā» vāka dizainu.  
 
6.2. Par LRF sezonas godināšanas pasākuma norises datuma izvēli – D. 
Dimante.  
D. Dimante aicina uz diskusiju LRF padomes locekļus un uzaicinātos par norises datuma 
izvēli LRF sezonas godināšanas pasākumam, kas norisināsies Nacionālajā bibliotēkā. 
Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par sezonas godināšanas pasākuma norises 
datumu. D. Dimante ierosina godināšanas pasākuma norisi izvēlēties starp diviem 
datumiem – 29. oktobri, vai 4. novembri.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Normundam Noreiko un 
Dacei Dimantei par, NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF sezonas godināšanas pasākuma norises datumu – 2016. gada 4. 
novembri.  
 
6.3. Šosejas riteņbraukšanas veloformas dizaina apstiprināšana 2016. gada 
Olimpiskajām spēlēm – D. Dimante.  
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D. Dimante iepazīstina padomes locekļus ar Latvijas šosejas riteņbraukšanas sportistu 
Olimpisko spēļu veloformas dizaina variantiem. D. Dimante aicina nobalsot par kādu no 
piedāvātajiem dizaina variantiem. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par veloformu 
dizainiem. 
  
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Normundam Noreiko un 
Dacei Dimantei par, NOLEMJ: 
Apstiprināt Olimpisko spēļu šosejas riteņbraukšanas Latvijas sportistu veloformu dizaina 
trešo variantu, veicot tajā papildinājumus. 

 
6.4. Par Latvijas junioru izlases sportistu dalību pasaules čempionātā BMX 
riteņbraukšanā – A. Ozols.  
A. Ozols informē padomes locekļus un uzaicinātos, ka Latvijas junioru BMX sportisti – 
Vineta Pētersone un Helvijs Babris – ieņemot augstākās vietas starp Latvijas sportistiem 
junioru grupās – ir izpildījuši LRF izstrādātos kritērijus dalībai pasaules čempionātam 
BMX riteņbraukšanā. A. Ozols informē, ka abi sportisti pārstāvēs Latviju pasaules 
čempionātā par saviem līdzekļiem.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Normundam Noreiko un 
Dacei Dimantei par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai A. Ozola ziņojumu. 
 
Nākamā padomes sēde tiks noteikta 2016. gada 7. jūnijā pulksten 10:00. 

Igo Japiņš       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Prezidents      ____________________________ 
 
Edgars Dupats       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Vice Prezidents     ____________________________ 
 
Olafs Lakučs      
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Vice Prezidents     ____________________________ 
 
Normunds Noreiko      
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Vice Prezidents     ____________________________ 
 
 
Dace Dimante      
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Ģenerālsekretāre     ____________________________ 
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Protokolists Toms Markss    ____________________________ 
 

 

 

 
 


