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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 

Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 8 
 

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

2017. gada 8. augustā, pulksten 10:00 
 

Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, Edgars Dupats, 
Raimonds Graube un Andris Kreislers. 

 

Uzaicināti: Ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, BMX menedžeris Artis Ozols, 
preses sekretārs Toms Markss, Latvijas MTB izlases galvenais treneris Normunds Noreiko, Latvijas jaunatnes 

šosejas riteņbraukšanas izlases treneris Mārtiņš Trautmanis, BMX kluba “Tukums” prezidents Aivo Bučiņš, 
Sporta kluba “ZZK” vadītājs Normunds Zviedris, “ZZK” komandas menedžeris Andris Rozītis, Rīgas 

Riteņbraukšanas skolas riteņbraukšanas treneris Vitālijs Smirnovs, riteņbraukšanas veterānu kustības vadītājs 
Imants Stradiņš.  

 

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. Iepriekšējo sēžu protokolu parakstīšana – I. Japiņš. 
2. Latvijas velo dienas plāna prezentēšana – T. Markss. 

3. BMX kluba “Tukums” iesnieguma izskatīšana par iestāšanos biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
– A. Bučiņš. 

4. SIA “PARBMX” iesnieguma izskatīšana par iestāšanos biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” – 

A.Ozols. 
5. I.Stradiņa iesnieguma izskatīšana par Latvijas riteņbraukšanas veterānu godināšanas pasākuma 

atbalstīšanu – I.Stradiņš. 
6. Sporta kluba “ZZK” prezidenta Normunda Zviedra iesniegums par Latvijas 

MTB sportistu dalības nodrošināšanu pasaules čempionātā MTB riteņbraukšanā – N. Zviedris. 

7. Latvijas MTB izlases galvenā trenera ziņojums par izlases sportistu dalību Eiropas čempionātā MTB XCO 
krosā – N. Noreiko.  

8. Ziņojums par Latvijas BMX izlašu sportistu dalību Eiropas un pasaules čempionātos – A. Ozols. 
9. Ziņojums par Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlašu sportistu dalību Eiropas čempionātā – V. Smirnovs. 

10. Par velotreka iekļaušanu Nacionālā stadiona “Daugava” attīstības projektā – E. Dupats, I. Čerbakovs. 

11. Par LRF sezonas godināšanas pasākuma norisi – T. Markss. 
12. Ziņojums par LRF ieņēmumiem un izdevumiem uz 2017. gada 1. augustu – D. Dimante. 

13. LRF biroja administratīvo izdevumu tāmes projekta izskatīšana 2018. gadam – D. Dimante. 

14. Par finansiāla atbalsta sniegšanu no LRF tiesnešu līdzekļiem tiesnešu kvalifikācijas celšanai – D. Dimante.  

15. Ziņojums par «Live Riga» piešķirtā finansējuma izlietojumu – I. Japiņš. 

 
1. Iepriekšējo sēžu protokolu parakstīšana – I. Japiņš. 

I. Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokolu Nr.6 un Nr.7 apstiprināšanu.  

 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim Kreisleram 

par, NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolus Nr.6 un Nr.7.  

 
2. Latvijas velo dienas plāna prezentēšana – T. Markss. 

T. Markss iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sagatavoto Latvijas velo dienas koncepciju. T. 

Markss norāda, ka LRF loma velo dienas rīkošanā būtu pasākumu koordinēšana, bet organizēšanas darbi 
tiktu deleģēti pašvaldībām, kuru teritorijās tiek rīkota velo diena. T. Markss informē, ka velo dienas ideja ir 
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riteņbraukšanas kā visiem pieejama un veselību uzlabojoša sporta veida popularizēšana. Padomes locekļi un 

uzaicinātie diskutē Latvijas velo dienas rīkošanas iespējām. R. Graube pauž viedokli, ka velo diena būtu 

jāakcentē, kā visiem pieejams ģimeņu pasākums. 
 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim Kreisleram 
par, NOLEMJ: 

2.1. Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu.  

2.2. Uzdot T. Marksam sagatavot vizuālu Latvijas Riteņbraukšanas dienas prezentāciju, kas būtu 
prezentējama Latvijas Pašvaldību savienībā.  

 
3. BMX kluba “Tukums” iesnieguma izskatīšana par iestāšanos biedrībā “Latvijas 

Riteņbraukšanas federācija” – A. Bučiņš. 

A. Ozols informē, ka BMX klubs “Tukums” ir uzsācis pilnvērtīgu darbību, izrādot interesi par BMX sacensību 
rīkošanu. Kluba prezidents A. Bučiņš informē, ka klubā reģistrēti 20 sportisti, no kuriem 12 piedalās LRF 

rīkotajās sacensībās. A. Bučiņš norāda, ka BMX klubs “Tukums” vēlas iestāties biedrībā “Latvijas 
Riteņbraukšanas federācija”, lai turpinātu savu attīstību. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par BMX 

kluba “Tukums” sagatavoto iesniegumu.  
 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim Kreisleram 

par, NOLEMJ: 
Uzņemt BMX klubu “Tukums” biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” kā juridisko biedru, nosakot tam 

biedru iestāšanās un gada maksu padomes apstiprinātajā apmērā.  
 

4. SIA “PARBMX” iesnieguma izskatīšana par iestāšanos biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas 

federācija” – A. Ozols. 
A. Ozols informē, ka SIA “PARBMX” ir Latvijā vadošā BMX frīstaila disciplīnu pāraugošā organizācija. A. Ozols 

norāda, ka organizācija vēlas iestāties biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”, lai ciešāk sadarbotos ar 
LRF un Starptautisko Riteņbraukšanas savienību (UCI), ņemot vērā, ka BMX frīstails ir iekļauts 2020. gada 

Tokijas Olimpisko spēļu programmā. A. Ozols informē, ka SIA “PARBMX” ir izveidojis sekmīgu kontaktu ar 
UCI BMX frīstaila koordinatoru. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par SIA “PARBMX” uzņemšanu 

biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”. 

 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim Kreisleram 

par, NOLEMJ: 
Uzņemt SIA “PARBMX” biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” kā juridisko biedru, nosakot tam biedru 

iestāšanās un gada maksu padomes apstiprinātajā apmērā.  

 
Plkst. 10:30 Padomes sēdei pievienojas L. Stepane. 

 
5. I. Stradiņa iesnieguma izskatīšana par Latvijas riteņbraukšanas veterānu godināšanas 

pasākuma atbalstīšanu – I. Stradiņš.  

Latvija riteņbraukšanas veterānu kustības pārstāvis I. Stradiņš iepazīstina ar Latvijas riteņbraukšanas 
veterānu godināšanas pasākuma programmu un sagatavoto izdevumu tāmi. I. Stradiņš lūdz LRF padomi 

atbalstīt veterānu godināšanas pasākumu, piešķirot 500 EUR no LRF finanšu līdzekļiem. I. Stradiņš norāda, 
ka finansējums tiks izlietots atbilstoši sagatavotajai izdevumu tāmei. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē 

par Latvijas riteņbraukšanas veterānu godināšanas pasākuma norisi un finansiālu atbalstīšanu.  
 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 

Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
Apstiprināt I. Stradiņa iesniegumu, no LRF finanšu līdzekļiem piešķirot 500 EUR Latvijas 

riteņbraukšanas veterānu godināšanas pasākuma organizēšanai atbilstoši sagatavotajai izdevumu tāmei.  
 

6. Sporta kluba “ZZK” prezidenta Normunda Zviedra iesniegums par Latvijas 

MTB sportistu dalības nodrošināšanu pasaules čempionātā MTB riteņbraukšanā. – N. Zviedris.  
N. Zviedris iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sagatavoto iesniegumu, kurā no LRF finanšu 

līdzekļiem tiek lūgts segt sagatavoto izdevumu tāmi 8000 EUR apmērā par daļēju Latvijas izlases MTB 
sportistu Arņa Pētersona un Mārtiņa Blūma dalības nodrošināšanu šī gada pasaules čempionātā, kas no 5. – 

10. septembrim notiks Austrālijā. Papildus tam, N. Zviedrs lūdz LRF finansiāli segt atlikušo sagatavotās 
izdevumu tāmes daļu par Mārtiņa Blūma un Arņa Pētersona dalības nodrošināšanu šī gada Eiropas 
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čempionāta MTB XCO krosā, kurā M. Blūms izcīnīja ceturto vietu U23 vecuma grupā, bet A. Pētersons ieguva 

35. vietu elites grupā. N. Zviedris norāda, ka abi sportisti ir izpildījuši LRF izstrādātos atlases kritērijus dalībai 

Eiropas un pasaules čempionātos. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par N. Zviedra sagatavoto 
iesniegumu. I. Japiņš norāda, ka sportistu uzrādītie rezultāti ir vērā ņemami un būtu nepieciešams meklēt 

finanšu avotus, lai no LRF finanšu līdzekļiem segtu Mārtiņa Blūma un Arņa Pētersona dalību pasaules 
čempionātā atbilstoši sagatavotajai izdevumu tāmei. 

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 

6.1. Apstiprināt N. Zviedra sagatavoto iesniegumu par Latvijas izlases MTB sportistu Mārtiņa Blūma un Arņa 
Pētersona dalības nodrošināšanu šī gada pasaules čempionātā MTB XCO krosā.  

6.2. Uzdot LRF padomei un ģenerālsekretāram strādāt pie finanšu līdzekļu piesaistīšanas, lai segtu Mārtiņa 

Blūma un Arņa Pētersona dalību šī gada pasaules čempionātā MTB XCO krosā.  
 

7. Latvijas MTB izlases galvenā trenera ziņojums par izlases sportistu dalību Eiropas 
čempionātā MTB XCO krosā – N. Noreiko.  

N. Noreiko informē par Itālijā aizvadīto Eiropas čempionātu MTB XCO krosā, kurā Latvijas izlases sastāvā 
startēja elites grupas sportists Arnis Pētersons un U23 grupas sportists Mārtiņš Blūms. N. Noreiko atzīmē abu 

sportistu profesionālo sagatavotību. Informē, ka U23 vecuma grupā M. Blūms izcīnīja ceturto vietu, bet elites 

grupā A. Pētersons finišēja 35. vietā. N. Noreiko, novērtējot M. Blūma un A. Pētersona parādīto sniegumu un 
potenciālu, aicina LRF padomes locekļus strādāt pie finanšu līdzekļu piesaistes, lai nodrošinātu abu sportistu 

dalību šī gada pasaules čempionātā MTB XCO krosā. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par Latvijas 
izlases MTB sportistu uzrādītajiem rezultātiem Eiropas čempionātā. R. Graube izrāda iniciatīvu no LRF 

padomes locekļiem būt atbildīgais par MTB jautājumiem.  

 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 

Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai N. Noreiko ziņojumu.  

 
8. Ziņojums par Latvijas BMX izlašu sportistu dalību Eiropas un pasaules čempionātos – A. 

Ozols. 

A. Ozols informē par aizvadīto Eiropas čempionātu BMX riteņbraukšanā, kas notika Francijas pilsētā Bordo. A. 
Ozols norāda, ka no Latvijas pieaugušo izlases sportistiem labākos rezultātus sasniedza junioru grupas 

meitenes – Vineta Pētersone un Vanesa Buldinska – izcīnot attiecīgi otro un trešo vietu. Elites grupā vīriem 
piekto vietu ieguva Edžus Treimanis. No Latvijas jaunatnes izlases sportistiem A. Ozols izceļ Nika Rožukalna 

izcīnīto otro vietu B15 grupā. A. Ozols informē par Latvijas pieaugušo un jaunatnes izlases apkalpes darbu, 

norādot, ka viss tika nodrošināts, lai sportisti varētu sekmīgi aizvadīt Eiropas čempionātu. E. Dupats jautā A. 
Ozolam par sportistu tehnisko sagatavotību, paužot viedokli, ka lielākā daļa Latvijas sportistu nespēja 

sekmīgi tikt galā ar trases elementiem. A. Ozols norāda, ka, lai cerētu uz pozitīvāku rezultātu, ir 
nepieciešams lielāks treniņu darbs BMX trasēs.  

A. Ozols informē, ka pasaules čempionātā Latvijas pieaugušo izlases sastāvā tika iekļauti trīs sportisti – 

Edžus Treimanis, Māris Štrombergs un Vineta Pētersone. A. Ozols norāda, ka Latvijas sportisti ieguva divas 
godalgas. Junioru konkurencē bronzas medaļas izcīnīja Vineta Pētersone un Mikus Strazdiņš. Padomes locekļi 

diskutē par Latvijas izlases sportistu startu pasaules čempionātā. E. Dupats aicina uzdot Latvijas pieaugušo 
BMX izlases galvenajam trenerim Ivo Lakučam un Latvijas jaunatnes BMX izlases galvenajam trener im 

Mikum Puķītim sagatavot konkrētus BMX izlašu darbības plānus līdz 2020. gada Tokijas Olimpiskajām 
spēlēm.  

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 

8.1. Pieņemt zināšanai A. Ozola ziņojumu. 
8.2. Uzdot Latvijas pieaugušo BMX izlases galvenajam trenerim Ivo Lakučam un Latvijas jaunatnes BMX 

izlases galvenajam trenerim Mikum Puķītim sagatavot konkrētus BMX izlašu darbības plānus līdz 2020. gada 

Tokijas Olimpiskajām spēlēm.  
 

9. Ziņojums par Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlašu sportistu dalību Eiropas čempionātā – 
V. Smirnovs. 

V. Smirnovs informē par Latvijas izlases sportistu uzrādītajiem rezultātiem Dānijā notikušajā Eiropas 
čempionātā šosejas riteņbraukšanā. Atzinīgi novērtē Emīla Liepiņa izcīnīto 13. vietu elites grupas braucienā, 
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Kristera Ansona izcīnīto 14. vietu junioru grupas braucienā un Diena Kaņepēja gūto 21. vietu U23 grupas 

braucienā. V. Smirnovs norāda, ka Latvijas izlases sastāvā tika iekļauti kopumā seši sportisti. Padomes locekļi 

un uzaicinātie diskutē par Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlases sportistu rezultātiem Eiropas čempionātā 
un nākotnes vīziju. E. Dupats aicina uzdot Latvijas U23 šosejas riteņbraukšanas izlases galvenajam trenerim 

Tomam Flaksim uz nākamo padomes sēdi sagatavot redzējumu un konkrētus kritērijus šosejas 
riteņbraukšanas sportistu atlasei uz šī gada pasaules čempionātu. 

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 

9.1.Pieņemt zināšanai V. Smirnova ziņojumu. 
9.2. Uzdot T. Flaksim uz nākamo padomes sēdi sagatavot redzējumu un konkrētus kritērijus šosejas 

riteņbraukšanas sportistu atlasei uz šī gada pasaules čempionātu. 

 
10. Par velotreka iekļaušanu Nacionālā stadiona “Daugava” attīstības projektā – E. Dupats, 

I. Čerbakovs. 
E. Dupats sniedz informatīvu ziņojumu par esošo situāciju Nacionālā stadiona “Daugava” attīstības projektā. 

E. Dupats norāda, ka ir izsludināts metu konkurss, uz kuru pieteikušies divi pretendenti. Informē, ka no 
kopējā projekta realizēšanai piešķirtā Eiropas Reģionālā attīstības centra finansējuma ir iespēja lielāku 

finansējuma daļu novirzīt vienam projekta objektam, kas nenāk par labu velotreka iekļaušanai kādā no 

sporta objektiem. Informē, ka ir izveidota Latvijas Sporta federāciju padomes darba grupa, kuras mērķis ir 
sporta sabiedrības interešu aizstāvēšana Nacionālā stadiona “Daugava” jautājumu risināšanā. E. Dupats 

norāda, ka darba grupā no LRF puses strādā ģenerālsekretārs. I. Čerbakovs pauž cerību, ka velotreks varētu 
tikt iekļauts Nacionālā stadiona “Daugava” sporta spēļu zālē. I. Čebrakovs norāda, ka Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda piešķirtais finansējums nav piešķirts tikai sporta programmu realizācijai, bet to var sadalīt 

dažādos virzienos.  
 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 

Pieņemt zināšanai E. Dupata un I. Čerbakova ziņojumus.  
 

11. Par LRF sezonas godināšanas pasākuma norisi – T. Markss. 

T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par ieceri turpināt organizēt LRF sezonas godināšanas 
pasākumu, kurā godināt sezonas labākos riteņbraukšanas veidu sportistus, viņu trenerus un riteņbraukšanas 

personības. T. Markss norāda, ka šajā gadā pasākuma norises vieta plānot Rīgas Motormuzejā. Kā norises 
datumu T. Markss aicina noteikt šī gada 10. novembri. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par pasākuma 

formātu un norises laiku.  

 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 

Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
11.1. Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu. 

11.2. Par LRF sezonas godināšanas pasākuma norises datumu noteikt 2017. gada 10. novembri.  

 
12. Ziņojums par LRF ieņēmumiem un izdevumiem uz 2017. gada 1. augustu – Dace Dimante. 

D. Dimante padomes locekļus un uzaicinātos informē par LRF veikto ieņēmumu un izdevumu bilanci uz 2017. 
gada 1. augustu. D. Dimante norāda, ka šosejas riteņbraukšanas izlašu un šosejas riteņbraukšanas 

sacensību izdevumu tāmes budžeta izpilde ir ar negatīvu bilanci. 
 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 

Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
12.1. Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu. 

 

13. LRF biroja administratīvo izdevumu tāmes projekta izskatīšana 2018. gadam – D. Dimante. 

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar LRF biroja administratīvo izdevumu tāmes 

projektu 2018. gadam.  Padomes locekļi diskutē par plānotās tāmes projekta pozīcijām. D. Dimante apņemas 

uz nākamo LRF padomes sēdi sagatavot plānoto izdevumu tāmi šosejas sacensību organizēšanai Latvijā 

2018. gadā. 
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 

Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 

13.1. Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu. 
13.2. Uzdot D. Dimantei uz nākamo padomes sēdi sagatavot plānoto LRF izdevumu tāmi 2018. gada Latvijas 

šosejas sacensību organizēšanai. 

 

14. Par finansiāla atbalsta sniegšanu no LRF tiesnešu līdzekļiem tiesnešu kvalifikācijas celšanai. 

– D. Dimante.  

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar LRF piekopto praksi no LRF finanšu līdzekļiem 

pilnā vai daļējā apmērā segt šosejas, MTB, kā arī BMX tiesnešu izglītojošos starptautiskos kursus, kuru 

noslēgumā tiesnešiem ir iespēja kārtot eksāmenu, lai celtu savu kvalifikācijas līmeni. D. Dimante aicina 

padomes locekļus diskutēt par šādas prakses turpināšanu. Padomes locekļi diskutē par līdz šim piekopto 

praksi tiesnešu starptautisko kursu finansēšanā no LRF līdzekļiem un turpmāko kārtību.  E. Dupats ierosina 

turpināt no LRF finanšu līdzekļiem pilnā vai daļējā apmērā segt tiesnešu dalību starptautiskajos kuros, kas 

celtu tiesneša kvalifikācijas līmeni, ar noteikumu, ja konkrētais tiesnesis noteiktu laika periodu bez atlīdzības 

tiesātu Latvijas Riteņbraukšanas federācijas organizētās sacensības.  

 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 

Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 

14.1 Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu. 

14.1. Uzdot D. Dimantei uz nākamo LRF padomes sēdi sagatavot izskatīšanai un apstiprināšanai divus 

variantus par LRF finanšu līdzekļu piešķiršanas kārtību tiesnešu starptautisko kursu apmaksai: 

 

1. Segt 50 procentus no kopējās sagatavotās izdevumu tāmes par konkrētā riteņbraukšanas tiesneša sekmīgi 

nokārtotajiem kursiem, kas celtu viņa kvalifikācijas līmeni, ar noteikumu, ja kursi tiek sekmīgi beigti.  

2. Segt 100 procentus no kopējās sagatavotās izdevumu tāmes par konkrētā riteņbraukšanas tiesneša dalību 

starptautiskajos kursos, kas celtu viņa kvalifikācijas līmeni, ar noteikumiem, ja kursi tiek sekmīgi beigti, kā arī 

tiesnesis noteiktu laika periodu bez atlīdzības tiesā LRF organizētās sacensības attiecīgajā riteņbraukšanas 

veidā/os. 

 

15. Ziņojums par «Live Riga» piešķirtā finansējuma izlietojumu – I. Japiņš. 

I. Japiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos par saņemto mērķfinansējumu no “Live Riga” Latvijas 

šosejas riteņbraukšanas izlašu un “Rietumu banka – Rīga” komandas vajadzību daļējai nodrošināšanai. I. 

Japiņš informē par piešķirtā finansējuma izlietojumu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par piešķirto 

“Live Riga” finansējumu un tā izlietojumu. R. Graube aicina I. Japiņu uz nākamo LRF padomes sēdi 

sagatavot detalizētāku piešķirtā finansējuma izlietojumu pa pozīcijām. 

 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 

Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
15.1. Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu. 

15.2. Uzdot I. Japiņam uz nākamo LRF padomes sēdi sagatavot detalizētāku “Live Riga” piešķirtā  

finansējuma izlietojumu pa pozīcijām. 
 

Padome darbu beidz pulksten 14:00  
Nākamā padomes sēde noteikta 12. septembrī.  

 

 
 

 
 

 
Igo Japiņš       

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 

Prezidents     ____________________________ 
 

Edgars Dupats       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
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Padomes loceklis    ____________________________ 

 

 
Laura Stepane     

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes locekle    ____________________________ 

 

Raimonds Graube      
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 

Padomes loceklis    ____________________________ 
 

Andris Kreislers 

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 

 
 

 
 

 
Protokolists Toms Markss   ____________________________ 
 

 

 

 

 


