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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 

Reģ. Nr.40008023340 
Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 

 
Padomes sēdes protokols Nr. 3 

 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2016. gada 24. februārī, pulksten 16:00 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, 
Edgars Dupats, Laura Stepane un Andris Kreislers. 
Nepiedalās: Raimonds Graube. 
 
Uzaicināti: Ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, BMX menedžeris Artis 
Ozols, preses sekretārs Toms Markss, Latvijas BMX izlases galvenais treneris Ivo Lakučs, 
Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlases galvenais treneris Romāns Vainšteins, Latvijas MTB 
izlases galvenais treneris Normunds Noreiko, “ZZK” MTB komandas vadītājs Normunds Zviedris. 
 
Padome sanākusi četru locekļu sastāvā. Padome ir lemttiesīga. 
 
Sēdi vada: Edgars Dupats   
Protokolē: Toms Markss 
 
Padomes sēdes vadītājs I. Japiņš izsaka priekšlikumu izskatīt padomes sēdes darba 
kārtībā šādus jautājumus. 
1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – E. Dupats. 

2. Iepriekšējā padomes sēdē nolemtā izpilde – D. Dimante. 

3. Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Sporta federāciju padomes un Latvijas Olimpiskās 
komitejas piešķirto līdzekļu LRF sadalījuma apstiprināšana – D. Dimante. 
4. BMX izlašu izdevumu tāmes izskatīšana un apstiprināšana – A. Ozols. 
5. Latvijas BMX sacensību izdevumu tāmes izskatīšana un apstiprināšana – A. Ozols. 
6. Šosejas izlašu komandu izdevumu tāmes izskatīšana un apstiprināšana – D. Dimante. 
7. Latvijas šosejas, MTB un velotriāla  organizēto sacensību izdevumu tāmes izskatīšana un 
apstiprināšana – D. Dimante.  
8. Ziņojums par elektroniskās licenču sistēmas ieviešanu LRF mājaslapā – T. Markss. 
9. LRF šosejas un MTB sacensību organizatoru noteikumu apstiprināšana – T. Markss. 
10. Par pašvaldību iestāšanos LRF – D. Dimante.  
11. MTB izlašu atlases kritēriju izskatīšana un apstiprināšana dalībai Eiropas un pasaules 
čempionātos - N.Noreiko. 
12. Par sacensību skaita ierobežojumu un tehnisko nosacījumu notikumiem jaunatnes 
riteņbraukšanā – N. Noreiko. 
13. LRF Master komisijas nolikuma izskatīšana un apstiprināšana – D. Dimante. 
14. Dažādi. 
14.1. Biedrības «Latvijas Kalnu riteņbraucēju apvienība» iesnieguma izskatīšana. – D. Dimante. 
14.2. Ikšķiles sporta kluba “KS sporta klubs” iesnieguma izskatīšana – D. Dimante. 
14.3. LRF Master komisijas iesnieguma izskatīšana – D. Dimante.  
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1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – E. Dupats. 

E. Dupats aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr.2 
apstiprināšanu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.2.  
 
2. Iepriekšējā padomes sēdē nolemtā izpilde. 

2.1. Par Latvijas izlašu veloformu dizaina variantiem – R. Vainšteins.  
R. Vainšteins iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sagatavotajiem Latvijas 
riteņbraukšanas izlašu veloformu dizainu variantiem šosejas, MTB un BMX riteņbraukšanā. 
Padomes locekļi diskutē par sagatavotajiem dizaina variantiem. E. Dupats ierosina šosejas un 
MTB izlasēm apstiprināt 2. dizaina variantu, bet BMX izlasēm 3. dizaina variantu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
2.1.1. Apstiprināt Latvijas šosejas un MTB izlasēm 2. no Romāna Vainšteina prezentētajiem 
veloformu dizaina variantiem. 
2.1.2. Apstiprināt Latvijas BMX izlasēm 3. no Romāna Vainšteina prezentētajiem veloformu 
dizaina variantiem.  
2.1.3. Uzdot R. Vainšteinam turpināt darbu ar veloformu ražotājiem, iesniedzot LRF padomes 
apstiprinātos dizaina variantus.  
 
3. Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Sporta federāciju padomes un Latvijas 
Olimpiskās komitejas piešķirto līdzekļu LRF sadalījuma apstiprināšana – D. Dimante. 
D. Dimante informē par LRF noslēgto līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju, par augstas 
klases sasniegumiem sportā 2016. gadā, kas paredz 17786,00 EUR piešķiršanu LRF. E. Dupats, 
ņemot vērā, ka Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto finansējumu par augstas klases 
sasniegumiem sportā 2016. gadā nopelnījuši BMX sportisti, ierosina 8893,00 EUR no piešķirtā 
finansējuma novirzīt BMX izlašu vajadzību daļējai nodrošināšanai, bet 8893,00 EUR novirzīt BMX 
klubiem par augstas klases sasniegumiem sportā 2016. gadā atbilstoši LRF padomes 
apstiprinātajam sadalījumam. D. Dimante informē par LRF noslēgto sadarbības līgumu ar 
Latvijas Sporta federāciju padomi, par valsts budžeta apakšprogrammas 09.09 “Sporta 
federācijas un sporta pasākumi”, kas paredz 39 535,00 EUR piešķiršanu LRF. D. Dimante 
piedāvā 25 332,00 EUR no piešķirtā finansējuma novirzīt LRF biroja un administratīvo izdevumu 
segšanai, 7102,00 EUR novirzīt šosejas, MTB un Velotriāla sacensību organizēšanai, bet 7101,00 
EUR novirzīt BMX sacensību organizēšanai 2017. gadā. D. Dimante informē par LRF noslēgto 
sadarbības līgumu ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), kas paredz LOK pamatfinansējuma 
piešķiršanu LRF 21 000,00 EUR apmērā. D. Dimante piedāvā 4200,00 EUR no piešķirtā 
finansējuma novirzīt LRF biroja un administratīvo izdevumu segšanai, 4200,00 EUR novirzīt 
šosejas, MTB un Velotriāla sacensību organizēšanai, 4200,00 EUR novirzīt BMX sacensību 
organizēšanai, 4200,00 EUR novirzīt šosejas elites, junioru un jauniešu izlašu daļējai 
nodrošināšanai, bet 4200,00 EUR novirzīt MTB izlašu daļējai nodrošināšanai. D. Dimante 
informē par LRF noslēgto līgumu ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), kas paredz LOK 
finansējuma, par augstas klases sasniegumiem sportā 2016. gadā  piešķiršanu LRF 36970,00 
EUR apmērā. D. Dimante piedāvā 7394,00 EUR no piešķirtā finansējuma novirzīt LRF biroja un 
administratīvo izdevumu segšanai, 7394,00 EUR novirzīt šosejas, MTB un velotriāla sacensību 
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organizēšanai, 7394,00 EUR novirzīt BMX sacensību organizēšanai, bet 14 788,00 EUR novirzīt 
BMX izlašu vajadzību daļējai nodrošināšanai. Padomes locekļi diskutē par Izglītības un zinātnes 
ministrijas, Latvijas Sporta federāciju padomes un Latvijas Olimpiskās komitejas piešķirto 
finanšu līdzekļu LRF sadalījumam. E. Dupats izsaka priekšlikumu balstot par Izglītības un 
zinātnes ministrijas, Latvijas Sporta federāciju padomes un Latvijas Olimpisko komiteju piešķirto 
finanšu līdzekļu LRF sadali.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
3.1.1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtā finansējuma LRF 17 786,00 EUR 
apmērā sadali, nosakot, ka 8893,00 EUR tiek novirzīti BMX izlašu vajadzību daļējai 
nodrošināšanai, bet 8893,00 EUR tiek novirzīti BMX klubiem, par augstas klases sasniegumiem 
sportā 2016. gadā, atbilstoši LRF padomes apstiprinātajam sadalījumam. 
3.1.2. Apstiprināt Latvijas Sporta federāciju padomes piešķirtā valsts budžeta apakšprogrammas 
09.09 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” finansējuma LRF 39 535,00 EUR apmērā sadali, 
nosakot, ka 25 332,00 EUR tiek novirzīti LRF biroja un administratīvo izdevumu segšanai, 
7102,00 EUR tiek novirzīti šosejas, MTB un Velotriāla sacensību organizēšanai, bet 7101,00 EUR 
tiek novirzīti BMX sacensību organizēšanai.  
3.1.3. Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas piešķirtā pamatfinansējuma LRF 21 000,00 EUR 
apmērā sadali, nosakot, ka 4200,00 EUR tiek novirzīti LRF biroja un administratīvo izdevumu 
segšanai, 4200,00 EUR tiek novirzīti šosejas, MTB un Velotriāla sacensību organizēšanai, 4200, 
00 EUR tiek novirzīti BMX sacensību organizēšanai, 4200,00 EUR tiek novirzīti šosejas elites, 
junioru un jauniešu izlašu daļējai nodrošināšanai, bet 4200,00 EUR novirzīti MTB izlašu daļējai 
nodrošināšanai. 
3.1.4. Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas piešķirtā finansējuma par augstas klases 
sasniegumiem sportā 2016. gadā LRF 36 970,00 EUR apmērā sadali, nosakot, ka 7394,00 EUR 
tiek novirzīti LRF biroja un administratīvo izdevumu segšanai, 7394,00 EUR tiek novirzīti šosejas, 
MTB un Velotriāla sacensību organizēšanai, 7394,00 EUR tiek novirzīti BMX sacensību 
organizēšanai, bet 14 788,00 EUR tiek novirzīti BMX izlašu vajadzību daļējais nodrošināšanai. 
 
4. BMX izlašu izdevumu tāmes izskatīšana un apstiprināšana – A. Ozols. 
A. Ozols iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar plānoto BMX izlašu izdevumu tāmes 
projektu. A. Ozols norāda, ka izdevumu tāme var mainīties pēc BMX izlašu sastāvu noteikšanas, 
ņemot vērā LRF padomes apstiprināto izlašu atlases kritēriju izpildi Eiropas un pasaules 
čempionātiem. Padomes locekļi diskutē par BMX izlašu izdevumu tāmes projektu. E. Dupats 
aicina balsot par BMX izlašu izdevumu tāmes projekta apstiprināšanu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
Apstiprināt BMX izlašu izdevumu tāmi.  
 
5. Latvijas BMX sacensību izdevumu tāmes izskatīšana un apstiprināšana – A. Ozols. 
A. Ozols iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar plānoto Latvijas BMX sacensību 
izdevumu tāmes projektu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par Latvijas BMX sacensību 
izdevumu tāmes projektu.  
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
Apstiprināt Latvijas BMX sacensību izdevumu tāmi 2017. gada sezonai.  
 
6. Šosejas izlašu komandu izdevumu tāmes izskatīšana un apstiprināšana – 
D. Dimante. 
D. Dimante informē, ka šosejas izlašu komandu izdevumu tāmes projekts ir izstrādes procesā. 
E. Dupats aicina jautājuma izskatīšanu un virzīšanu apstiprināšanai atlikt uz nākamo padomes 
sēdi. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
6.1. Atlikt jautājuma par šosejas izlašu komandu izdevumu tāmes izskatīšanu un virzīšanu 
apstiprināšanai uz nākamo LRF padomes sēdi.  
6.2. Uzdot D. Dimantei uz nākamo LRF padomes sēdi sagatavot izskatīšanai un virzīšanai 
apstiprināšanai šosejas izlašu komandu izdevumu tāmes projektu.  
 
7. Latvijas šosejas, MTB un velotriāla  organizēto sacensību izdevumu tāmes 
izskatīšana un apstiprināšana – D. Dimante.  
D. Dimante informē, ka LRF organizēto Latvijas šosejas, MTB un velotriāla izdevumu tāmes 
projekts ir izstrādes procesā. E. Dupats aicina jautājuma izskatīšanu  un virzīšanu 
apstiprināšanai atlikt uz nākamo padomes sēdi.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
7.1. Atlikt jautājuma par Latvijas šosejas, MTB un velotriāla sacensību izdevumu tāmes 
izskatīšanu un virzīšanu apstiprināšanai uz nākamo LRF padomes sēdi.  
7.2. Uzdot D. Dimantei uz nākamo LRF padomes sēdi sagatavot izskatīšanai un virzīšanai 
apstiprināšanai Latvijas šosejas, MTB un velotriāla sacensību izdevumu tāmes projektu.  
 
8. Ziņojums par elektroniskās licenču sistēmas ieviešanu LRF mājas lapā – 
T. Markss. 
T. Markss informē, ka LRF mājaslapā ieviesta elektroniskā licenču pieteikšanas sistēma. 
T. Markss norāda, ka ieviestā licenču pieteikšanas sistēma ir ērtāka gan lietotājiem, gan arī LRF 
biroja darbiniekiem, kuri apstrādā licenču pieteikumus. T. Markss informē, ka turpinās darbs pie 
sistēmas uzlabošanas, uzklausot lietotāju viedokli.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu.  
 
9. LRF šosejas un MTB sacensību organizatoru noteikumu apstiprināšana – 
T. Markss 
T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par LRF šosejas un MTB sacensību 
organizatoru noteikumiem. T. Markss norāda, ka noteikumi ir apstiprināti šosejas un MTB  
sacensību organizatoru sapulcē. T. Markss iepazīstina ar organizatoru noteikumos iekļautajām 
kalendārajām maksām par sacensību iekļaušanu LRF nacionālajā sacensību kalendārā. 
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T. Markss aicina padomes locekļus balsot par LRF šosejas un MTB sacensību organizatoru 
noteikumu apstiprināšanu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF šosejas un MTB sacensību organizatoru noteikumus.  
 
10. Par pašvaldību iestāšanos LRF – D. Dimante 
D. Dimante iepazīstina LRF padomes locekļus un uzaicinātos ar saņemtajiem iesniegumiem no 
Jelgavas pilsētas domes un Talsu novada pašvaldības par iestāšanos sporta biedrībās, tostarp 
biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”. E. Dupats informē, ka par sporta federāciju 
biedru nav uzskatāmas sporta skolas, kas pakļautas pašvaldībai. E. Dupats norāda, ka 
pašvaldības ir tiesīgas pilnvarot savā pakļautībā esošās sporta skolas pārstāvēt tās LRF. 
Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par pašvaldību iestāšanos biedrībā “Latvijas 
Riteņbraukšanas federācija”, kā arī par tām pakļautībā esošo sporta skolu pilnvarošanu, 
pārstāvēt pašvaldības LRF.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
10.1. Apstiprināt biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”, pēc iesnieguma saņemšanas, 
uzņemt pašvaldības, kuru pārraudzībā esošās sporta skolas ir biedrības biedri. 
10.2. Atļaut biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” uzņemtajām pašvaldībām, pilnvarot 
tās pārstāvēt pašvaldību pārraudzībā esošās sporta skolas.  
 
11. MTB izlašu atlases kritēriju izskatīšana un apstiprināšana dalībai 2017. gada 
Eiropas un pasaules čempionātos - N.Noreiko. 
N. Noreiko iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar izstrādāto Latvijas elites, U23 un 
junioru izlašu atlases kritēriju projektu dalībai Eiropas un pasaules MTB XCO čempionātos. 
Padomes locekļi diskutē par izstrādāto atlases kritēriju projektu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
Apstiprināt Latvijas elites, U23 un junioru izlašu atlases kritērijus dalībai 2017. gada Eiropas un 
pasaules MTB XCO čempionātos.  
 
12. Par sacensību skaita ierobežojumu un tehnisko nosacījumu notikumiem 
jaunatnes riteņbraukšanā – N. Noreiko. 
N. Noreiko iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar LRF treneru padomes izstrādātajiem 
un apstiprinātajiem noteikumiem, kas paredz sacensību skaita ierobežošanu, kā arī velo 
inventāra tehnisko nosacījumu ieviešanu jaunatnes vecuma grupu licencētajiem šosejas, un 
MTB  sportistiem.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
Apstiprināt noteikumus par sacensību skaita ierobežošanu un velo inventāra tehniskajiem 
nosacījumiem jaunatnes vecuma grupu licencētajiem šosejas, un MTB sportistiem. 
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13. LRF Master komisijas nolikuma izskatīšana un apstiprināšana – D. Dimante. 
D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos par LRF Master komisijas izstrādāto un 
apstiprināto komisijas nolikuma projektu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF Master 
komisijas darbību un izstrādāto nolikumu. D. Dimante aicina balsot par LRF Master komisijas 
nolikuma apstiprināšanu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF Master komisijas nolikumu.  
 
14. Dažādi. 
14.1. Biedrības «Latvijas Kalnu riteņbraucēju apvienība» iesnieguma izskatīšana. – 
D. Dimante. 
D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar biedrības “Latvijas Kalnu 
riteņbraucēju apvienība” iesniegumu, par lūgumu uzņemt to biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas 
federācija”, nepiemērojot biedru iestāšanās maksu. D. Dimante informē, ka “Latvijas Kalnu 
riteņbraucēju apvienība” ir biedrība, kura 2017. gada sezonā plāno organizēt MTB downhill 
disciplīnas sacensības. D. Dimante norāda, ka 2016. gadā no biedrības “Latvijas 
Riteņbraukšanas federācijas” izstājās tobrīd vienīgā MTB downhill disciplīnas sacensības 
organizējošā biedrība – “Latvijas DH asociācija”. D. Dimante aicina padomes locekļus balsot par 
“Latvijas Kalnu riteņbraucēju apvienības” uzņemšanu biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas 
federācija, nepiemērojot biedru iestāšanās maksu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
14.1.1. Uzņemt biedrību “Latvijas Kalnu riteņbraucēju apvienību” biedrības “Latvijas 
Riteņbraukšanas federācija” biedru vidū. 
14.1.2. Nepiemērot biedrībai “Latvijas Kalnu riteņbraucēju apvienībai” biedru iestāšanos maksu.  
 
14.2. Ikšķiles sporta kluba “KS sporta klubs” iesnieguma izskatīšana – D. Dimante. 
D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar Ikšķiles sporta kluba “KS sporta 
klubs” iesniegumu par astoņu šosejas velosipēdu piešķiršanu bērniem un jauniešiem, kuri ir 
kluba audzēkņi. D. Dimante norāda, ka “KS sporta klubs” ir dibināts 2014. gadā. Šobrīd tajā ar 
šosejas un MTB riteņbraukšanu nodarbojas 24 sportisti, kuri startē arī LRF rīkotajās sacensībās. 
D. Dimante atgādina, ka LRF 2014. gadā ir piešķīrusi iegādātus astoņus jaunus šosejas 
velosipēdus Smiltenes bērnu jaunatnes sporta skolai un Carnikavas sporta centram, ar mērķi 
sekmēt tur izveidoto riteņbraukšanas nodaļu darbību. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 
“KS sporta kluba” iesniegumu par šosejas velosipēdu piešķiršanu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
Atbalstīt velosipēdu piešķiršanu Ikšķiles sporta klubam “KS sporta klubs”, ar mērķi sekmēt 
riteņbraukšanas nodaļas darbību, pēc LRF rīcībā esošo sponsoru piešķirto līdzekļu apzināšanas.  
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14.3. LRF Master komisijas iesnieguma izskatīšana – D. Dimante.  
D. Dimante informē par LRF Master komisijas iesniegumu, kurā lūgta finansiāla atbalsta 
sniegšana 900 EUR apmērā no LRF līdzekļiem, ar mērķi nodrošināt Latvijas veterānu vecāko 
grupu sportistu dalības maksas segšanu 2017. gada pasaules amatieru šosejas riteņbraukšanas 
čempionātā. Padomes locekļi diskutē par LRF Master komisijas iesniegumu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim 
Kreisleram par, NOLEMJ: 
Atbalstīt 900 EUR piešķiršanu no LRF līdzekļiem Latvijas veterānu vecāko grupu sportistu dalības 
maksas segšanai 2017. gada pasaules amatieru šosejas riteņbraukšanas čempionātam.  
 
Padome darbu beidz pulksten 18:30.  
Nākamā padomes sēde noteikta 21. martā.  
 
 
Igo Japiņš       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Prezidents     ____________________________ 
 
Edgars Dupats       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
 
Laura Stepane     
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes locekle    ____________________________ 
 
Andris Kreislers      
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
 
 
 
 
Protokolists Toms Markss   ____________________________ 
 

 

 

 
 


