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Biedrības „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”, turpmāk – LRF, biedru kopsapulcē piedalās 

biedri: 
 

Nr.p.k. Biedra nosaukums Reģ. nr. Pārstāvja vārds/ uzvārds 

1. Biedrība BMX sporta klubs „Tālava” 50008022991 Jānis Matisons 

2. Biedrība Sporta klubs „Rīgas Favorīts” 40008023410 Aigars Ernstsons 

3. BMX sporta klubs „Mītavas kumeļi” 40008047349 Uldis Balbeks 

4. Valkas rajona BMX klubs „Alko” 40008043347 Ritvars Ozoliņš 

5. Biedrība Sporta klubs „Vecpiebalga” 40008152213 Sandis Kārkliņš 

6. BMX sporta klubs „Ozolēni” 40008111234 Jānis Kalniņš 

7. BMX sporta klubs „Silvas ziķeri” / Smiltenes 

BJSS” 

40008048289 Ģirts Kātiņš 

8. Talsu novada sporta skola 2252900623 Kaspars Sakniņš 

9. Ventspils pilsētas domes izglītības pārvaldes 

sporta skola „Spars” 

3270902181 Sandis Kārkliņš 

10. Kuldīgas novada sporta skola 1270902078 Agris Kimbors 

11. Rīgas Riteņbraukšanas skola 90000013606 Nikolajs Kalašņikovs 

12. Riteņbraukšanas sporta biedrība „Latvello” 40008023001 Inna Vecvagare 

13. Sporta klubs „Ķenguri” 50008032241 Juris Skoliņš 

14. Sporta klubs „ZZK” 50008071501 Normunds Zviedrs 

15. Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” 3351901642 Anatolijs Belozerovs 

16. Riteņbraukšanas sporta klubs „Tandēms” 40008025498 Dainis Ritums 

17. Dobeles rajona sporta skola 0770902206 Tamāra Bumbiere 

18. Biedrība “Valmieras velo vienība” 50008102801 Gints Rudzītis 

19. „NN Sporta klubs” 40008109865 Normunds Noreiko 

20. Sporta klubs „Baltica”” 40008025958 Vitālijs Smirnovs 

21. SIA „Igo Japiņa sporta aģentūra” 40003390348 Rolands Japiņš 

22. Biedrība „BMX sporta klubs Madona” 40008145832 Jānis Kuprāns 

23. Biedrība „Sporta klubs Mežaparks” 40008129626 Jānis Pohils 

24. Murjāņu sporta ģimnāzija 90000082152 Ingrīda Amantova 

25. Latvijas Kalnu divriteņu federācija 40008071001 Sandra Vīksnāne 

26. Nodibinājums „Ventspils BMX atbalsta fonds” 40008141987 Jānis Šķeperis 

27. Biedrība „Veloclub” 50008139081 Aleksandrs Aleksandrovs 

28. SIA „Alpha Baltic Sport” 40103291298 Krista Rumbēna 

29. BMX klubs „Mārupe” 40008158108 Guntis Ruskis 

30. Nodibinājums „Māra Štromberga aģentūra” 40008134720 Ivo Lakučs 

31. Biedrība Sporta klubs „SportLat” 40008107277 Vilnis Priedītis 

32. Biedrība „Veloklubs Alfa” 40008203168 Ildars Aisens 

33. Biedrības „Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas 

Attīstības centrs” 

40008175057 Jānis Baltaisbrencis 

34. SIA „Veloserviss” 40003111755 Gatis Dubra 

35. Ķekavas novada sporta skola 4371902825 Uldis Puzaks 

36. Riteņbraukšanas sporta klubs „Kuldīga” 40008152976 Agris Kimbors 

37. Latvijas Riteņbraukšanas Asociācija 40008147782 Gusts Eisaks 

38. Biedrība „A2” 40008099938 Mārtiņš Zīverts 

39. Biedrība „Sporta klubs MySport” 40008180429 Lauris Purniņš 

40. Mārupes sporta centrs 90000012827 Silvija Bartuševica 



41. Carnikavas novada pašvaldība 90000028989 Roberts Raimo 

42. SIA „Kenguri” 40103427581 Sanita Bitko 

43. SIA „KT Agency” 40103757235 Kaspars Tupiņš 

44. Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola 2871902201 Uldis Balbeks 

45. Biedrība „Gulbenes Velo fans” 40008160210 Olafs Lakučs 

46. Biedrība „SK Spēks” 40008219436 Uldis Pūcītis 

47. Biedrība „KS Sporta klubs” 50008220051 Kārlis Smilktens 

48. Riteņbraukšanas klubs „Liepāja” 40008227166 Juris Vilmanis 

49. Jaunpiebalgas novada dome 90000031033 Uldis Ozoliņš 

50. „Sporta klubs Daugava” 40008241776 Ginta Dāldere 

51. „Latvijas Sporta Tiesnešu Apvienība” 40008243122 Uģis Maike 

52. Biedrība „Instant Sport” 40008180058 Kaspars Tupiņš 

53. Biedrība „Active Expo” 40008243692 Ivo Irbe 

54. Biedrība „MB Sport” 40008243940 Oļegs Meļehs 

55. Valkas novada dome 90009114839 Atis Empelis 

56. Biedrība „Evelo team” 50008219531 Kristaps Knops 

57. Biedrība „Maratoni” 40008108840 Jānis Krievs 

 

Uzaicināti:  
1) LRF padomes locekļi: Igo Japiņš, Edgars Dupats, Olafs Lakučs, ģenerālsekretāre Dace Dimante,  

2) LRF preses sekretārs Toms Markss,  

3) valdes loceklis un izpilddirektors Jānis Sniedze, 

4) BMX menedžeris Artis Ozols,  

5) Lauris Špillers, Imants Stradiņš, Agnija Krūmiņa, Miks Puķītis, Mārtiņš Trautmanis, Aldons 

Vrubļevskis, Einars Fogelis, Elmārs Martinsons, Rasa Siliņa, Māris Liberts, Matīss Timofejevs, Arturs 

Sisoļatins, Raivis Belohvoščiks, Māris Kalveršs, Aleksandrs Trofimovs. 

 

Biedru kopsapulci sasauc LRF valde. Biedru sapulce tika izziņota, ievietojot paziņojumu par biedru 

sapulces sasaukšanu LRF mājaslapā www.lrf.lv 2016. gada 3. oktobrī, un izsūtot biedriem rakstiskus 

uzaicinājumus uz biedru norādītajām adresēm 2016. gada 13.oktobrī. Biedru sapulces darba grafiks un 

vēlēšanu reglaments biedriem nosūtīts 2016.gada 1.novembrī. 

 

Biedru kopējais skaits – 61 biedri. Biedru sapulcē piedalās 57 biedri. 

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 37. panta 1.daļu biedru sapulce ir lemttiesīga. 

 

Sapulces vadītājs I. Japiņš informē par gaidāmajām viesu uzrunām.  

 

Viesu uzrunas: 

Elmārs Martinsons – VSIA „Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” valdes loceklis un 

Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora vietnieks juridiskajos 

jautājumos. 

E. Martinsons informē par „Daugavas stadiona” attīstības plānu, norādot, ka projekta mērķis ir 

degradētās vides revitalizācija Grīziņkalnā. E. Martinsons norāda, ka projektā paredzētajā 

vieglatlētikas un riteņbraukšanas hallē plānota vieta arī velotrekam. E. Martinsons informē par 

velotreka tehniskajiem risinājumiem. Izceļ LRF pārstāvju aktīvu iesaisti velotreka iekļaušanai 

projektā.  

 

Aldons Vrubļevskis – Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents. 

A. Vrbuļevskis novērtē LRF un ikviena riteņbraucēja ieguldījumu sporta veida attīstībā aizvadītajos 

četros gados. Norāda uz Latvijas Olimpiskās komitejas veiksmīgo sadarbību ar LRF. Vēl panākumus 

turpmākā riteņbraukšanas sporta attīstībā. 

 

Einars Fogelis – Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents. 

E. Fogelis novērtē riteņbraukšanas sporta attīstību Latvijā, norādot, ka riteņbraukšana ir viens no 

pieejamākajiem sporta veidiem Latvijā. E. Fogelis aicina LRF biedrus būt vienotiem, kopā sasniedzot 

panākumus. Novērtē Latvijas Sporta federāciju padomes veiksmīgo sadarbību ar LRF.  

http://www.lrf.lv/


 

 

Rasa Siliņa – Cēsu novada pašvaldības sporta metodiķe. 

R. Siliņa informē, ka 2016.gadā, veiksmīgi sadarbojoties LRF un Cēsu novada pašvaldībai, kvalitatīvā 

līmenī tika noorganizēts Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā, pulcējot kuplu līdzjutēju skaitu. 

Cer uz sadarbības turpināšanos šosejas riteņbraukšanas čempionāta un Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 

rīkošanā Cēsīs 2017. gadā. 

 

Sapulces vadītājs I. Japiņš izsaka priekšlikumu izskatīt biedru sapulces darba kārtībā šādus 

jautājumus: 

1. Prezidenta I. Japiņa pārskats par LRF darbu 2013 – 2016. gadā. 

2. LRF viceprezidentu pārskati par LRF darbu laika posmā no 2013. – 2016. gadam.  

3. LFR ģenerālsekretāra pārskats par LRF darbu laika posmā no 2013. – 2016. gadam. 

4. Debates par LRF prezidenta, viceprezidentu un ģenerālsekretāra pārskatiem. 

5. LRF prezidenta amata kandidāta Laura Špillera uzruna.  

6. LRF prezidenta amata kandidāta Igo Japiņa uzruna.  

7. Debates par LRF prezidenta amata kandidātu uzrunām.  

8. LRF prezidenta vēlēšanas. 

9. LRF jaunievēlētā prezidenta uzruna.  

10. LRF padomes locekļu kandidātu uzrunas.  

11. Debates par LRF padomes locekļu kandidātu uzrunām.  

12. LRF padomes locekļu vēlēšanas.  

13. LRF revidenta vēlēšanas.  

 

Sapulces vadītājs I. Japiņš izsaka priekšlikumu noteikt sekojošu biedru sapulces reglamentu: 

1. LRF prezidenta pārskatam par LRF darbu laika posmā no 2013. – 2016. gadam – 15 minūtes. 

2. LRF viceprezidentu pārskatam par LRF darbu laika posmā no 2013. – 2016. gadam – kopā 30 

minūtes.  

3. LRF ģenerālsekretāra pārskatam par LRF darbu laika posmā no 2013. – 2016. gadam – 10 minūtes. 

4. Debatēm par LRF prezidenta, viceprezidentu un ģenerālsekretāra pārskatiem – 3 minūtes (kopā ne 

vairāk kā 15 minūtes). 

5. LRF prezidenta amata kandidātu uzrunām – katram 10 minūtes. 

6. Debatēm un jautājumiem par LRF prezidenta amata kandidātiem, un atbildēm uz tiem – 3 minūtes 

(kopā ne vairāk kā 15 minūtes). 

7. LRF padomes locekļu amata kandidātu uzrunai – katram 3 minūtes (kopā ne vairāk kā 15 minūtes). 

8. Debatēm un jautājumiem par LRF prezidenta amata kandidātiem, un atbildēm uz tiem – 3 minūtes 

(kopā ne vairāk kā 15 minūtes). 

9. Debatēm un jautājumiem par LRF revidenta amata kandidātu, un atbildēm uz tiem – kopā 5 

minūtes.  

 

Sapulces vadītājs I. Japiņš aicina balsot par biedru sapulces darba kārtību un reglamentu.  

 

Notiek balsošana. 

Balsošanas rezultāts: 

PAR: 56 balsis 

PRET: 0 balsis 

ATTURAS: 1  

NEPIEDALĀS: 0  

 

Lēmums: 

Apstiprināt LRF biedru sapulces darba kārtību. 

Apstiprināt LRF biedru sapulces reglamentu.  

 

Sapulces vadītājs I. Japiņš aicina sapulci turpināt vadīt Edgaram Dupatam, bet par sapulces 

protokolistu izvirza Tomu Marksu. Citi priekšlikumi netiek izteikti. I. Japiņš aicina biedrus balsot. 

 



Notiek balsošana. 

Balsošanas rezultāts: 

PAR: 57 balsis 

PRET: 0 balsis 

ATTURAS: 0  

NEPIEDALĀS: 0  

  

Lēmums: 

Ievēlēt Edgaru Dupatu par sapulces vadītāju. 

Ievēlēt Tomu Marksu par sapulces protokolistu.  

 

E. Dupats izsaka priekšlikumu sapulces balsu skaitīšanas komisijā iekļaut – Ernestu Pūci, Agniju 

Krūmiņu un Dzintru Matīsu. Biedrības “Maratoni” pārstāvis Jānis Krievs izvirza savu kandidatūru 

sapulces balsu skaitīšanas komisijai. E. Dupats aicina biedrus balsot par sapulces balsu skaitīšanas 

komisijas vārdisko sastāvu, klāt neesošās Dzintras Matīsas vietā iekļaujot Jāni Krievu.  

 

Notiek balsošana. 

Balsošanas rezultāts: 

PAR: 57 balsis 

PRET: 0 balsis 

ATTURAS: 0  

NEPIEDALĀS: 0  

 

Lēmums: 

Balsu skaitīšanas komisijā ievēlēt Ernestu Pūci, Agniju Krūmiņu un Jāni Krievu.  

  

1. Prezidenta I. Japiņa pārskats par LRF darbu 2013 – 2016. gadā. 

LRF prezidents I. Japiņš sveic sapulces dalībniekus LRF 130 gadu jubilejā. Norāda, ka licencēto 

sportistu skaits riteņbraukšanas sporta veidos ir pieaudzis par 65 procentiem. Igo Japiņš vērš uzmanību 

uz riteņbraukšanas popularitātes pieaugumu sabiedrībā un nostiprinātajām pozīcijām starp citiem 

sporta veidiem. Izceļ LRF aktīvu dalību Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) un Eiropas 

Riteņbraukšanas savienības (UEC) rīkotajos kongresos. Norāda, ka BMX menedžeris Artis Ozols 

sekmīgi darbojas Eiropas Riteņbraukšanas savienības BMX komisijā. Pozitīvi vērtē velotreka 

iekļaušanu “Daugavas stadiona” attīstības projektā. I. Japiņš informē, ka ir izdevies izveidot jaunatnes 

riteņbraukšanas nodaļas Smiltenē, Carnikavā, Liepājā, Daugavpilī un Ikšķilē. Norāda, ka nākamajos 

četros gados būtu jāatjauno un jāizveido jaunatnes riteņbraukšanas sekcijas Tukumā, Madonā, 

Pļaviņās, kā arī citviet. Norāda, ka jāstiprina Murjāņu sporta ģimnāzijas un BMX Augstas klases 

sportistu sagatavošanas centra Valmierā darbība. Pozitīvi vērtē BMX elites un jauniešu izlašu 

izveidošanu. Informē par sekmīgi noorganizēto Eiropas čempionātu MTB maratonā, kurā piedalījās 18 

valstu sportisti. I. Japiņš norāda, ka nākotnē daudz lielāks atbalsts būtu jāvelta vadošo MTB XCO 

krosa sportistu atbalstam, kuri šajā gadā apliecinājuši savu piederību pasaules elitei. Pauž viedokli, ka 

jāturpina uzlabot darbs ar amatieru rangu un amatieru licencēm. Pasakās ikvienam LRF biedram par 

aktīvo darbību aizvadītajos četros gados.  

 

2. LRF viceprezidentu pārskati par LRF darbu laika posmā no 2013. – 2016. gadam.  

LRF viceprezidenti – Normunds Noreiko, Olafs Lakučs un Edgars Dupats sniedz pārskata ziņojumus 

par LRF padomes darbību MTB un BMX riteņbraukšanā laika posmā no 2013. – 2016. gadam. 

 

3. LRF ģenerālsekretāra pārskats par LRF darbu laika posmā no 2013. – 2016. gadam. 

LRF ģenerālsekretāre Dace Dimante sniedz pārskata ziņojumu par LRF darbību laika posmā no 2013. 

–2016. gadam.  

 

4. Debates par LRF prezidenta, viceprezidentu un ģenerālsekretāra pārskatiem. 

SIA “Alpha Baltic Sport” pārstāve Krista Rumbēna. 

Krista Rumbēna jautā LRF vadībai, kādēļ LRF prezidents I. Japiņš LRF biedru sapulces dienā izsūtījis 

mobilā tālruņa īsziņu par gaidāmo biedru sapulci tikai daļai biedru? 



Sapulces vadītājs E. Dupats atbild, ka informācija par LRF biedru sapulci tika izsūtīta personīgi 

katram juridiskajam biedram uz norādītajām elektroniskā pasta adresēm. Vienlaikus informācija par 

biedru sapulci, kā arī tās dienas kārtības un reglamenta projekti, tika ievietoti Latvijas Riteņbraukšanas 

federācijas mājaslapā – www.lrf.lv.  
 

5. LRF prezidenta amata kandidāta Laura Špillera uzruna.  

L. Špillers informē par savu ieguldījumu riteņbraukšanā, norādot, ka jau septīto gadu sekmīgi darbojas 

viņa veidotā SIA “Maratoni”, kas rīko šosejas un MTB riteņbraukšanas sacensības dažādās Latvijas 

pilsētās. Informē par sevis izveidoto “Alpha Baltic/ Maratoni.lv” riteņbraukšanas komandu, kas dod 

iespēju sevi apliecināt jaunajiem un talantīgajiem Latvijas riteņbraucējiem. L. Špillers informē, ka 

vēlas aktīvāk iesaistīties riteņbraukšanas sporta attīstībā Latvijā. Norāda, ka, tiekot ievēlētam LRF 

prezidenta amatā, lielāku uzmanību veltīs LRF biedru atbalstam un velotreka tapšanai Latvijā. L. 

Špillers pie veicamajiem uzlabojumiem LRF darbībā min kalendāra sistēmas pilnveidi, atlases kritēriju 

skaidrāku noteikšanu uz lielākajām starptautiskajām sacensībām, amatieru riteņbraukšanas attīstīšanu, 

riteņbraukšanas klubu un skolu finansēšanas sistēmas izveidi, iekšējās un ārējās komunikācijas 

attīstīšanu, aktīvāku sponsoru līdzekļu piesaisti. Iepazīstina ar savu LRF padomes locekļu kandidātu 

sastāvu – šosejas riteņbraukšanas treneri Daini Ritumu, BMX riteņbraukšanas treneri Olafu Lakuču, 

uzņēmējiem – Ivo Viļumovu un Normundu Zviedri.  

 

6. LRF prezidenta amata kandidāta Igo Japiņa uzruna. 

I. Japiņš iepazīstina ar sevi, norādot, ka ir bijis šosejas un treka riteņbraucējs, bet pēc karjeras beigām 

uzsācis sekmīgu un panākumiem bagātu trenera, kā arī sporta menedžera darbu. I. Japiņš norāda, ka 

Latvijā uzsācis MTB maratona kustību, attīstījis Rīgas velomaratonu un Vienības velobraucienu. 

Informē, ka 2002. gadā ir izveidojis kontinentālo riteņbraukšanas komandu “Rietumu banka – Rīga”, 

kas Latvijas šosejas riteņbraukšanai devusi ieguldījumu vairāk nekā 3 000 000 euro vērtībā. Pie 

veicamajiem darbiem infrastruktūras uzlabošanā, I. Japiņš min velotreka būvniecību “Daugavas 

stadiona” attīstības projektā, BMX daļēji slēgtās trases celtniecību Valmierā un starptautiskās MTB 

XCO krosa tases izveidi Siguldā. Norāda, ka četru gadu laikā Latvijā būtu jāatjauno UCI kategorijas 

šosejas riteņbraukšanas sacensību rīkošana, kā arī pirmo reizi sekmīgi jānoorganizē Eiropas 

čempionāts vai Pasaules kausa izcīņas posms BMX riteņbraukšanā. I. Japiņš informē, ka jāturpina 

darbs pie Latvijas jaunatnes un pieaugušo riteņbraukšanas veidu sacensību attīstīšanas, treneru darba 

uzlabošanas, stingrāku kritēriju noteikšanas dalībai starptautiskajās sacensībās, tiesnešu darba 

pilnveidošanas, transporta vienību iegādes riteņbraukšanas veidu izlašu vajadzībām, jaunatnes 

riteņbraukšanas sekciju izveidošanas Latvijas reģionos. I. Japiņš iepazīstina ar padomes locekļu 

kandidātu sastāvu – Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieri Raimondu Graubi, “Itera Latvija” 

juridiskā biroja vadītāju Lauru Stepani, juristu un līdzšinējo LRF viceprezidentu Edgaru Dupatu un 

uzņēmēju Andri Kreisleru. I. Japiņš informē par augstas klases speciālistu padomdevēju komandu, 

kurā ietilpst divkārtējā Olimpiskā čempiona Māra Štromberga treneris Ivo Lakučs, divkārtējais 

Olimpiskais čempions Māris Štrombergs, MTB treneris Normunds Noreiko, pasaules čempions 

šosejas riteņbraukšanā Romāns Vainšteins, Latvijas U23 šosejas riteņbraukšanas izlases treneris Toms 

Flaksis, augstākā līmeņa sporta ārsts Aldis Cīrulis un bijušais Latvijas izlases riteņbraucējs Aigars 

Bārenis.  

 

7. Debates par LRF prezidenta amata kandidātu uzrunām.  

Riteņbraukšanas sporta biedrības “Latvello” pārstāve Inna Vecvagare. 

I. Vecvagare norāda uz I. Japiņa veikto ieguldījumu riteņbraukšanas sporta attīstībā Latvijā, norādot uz 

viņa sasniegtajiem panākumiem trenera un sporta menedžera darbā. Pozitīvi vērtē veikto darbu LRF 

prezidenta amatā iepriekšējos četros gados. Pauž viedokli, ka I. Japiņa sastādītajai komandai jāturpina 

attīstīt riteņbraukšana sports Latvijā turpmākos četrus gadus.  

 

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” pārstāvis Anatolijs Belozerovs. 

Anatolijs Belozerovs norāda, ka šo četru gadu laikā nav izdevies izveidot Latvijas čempionātu treka 

riteņbraukšanā. Pozitīvi vērtē velotrekā plānoto iekļaušanu “Daugavas stadiona” attīstības projektā. A. 

Belozerovs norāda, ka L. Špillers, startējot šosejas riteņbraukšanas sacensībās, pārkāpj ētikas 

noteikumus, uzdodot saviem komandas biedriem sacensību laikā sevi stumt, kas rada nepareizu 

priekšstatu par godīgu riteņbraukšanas sportu. 

 

http://www.lrf.lv/


Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis. 

Aldons Vrubļevskis novērtē I. Japiņa ieguldījumu riteņbraukšanas sporta attīstībā un veiksmīgajā 

sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju. Norāda, ka I. Japiņš aizvadīto četru gadu laikā sekmīgi 

strādājis Latvijas Olimpiskās komitejas izpildkomitejā, aktīvi aizstāvot riteņbraukšanas sporta 

intereses. Aicina biedrus atbalstīt I. Japiņa kandidatūru.  

 

Riteņbraukšanas aktīvists Arturs Sisoļatins. 

Arturs Sisoļatins norāda, ka Eiropas Riteņbraukšanas savienība vairākām valstīm ir piešķīrusi 

nozīmīgu atbalstu riteņbraukšanas sporta attīstībai, kā piemēru minot treka velosipēdu un 

mikroautobusa piešķiršanu Lietuvas Riteņbraukšanas federācijai.  Uzdod jautājumu I. Japiņam, vai 

šādu palīdzību, Eiropas Riteņbraukšanas savienība nav piedāvājusi Latvijas Riteņbraukšanas 

federācijai? 

I. Japiņš norāda, ka Eiropas Riteņbraukšanas federācija savu dalības valstu riteņbraukšanas 

federācijām piedāvā dažāda veida atbalstu. Latvijas Riteņbraukšanas federācija pieņēma lēmumu 

saņemt finansiālu atbalstu, kas tika izlietots jaunatnes riteņbraukšanas attīstībai. 

 

Biedrības “Evelo team” pārstāvis Māris Kalveršs. 

M. Kalveršs atgādina par 2015. gadā notikušo ceļu satiksmes negadījumu Garkalnē, kurā cieta Rīgas 

Riteņbraukšanas skolas audzēkņi. Uzdod jautājumu I. Japiņam par veiktajām LRF darbībām drošības 

situācijas uzlabošanā un izglītojošo darbu ar autovadītājiem. I. Japiņš norāda, ka Latvijas 

Riteņbraukšanas federācija aktīvi sadarbojas ar Ceļu satiksmes un drošības direkciju, kas rosinājusi 

stingrākus noteikumus autovadītājiem, apdzenot vai apsteidzot riteņbraucējus uz koplietošanas ceļiem. 

Norāda, ka LRF aicinājusi jaunatnes trenerus treniņu laikā saviem audzēkņiem izmantošanai piešķirt 

atstarojošās vestes, bet tehniskās palīdzības automašīnu aprīkot ar bākuguni, kas pievēstu lielāku 

autovadītāju uzmanību. Piekrīt, ka būtu jāuzlabo izglītojošais darbs ar autovadītājiem. 

 

Carnikavas novada pašvaldības pārstāvis Roberts Raimo. 

Roberts Raimo atzinīgi vērtē E. Dupata pārskata ziņojumu par darbību laika posmā no 2013. – 2016. 

gadam. Vērtējot abu prezidenta amatu kandidātu programmas, R. Raimo norāda, ka ne I. Japiņam, ne 

L. Špilleram nav konkrēta redzējuma par riteņbraukšanas attīstību vairākās jomās. Norāda, ka būtu 

jāuzlabo LRF sadarbība ar Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmiju par potenciālo riteņbraukšanas 

treneru piesaistīšanu studijām. Vērš uzmanību uz veiksmīgāku LRF sadarbību ar pašvaldībām.  

 

Latvijas Kalnu divriteņu federācijas pārstāve Sandra Vīksnāne. 

Sandra Vīksnāne uzrunā L. Špilleru par viņa LRF attīstības programmā 2016. – 2020. gadam rakstīto, 

kurā minēts, ka L. Špillers LRF vajadzībām piesaistīs 100 000 euro. S. Vīksnāne jautā L. Špilleram, 

vai minētais finansējums paredzēts katrā no četriem gadiem? 

L. Špillers norāda, ka 100 000 euro ir minimālais plānotais sevis piesaistītais finansējums uz četriem 

gadiem.  

 

Nodibinājuma “Māra Štromberga aģentūra” pārstāvis Ivo Lakučs. 

Ivo Lakučs pasakās LRF padomei par paveikto darbu laika posmā no 2013. – 2016. gadam. I. Lakučs 

aicina I. Japiņam un E. Dupatam turpināt darbu LRF padomē, lai tiktu turpināti iesāktie darbi BMX 

riteņbraukšanas attīstībā. Norāda, ka ļoti svarīgs faktors BMX attīstībai būtu daļēji slēgtās BMX trases 

būvniecība Valmierā. Aicina atbalstīt I. Japiņa kandidatūru prezidenta amatam.  

 

8. LRF prezidenta vēlēšanas. 

E. Dupats aicina LRF biedrus uz aizklātajām LRF prezidenta vēlēšanām. Dod norādījumus par 

vēlēšanu procesu, lai biedru ievietotais biļetens tiktu atzīts par derīgu.  



Notiek balsošana. 

Balsošanas rezultāts: 

PAR Lauri Špilleru 18 balsis 

PAR Igo Japiņu 39 balsis 

ATTURAS: 0  

NEPIEDALĀS: 0  

 

Lēmums:  

Par LRF prezidentu ievēlēt Igo Japiņu.  

 

9. LRF jaunievēlētā prezidenta Igo Japiņa uzruna.  

I. Japiņš pasakās LRF biedriem par doto uzticību. Norāda, ka nākamo četru gadu lielais mērķis ir 

velotreka būvniecības Latvijā uzsākšana. Aicina LRF biedrus aktīvi iesaistīties LRF attīstībā, 

piedaloties padomes sēdēs un biedru kopsapulcēs.  

 

10. LRF padomes locekļu kandidātu uzrunas.  

LRF padomes locekļu kandidāti – Laura Stepane un Andris Kreislers iepazīstina sevi, norādot, ka 

aktīvi seko līdzi riteņbraukšanai. Norāda, ka vēlas dot ieguldījumu sporta veida attīstībā turpmāko 

četru gadu laikā. Ievēlēšanas gadījumā aicina uz sadarbību LRF biedrus.  

 

11. Debates par LRF padomes locekļu kandidātu uzrunām.  

RSK “Tandēms” pārstāvis Dainis Ritums. 

D. Ritums norāda, ka nav pārliecināts par visu LRF padomes locekļu kandidātu izpratni par 

riteņbraukšanai nozīmīgu jautājumu risināšanu.  

 

12. LRF padomes locekļu vēlēšanas.  

E. Dupats aicina LRF biedrus uz aizklātajām LRF padomes locekļu vēlēšanām. Dod norādījumus par 

vēlēšanu procesu, lai biedru ievietotais biļetens tiktu atzīts par derīgu.  

 

Notiek balsošana. 

Balsošanas rezultāts: 

PAR visu sarakstu  44 balsis 

PAR sarakstu bez Edgara Dupata 1 balss 

PRET Visu sarakstu 5  balsis 

NEDERĪGI: 3   

NEPIEDALĀS: 4  

 

Lēmums:  

Par LRF padomes locekļiem ievēlēt – Edgaru Dupatu, Lauru Stepani, Raimondu Graubi un Andri 

Kreisleru.  

 

13. LRF revidenta vēlēšanas.  

E. Dupats aicina biedrus izvirzīt kandidātus LRF revidenta amatam. Sporta kluba “Daugava” pārstāve 

Ginta Dāldere LRF revidenta amatam ierosina izvirzīt Aleksandru Trofimovu. E. Dupats aicina 

biedrus balsot par Aleksandra Trofimova kandidatūru LRF revidenta amatam.  

 

Notiek balsošana. 

Lēmums:  

Ar balsu vairākumu apstiprināt Aleksandru Trofimovu par LRF revidentu.  

 

LRF biedru sapulce tiek slēgta pulksten 17:21. 

 

 

Sapulces vadītājs        E. Dupats 

  

 

Protokolists         T. Marks 


