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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 

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

 
Padomes sēdes protokols Nr. 4 

 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2017. gada 21. martā, pulksten 16:00 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, 
Edgars Dupats, Laura Stepane, Raimonds Graube un Andris Kreislers. 
 
Uzaicināti: Izpilddirektore Dace Dimante, BMX menedžeris Artis Ozols, preses sekretārs Toms 
Markss. 
 
Padome sanākusi piecu 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. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – E. Dupats. 
2. MSĢ kontrolnormatīvu apstiprināšana. – D. Dimante. 
3. LRF biedru kopsapulces darba kārtības projekta izskatīšana/apstiprināšana. – E. Dupats. 
4. Par juridisko personu  - “Veloclub” un «X klubs Ozolnieki» izslēgšanu no biedrības “Latvijas 
Riteņbraukšanas federācija” – D. Dimante. 
5. Dažādi. 
5.1. Biedrības “Ādaži velo” iesnieguma izskatīšana – D. Dimante.  
5.2. Biedrības “Veloklubs Līvāni” iesnieguma izskatīšana – D. Dimante. 
5.3. LRF biedru iesnieguma izskatīšana – D. Dimante.  
 
1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – E. Dupats. 
E. Dupats aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr.3 
apstiprināšanu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.3.  
 
2. MSĢ kontrolnormatīvu apstiprināšana. – D. Dimante. 
D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar Murjāņu sporta ģimnāzijas 
sagatavotajiem kontrolnormatīviem skolas audzēkņiem, kuru pārstāvētais sporta veids ir šosejas 
riteņbraukšana. D. Dimante norāda, ka kontrolnormatīvus sagatavojuši Murjāņu sporta 
ģimnāzijas riteņbraukšanas treneri. Padomes locekļi diskutē par sagatavotajiem 
kontrolnormatīviem.  
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I. Japiņš pauž viedokli, ka normatīvi ir pārāk viegli zemi. I. Japiņš aicina D. Dimantei vērsties pie 
vispārējās fiziskās sagatavotības trenera Viktora Lāča, ar lūgumu pārskatīt izstrādātos 
normatīvus, pielāgojot tos atbilstoši attiecīgajai vecuma grupai. 

 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
2.1. Neapstiprināt Murjāņu sporta ģimnāzijas riteņbraukšanas treneru sagatavotos 
kontrolnormatīvus skolas audzēkņiem, kuru sporta veids ir šosejas riteņbraukšana.  
2.2. Uzdot D. Dimantei vērsties pie vispārējās fiziskās sagatavotības trenera Viktora Lāča, ar 
lūgumu pārskatīt izstrādātos riteņbraukšanas sportistu normatīvus, pielāgojot tos atbilstoši 
attiecīgajai vecuma grupai. 
 
3. LRF biedru kopsapulces darba kārtības projekta izskatīšana/apstiprināšana. – 
E. Dupats. 
D. Dimante iepazīstina ar plānoto LRF biedru kopsapulces darba kārtības projektu. E. Dupats 
aicina no LRF biedru kopsapulces darba kārtības projekta izņemt jautājuma izskatīšanu par 
grozījumu veikšanu LRF statūtos. E. Dupats norāda, ka LRF biedriem nav tikts dots pietiekams 
laiks, lai pilnvērtīgi iepazītos ar plānotajiem statūtu grozījumiem, kā arī izteiktu savu viedokli vai 
ierosinājumus par tiem. E. Dupats norāda, ka jautājuma izskatīšana un apstiprināšana būtu 
jāiekļauj 2018. gada LRF biedru kopsapulces darba kārtības projektā. E. Dupats ierosina šī gada 
LRF biedru kopsapulces darba kārtības projektā pie jautājuma – dažādi – iekļaut informatīvu 
ziņojumu par plānotajiem grozījumiem LRF statūtos. E. Dupats aicina LRF valdi stingrāku 
uzmanību pievērst LRF biedru gada maksas veikšanai, nosakot konkrētākus termiņus tās 
apmaksai. D. Dimante aicina balstot par LRF biedru kopsapulces darba kārtības projekta 
apstiprināšanu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
3.1. No 2017. gada LRF biedru kopsapulces darba kārtības projekta izņemt jautājumu 
izskatīšanu par grozījumu veikšanu LRF statūtos.  
3.2. Ar grozījumiem apstiprināt LRF biedru kopsapulces darba kārtības projektu.  
3.2. Uzdot LRF valdei izstrādāt stingrāku kontroles sistēmu LRF biedru gada maksas ieņemšanai. 
 
4. Par juridisko personu, “Veloclub” un «X klubs Ozolnieki», izslēgšanu no biedrības 
“Latvijas Riteņbraukšanas federācija” – D. Dimante. 
D. Dimante informē par juridisko personu – “Veloclub”” un “X klubs Ozolnieki” – vēlmi izstāties 
no biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”. D. Dimante norāda, ka abas organizācijas 
vairāku gadu garumā nav veikušas biedru gada maksas.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
Izslēgt no biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” juridiskās personas – “Veloclub” un “X 
klubs Ozolnieki”. 
 
5. Dažādi. 
5.1. Biedrības “Ādaži velo” iesnieguma izskatīšana – D. Dimante.  
D. Dimante iepazīstina ar biedrības “Ādaži velo” sagatavoto iesniegumu par vēlmi iestāties 
biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”. D. Dimante informē, ka biedrība “Ādaži velo” 
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nodarbojas ar riteņbraukšanas sporta popularizēšanu Ādažu novadā, organizējot kalnu 
riteņbraukšanas sacensības. D. Dimante norāda, ka “Ādaži velo” ir izveidojuši amatieru 
riteņbraukšanas komandu, tajā pulcējot sava novada iedzīvotājus. D. Dimante aicina padomes 
locekļus balsot par “Ādaži velo” uzņemšanu biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
Uzņemt biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” juridisko personu – biedrība “Ādaži velo”.  
 
5.2. Biedrības “Veloklubs Līvāni” iesnieguma izskatīšana – D. Dimante. 
D. Dimante iepazīstina ar biedrības “Veloklubs Līvāni” sagatavoto iesniegumu par vēlmi iestāties 
biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”. D. Dimante informē, ka biedrība “Veloklubs 
Līvāni” nodarbojas ar riteņbraukšanas sporta popularizēšanu Līvanu novadā, organizējot kalnu 
riteņbraukšanas sacensības. D. Dimante norāda, ka “Veloklubs Līvāni” ir izveidojuši amatieru 
riteņbraukšanas komandu, tajā pulcējot sava novada iedzīvotājus. D. Dimante aicina padomes 
locekļus balsot par “Veloklubs Līvāni” uzņemšanu biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
Uzņemt biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” juridisko personu – biedrība “Veloklubs 
Līvāni”. 
 
5.3. LRF biedru iesnieguma izskatīšana – D. Dimante.  
D. Dimante informē ar LRF biedru – RSK “Tandēms”, Dobeles novada sporta skola, Kuldīgas 
novada sporta skola, Talsu novada sporta skola, BJC “Daugmale”, SIA “Alpha Baltic Sports”, 
biedrība “Evelo team”, “Maratoni.lv,” Mārupes sporta centrs– sagatavoto iesniegumu par 
aktuālajām problēmām šosejas riteņbraukšanā. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 
iepriekš minēto LRF biedru iesniegumiem. R. Graube izsaka priekšlikumu uzaicināt LRF biedrus, 
kuri parakstījušies zem iesnieguma, uz atsevišķu tikšanos pirms LRF biedru kopsapulces, lai 
klātienē pārrunātu iesniegumā minētās problēmas un meklētu risinājumus to risināšanai.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
Uzdot D. Dimante organizēt LRF padomes locekļu tikšanos ar LRF biedriem – RSK “Tandēms”, 
Dobeles novada sporta skola, Kuldīgas novada sporta skola, Talsu novada sporta skola, BJC 
“Daugmale”, SIA “Alpha Baltic Sports”, biedrība “Evelo team”, “Maratoni.lv”, Mārupes sporta 
centrs – lai klātienē pārrunātu iesniegumā minētās problēmas šosejas riteņbraukšanā. 
 
Padome darbu beidz pulksten 17:30.  
Nākamā padomes sēde noteikta 27. aprīlī. 
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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    ____________________________ 
 
Raimonds Graube      
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
 
 
 
 
Protokolists Toms Markss   ____________________________ 
 

 

 

 
 


