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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 

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

 
Padomes sēdes protokols Nr. 5 

 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2017. gada 27. aprīlī, pulksten 11:00 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, 
Edgars Dupats, Laura Stepane, Raimonds Graube un Andris Kreislers. 
 
Uzaicināti: Ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, šosejas un MTB 
menedžere Ausma Lazdiņa, BMX menedžeris Artis Ozols, preses sekretārs Toms Markss, 
Murjāņu sporta ģimnāzijas riteņbraukšanas treneris Jānis Veide, BJC “Daugmale” 
riteņbraukšanas treneris Anatolijs Belozerovs.  
 
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 padomes sēdes protokola parakstīšana. 
2. Ziņojums par automašīnu iegādi LRF BMX un šosejas veidu vajadzībām – A. Ozols, 
I. Japiņš. 
3. Ziņojums par revidentu atzinumu un PVN piemērošanu licencēm – D. Dimante.  
4. Ziņojums par veiktajām LRF biedru maksām 2016. un 2017. gadā. – D. Dimante. 
5. Ziņojums par licenču iegādi, licenču iegādes sistēmas darbība – T. Markss. 
6. Ziņojums par LRF kalendārā iekļauto sacensību apmaksu no organizatoru puses – 
T. Markss. 
7. Riteņbraukšanas dienas iedibināšana Latvijā – E. Dupats.  
8. Murjāņu Sporta ģimnāzijas riteņbraukšanas nodaļas sportistu normatīvu atkārtota 
izskatīšana – J. Veide.  
9. Saturiskā atskaite par pavasara sezonas rezultātiem Latvijas šosejas riteņbraukšanas 
izlašu sportistiem – R. Vainšteins.  
10. Dažādi. 
10.1. Biedrības «Latvijas kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs» iesnieguma izskatīšana 
– D. Dimante. 
10.2. SIA «Kenguri» iesnieguma izskatīšana – D. Dimante. 
10.3. Tehniskās jaunrades nama «Annas 2» iesnieguma izskatīšana – D. Dimante.  
 
1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – I. Japiņš. 
I. Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr.4 apstiprināšanu.  
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.4.  
 

2. Ziņojums par automašīnu iegādi LRF BMX un šosejas veidu vajadzībām – 
A. Ozols, I. Japiņš. 
A. Ozols informē par vieglā transportlīdzekļa iegādi BMX sacensību organizēšanas, kā arī BMX 
izlašu vajadzību nodrošināšanai. A. Ozols padomes locekļus un uzaicinātos iepazīstina ar plānoto 
līzinga maksājuma grafiku transportlīdzekļa apmaksai. I. Japiņš informē par nepieciešamību 
iegādāties transportlīdzekļus šosejas riteņbraukšanas vajadzībām, norādot, ka transporta 
trūkums ievērojami apgrūtina visa vecuma šosejas izlašu darbību. R. Vainšteins norāda, ka 
primāri nepieciešams ir šosejas riteņbraukšanas vajadzībām pielāgota mikroautobusa iegāde. I. 
Japiņš iepazīstina ar “Moller Auto Krasta” piedāvātā mikroautobusa iegādes līzinga 
nosacījumiem. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par transporta vienību nepieciešamību 
šosejas riteņbraukšanas izlašu darbības nodrošināšanai. A. Ozols informē, ka Latvijas Olimpiskā 
komiteja sniedz finansiālu atbalstu – 5000 EUR apmērā – ar noteikumu, ja Olimpisko sporta 
veidu federācijas iegādājas transportlīdzekļus “Moller Auto Krasta”.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
2.1. Apstiprināt vieglā transportlīdzekļa iegādi līzingā no LRF līdzekļiem BMX sacensību 
organizēšanas un BMX izlašu darbības nodrošināšanai.  
2.2. Konceptuāli apstiprināt mikroautobusa iegādi līzingā šosejas riteņbraukšanas izlašu 
vajadzību nodrošināšanai, pēc nepieciešamo finanšu līdzekļu apzināšanas.  
2.3. Uzdot I. Japiņam apzināt papildus iespējas, lai LRF šosejas izlašu vajadzībām tiktu nodots 
lietošanā pielāgots mikroautobuss.  
 

3. Ziņojums par revidentu atzinumu un PVN piemērošanu licencēm – 
D. Dimante.  
D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar zvērināta revidenta sniegto atzinumu 
par LRF darbību. D. Dimante norāda, ka zvērināts revidents kā vienu no riskiem norādījis LRF 
izsniegto licenču neaplikšanu ar pievienotās vērtības nodokli. Padomes locekļi un uzaicinātie 
diskutē par licenču aplikšanu pievienotās vērtības nodokli. I. Čerbakovs aicina D. Dimantei lūgt 
konsultāciju no cita zvērinātā revidenta par licenču aplikšanu ar pievienotās vērtības nodokli. E. 
Dupats uzskata, ka licences aplikšana ar pievienotās vērtības nodokli nav nepieciešama, jo 
licenču izsniegšanas nepieciešamību nosaka Starptautiskā Riteņbraukšanas savienība. E. Dupats 
norāda, ka LRF mērķis nav peļņas gūšana no licenču maksām. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
3.1. Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu. 
3.2. Uzdot D. Dimantei lūgt papildus zvērināta revidenta vērtējumu par nepieciešamību aplikt 
licences ar pievienotās vērtības nodokli. 

 
4. Ziņojums par veiktajām LRF biedru maksām 2016. un 2017. gadā. – 
D. Dimante. 
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D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar LRF biedru veiktajā gada 
maksām 2016. un 2017. gadā. D. Dimante norāda, ka biedri, kuri nav veikuši gada 
maksu par 2016. gadu, ir tikti aicināti veikt maksājumu. E. Dupats aicina D. Dimanti 
turpināt biedriem, kuri nav veikuši gada biedru naudas samaksu, izteikt rakstiskus 
brīdinājumus. E. Dupats norāda, ka, ja biedri atkārtoti nereaģē uz brīdinājumiem, LRF 
padomes sēdē būtu jālemj par to izslēgšanu no biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas 
federācija”.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu.  

 
5. Ziņojums par licenču iegādi, licenču iegādes sistēmas darbība – T. Markss. 
T. Markss informē par licencēto sportistu skaitu, īpašu uzmanību vēršot licencēto amatieru 
skaitam salīdzinājumā ar 2016. gadu. T. Markss informē, ka amatieru licences izņēmuši kopumā 
370 riteņbraucēji, kas ir par 25 procentiem vairāk nekā uz 2016. gada 20. aprīli. T. Markss 
informē par licenču pieteikšanas sistēmas darbību un nepieciešamajiem uzlabojumiem.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu.  
 

6. Ziņojums par LRF kalendārā iekļauto sacensību apmaksu no organizatoru 
puses – T. Markss. 
T. Markss informē par sacensību organizatoru veiktajām kalendāra maksām. T. Markss norāda, 
ka visi organizatori, atbilstoši LRF sacensību organizatoru noteikumiem, ir veikuši kalendārās 
maksas. T. Markss norāda, ka atsevišķa vienošanās par kalendārās maksas apmaksu panākta ar 
LRF biedriem – biedrību “Maratoni”. T. Markss informē, ka šī organizācija apņēmusies veikt 
kalendāro maksu vienu mēnesi pirms katrām tās rīkotajām sacensībām. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu.  
 

7. Riteņbraukšanas dienas iedibināšana Latvijā – E. Dupats.  
E. Dupats informē padomes locekļus un uzaicinātos ar ideju par riteņbraukšanas dienas 
iedibināšanu Latvijā. E. Dupats norāda, ka ļoti veiksmīgi Latvijā katru gadu risinās Olimpiskā 
diena, pulcējot lielu skaitu Latvijas iedzīvotāju. E. Dupats uzskata, ka, lai vēl vairāk popularizētu 
riteņbraukšanas sportu, būtu nepieciešams ieviest riteņbraukšanas dienu visā Latvijā, tajā 
aicinot iesaistīties visu vecuma un sociālo grupu iedzīvotājus. Padomes locekļi un uzaicinātie 
diskutē par riteņbraukšanas dienas ieviešanu un tās formātu. I. Japiņš norāda, ka 
riteņbraukšanas dienas iedibināšana celtu arī Latvijas Riteņbraukšanas federācijas prestižu un 
būtu pamats jaunu atbalstītāju piesaistei.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
7.1. Pieņemt zināšanai E. Dupata ziņojumu. 
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7.2. Uzdot T. Marksam līdz nākamajai padomes sēdei apzināt labās prakses piemērus par 
riteņbraukšanas dienas ieviešanu citās valstīs, kā arī citu sporta veidu dienas organizēšanu 
Latvijā.  
 

8. Murjāņu sporta ģimnāzijas riteņbraukšanas nodaļas sportistu normatīvu 
atkārtota izskatīšana – J. Veide.  
J. Veide iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sagatavotajiem Murjāņu sporta 
ģimnāzijas normatīviem riteņbraukšanas nodaļas audzēkņiem. Padomes locekļi diskutē par 
fiziskās un speciālās sagatavotības normatīviem. I. Japiņš pauž viedokli, ka J. Veides prezentētie 
fiziskās sagatavotības normatīvi ir par zemiem. J. Veide norāda, ka esošos normatīvus nespēj 
izpildīt riteņbraukšanas nodaļas sportisti. R. Graube pauž viedokli, ka būtu jānosaka stingrāki 
fiziskās sagatavotības normatīvi, motivējot skolas audzēkņus strādāt pie savas fiziskās 
sagatavotības. R. Vainšteins norāda, ka būtu jāpārskata arī speciālās sagatavotības normatīvi, 
paužot viedokli, ka tie ir novecojuši.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
8.1. Apstiprināt J. Veides sagatavotos Murjāņu sporta ģimnāzijas riteņbraukšanas nodaļas 
sportistu fiziskās un speciālās sagatavotības normatīvus. 
8.2. Uzdot R. Vainšteinam un J. Veidem līdz jaunā mācību gada sākumam izstrādāt jaunus 
Murjāņu sporta ģimnāzijas riteņbraukšanas nodaļas sportistu fiziskās un speciālās sagatavotības 
normatīvus, ņemot vērā fiziskās sagatavotības trenera Viktora Lāča ieteikumus.  
 

9. Saturiskā atskaite par pavasara sezonas rezultātiem Latvijas šosejas 
riteņbraukšanas izlašu sportistiem – R. Vainšteins.  
R. Vainšteins informē par Latvijas šosejas izlašu sasniegtajiem rezultātiem pavasara 
sacensību periodā. R. Vainšteins norāda, ka U23 un junioru izlašu sportistu sasniegtie 
rezultāti Nāciju kausa izcīņā nav apmierinoši. R. Vainšteins pauž viedokli, ka ir jāuzlabo 
sportistu darbs treniņos un jāgūst lielāka sacensību pieredze, lai cerētu uz sekmīgākiem 
rezultātiem. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par Latvijas šosejas riteņbraukšanas 
izlašu sportistu sniegumu pavasara perioda sacensībās un nākotnes perspektīvām.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai R. Vainšteina ziņojumu.  
 

10. Dažādi. 
10.1. Biedrības «Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs» 
iesnieguma izskatīšana – D. Dimante. 
D. Dimante iepazīstina ar biedrības «Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs» 
 iesniegumu, kurā lūgta atbalsta piešķiršana Latvijas čempionāta MTB maratonā rīkošanā. I. 
Japiņš informē, ka šī gada Latvijas čempionāts MTB maratonā norisināsies «Vivus.lv MTB 
maratona»  posma ietvaros Pļaviņu novadā. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par atbalsta 
piešķiršanu Latvijas čempionāta MTB maratonā rīkošanā. R. Graube ierosina turpmāk 
iesniegumos LRF padomei par atbalsta piešķiršanu, minēt konkrētu atbalsta veidu un apmēru. 
D. Dimante norāda, ka līdz šim LRF atbalstījusi Latvijas čempionāta MTB maratonā norisi, 
piešķirot Latvijas čempiona kreklus un medaļas.  
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
10.1.1.Piešķirt biedrībai «Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs» Latvijas čempionāta 
MTB maratonā organizēšanai čempiona kreklus un medaļas visu vecuma kategoriju grupu 
apbalvošanai, kurās tiek noteikti Latvijas čempioni.  
10.1.2. Noteikt iesniegumos LRF padomei par atbalsta piešķiršanu, iekļauti konkrētu atbalsta 
veidu un apmēru.  
 

10.2. SIA «Kenguri» iesnieguma izskatīšana – D. Dimante. 
D. Dimante iepazīstina ar LRF biedru, SIA «Kenguri», iesniegumu, kurā lūgts veikt biedra maiņu 
no SIA «Kenguri» un biedrību «Briedis bedrē brikšķināja», nepiemērojot biedru iestāšanās 
maksu. D. Dimante norāda, ka biedra maiņa ir saistīta ar biedrības «Briedis bedrē brikšķināja» 
vēlmi attīstīt riteņbraukšanas sacensību organizēšanu Latvijā, kamēr SIA «Kenguri» darbības 
pamatnozare ir informāciju tehnoloģijas. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par SIA 
«Kenguri» iesniegumu. D. Dimante norāda, ka abām organizācijām ir viena vadība.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 

10.2.1. No biedrības «Latvijas Riteņbraukšanas federācija” izslēgt biedru - SIA «Kenguri». 

10.2.2. Biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija» uzņemt biedrību «Briedis bedrē 

brikšķināja», nenosakot biedru iestāšanās maksu.  

 

10.3. Tehniskās jaunrades nama «Annas 2» iesnieguma izskatīšana – 
D. Dimante.  
D. Dimante iepazīstina ar tehniskās jaunrades nama “Annas 2” iesniegumu, kurā lūgta 

organizācijas rīkoto sacensību «Riteņvasara» posmu ievietošana LRF oficiālajā sacensību 

kalendārā, nenosakot kā pienākumu iestāties biedrībā «Latvijas Riteņbraukšanas federācija». 

Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par tehniskās jaunrades nama «Annas 2” iesniegumu. 

E. Dupats norāda, ka organizācijai ir pilnas tiesības lūgt LRF ievietot «Riteņvasaras» sacensības 

LRF oficiālajā sacensību kalendārā, jo tā ir Rīgas pašvaldības pakļautībā esošā iestāde. E. 

Dupats norāda, ka biedrībā «Latvijas Riteņbraukšanas federācija», kā biedrs, ir Rīgas pilsētas 

pašvaldība, kuras viena no struktūrvienībām ir TJR “Annas 2”, un TJN “Annas 2” nevar tikt 
uzņemta kā biedrs LRF, jo tai nav juridiskas personas statusa. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 
Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
10.3.1. Apstiprināt tehniskās jaunrades nama “Annas 2” iesniegumu par organizācijas rīkoto 

sacensību «Riteņvasara» posmu ievietošanu LRF oficiālajā sacensību kalendārā, nenosakot par 

pienākumu iestāties biedrībā «Latvijas Riteņbraukšanas federācija». 

10.3.2. Uzdot D. Dimantei sazināties ar tehniskās jaunrades nama «Annas 2» pārstāvi, lai 

informētu par iespēju bez maksas ievietot sacensību «Riteņvasara» posmus ievietot LRF 

oficiālajā sacensību kalendārā.  
 
 
Padome darbu beidz pulksten 13:00  
Nākamā padomes sēde noteikta 24. maijā.  
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Igo Japiņš       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Prezidents     ____________________________ 
 
Edgars Dupats       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
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   ____________________________ 
 

 

 

 
 


