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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 11 

 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2017. gada 21. novembrī, pulksten 13:30 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, 
Edgars Dupats, Andris Kreislers un Raimonds Graube.  
 
Uzaicināti: Ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, BMX menedžeris Artis 
Ozols, preses sekretārs Toms Markss, jaunatnes BMX izlases galvenais treneris Miks Puķītis, 
MTB izlases galvenais treneris Normunds Noreiko, sporta kluba “ZZK” vadītājs Normunds 
Zviedris, “ZZK” komandas menedžeris Andris Rozītis, biedrības BMX “Rīga” pārstāvji – Agris 
Kibars un Dzintars Lejnieks, biedrības “Briedis bedrē brikšķināja” pārstāvji – Normunds Skrebelis 
un Kristīne Skuja.  
 
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 – I. Japiņš. 
2. LRF budžeta izpilde 2017. gadā – D. Dimante.  
3. Biedrības “Briedis bedrē brikšķināja” piedāvājums par Latvijas čempionāta MTB XCO krosā 
organizēšanu – N. Skrebelis, K. Skuja.  
4. Par Latvijas BMX sportista noteikšanu dalībai 2018. gada UCI centra treniņnometnē – 
A. Ozols. 
5. 2018. gada LRF atbalstīto BMX sacensību kalendāra un plānotās izdevumu tāmes projektu 
izskatīšana – A. Ozols. 
6. 2018. gada LRF izdoto UCI licenču maksas noteikšanas apstiprināšana – D. Dimatne.  
7. Informācija par LRF sezonas godināšanas pasākuma organizēšanu  – T. Markss. 
8. Ziņojums par aizvadīto LRF šosejas un MTB tiesnešu semināru – T. Markss. 
9.  Ziņojums par aizvadīto LRF šosejas un MTB sacensību organizatoru sapulci – T. Markss. 
10. Šosejas riteņbraukšanas attīstība Latvijā – I. Japiņš. 
11. Dažādi.  
11.1. Biedrības “Tūrisma klubs Sniegpulkstenīte” iesniegums par iestāšanos biedrībā “Latvijas 
Riteņbraukšanas federācija” – D. Dimante.  
11.2. Sporta kluba “Dako Ziemeļvidzeme” iesniegums par iestāšanos biedrībā “Latvijas 
Riteņbraukšanas federācija” – D. Dimante.  
11.3. Par LRF šosejas un MTB riteņbraukšanas menedžera konkursu – D. Dimante. 
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1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – I. Japiņš. 
I. Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr.11 
apstiprināšanu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram un 
Raimondam Graubem par, NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.10.  
 
2. LRF budžeta izpilde 2017. gadā – D. Dimante.  
D. Dimatne iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar 2017. gada LRF budžeta izdevumu 
un ieņēmumu tāmes pozīcijām. Padomes locekļi diskutē par LRF budžeta izdevumu un 
ieņēmumu pozīcijām. I. Japiņš aicina D. Dimanti salīdzināt LRF budžeta izpildi 2017. un 2016. 
gadā.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram un 
Raimondam Graubem par, NOLEMJ: 
2.1. Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu.  
2.2. Uzdot D. Dimantei uz nākamo padomes sēdi sagatavot LRF budžeta 2017. un 2016. gada 
izpildes salīdzinājumu. 
 
Pulksten 13:45 sēdei pievienojas LRF padomes locekle Laura Stepane. 
 
3. Biedrības “Briedis bedrē brikšķināja” piedāvājums par Latvijas čempionāta MTB 
XCO krosā organizēšanu – N. Skrebelis, K. Skuja.  
N. Skrebelis un K. Skuja iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar savu redzējumu par 
Latvijas čempionāta MTB XCO krosā organizēšanu 2018. gadā. N. Skrebelis izsaka priekšlikumu 
par čempionāta norises vietu noteikt Ogres Zilos kalnus, kur iespējams izveidot valsts 
čempionāta statusam atbilstošu trasi. N. Skrebelis norāda, ka atbalstu čempionāta rīkošanai 
Ogres Zilajos kalnos pauduši Latvijas labākie kalnu riteņbraucēji, kā arī Ogres novada 
pašvaldība. K. Skuja informē par vēlmi uzlabot sacensību kvalitāti un drošību. Padomes locekļi 
un uzaicinātie diskutē par biedrības “Briedis bedrē brikšķināja” sagatavotajiem priekšlikumiem 
Latvijas čempionāta MTB XCO krosā organizēšanai 2018. gadā. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
3.1. Pieņemt zināšanai N. Skrebeļa un K. Skujas ziņojumu.  
3.2. Uzdot biedrībai “Briedis bedrē brikšķināja” LRF valdei iesniegt izskatīšanai plānoto Latvijas 
čempionāta MTB XCO krosā izdevumu tāmi un nepieciešamo līdzfinansējumu no LRF.  
 
4. Par Latvijas BMX sportista noteikšanu dalībai 2018. gada UCI centra 
treniņnometnē – A. Ozols. 
A. Ozols informē padomes locekļus un uzaicinātos par Starptautiskās Riteņbraukšanas 
savienības (UCI) centra aicinājumu LRF noteikt vienu sportistu, kurš 2018. gadā piedalīsies UCI 
BMX treniņnometnē. A. Ozols norāda, ka uz dalību treniņnometnē puišu konkurencē pretendēja 
Filips Krists Rozītis un Edvards Glāzers. Vienlaikus, A. Ozols informē, ka gadījumā, ja abi 
sportisti atsakās no dalības, iespēja piedalīties UCI centra treniņnometnē tiktu dota Mikum 
Strazdiņam. A. Ozols norāda, ka E. Glāzera un M. Strazdiņa treneris Olafs Lakučs informējis par 
abu sportistu dalības atsaukšanu no iespējas piedalīties 2018. gada UCI centra BMX 
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treniņnometnē. A. Ozols informē, ka Filips Krists Rozītis ir izteicis vēlmi piedalīties 
treniņnometnē, tādējādi LRF reģistrēs viņa dalību. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 
UCI centra BMX treniņnometnes nozīmīgumu. M. Puķītis norāda, ka Latvijā šobrīd nav iespējams 
nodrošināt tik kvalitatīvus treniņu apstākļus, kā tas ir UCI centrā. Vienlaikus, M.Puķītis pauž 
bažas, ka nav zināms treniņnometnes treneris, kurš strādās ar sportistiem.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai A. Ozola ziņojumu un atbalstīt F.K.Rozīti dalībai UCI centrā treniņnometnei.  
 
5. 2018. gada LRF atbalstīto BMX sacensību kalendāra un plānotās izdevumu tāmes 
projektu izskatīšana – A. Ozols. 
A. Ozols padomes locekļus un uzaicinātos iepazīstina ar 2018. gada LRF rīkoto BMX sacensību 
kalendāra un plānotās izdevumu tāmes projektiem. A. Ozols norāda, ka 2018. gadā LRF 
finansiāli plāno atbalstīt deviņas Latvijā notiekošas BMX sacensības – Latvijas čempionātu, 
septiņus “SMScredit.lv BMX čempionāta” posmus, kā arī “Baltijas jūras kausa” posmu/ BMX 30 
gadu jubilejas sacensības. Padomes locekļi diskutē par LRF atbalstīto BMX sacensību kalendāra 
un plānoto izdevumu tāmes projektiem. R. Graube aicina LRF atbalstīto BMX sacensību plānoto 
izdevumu tāmes projektu izskatīt reizē ar kopējo LRF 2018. gada budžeta projektu. A. Ozols 
aicina balsot par 2018. gada LRF atbalstīto BMX sacensību kalendāra apstiprināšanu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
5.1. Apstiprināt LRF atbalstīto Latvijas BMX sacensību kalendāru 2018. gada sezonai.  
5.2. LRF atbalstīto Latvijas BMX sacensību plānoto izdevumu tāmes projektu izskatīt reizē ar 
kopējo LRF 2018. gada budžeta projektu.  
 
6. 2018. gada LRF izdoto UCI licenču maksas noteikšanas apstiprināšana – D. 
Dimatne.  
D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar plānoto 2018. gada LRF izdoto UCI 
licenču maksas noteikšanu pa kategorijām. D. Dimante norāda, ka cenas ir atstātas iepriekšējā 
gada līmenī, tām klāt pievienojot pievienotās vērtības nodokli. Padomes locekļi un uzaicinātie 
diskutē par LRF izdoto UCI licenču plānoto maksu 2018. gada sezonā.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF izdoto UCI licenču maksas 2018. gada sezonai. 
* LRF padomes apstiprinātās LRF izdoto UCI licenču maksas 2018. gada sezonai pa kategorijām 
pieejamas protokola pielikumā Nr.1.  
 
7. Informācija par LRF sezonas godināšanas pasākuma organizēšanu  – T. Markss. 
T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos  par paveikto LRF sezonas godināšanas 
pasākuma organizēšanā. T. Markss norāda uz nominācijām, kurās tiks pasniegtas balvas, 
izceļot, ka pirmo reizi pasākuma laikā tiks apbalvoti aizvadītā gada Latvijas čempioni BMX 
riteņbraukšanā. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF sezonas godināšanas pasākuma 
organizatoriskajiem jautājumiem un pasākuma formātu.  
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu.  
 
8. Ziņojums par aizvadīto LRF šosejas un MTB tiesnešu semināru – T. Markss. 
T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par aizvadīto LRF šosejas un MTB tiesnešu 
semināru, kura laikā konceptuāli tika apstiprināts LRF tiesnešu kolēģijas nolikums. T. Markss 
norāda, ka tiesnešu kolēģija izveidojusi darba grupu ar mērķi veikt precizējumus nolikumā. 
T. Markss informē, ka pēc precizējumu veikšanas LRF tiesnešu kolēģijas nolikums tiks virzīts 
izskatīšanai un apstiprināšanai LRF padomē. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par aizvadīto 
LRF šosejas un MTB tiesnešu semināru.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu.  
 
9.  Ziņojums par aizvadīto LRF šosejas un MTB sacensību organizatoru sapulci –
 T. Markss. 
T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par aizvadīto LRF šosejas un MTB sacensību 
organizatoru sapulci, kuras laikā kā galvenais darba kārtības jautājumus tika izskatīts sacensību 
organizēšanas noteikumu izstrāde 2018. gada sezonai. T. Markss norāda, ka noteikumu izstrādē 
ņemti vērā organizatoru ieteikumi. T. Markss informē, ka uz nākamo padomes sēdi 
apstiprināšanai tiks iesniegti organizatoru akceptētie LRF šosejas un MTB sacensību 
organizēšanas noteikumi 2018. gada sezonai.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu.  
 
10.  Šosejas riteņbraukšanas attīstība Latvijā – I. Japiņš. 
I. Japiņš LRF padomes locekļus un uzaicinātos iepazīstina ar šosejas riteņbraukšanas struktūru 
Latvijā. I. Japiņš pauž nožēlu, ka nākamajā sezonā Latvijā nebūs UCI kontinentālā statusa 
riteņbraukšanas komandas, vienlaikus pozitīvi novērtējot, ka nākamajā sezonā deviņi mūsu 
valsts sportisti pārstāvēs citu valstu dažāda līmeņa UCI kategoriju komandas. Padomes locekļi 
un uzaicinātie diskutē par LRF šosejas riteņbraukšanas struktūru un nepieciešamajiem 
uzlabojumiem sistēmas darbības uzlabošanā. E. Dupats aicina stiprināt Murjāņu sporta 
ģimnāzijas riteņbraukšanas nodaļas prestižu un kapacitāti. I. Japiņš ierosina no LRF finanšu 
līdzekļiem piesaistīt vispārējās fiziskās sagatavotības treneri, kurš teorētiski un praktiski 
apmācītu riteņbraukšanas trenerus. R. Graube aicina D. Dimantei sazināties ar Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijas vadību ar mērķi lūgt nozīmēt speciālistus vienotu fiziskās sagatavotības 
kritēriju izstrādei visu riteņbraukšanas veidu sportistiem.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
10.1. Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu.  
10.2. Uzdot D. Dimantei līdz nākamajai padomes sēdei sazināties ar Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijas vadību ar mērķi lūgt nozīmēt speciālistus vienotu fiziskās sagatavotības kritēriju 
izstrādei visu riteņbraukšanas veidu sportistiem.  
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11. Dažādi.  
11.1. Biedrības “Tūrisma klubs Sniegpulkstenīte” iesniegums par iestāšanos biedrībā 
“Latvijas Riteņbraukšanas federācija” – D. Dimante.  
D. Dimante informē par biedrība “Tūrisma klubs Sniegpulkstenīte” iesniegumu, kurā lūgts 
organizāciju uzņemt biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”. D. Dimante norāda, ka 
“Tūrisma klubs Sniegpulkstenīte” nodarbojas ar riteņbraukšanas sacensību organizēšanu 
Daugavpilī un tās apkārtnē. Organizācija vēlas rīkotās sacensības ievietot LRF oficiālajā 
sacensību kalendārā, kas ir galvenais iemesls nepieciešamībai iestāties biedrībā “Latvijas 
Riteņbraukšanas federācija”. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par “Tūrisma klubs 
Sniegpulkstenīte” sagatavoto iesniegumu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
Uzņemt biedrību “Tūrisma klubs Sniegpulkstenīte” biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
kā juridisko biedru, nosakot tam biedru iestāšanās un gada maksu padomes apstiprinātajā 
apmērā.  
 
11.2. Sporta kluba “Dako Ziemeļvidzeme” iesniegums par iestāšanos biedrībā 
“Latvijas Riteņbraukšanas federācija” – D. Dimante.  
D. Dimante informē par sporta kluba “Dako Ziemeļvidzeme” iesniegumu, kurā lūgts organizāciju 
uzņemt biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”. D. Dimante norāda, ka “Dako 
Ziemeļvidzeme” ir amatieru riteņbraukšanas klubs, kurā iekļauti arī bērnu un jauniešu grupas 
sportisti. Kluba sportisti regulāri startē arī LRF rīkotajās šosejas un MTB sacensībās. Padomes 
locekļi un uzaicinātie diskutē par “Dako Ziemeļvidzeme” sagatavoto iesniegumu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram, Raimondam 
Graubem un Laurai Stepanei par, NOLEMJ: 
Uzņemt sporta klubu “Dako Ziemeļvidzeme” biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” kā 
juridisko biedru, nosakot tam biedru iestāšanās un gada maksu padomes apstiprinātajā apmērā.  
 
Pulksten 16:02 sēdi atstāj LRF padomes locekle Laura Stepane.  
 
11.3. Par LRF šosejas un MTB riteņbraukšanas menedžera konkursu – D. Dimante. 
D. Dimante informē, ka noteiktajā termiņā uz LRF valdes izsludināto šosejas un MTB 
riteņbraukšanas menedžera amata konkursu saņemti piecu kandidātu pieteikumi. D. Dimante 
informē, ka tuvāko nedēļu laikā pretendenti tiks aicināti uz darba pārrunām. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par LRF šosejas un MTB riteņbraukšanas menedžera konkursu un prasībām 
pret kandidātiem.  
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram 
un Raimondam Graubem par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu.  

Padome darbu beidz pulksten 16:30. 
Nākamā padomes sēde noteikta 12. decembrī. 
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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   ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


