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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 13 

 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 

2017. gada 2. februārī, pulksten 10:00 
 

Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, Edgars 
Dupats, Andris Kreislers, no plkst. 10:15 – 11:10 Laura Stepane.  

 

Uzaicināti: Ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, BMX menedžeris Artis Ozols, 
preses sekretārs Toms Markss, Rīgas Riteņbraukšanas skolas treneris Armands Bēcis, Murjāņu sporta 

ģimnāzijas direktore Ingrīda Amantova, treka riteņbraucējs Ainārs Ķiksis, MTB elites izlases sportists Arnis 
Pētersons. 

 

Padome sanākusi trīs 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. Murjāņu sporta ģimnāzijas iesnieguma par LRF biedru gada maksas un LRF licenču maksas 

nepiemērošanu izskatīšana – D. Dimante, I. Amantova.  
3. Par 2018. gada LRF budžeta proporcionālo sadalījumu – D. Dimante. 

4. Par 2018. gada LRF biedru ikgadējās kopsapulces norises datuma apstiprināšanu – D. Dimante. 

5. Treka riteņbraukšanas normatīvu un atbalsta programmas prezentēšana – A. Ķiksis. 
6. Par atbalsta iespējām Latvijas MTB izlases dalībniekam A. Pētersonam – D. Dimante, A. Pētersons. 

7. Par Latvijas Olimpiskās komitejas apakškomisijas sēdi un LRF delegāta apstiprināšanu gaidāmajā 
Latvijas Olimpiskās komitejas Ģenerālajā asamblejā – D. Dimante.  

8. Par LRF licenču lojalitātes programmas ieviešanu – T. Markss. 

9. Par Latvijas izlašu darba koordinēšanu Eiropas elites čempionātā olimpiskajos riteņbraukšanas veidos – 
I. Japiņš. 

10. Par Latvijas šosejas un MTB izlašu menedžera apstiprināšanu – D. Dimante.  
 

1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – I. Japiņš. 
I. Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr.12 apstiprināšanu.  

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.12.  

 
Pulksten 10:15 sēdei pievienojas Laura Stepane. 

 

2. Murjāņu sporta ģimnāzijas iesnieguma par LRF biedru gada maksas un LRF licenču 
maksas nepiemērošanu izskatīšana – D. Dimante, I. Amantova.  

I. Amantova informē padomes locekļus un uzaicinātos par esošo finansiālo situāciju Murjāņu sporta 
ģimnāzijā (turpmāk - MSĢ), norādot uz trūkstošajiem finanšu līdzekļiem riteņbraukšanas un citu MSĢ 

esošo sporta veidu nodaļu darbības kvalitatīvai nodrošināšanai. I. Amantova aicina padomes locekļus 
atbrīvot MSĢ no LRF padomes noteiktās biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” biedru gada 

maksas, kā arī aicina nepiemērot maksu par 2018. gada LRF izdotajām licencēm Murjāņu sporta 
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ģimnāzijas riteņbraukšanas nodaļas treneriem. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par esošo situāciju 
MSĢ un skolas attīstības iespējām, lai veicinātu riteņbraukšanas nodaļas darbības uzlabošanu. A. Kreislers 

aicina D. Dimantei nosūtīt MSĢ oficiālu aicinājumu sagatavot savu un iesaistīto sporta federāciju vadītāju 
parakstītu vēstuli Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī Latvijas Republikas Saeimas 

sporta apakškomisijai par finansiāla atbalsta palielināšanu MSĢ esošo sporta veidu nodaļu darbības 

uzlabošanai.  
 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram un Laurai Stepanei 
par, NOLEMJ: 

2.1.Neatbrīvot MSĢ no LRF padomes noteiktās biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” biedru 
gada maksas. 

2.2. Neatbrīvo MSĢ riteņbraukšanas nodaļas trenerus no LRF izdoto  2018. gada licenču maksas. 

2.3. Uzdot D. Dimantei nosūtīt MSĢ oficiālu aicinājumu sagatavot savu un iesaistīto sporta federāciju 
vadītāju parakstītu vēstuli Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī Latvijas Republikas 

Saeimas sporta apakškomisijai, par finansiāla atbalsta palielināšanu MSĢ esošo sporta veidu nodaļu 
darbības uzlabošanai.  

 

3. Par 2018. gada LRF budžeta proporcionālo sadalījumu – D. Dimante. 
D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar 2017. gadā LRF uz sadarbības līgumu pamata 

piešķirto Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas 
Sporta federāciju padomes finansējumu proporcionālo sadalījumu. D. Dimante aicina padomes locekļus 

balsot par 2018. gadā piešķirtā finansējuma no augstāk minētajām valsts un nevalstiskajām 
organizācijām sadalījumu LRF administratīvajam darbam tādā pat proporcijā attiecībā pret pārējām 

pozīcijām, kā 2017. gadā. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF uz sadarbības līgumu pamata 

piešķirtā Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas 
Sporta federāciju padomes finansējuma proporcionālo sadalījumu iepriekšējos gados.  

 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram un Laurai Stepanei 

par, NOLEMJ: 

Apstiprināt 2018. gadā LRF uz sadarbības līgumu pamata piešķirtā Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Sporta federāciju padomes finansējuma 

sadalījumu LRF administratīvajam darbam tādā pat proporcijā attiecībā pret pārējām pozīcijām, kā 2017. 
gadā. 

 

4. Par 2018. gada LRF biedru ikgadējās kopsapulces norises datuma apstiprināšanu – 
D. Dimante. 

D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos par nepieciešamību noteikt 2018. gada LRF biedru 
kopsapulces norises datumu. D. Dimante ierosina kā kopsapulces norises datumu noteikt 2018. gada 22. 

martu.  
 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram un Laurai Stepanei 

par, NOLEMJ: 
4.1. Apstiprināt LRF biedru ikgadējās kopsapulces norisi 2018. gada 22. martā pulksten 10:00.  

4.2. Uzdot D. Dimantei un T. Marksam, atbilstoši LRF statūtos noteiktajai kārtībai, informēt LRF biedrus 
par kopsapulces norises datumu.  

 

Pulksten 11:10 sēdi atstāj Laura Stepane. 
 

5. Treka riteņbraukšanas normatīvu un atbalsta programmas prezentēšana – A. Ķiksis. 
A. Ķiksis iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sevis izstrādātajiem treka riteņbraukšanas 

normatīviem Latvijas elites, junioru un jauniešu vecuma grupu sportistiem. A. Ķiksis iepazīstina ar sevis 
veidotu un finansētu atbalsta programmu, kas paredz prēmijas piešķiršanu 1000 EUR apmērā par 

labotiem Latvijas rekordiem treka riteņbraukšanā 200 metru distancē gaitā, 500 un 1000 metru distancēs 
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no vietas, kā arī komandu sprintā. A. Ķiksis norāda, ka prēmija 1000 EUR apmērā tiek noteikta par katru 
labotu Latvijas rekordu konkrētā disciplīnā. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par A. Ķikša 

sagatavotajiem treka riteņbraukšanas normatīviem un atbalsta programmu. I. Japiņš aicina A. Ķiksim 
sagatavot atlases kritērijus Latvijas sportistu dalībai starptautiskajās treka riteņbraukšanas sacensībās. 

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
5.1. Apstiprināt A. Ķikša izstrādātos treka riteņbraukšanas normatīvus Latvijas elites, junioru un jauniešu 

vecuma grupu sportistiem.  
5.2. Apstiprināt A. Ķikša izstrādāto atbalsta programmu. 

5.3. Uzdot A. Ķiksim līdz nākamajai padomes sēdei izstrādāt atlases kritēriju projektu Latvijas sportistu 
dalībai starptautiskajām treka riteņbraukšanas sacensībām. 

 

6. Par atbalsta iespējām Latvijas MTB izlases dalībniekam A. Pētersonam – D. Dimante, A. 
Pētersons. 

A. Pētersons informē LRF padomes locekļus un uzaicinātos, ka viņa pārstāvētā komanda “ZZK” 2018. 
gada sezonā neplāno nodrošināt sportista dalību visaustākā mēroga starptautiskajās MTB Olimpiskā krosa 

sacensībās. A. Pētersons aicina LRF informēt par tās iespējām atbalstīt sportista dalības nodrošināšanu 

2018. gada sezonas pasaules čempionātā, Eiropas čempionātā un Pasaules kausa izcīņas posmos MTB 
Olimpiskajā krosā. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par A. Pētersona mērķiem 2018. gada sezonā, 

plānoto starptautisko sacensību kalendāru un finansiālā atbalsta iespējām no LRF. I. Japiņš uzņemas veikt 
pārrunas ar “ZZK” komandas vadību par tās plāniem 2018. gada sezonā un iespējām atbalstīt A. 

Pētersona dalību starptautiskā līmeņa sacensībās.  
 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 

6.1. Lemt par iespējām finansiāli atbalstīt A. Pētersona dalības daļēju vai pilnīgu nodrošināšanu pasaules 
čempionātā, Eiropas čempionātā un Pasaules kausa izcīņas posmos MTB Olimpiskajā krosā pēc 2018. 

gada LRF budžeta projekta izskatīšanas.  
6.2. Uzdot I. Japiņam veikt pārrunas ar “ZZK” komandas vadību par tās plāniem 2018. gada sezonā un 

iespējām atbalstīt A. Pētersona dalību starptautiskā līmeņa sacensībās.  

6.3. Uzdot A. Pētersonam sagatavot savu plānoto darbības plānu un sacensību kalendāru 2018. gada 
sezonai.  

 
7. Par Latvijas Olimpiskās komitejas apakškomisijas sēdi un LRF delegāta apstiprināšanu 

gaidāmajā Latvijas Olimpiskās komitejas Ģenerālajā asamblejā – D. Dimante.  

D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos par Latvijas Olimpiskās komitejas (turpmāk LOK) 
apakškomisijas sēdē pieņemtajiem lēmumiem. D. Dimante norāda, ka LOK var būt spiesta atteikties no 

jaunatnes sistēmas atbalsta programmas un programmas TOP 50, kam par iemeslu ir noslēgusies 
sadarbība ar vairākiem tās ilggadējiem sponsoriem. D. Dimante aicina padomes locekļus balsot par LRF 

delegāta izvirzīšanu LOK Ģenerālajai asamblejai, kas notiks 2018. gada 23. martā. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par LRF delegāta izvirzīšanu LOK Ģenerālajai asamblejai. E. Dupats aicina kā LRF 

delegātu izvirzīt Raimondu Graubi.  

 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 

7.1. Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu. 
7.2. Kā LRF delegātu LOK Ģenerālajā asamblejā virzīt Raimondu Graubi.  

 

8. Par LRF licenču lojalitātes programmas ieviešanu – T. Markss. 
T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par ieceri veidot LRF licenču lojalitātes programmu, 

tajā iekļaujot dažāda veida piedāvājumus par izdevīgākām cenām sportistiem, kuri iegādājušies LRF 
izdotās licences. T. Markss norāda, ka pirmajā gadā licenču lojalitātes programmu iecerēts ieviest 

amatieru sportistiem, bet no nākamā gada arī pārējo vecuma un meistarības grupu licencētajiem 
riteņbraucējiem. T. Markss informē par partneriem, kuri izteikuši vēlmi iesaistīties lojalitātes programmā.  
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
8.1. Konceptuāli atbalstīt LRF licenču lojalitātes programmas ieviešanu. 

8.2. Uzdot T. Marksam turpināt darbu pie LRF licenču lojalitātes programmas ieviešanas un uzlabošanas 
sezonas gaitā.  

 

9. Par Latvijas izlašu darba koordinēšanu Eiropas elites čempionātā olimpiskajos 
riteņbraukšanas veidos – I. Japiņš. 

I. Japiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos, ka 2018. gada Eiropas čempionāti olimpiskajos 
riteņbraukšanas veidos elites vecuma grupas sportistiem notiks Lielbritānijas pilsētā Glāzgovā. I. Japiņš 

aicina diskutēt par Latvijas šosejas, BMX un MTB izlašu menedžera noteikšanu Eiropas čempionāta 
norises laikā un vietā. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par gaidāmo Eiropas čempionātu 

olimpiskajos riteņbraukšanas veidos un Latvijas izlašu darba koordinēšanu sacensību norises vietās.  

 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 

9.1. Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu. 
9.2. Apstiprināt, ka Eiropas čempionātā olimpiskajos riteņbraukšanas veidos sacensību norises vietā Artis 

Ozols veiks BMX izlases menedžera darbu, bet Armands Bēcis veiks šosejas un MTB  izlašu menedžera 

darbu.  
 

10. Par Latvijas šosejas un MTB izlašu menedžera apstiprināšanu – D. Dimante.  
D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos, ka ir noslēdzies amata konkurss uz Latvijas šosejas 

un MTB izlašu menedžera amatu. D. Dimante aicina padomes locekļus balsot par Armanda Bēča 
apstiprināšanu Latvijas šosejas un MTB izlašu menedžera amatam. 

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
Apstiprināt Armandu Bēci par Latvijas šosejas un MTB izlašu menedžeri.  

 
Padome darbu beidz pulksten 13:15. 

Nākamā padomes sēde noteikta 2018.gada 13. 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   ____________________________ 
 

 
 


