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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 14 

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

2018. gada 15. martā, pulksten 14:00 
 

Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, Edgars 
Dupats, Raimonds Graube, no plkst. 14:10 Andris Kreislers.   

 

Uzaicināti: Ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, šosejas un MTB menedžeris 
Armands Bēcis, BMX menedžeris Artis Ozols, preses sekretārs Toms Markss, MTB izlases galvenais 

treneris Normunds Noreiko, komandas “ZZK” menedžeris Andris Rozītis, biedrības “Latvijas Kalnu 
riteņbraucēju apvienība” pārstāvis Mārtiņš Pogulis.  

 

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. Sportistu atlases kritēriju apstiprināšana dalībai Eiropas čempionātā treka riteņbraukšanā      – 

D. Dimante.  
3. Murjāņu sporta ģimnāzijas iesnieguma izskatīšana – D. Dimante. 

4. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Latvijas kausa izcīņas sacensībām MTB Downhill disciplīnā – M. 

Pogulis. 
5. Par Latvijas šosejas riteņbraukšanas elites un U23 vīriešu izlašu galvenā trenera apstiprināšanu – A. 

Bēcis. 
6. MTB izlašu kandidātu apstiprināšana – N. Noreiko.  

7. Ziņojums par dalību Eiropas Riteņbraukšanas savienības kongresā – I. Japiņš. 

8. LRF plānotā budžeta projekta 2018. gadam izskatīšana un apstiprināšana – D. Dimante. 
9.    LRF biedru kopsapulces darba kārtības projekta apstiprināšana – D. Dimante. 

10. Par Rīgas Riteņbraukšanas skolas audzēkņa Dmitrija Ivanova atbrīvošanu no LRF izdoto licenču 
maksas – D. Dimante. 

11. Licenču lojalitātes programmas ieviešana – T. Markss. 
12. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu fotogrāfes Sandas Tūteres veidotajai BMX foto izstādei    – A. Ozols 

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – I. Japiņš. 
I. Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr.13 apstiprināšanu. 

 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem par,  NOLEMJ: 

Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.13. 

 
2. Sportistu atlases kritēriju apstiprināšana dalībai Eiropas čempionātā treka riteņbraukšanā 

– D. Dimante.  
D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar Aināra Ķikša izstrādāto atlases kritēriju 

projektu Latvijas sportistu dalībai Eiropas čempionātā treka riteņbraukšanā. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par A. Ķikša izstrādāto atlases kritēriju projektu.  
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Raimondam Graubem par,  NOLEMJ: 
Apstiprināt sportistu atlases kritērijus dalībai Eiropas čempionātā treka riteņbraukšanā – D. Dimante. 

 
3. Murjāņu sporta ģimnāzijas iesnieguma izskatīšana – D. Dimante. 

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar Murjāņu sporta ģimnāzijas (turpmāk – MSĢ) 

iesniegto vēstuli LRF par finansiāla atbalsta piešķiršanu no LRF līdzekļiem Murjāņu sporta ģimnāzijas 
riteņbraukšanas nodaļas programmas sekmīgai realizācijai. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 

MSĢ riteņbraukšanas nodaļas atbalstu un iespējām nepieciešamības gadījumā koncentrēt Latvijas 
vadošos jaunos riteņbraucējus citas Latvijas pašvaldības pārraudzībā esošajā mācību iestādē. E. Dupats 

aicina D. Dimantei sagatavot vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai, ar lūgumu piešķirt finansiālu 
atbalstu 30 000 EUR apmērā MSĢ riteņbraukšanas nodaļas darbības programmas sekmīgai realizācijai.  

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem par,  NOLEMJ: 
3.1. Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu. 

3.2. Uzdot D. Dimantei sagatavot vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai ar lūgumu piešķirt finansiālu 
atbalstu 30 000 EUR apmērā MSĢ riteņbraukšanas nodaļas darbības programmas sekmīgai realizācijai.  

 

Pulksten 14:10 sēdei pievienojas Andris Kreislers. 
 

4. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Latvijas kausa izcīņas sacensībām MTB Downhill 
disciplīnā – M. Pogulis. 

M. Pogulis informē, ka 2018. gadā biedrība “Latvijas Kalnu riteņbraucēju apvienība”, vēlas rīkot Latvijas 
kausa izcīņas seriālu MTB Downhill disciplīnā. M. Pogululis norāda, ka viens no seriāla posmiem reizē būs 

arī Latvijas čempionāts MTB Downhill disciplīnā. M. Pogulis aicina LRF piešķirt finansiālu atbalstu šī 

sacensību seriāla drošības un kvalitātes uzlabošanai. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par “Latvijas 
Kalnu riteņbraucēju apvienības” rīkotajām sacensībām. I. Čerbakovs aicina M. Pogulim sagatavot MTB 

Downhill disciplīnas attīstības plānu, tajā iekļaujot paredzētos drošības uzlabojumus sacensību laikā. I. 
Čerbakovs aicina arī sagatavot 2018.gada sezonas Latvijas kausa izcīņas MTB Downhill disciplīnā seriāla 

plānoto izdevumu tāmi, norādot pozīcijas, kuras segt tiek lūgts no LRF finanšu līdzekļiem. A. Ozols 

norāda, ka, lai sacensības tiku atbalstītas no LRF puses, to dalībniekiem, tiesnešiem un organizatoriem 
būtu jānokārto LRF izdotās licences.  

 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim  

Kreisleram par, NOLEMJ: 

Lemt par finansiāla atbalsta piešķiršanu Latvijas kausa izcīņas sacensībām MTB Downhill disciplīnā pēc 
“Latvijas Kalnu riteņbraucēju apvienības” sagatavotā MTB Downhill disciplīnas attīstības plāna un Latvijas 

kausa izcīņas MTB Downhill disciplīnā seriāla plānotās izdevumu tāmes iesniegšanas izskatīšanai LRF 
padomē.  

 
5. Par Latvijas šosejas riteņbraukšanas elites un U23 vīriešu izlašu galvenā trenera 

apstiprināšanu – A. Bēcis. 

A. Bēcis informē par aizvadītajā Latvijas šosejas un MTB riteņbraukšanas treneru padomes sēdē nolemto. 
A. Bēcis norāda, ka treneru padome par Latvijas šosejas riteņbraukšanas elites un U23 vīriešu izlašu 

galveno treneri līdz 2018. gada sezonas beigām izvirzījusi Tomu Flaksi. A. Bēcis aicina padomes locekļus 
balsot par Toma Flakša apstiprināšanu elites un U23 šosejas riteņbraukšanas izlašu galvenā trenera 

amatā. 

 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim  

Kreisleram par, NOLEMJ: 
Apstiprināt Tomu Flaksi par Latvijas šosejas riteņbraukšanas elites un U23 vīriešu izlašu galveno treneri 

līdz 2018. gada sezonas beigām. 
 

6. MTB izlašu kandidātu apstiprināšana – N. Noreiko.  
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N. Noreiko iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar Latvijas MTB izlašu kandidātu sastāvu 2018. 
gada sezonai. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par N. Noreiko sastādīto Latvijas MTB izlašu 

kandidātu sarakstu un nepieciešamību noteikt atlases kritērijus izlašu sportistu un kandidātu noteikšanai.  
 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim  

Kreisleram par, NOLEMJ: 
6.1. Apstiprināt Latvijas MTB izlašu kandidātu sastāvu 2018. gada sezonai.  

6.2. Uzdot N. Noreiko līdz 2018. gada sezonas noslēgumam sagatavot atlases kritērijus Latvijas MTB 
riteņbraukšanas izlašu sportistu un kandidātu noteikšanai 2019. gadam. 

6.3. Uzdot A. Bēcim līdz 2018. gada sezonas noslēgumam sagatavot atlases kritērijus Latvijas šosejas 
riteņbraukšanas izlašu sportistu un kandidātu noteikšanai 2019. gadam. 

 

7. Ziņojums par dalību Eiropas Riteņbraukšanas savienības kongresā – I. Japiņš. 
I. Japiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos par aizvadītajā Eiropas Riteņbraukšanas savienības 

kongresā izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. I. Japiņš norāda, ka kongresa laikā 
Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības vadībai tika nodots LRF iesniegums par materiāla atbalsta 

sniegšanu Latvijas jaunajiem riteņbraucējiem.  
 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim  

Kreisleram par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai Igo Japiņa ziņojumu.  

 
8. LRF plānotā budžeta projekta 2018. gadam izskatīšana apstiprināšana – D. Dimante 

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar 2018. gada plānotajām LRF ieņēmumu un 
izdevumu pozīcijām, salīdzinot tās ar 2017. gada ieņēmumu un izdevumu faktiskajām pozīcijām. D. 

Dimante norāda uz plānoto kopējo ieņēmuma pozīciju samazinājumu attiecībā pret 2017. gadu. Padomes 

locekļi diskutē par 2018. gadā plānotajām LRF ieņēmumu un izdevumu pozīcijām. E. Dupats izsaka 
priekšlikumu samazināt plānotos izdevumus Latvijas BMX sacensību rīkošanai par kopējo summu – 3500 

EUR. E. Dupats aicina pārvirzīt šo summu Latvijas BMX izlašu plānoto izdevumu segšanai. D. Dimante 
aicina padomes locekļus balsot par 2018. gada LRF plānotā budžeta apstiprināšanu.  

 

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

Apstiprināt 2018. gada  LRF budžetu.  
 

9. LRF biedru kopsapulces darba kārtības projekta apstiprināšana – D. Dimante. 

D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos par LRF biedru kopsapulces darba kārtības projektu. 
Padomes locekļi diskutē par biedru kopsapulces norisi un plānotajiem darba kārtības jautājumiem.  

 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim  

Kreisleram par, NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF biedru kopsapulces darba kārtības projektu.  

 
10. Par Rīgas Riteņbraukšanas skolas audzēkņa Dmitrija Ivanova atbrīvošanu no LRF izdoto 

licenču maksas – D. Dimante.  

D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos par Rīgas Riteņbraukšanas skolas audzēkni Dmitriju 
Ivanovu, kurš atsācis šosejas riteņbraukšanas treniņus pēc 2015. gadā piedzīvotā nelaimes gadījuma, kad 

sportistu nodarbības laikā smagi traumēja smagā automašīna. D. Dimante aicina padomes locekļus pilnā 
apmērā atbrīvot Dmitriju Ivanovu no LRF izdotās sportista licenču maksas. 
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim  
Kreisleram par, NOLEMJ: 

Pilnā apmērā atbrīvot Dmitriju Ivanovu no LRF izdotās sportista licenču maksas. 
 

11. Licenču lojalitātes programmas ieviešana – T. Markss. 

T. Markss iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar izveidoto LRF licenču lojalitātes programmu, 
kurā iekļauti 16 dažāda veida piedāvājumi un pakalpojumi par izdevīgiem nosacījumiem licencētajiem 

amatieru riteņbraucējiem. T. Markss norāda, ka no 2019. gada licenču lojalitātes programma būs 
pieejama arī licencētajiem bērnu un jauniešu vecuma grupu sportistiem. Padomes locekļi un uzaicinātie 

diskutē par LRF licenču lojalitātes programmas ieviešanu un piedāvātajiem pakalpojumiem. 
 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim  

Kreisleram par, NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu.  

 
12. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu fotogrāfes Sandas Tūteres veidotajai BMX foto 

izstādei – A. Ozols. 

A. Ozols informē par saņemto iesniegumu no fotogrāfes Sandas Tūteres, kurā lūgts piešķirt finansiālu 
atbalstu no LRF līdzekļiem – 391,00 EUR + PVN apmērā – BMX foto izstādes veidošanai Ādažu kultūras 

centrā. A. Ozols norāda, ka Sanda Tūtere jau vairākus gadus brīvprātīgi fotografē Latvijas un 
starptautiskās BMX sacensības, dodot iespēju fotogrāfijas izmantot LRF vajadzībām. Padomes locekļi un 

uzaicinātie diskutē par iespējām piešķirt finansējumu no LRF līdzekļiem fotogrāfes Sandas Tūteres 
veidotajai BMX foto izstādei.  

 

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

Piešķirt finansējumu no LRF līdzekļiem – 319,00 EUR + PVN – apmērā fotogrāfes Sandas Tūteres BMX 
foto izstādes veidošanai Ādažu kultūras centrā.  

 

 
Padome darbu beidz pulksten 17:15. 

Nākamā padomes sēde noteikta 2018.gada 17. aprīlī 
 

Igo Japiņš       

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Prezidents     ____________________________ 

 
Edgars Dupats       

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 

 

Raimonds Graube     
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 

Padomes loceklis    ____________________________ 
 

 

Andris Kreislers 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 

Padomes loceklis    ____________________________ 
 
 
Protokolists Toms Markss   ____________________________ 
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