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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 9 

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

2017. gada 12. septembrī, pulksten 10:00 
 

Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, Edgars Dupats 
un Andris Kreislers. 

 

Uzaicināti: Ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, BMX menedžeris Artis Ozols, 
preses sekretārs Toms Markss, LRF 1. kategorijas šosejas riteņbraukšanas tiesnesis Uģis Maike. 

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. 
2. Biedrības “A2” un SIA “Instant sport” izslēgšana no biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” – 

D. Dimante.  

3. Latvijas riteņbraukšanas ģimeņu dienas prezentēšana – T. Markss. 
4. LRF 1. kategorijas šosejas un MTB riteņbraukšanas tiesneša Uģa Maikes iesnieguma izskatīšana – 

D. Dimante. 
5. Sporta kluba “ZZK” prezidenta Normunda Zviedra iesnieguma izskatīšana – D. Dimante. 

6. Sponsoru līdzekļu piesaiste šosejas un MTB izlašu vajadzību nodrošināšanai – I. Čerbakovs. 

7. Ziņojums par Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlases gatavību startam pasaules čempionātā – 
I. Japiņš.  

8. LRF sezonas godināšanas pasākuma norises datuma maiņa – D. Dimante. 
9. Par LRF piederošā automobiļa “VW Sharan” dāvināšanu sporta klubam “Daugava” – D. Dimante.  

10. LRF rīkoto šosejas un MTB  sacensību budžeta projekta izskatīšana 2018. gada sezonai – D. Dimante.  

11. Diskusija par LRF Ētikas komisijas izveidošanas nepieciešamību – D. Dimante. 
12. Dažādi: 

12.1. Informācija par Olimpiskās solidaritātes programmas “Tokija 2020”  stipendiātiem – D. Dimante. 
12.2. Par LRF kandidāta izvirzīšanu biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” ārkārtas kopsapulces 

valdes locekļu vēlēšanām – D. Dimante.  
 

1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – I. Japiņš. 

I. Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr.8 apstiprināšanu.  
 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.8.  

 

2. Biedrības “A2” un SIA “Instant sport” izslēgšana no biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas 
federācija” – D. Dimante.  

D. Dimante informē, ka biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” biedri - biedrība “A2” un “Instant 
sport” – mutiski ir izteikuši vēlmi izstāties no LRF. D. Dimante norāda, ka abas organizācijas nav veikušas 

LRF padomes noteiktās biedru gada maksas par 2016. un 2017. gadu, tādējādi pārkāpjot LRF statūtu 
3.7.1 punktu. D. Dimante aicina padomes locekļus balsot par biedrības “A2” un SIA “Instant sport” 

izslēgšanu no biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”.  
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 

2.1. Pamatojoties uz LRF statūtu 3.7.1. punktu, no biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” izslēgt 
biedrību “A2”,  

2.2. Pamatojoties uz LRF statūtu 3.7.1. punktu, no biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” izslēgt 

SIA “Instant sport”. 
 

3. Latvijas riteņbraukšanas ģimeņu dienas prezentēšana – T. Markss. 
T. Markss iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sagatavoto Latvijas riteņbraukšanas ģimeņu 

dienas prezentāciju. T. Markss informē par ģimeņu riteņbraukšanas dienas norises formātu un labās 
prakses piemēriem. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par ģimeņu riteņbraukšanas dienas koncepciju 

un veicamajiem uzdevumiem. I. Japiņš pauž apņēmību sagatavot piedāvājumu LRF sponsoru integrēšanai 

Latvijas riteņbraucēju Vienības braucienā.  
 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
3.1. Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu.  

3.2. Uzdot T. Marksam elektroniski padomes locekļiem nosūtīt izskatīšanai un grozījumu veikšanai Latvijas 

riteņbraukšanas ģimeņu dienas prezentāciju.  
3.3. Uzdot I. Japiņam sagatavot piedāvājumu LRF sponsoru integrēšanai Latvijas riteņbraucēju Vienības 

braucienā.  
 

4. LRF 1. kategorijas šosejas un MTB riteņbraukšanas tiesneša Uģa Maikes iesnieguma 
izskatīšana – D. Dimante. 

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar LRF 1. kategorijas šosejas un MTB 

riteņbraukšanas sacensību tiesneša U. Maikes iesniegumu, kurā lūgts LRF padomi atstādināt no LRF 
tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja amata Aleksandru Trofimovu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 

sagatavoto U. Maikes iesniegumu. E. Dupats aicina U. Maiki sasaukt LRF tiesnešu kolēģijas sēdi, kurā kā 
vienu no darba kārtības jautājumiem izskatīt Aleksandra Trofimova atbilstību tiesnešu kolēģijas 

priekšsēdētāja amatam. 

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

Aicināt U. Maiki sasaukt LRF tiesnešu kolēģijas sēdi, kurā kā vienu no darba kārtības jautājumiem izskatīt 
jautājumu par Aleksandra Trofimova atbilstību LRF tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja amatam.  

 

Pulksten 11:30 sēdei pievienojas Laura Stepane.  
 

5. Sporta kluba “ZZK” prezidenta Normunda Zviedra iesnieguma izskatīšana – D. Dimante. 
D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sporta kluba “ZZK” prezidenta Normunda 

Zviedra iesniegumu, kurā lūgts LRF skaidrot Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlašu sportistu atlases 
sistēmu uz 2017. gada Eiropas un pasaules čempionātiem. D. Dimante norāda, ka iesniegumā tiek lūgts 

arī skaidrojums par LRF budžeta līdzekļu izlietojumu, kas novirzīti Latvijas šosejas riteņbraukšanas 

izlasēm, kā arī šosejas riteņbraukšanas sacensību organizēšanai.  Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē 
par sporta kluba “ZZK” prezidenta Normunda Zviedra sagatavoto iesniegumu. A. Kreislers aicina D. 

Dimantei sniegt rakstisku atbildi sporta klubam “ZZK”. 
 

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

par, NOLEMJ: 
5.1. Uzdot D. Dimantei sniegt rakstisku atbildi sporta kluba “ZZK” vadītājam N. Zviedrim par Latvijas 

šosejas riteņbraukšanas izlašu sportistu atlases sistēmu uz 2017. gada Eiropas un pasaules 
čempionātiem.  

5.2. Uzdot D. Dimantei sniegt rakstisku atbildi sporta kluba “ZZK” vadītājam N. Zviedrim, izskaidrojot LRF 
budžeta līdzekļu izlietojumu šosejas izlašu darbības daļējai nodrošināšanai un LRF rīkoto šosejas 

sacensību organizēšanai.  
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6. Sponsoru līdzekļu piesaiste šosejas un MTB izlašu vajadzību nodrošināšanai – 

I. Čerbakovs. 
I. Čerbakovs informē padomes locekļus un uzaicinātos par piesaistītajiem sponsoru līdzekļiem 6000 EUR 

apmērā no kompānijas “LNK – Properties” Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlašu dalības daļējai 

nodrošināšanā šī gada pasaules čempionātā. Vienlaikus, I. Čerbakovs norāda, ka nepieciešams piesaistīt 
papildu sponsoru līdzekļus MTB izlases vajadzību nodrošināšanai. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē 

par veicamajiem darbiem sponsoru piesaistīšanai MTB izlases vajadzību nodrošināšanai. E. Dupats 
ierosina T. Marksam sagatavot piedāvājumu “Tokija 2020” potenciālajam MTB izlases ģenerālsponsoram. 

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

par, NOLEMJ: 

6.1. Pieņemt zināšanai I. Čerbakova ziņojumu. 
6.2. Uzdot T. Marksam uz nākamo LRF padomes sēdi sagatavot piedāvājumu “Tokija 2020” potenciālajam 

MTB izlases ģenerālsponsoram.  
 

7. Ziņojums par Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlases gatavību startam pasaules 

čempionātā – I. Japiņš.  
I. Japiņš padomes locekļus un uzaicinātos informē, ka Latvijas izlases sastāvā dalībai pasaules 

čempionātā šosejas riteņbraukšanā iekļauti četri sportisti, bet vēl divi sportisti dalību segs par saviem 
līdzekļiem. I. Japiņš informē par Latvijas izlases apkalpojošā personāla sastāvu un organizatoriskajām 

aktualitātēm. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par gaidāmo Latvijas izlases sportistu dalību pasaules 
čempionātā šosejas riteņbraukšanā.  

 

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

Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu.  
 

8. LRF sezonas godināšanas pasākuma norises datuma maiņa – D. Dimante. 

D. Dimante padomes locekļus un uzaicinātos informē par nepieciešamību veikt izmaiņas LRF godināšanas 
pasākuma norisies datuma izvēlē, kam par iemeslu ir pasākuma norisei plānoto telpu aizņemtība. 

D. Dimante ierosina kā LRF sezonas godināšanas pasākuma norisi noteikt 2017. gada 1. decembri.  

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

par, NOLEMJ: 

Kā LRF sezonas godināšanas pasākuma norises datumu noteikt 2017. gada 1. decembri. 

9. Par LRF piederošā automobiļa “VW Sharan” dāvināšanu sporta klubam “Daugava” – 

D. Dimante.  
D. Dimante informē padomes locekļus, ka neviens no LRF biedriem nav izrādījis interesi par LRF 

piederošā transportlīdzekļa “VW Sharan” iegādi. D. Dimante norāda, ka ir saņemts iesniegums no LRF 
biedra – sporta kluba “Daugava” – kurā lūgts atbalstīt kluba darbību šosejas riteņbraukšanas attīstībā 

Daugavpilī, dāvinot tam LRF piederošo transportlīdzekli “VW Sharan”. D. Dimante norāda, ka sporta klubs 

“Daugava” izveidojis riteņbraukšanas nodaļu, kurā iekļauti bērnu un jauniešu grupu šosejas riteņbraucēji. 
D. Dimante atgādina, ka LRF iepriekš ar velosipēdiem ir atbalstījusi jaunu riteņbraukšanas nodaļu izveidi 

Smiltenē, Carnikavā un Liepājā. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par sporta kluba “Daugava” 
iesniegumu.  

 

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

Dāvināt LRF piederošo transportlīdzekli “VW Sharan” sporta klubam “Daugava”, ar mērķi veicināt 
jaunatnes riteņbraukšanas attīstību Daugavpilī.  
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10. LRF rīkoto šosejas un MTB  sacensību budžeta projekta izskatīšana 2018. gada sezonai – 
D. Dimante.  

D. Dimante padomes locekļus un uzaicinātos iepazīstina ar 2018. gada plānoto LRF rīkoto un atbalstīto 
Latvijas šosejas, kā arī MTB sacensību budžeta projektu. Padomes locekļi diskutē par 2018. gada šosejas 

un MTB sacensību budžetu projekta pozīcijām.  

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

par, NOLEMJ: 

Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu.  

11. Diskusija par LRF Ētikas komisijas izveidošanas nepieciešamību – D. Dimante. 
D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar ieceri par LRF Ētikas komisijas izveidi. 

Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF Ētikas komisijas izveides nepieciešamību un tās funkcijām. 

E. Dupats izsaka priekšlikumu uzdot D. Dimantei apzināt LRF biedrus, ar mērķi noskaidrot to viedokli par 
LRF Ētikas komisijas izveidošanas nepieciešamību. Vienlaikus, E. Dupats aicina uzdot D. Dimantei lūgt LRF 

biedrus, kuri pauduši viedokli par LRF Ētikas komisijas izveides nepieciešamību, izvirzīt savus kandidātus 

komisijai  

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

par, NOLEMJ: 
11.1. Uzdot D. Dimantei līdz nākamajai padomes sēdei apzināt LRF biedru viedokli par LRF Ētikas 

komisijas izveides nepieciešamību.  
11.2. Uzdot D. Dimantei līdz nākamajai padomes sēdei lūgt LRF biedriem, kuri pauduši viedokli par LRF 

Ētikas komisijas izveides nepieciešamību, izvirzīt kandidātus darbam komisijā.  
 

Pulksten 13:40 padomes sēdi atstāj Laura Stepane.  

 
12. Dažādi: 

12.1. Informācija par Olimpiskās solidaritātes programmas “Tokija 2020”  stipendiātiem – 
D. Dimante. 

D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos par Olimpiskās solidaritātes stipendiju programmu 

“Tokija 2020”, kas izveidota ar mērķi sekmēt talantīgo sportistu gatavošanos un kvalificēšanos 2020. gada 
Tokijas Olimpiskajām spēlēm. D. Dimante norāda, ka no riteņbraukšanas veidu pārstāvjiem stipendijas 

piešķirtas BMX braucējiem: Vinetai Pētersonei un Kristenam Krīgeram, šosejas riteņbraucējam Tomam 
Skujiņam un MTB riteņbraucējam Arnim Pētersonam. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 

riteņbraukšanas veidu pārstāvjiem, kuriem piešķirtas Olimpiskās solidaritātes stipendijas “Tokija 2020”.  

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

Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu.  

12.2. Par LRF kandidāta izvirzīšanu biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” ārkārtas 
kopsapulces valdes locekļu vēlēšanām – D. Dimante.  

D. Dimante informē par gaidāmo biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” ārkārtas kopsapulci, kurā 
kā viens no darba kārtības jautājumiem iekļauts piecu valdes locekļu ievēlēšana. D. Dimante aicina 

padomes locekļus un uzaicinātos diskutēt par nepieciešamību izvirzīt LRF kandidātu uz valdes locekļa 

vēlēšanām. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par gaidāmo biedrības “Latvijas Sporta federāciju 
padome” ārkārtas kopsapulci un nepieciešamību izvirzīt LRF kandidātu uz valdes locekļa vēlēšanām.  

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

12.2.1. Izvirzīt LRF padomes locekļa Raimonda Graubes kandidatūru uz biedrības “Latvijas Sporta 

federāciju padome” valdes locekļu vēlēšanām. 
12.2.2 Uzdot D. Dimantei pieteikt Raimonda Graubes kandidatūru uz biedrības “Latvijas Sporta federāciju 

padome” valdes locekļa vēlēšanām.  
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Padome darbu beidz pulksten 14:00  
Nākamā padomes sēde noteikta 17. oktobrī.  

 

 
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   ____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


