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 Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr. 40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 37 
 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2020. gada 21. jūlijā, pulksten 10:00 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, 
Edgars Dupats, Raimonds Graube, Laura Stepane.   
 
Uzaicināti: ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektors Toms Markss, BMX menedžeris Artis 
Ozols, šosejas un MTB menedžeris Armands Bēcis. 
 
Padome sanākusi četru 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 apstiprināšana – I. Japiņš. 
2. Ziņojums par LRF finansiālo stāvokli jūnija mēnesī – A. Ozols. 
3.  Ziņojums par aizvadīto LRF biedru kopsapulci – T. Markss. 
4.  Ziņojums par aktuālo situāciju LRF sadarbībā ar vadošajām Latvijas sporta organizācijām – 
T. Markss. 
5. Latvijas šosejas riteņbraukšanas sportistu atlases kritēriju dalībai Latvijas junioru un 
pieaugušo izlases sastāvā 2020. gada Eiropas čempionātā šosejas riteņbraukšanā projekta 
izskatīšana un apstiprināšana – A. Bēcis. 
6. Latvijas BMX sportistu atlases kritēriju dalībai Latvijas jaunatnes izlases sastāvā 2020. gada 
Eiropas čempionātā BMX riteņbraukšanā projekta izskatīšana un apstiprināšana – A. Ozols. 
7. Latvijas BMX sportistu atlases kritēriju dalībai Latvijas pieaugušo izlases sastāvā 2020. gada 
Eiropas čempionātā BMX riteņbraukšanā projekta izskatīšana un apstiprināšana – A. Ozols. 

8. Ziņojums par Latvijas un Lietuvas čempionātu MTB Olimpiskajā krosā – T. Markss. 
9. Ziņojums par UCI solidaritātes programmas realizēšanas iespēju Latvijā 2020. gadā – T. 
Markss. 
10. Ziņojums par gatavošanos "Baltic Chain tour" velobraucienam – I. Japiņš. 

 
1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana – I. Japiņš. 
I. Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr. 36  
apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Laurai 
Stepanei par,  NOLEMJ:  
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokola Nr. 36 redakciju. 
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2. Ziņojums par LRF finansiālo stāvokli jūnija mēnesī – A. Ozols. 
A. Ozols informē padomes locekļus un uzaicinātos par LRF finansiālo stāvokli 2020. jūnija 
mēnesī. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF budžeta ieņēmumu un izdevumu 
pozīcijām. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Laurai 
Stepanei par,  NOLEMJ:  
Pieņemt zināšanai A. Ozola ziņojumu.  
 
3.  Ziņojums par aizvadīto LRF biedru kopsapulci – T. Markss. 
T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par aizvadīto LRF biedru kopsapulci. T. 
Markss norāda, ka no 58 LRF biedriem, kopsapulcē piedalījās 39 biedri. T. Markss informē par 
pieņemtajiem lēmumiem. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF biedru kopsapulces 
norisi.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Laurai 
Stepanei par,  NOLEMJ:  
Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu.  
 
4.  Ziņojums par aktuālo situāciju LRF sadarbībā ar vadošajām Latvijas sporta 
organizācijām – T. Markss. 
T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par aktuālo situāciju LRF sadarbībā ar 
Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP) un Latvijas Olimpisko komiteju (LOK). T. Markss 
norāda, ka LSFP turpina darba procesu ar Izglītības un zinātnes ministriju par papildus valsts 
finansējuma piešķiršanu atzītajām sporta veidu federācijām to pamatdarbības nodrošināšanai 
pēc vīrusa “Covid – 19” izraisītās ārkārtējās situācijas noteiktajiem ierobežojumiem Latvijā. T. 
Markss norāda, ka kā pamatkritērijs papildus valsts finansējuma sadalē ir noteikts federāciju 
iesniegtās aktivitātes par 2019. gadu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par papildus valsts 
finansējuma kārtību. T. Markss informē, ka LRF ir pieteikusi LRF un tās biedru rīkotos 
pasākumus LSFP izsludinātajam sabiedriski nozīmīgo tautas, bērnu un jaunatnes sporta 
pasākumu finansējuma konkursam. T. Markss norāda, ka LRF ir sagatavojusi oficiālu vēstuli 
LOK, ar aicinājumu Olimpiskās sporta izcilības programmā piešķirt atbalstu arī par diviem BMX 
sportistiem, vienu vīrieti un vienu sievieti, ņemot vērā, ka joprojām turpinās Tokijas Olimpiādes 
spēļu kvalifikācija un diviem BMX sportistiem ir labas iespējas kvalificēties Tokijas Olimpiādes 
spēlēm, tomēr oficiāla atbilde no LOK nav saņemta. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Laurai 
Stepanei par,  NOLEMJ:  
4.1. Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu.  
4.2. Uzdot T. Marksam sazināties ar LSFP, ar mērķi iegūt informāciju par kritērijiem, pēc kuriem 
tiek vērtēta viena no atzīto sporta veidu federāciju vērtējamajām aktivitātēm – nodarbojošo 
sportistu skaits.  
4.3. Uzdot LRF valdei pārskatīt spēkā esošos LSFP noteiktos atzīto sporta veidu federāciju 
aktivitāšu, pēc kurām federācijām tiek piešķirts valsts finansējums, kritērijus, kā arī sagatavot 
priekšlikumus šo un citu aktivitāšu kritēriju pilnveidošanai.  
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5. Latvijas šosejas riteņbraukšanas sportistu atlases kritēriju dalībai Latvijas junioru 
un pieaugušo izlases sastāvā 2020. gada Eiropas čempionātā šosejas riteņbraukšanā 
projekta izskatīšana un apstiprināšana – A. Bēcis. 
A. Bēcis iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sastādīto junioru un pieaugušo šosejas 
riteņbraukšanas sportistu atlases kritēriju dalībai Latvijas izlases sastāvā 2020. gada Eiropas 
čempionātā šosejas riteņbraukšanā projektu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 
sastādīto kritēriju projektu. A. Bēcis aicina LRF padomes locekļus balsot par atlases kritēriju 
dalībai Latvijas  junioru un pieaugušo izlases sastāvā 2020. gada Eiropas čempionātā 
apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Laurai 
Stepanei par,  NOLEMJ:  
5.1. Apstiprināt Latvijas šosejas riteņbraukšanas sportistu atlases kritērijus dalībai Latvijas 
junioru un pieaugušo izlases sastāvā 2020. gada Eiropas čempionātā šosejas riteņbraukšanā. 
5.2. Uzdot T. Marksam publicēt LRF padomes apstiprinātos Latvijas šosejas riteņbraukšanas 
sportistu atlases kritērijus dalībai Latvijas junioru un pieaugušo izlases sastāvā 2020. gada 
Eiropas čempionātā šosejas riteņbraukšanā LRF oficiālajā interneta vietnē – www.lrf.lv. 
 
6. Latvijas BMX sportistu atlases kritēriju dalībai Latvijas jaunatnes izlases sastāvā 
2020. gada Eiropas čempionātā BMX riteņbraukšanā projekta izskatīšana un 
apstiprināšana – A. Ozols. 
A. Ozols iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sastādīto jaunatnes BMX sportistu 
atlases kritēriju dalībai Latvijas izlases sastāvā 2020. gada Eiropas čempionātā BMX 
riteņbraukšanā projektu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par sastādīto kritēriju projektu. 
A. Ozols aicina LRF padomes locekļus balsot par atlases kritēriju dalībai Latvijas  jaunatnes 
izlases sastāvā 2020. gada Eiropas čempionātā apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Laurai 
Stepanei par,  NOLEMJ:  
6.1. Apstiprināt Latvijas BMX sportistu atlases kritērijus dalībai Latvijas jaunatnes izlases sastāvā 
2020. gada Eiropas čempionātā BMX riteņbraukšanā. 
6.2. Uzdot T. Marksam publicēt LRF padomes apstiprinātos Latvijas BMX sportistu atlases 
kritērijus dalībai Latvijas jaunatnes izlases sastāvā 2020. gada Eiropas čempionātā BMX 
riteņbraukšanā LRF oficiālajā interneta vietnē – www.lrf.lv. 
 
7. Latvijas BMX sportistu atlases kritēriju dalībai Latvijas pieaugušo izlases sastāvā 
2020. gada Eiropas čempionātā BMX riteņbraukšanā projekta izskatīšana un 
apstiprināšana – A. Ozols. 
A. Ozols iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sastādīto pieaugušo BMX sportistu 
atlases kritēriju dalībai Latvijas izlases sastāvā 2020. gada Eiropas čempionātā BMX 
riteņbraukšanā projektu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par sastādīto kritēriju projektu. 
A. Ozols aicina LRF padomes locekļus balsot par atlases kritēriju dalībai Latvijas  pieaugušo 
izlases sastāvā 2020. gada Eiropas čempionātā apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Laurai 
Stepanei par,  NOLEMJ:  
7.1. Apstiprināt Latvijas BMX sportistu atlases kritērijus dalībai Latvijas pieaugušo izlases 
sastāvā 2020. gada Eiropas čempionātā BMX riteņbraukšanā. 
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7.2. Uzdot T. Marksam publicēt LRF padomes apstiprinātos Latvijas BMX sportistu atlases 
kritērijus dalībai Latvijas pieaugušo izlases sastāvā 2020. gada Eiropas čempionātā BMX 
riteņbraukšanā LRF oficiālajā interneta vietnē – www.lrf.lv. 
 
8. Ziņojums par Latvijas un Lietuvas čempionātu MTB Olimpiskajā krosā – T. Markss. 

T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par Siguldā aizvadīto Latvijas un 
Lietuvas čempionātu MTB Olimpiskajā krosā. T. Markss norāda, ka sacensības pulcēja 
rekordlielu dalībnieku un līdzjutēju skaitu. T. Markss vērš uzmanību uz veiksmīgo 
sadarbību ar Lietuvas Riteņbraukšanas federāciju sacensību organizēšanā, kā arī izceļ 
sacensību ģenerālsponsora – kompānijas “Specialized” – piesaistīšanu. Padomes locekļi 
un uzaicinātie diskutē par sacensību norisi un nākotnes attīstības iecerēm. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Laurai 
Stepanei par,  NOLEMJ:  
Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu.  
 
9. Ziņojums par UCI solidaritātes programmas realizēšanas iespēju Latvijā 2020. 
gadā – T. Markss. 

T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par saņemto vēstuli no 
Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) par piešķirto atbalstu LRF pieteiktajam 
UCI solidaritātes programmas projektam – UCI 1. līmeņa šosejas riteņbraukšanas 
treneru kursu realizēšana Latvijā 2020. gadā. T. Markss norāda, ka UCI informējusi par 
kursu norisi attālinātā veidā, izmantojot Zoom platformu. T. Markss informē par 
nepieciešamību lūgt UCI kursu norisi organizēt klātienē 2021. gadā. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par UCI solidaritātes programmas realizēšanas iespējām Latvijā un 
nepieciešamību 1. līmeņa šosejas riteņbraukšanas treneru kursu norisi lūgt pārcelt uz 
2021. gadu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Laurai 
Stepanei par,  NOLEMJ:  

9.1. Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu. 
9.2. Uzdot T. Marksam sagatavot oficiālu vēstuli UCI, kurā lūgt UCI 1. līmeņa šosejas 
riteņbraukšanas treneru kursu norisi Latvijā pārcelt uz 2021. gadu un organizēt tos 
klātienē.  
 
10. Ziņojums par gatavošanos "Baltic Chain tour" velobraucienam – I. Japiņš. 

I. Japiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos par veiktajiem organizatoriskajiem 
darbiem UCI 2. kategorijas starptautiskā daudzdienu velobrauciena “Baltic Chain tour” 
rīkošanā. I. Japiņš norādā, ka viens no sacensību posmiem notiks Latvijā. Padomes 
locekļi un uzaicinātie diskutē par “Baltic Chain tour” velobrauciena norisi.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Laurai 
Stepanei par,  NOLEMJ:  

Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu.  
 
Padome darbu beidz pulksten 12:00. 
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Nākamā padomes sēde noteikta 2020. gada 20. augustā pulksten 10:00. 
 
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    ____________________________ 
 
 
Protokolists Toms Markss   ____________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,mlm 
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6. Latvijas jaunatnes un pieaugušo izlašu atlases kritēriju Eiropas 
čempionātam BMX riteņbraukšanā projekta izskatīšana un apstiprināšana – 
A. Ozols. 
Apstiprināt ar vienu precizējumu par kandidātu. 
 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem, Laurai 
Stepanei par,  NOLEMJ:  
Apstiprināt. 
 

7. Ziņojums par Latvijas un Lietuvas čempionātu MTB Olimpiskajā krosā – T. 
Markss; 
Uzrunāt LSFP priekšlikumus un virzīt grozījumus MK noteikumus par Policijas 
apmaksām. Izvairīties no nekonkrētības.  
 
8.  
 
 
8. Ziņojums par UCI solidaritātes programmas realizēšanas iespēju Latvijā 
2020. gadā – T. Markss; 
 
9. Ziņojums par gatavošanos "Baltic Chain tour" velobraucienam - I. Japiņš; 
 
 
2. Ziņojumus par LSFP izveidotās darba grupas sagatavotajiem priekšlikumiem 
papildus valsts finansējuma piešķiršanai sporta veidu federācijām – T. Markss 
T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par darba rezultātiem Latvijas Sporta 
federāciju padomes (LSFP) darba grupā, kuras darbības mērķis bija sniegt priekšlikumus par 
papildus valsts finansējuma piešķiršanas sadales kritērijiem atzītajām sporta veidu federācijām. 
T. Markss norāda, ka papildus finansējuma mērķis ir sniegt atbalstu sporta federāciju 
pamatdarbības nodrošināšanā pēc vīrusa “Covid – 19” izraisītās ārkārtējās situācijas. T. Markss 
norāda, ka darba grupa vienojās Izglītības un zinātnes ministrijai ieteikt LRF piedāvāto 
finansējuma sadalījuma principu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par darba grupas 
sniegtajiem priekšlikumiem un LRF lomu to sagatavošanā.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Laurai Stepanei par,  NOLEMJ:  
2.1. Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu. 
2.2. Uzdot T. Marksam turpināt sekot un, nepieciešamības gadījumā, sniegt priekšlikumus 
papildus valsts finansējuma piešķiršanas sadales kārtībai sporta veidu federācijām. 
 
3. Ziņojums par Latvijas Olimpiskās komitejas izsludināto tehniskās programmas 
“Tokija 2020” un Olimpiskās sporta izcilības programmas realizēšanu – Toms 
Markss.  
T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 
sporta veidu komisijas sēdē izskatītajiem jautājumiem. T. Markss norāda, ka LOK arī 2020. gadā 
turpinās tehniskā atbalsta programmu “Tokija 2020”, kurā vasaras sporta veidu federācijām 
tehniskā atbalsta programmā tiks piešķirti kopumā EUR 400 000. T. Markss informē par 
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jaunieviesto Olimpiskās sporta izcilības programmu, kuras kopējais finansējums ir EUR 1 200 
000. T. Markss norāda, ka finansējumu plānots piešķirt tām vasaras sporta veidu federācijām, 
kuru sportisti iekļauti Latvijas Olimpiskās vienības A vai Tokijas sastāvos. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par LRF iespējām iegūt finansējumu tehniskajā atbalsta programmā “Tokija 
2020” un Olimpiskajā sporta izcilības programmā.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Laurai Stepanei par,  NOLEMJ:  
3.1. Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu. 
3.2. Uzdot T. Marksam sagatavot oficiālu LRF vēstuli LOK, ar aicinājumu Olimpiskās sporta 
izcilības programmā piešķirt atbalstu arī par diviem BMX sportistiem, vienu vīrieti un vienu 
sievieti, ņemot vērā, ka joprojām turpinās Tokijas Olimpiādes spēļu kvalifikācija un diviem BMX 
sportistiem ir labas iespējas kvalificēties Tokijas Olimpiādes spēlēm.  
 
4. Ziņojums par LRF finansiālo stāvokli – A. Ozols. 
A. Ozols informē padomes locekļus un uzaicinātos par LRF finansiālo stāvokli 2020. maija 
mēnesī. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF budžeta ieņēmumu un izdevumu 
pozīcijām. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Laurai Stepanei par,  NOLEMJ:  
Pieņemt zināšanai A. Ozola ziņojumu.  
 
5. LRF stratēģiskā plāna izstrāde velotreka projekta realizēšanai Biķernieku 
kompleksajā sporta bāzē – T. Markss. 
T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par nepieciešamību izstrādāt stratēģisko 
plānu, kura mērķis būtu velotreka projekta realizēšana Biķernieku kompleksajā sporta bāzē. T. 
Markss norāda, ka šobrīd aktīvi tiek atbalstīta un veicināta infrastruktūras objektu būvniecība 
valstī. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par velotreka būvniecības iespējām Biķernieku 
kompleksajā sporta bāzē. E. Dupats informē, ka Latvijas Vieglatlētikas savienība ir paudusi vēlmi 
būt partneris velotreka un vieglatlētikas manēžas vienotai būvei Biķernieku kompleksajā sporta 
bāzē. T. Markss aicina I. Japiņu rīkot atkārtotu tikšanos ar Ceļu satiksmes un drošības direkcijas 
valdes locekli Aivaru Aksenoku, lai iepazītos ar aktuālo situāciju un vienotos par stratēģiskā 
plāna izstrādi.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Laurai Stepanei par,  NOLEMJ:  
5.1. Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu. 
5.2. Uzdot I. Japiņam organizēt tikšanos ar Ceļu satiksmes un drošības direkcijas valdes locekli 
Aivaru Aksenoku, lai iepazītos ar aktuālo situāciju un vienotos par velotreka un vieglatlētikas 
manēžas stratēģiskā plāna izstrādi.  
 
6. Ziņojums par Latvijas kausa šosejas riteņbraukšanā sezonas sākumu – T. Markss. 
T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par Latvijas kausa šosejas riteņbraukšanā 
sezonu. T. Markss norāda, ka šogad sacensību seriālā iekļauti kopumā 14 posmi. T. Markss 
informē, ka pirmajā posmā – Valkas velobraucienā – sporta braucienā piedalījās rekordliels 
dalībnieku skaits – 200 sportisti. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par Latvijas kausa 
šosejas riteņbraukšanā sezonas norisi.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Laurai Stepanei par,  NOLEMJ:  
Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu.  
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Padome darbu beidz pulksten 11:45. 
Nākamā padomes sēde noteikta 2020. gada 21. jūlijā pulksten 10:00   
 
 
Igo Japiņš       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Prezidents     ____________________________ 
 
Edgars Dupats       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
 
Laura Stepane 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes locekle     ____________________________ 
 
 
Protokolists Toms Markss   ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


