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 Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 32 
 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2019. gada 10. martā, pulksten 10:00 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, 
Edgars Dupats, Raimonds Graube, Andris Kreislers.  
 
Uzaicināti: ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, preses sekretārs 
Toms Markss, BMX menedžeris Artis Ozols, grāmatvede Rita Veide. 
 
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. Biedrības “BMX Ādaži” iesnieguma par iestāšanos biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas 
federācija” izskatīšana – A. Ozols. 
3. Pļaviņu novada pašvaldības iesnieguma par iestāšanos biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas 
federācija” izskatīšana – T. Markss. 
4. Ziņojumi par 2019. gada LRF ieņēmumu/ izdevumu tāmēm un 2020. gada LRF budžeta 
projektu – D. Dimante. 
5. Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases kritēriju 2020. gada Eiropas čempionātam projekta 
izskatīšana un apstiprināšana – A. Ozols. 
6. Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases kritēriju 2020. gada pasaules un Eiropas 
čempionātiem projekta izskatīšana un apstiprināšana – A. Ozols. 
7. Par 2019. gada LRF ikgadējās biedru kopsapulces norises datuma apstiprināšanu – D. 
Dimante. 
8. Ziņojums par tikšanos ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes locekli Aivaru Aksenoku – 
I. Japiņš.  
9. Par Lietuvas Riteņbraukšanas federācijas prezidenta Romualda Bakuša atkāpšanos – I. 
Japiņš. 
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1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – I. Japiņš. 
I. Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr. 31  
apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ:  
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokola Nr. 31 redakciju. 
 
2. Biedrības “BMX Ādaži” iesnieguma par iestāšanos biedrībā “Latvijas 
Riteņbraukšanas federācija” izskatīšana – A. Ozols. 
A. Ozols informē padomes locekļus un uzaicinātos ar biedrības “BMX Ādaži” iesniegumu par 
iestāšanos biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”. A. Ozols norāda, ka biedrība “BMX 
Ādaži” šobrīd Ādažu novadā attīsta un pilnveido BMX trasi, kluba braucēji piedalās LRF rīkotajās 
BMX sacensībās, bet kluba vadība piedalās BMX kluba padomes sēdēs. A. Ozols informē, ka 
“BMX Ādaži” vēlas turpināt savu attīstību, tostarp organizēt oficiālas BMX sacensības, tādēļ tai ir 
būtiski kļūt par LRF juridisko biedru. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par biedrības “BMX 
Ādaži” iesniegumu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ:  
Uzņemt biedrību “BMX Ādaži” biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” kā juridisko biedru, 
nosakot tai biedru iestāšanās un gada maksu padomes apstiprinātajā apmērā.  
 

3. Pļaviņu novada pašvaldības iesnieguma par iestāšanos biedrībā “Latvijas 

Riteņbraukšanas federācija” izskatīšana – T. Markss. 
T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos ar Pļaviņu novada pašvaldības iesniegumu 
par iestāšanos biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”. T. Markss norāda, ka Pļaviņu 
novada pašvaldība vēlas oficiāli organizēt un iekļaut LRF kalendārā tās rīkotās šosejas 
riteņbraukšanas sacensības – “Pļaviņu Neatkarības dienas velobrauciens”, tādēļ tai ir būtiski kļūt 
par LRF juridisko biedru. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par Pļaviņu novada pašvaldības 
iesniegumu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ:  
Uzņemt Pļaviņu novada pašvaldību biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” kā juridisko 
biedru, nosakot tai biedru iestāšanās un gada maksu padomes apstiprinātajā apmērā.  
 
4. Ziņojumi par 2019. gada LRF ieņēmumu/ izdevumu tāmēm un 2020. gada LRF 
budžeta projektu – D. Dimante. 
A. Ozols, T. Markss un D. Dimante padomes locekļiem un uzaicinātajiem ziņo par 2019. gada 
LRF BMX izlašu un BMX sacensību, šosejas un MTB sacensību, kā arī LRF biroja ieņēmumu un 
izdevumu tāmēm. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 2019. gada LRF ieņēmumu un 
izdevumu tāmju pozīcijām. E. Dupats aicina biroja darbiniekiem vienoties par vienotu formātu, 
kurā līdz 17. martam sagatavot izskatīšanai un apstiprināšanai padomē 2019. gada LRF 
ieņēmumu un izdevumu tāmes par LRF biroju, BMX sacensībām un BMX izlasēm, šosejas un 
MTB sacensībām, kā arī šosejas un MTB izlasēm. D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un 
uzaicinātos ar 2020. gada LRF plānotajām ieņēmumu un izdevumu pozīcijām. D. Dimante aicina 
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padomes locekļus saglabāt LRF uz sadarbības līgumu pamata piešķirtā Latvijas Olimpiskās 
komitejas, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Sporta federāciju 
padomes finansējumu proporcionālo sadalījumu 2019. gada līmenī. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par LRF plānotajām ieņēmumu un izdevumu pozīcijām. I. Japiņš vērš 
uzmanību uz nepietiekamo plānoto finansējumu šosejas riteņbraukšanas izlases darbam. I. 
Japiņš, ņemot vērā to, ka Tokijas olimpiskajām spēlēm ir kvalificējušies divi šosejas 
riteņbraucēji, aicina balsot par Latvijas Olimpiskās komitejas piešķirtā finansējuma augsta 
sasnieguma sportam pārdali starp šosejas un MTB riteņbraukšanas izlasēm, nosakot, ka šosejas 
riteņbraukšanas izlašu darbam tiek piešķirts finansējums EUR 5400 apmērā, bet MTB 
riteņbraukšanas izlašu darbam finansējums tiek piešķirts EUR 3000 apmērā.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ:  
4.1. Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu. 
4.2. Uzdot LRF biroja darbiniekiem līdz 17. martam vienotā formātā sagatavot izskatīšanai un 
apstiprināšanai padomē 2019. gada LRF ieņēmumu un izdevumu tāmes par LRF biroju, BMX 
sacensībām un BMX izlasēm, šosejas un MTB sacensībām, kā arī šosejas un MTB izlasēm. 
4.3. Saglabāt LRF uz sadarbības līgumu pamata piešķirtā Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrijas un Latvijas Sporta federāciju padomes finansējuma proporcionālo 
sadalījumu  2019. gada līmenī. 
4.4. Apstiprināt izmaiņas Latvijas Olimpiskās komitejas piešķirtā augsta sasnieguma sporta 
finansējuma proporcionālajā sadalē starp šosejas un MTB riteņbraukšanas izlasēm, nosakot, ka 
šosejas riteņbraukšanas izlašu darbam tiek piešķirts finansējums EUR 5400 apmērā, bet MTB 
riteņbraukšanas izlašu darbam finansējums tiek piešķirts EUR 3000 apmērā.  
4.5. Apstiprināt 2020. gada LRF budžetu ar augstāk minētajām izmaiņām.  
 
5. Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases kritēriju 2020. gada Eiropas čempionātam 
projekta izskatīšana un apstiprināšana – A. Ozols. 
A. Ozols iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sastādīto Latvijas jaunatnes BMX izlases 
atlases kritēriju 2020. gada Eiropas čempionātam projektu. Padomes locekļi un uzaicinātie 
diskutē par sastādīto kritēriju projektu. A. Ozols aicina LRF padomes locekļus balsot par Latvijas 
jaunatnes BMX izlases atlases kritēriju 2020. gada Eiropas čempionātam apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ:  
5.1. Apstiprināt Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases kritērijus 2020. gada Eiropas 
čempionātam. 
5.2. Uzdot T. Marksam publicēt LRF padomes apstiprinātos Latvijas jaunatnes BMX izlases 
atlases kritērijus 2020. gada Eiropas čempionātam LRF oficiālajā interneta vietnē – www.lrf.lv. 
 
6. Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases kritēriju 2020. gada pasaules un Eiropas 
čempionātiem projekta izskatīšana un apstiprināšana – A. Ozols. 
A. Ozols iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sastādīto Latvijas pieaugušo BMX izlases 
atlases kritēriju 2020. gada pasaules un Eiropas čempionātiem projektu. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par sastādīto kritēriju projektu. A. Ozols aicina LRF padomes locekļus balsot 
par Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases kritēriju 2020. gada pasaules un Eiropas 
čempionātiem apstiprināšanu. 
 

http://www.lrf.lv/
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ:  
6.1. Apstiprināt Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases kritērijus 2020. gada pasaules un Eiropas 
čempionātiem. 
6.2. Uzdot T. Marksam publicēt LRF padomes apstiprinātos Latvijas pieaugušo BMX izlases 
atlases kritērijus 2020. gada pasaules un  Eiropas čempionātiem LRF oficiālajā interneta vietnē – 
www.lrf.lv. 
 
7. Par 2019. gada LRF ikgadējās biedru kopsapulces norises datuma apstiprināšanu 
– D. Dimante. 
D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos par nepieciešamību noteikt 2020. gada 
LRF ikgadējās biedru kopsapulces norises datumu. D. Dimante ierosina kā biedru kopsapulces 
norises datumu noteikt – 2020. gada 26. martu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par  
biedru kopsapulces dienas kārtības projektā iekļaujamajiem jautājumiem. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ:  
Apstiprināt LRF biedru ikgadējās kopsapulces norisi 2020. gada 26. martā. 
 
8. Ziņojums par tikšanos ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes locekli Aivaru 
Aksenoku – I. Japiņš.  
I. Japiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos par LRF tikšanos ar Ceļu satiksmes drošības 
direkcijas (turpmāk – CSDD) valdes locekli Aivaru Aksenoku, kurā tika diskutēts par velotreka 
būvniecības iespējām Biķernieku kompleksajā sporta bāzē. E. Dupats norāda, ka CSDD pēc 
zemes atsavināšanas Biķernieku kompleksajā sporta bāzē paudusi gatavību finansēt velotreka 
projekta izstrādi un piedalīties velotreka būvniecības izmaksu piesaistē. E. Dupats informē, ka 
LRF ieguvusi informāciju par velotreka būvniecības izmaksām un treka specifiku Dānijas pilsētas 
Odenses velotrekā. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par citu valstu velotreku piemēriem, 
nepieciešamību uzrunāt citas Latvijas sporta veidu federācijas, kuras būtu ieinteresētas 
velotreka vidū realizēt savus sporta veidus, kā arī nepieciešamību aktualizēt velotreka 
būvniecības nepieciešamību Latvijā mediju un sabiedrības vidū.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ:  
8.1. Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu.  
8.2. Uzdot T. Marksam līdz nākamajai padomes sēdei apzināt tehnisko informāciju par 
Nīderlandes pilsētas Apeldornas velotreku. 
 
9. Par Lietuvas Riteņbraukšanas federācijas prezidenta Romualda Bakuša 
atkāpšanos – I. Japiņš.  
I. Japiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos par Lietuvas Riteņbraukšanas federācijas 
prezidenta Romualda Bakuša atkāpšanos no amata personīgu iemeslu dēļ. Informē, ka par 
jauno federācijas prezidentu ievēlēts Elijus Čivlilis. I. Japiņš norāda, ka šajā gadā plānota 
Latvijas un Lietuvas riteņbraukšanas federāciju kopēji rīkoti nacionālie čempionāti šosejas, BMX 
un MTB riteņbraukšanā. T. Markss norāda, ka Lietuvas Riteņbraukšanas federācija pēc tās 
prezidenta maiņas apstiprinājusi, ka sadarbība čempionātu rīkošanā turpinās un nosacījumi nav 
mainījušies. I. Japiņš pauž neziņu par Lietuvas Riteņbraukšanas federācijas iesaisti daudzdienu 
velobrauciena “Baltic Chain Tour” rīkošanā. 

http://www.lrf.lv/
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem un Andrim 
Kreisleram par,  NOLEMJ:  
Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu.  
 
Padome darbu beidz pulksten 13:00. 
Nākamā padomes sēde noteikta 2020. gada 26. martā pulksten 10:00   
 
 
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   ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


