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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 20 
 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2018. gada 15. novembrī, pulksten 14:00 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, 
Edgars Dupats, Andris Kreislers.   
 
Uzaicināti: Ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, preses sekretārs 
Toms Markss, BMX menedžeris Artis Ozols, šosejas un MTB izlašu menedžeris Armands Bēcis, 
riteņbraukšanas veterānu kustības pārstāvis Imants Stradiņš.  
 
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. Par atbalsta sniegšanu LRF Veterānu pasākuma rīkošanai – I. Stradiņš. 
3. LRF šosejas un MTB sacensību organizatoru noteikumu apstiprināšana – T. Markss. 
4. Par LRF “Čempionu vakara” norisi – T. Markss.  
5. Biedrības «BMX aģentūra» iesnieguma izskatīšana par iestāšanos biedrībā “Latvijas 
Riteņbraukšanas federācija” – A. Ozols.  
6. Par 2019. gada Eiropas čempionāta BMX riteņbraukšanā rīkošanu – E. Dupats. 
7. Par šosejas un MTB riteņbraukšanas elites izlašu sportistu gatavošanos Tokijas Olimpiskajām 
spēlēm – I. Japiņš.  
 
1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – I. Japiņš. 
I.Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr.20 apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.20. 
 
2. Par atbalsta sniegšanu LRF Veterānu pasākuma rīkošanai – I. Stradiņš. 
I. Stradiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos par ieceri 2019. gada 19. janvārī rīkot 
tradicionālo LRF Veterānu pasākumu, kurā piedalīties vēlmi izteikuši šosejas riteņbraukšanas 
sporta veterāni. I. Stradiņš norāda, ka kā pasākuma norises vieta paredzēta “VEF Kultūras pils”. 
I. Stradiņš lūdz LRF piešķirt līdzfinansējumu pasākuma rīkošanai 500 EUR apmērā. Padomes 
locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF Veterānu pasākuma norises formātu un LRF 
līdzfinansējuma apmēru.  
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
Atbalstīt LRF Veterānu pasākuma rīkošanu, piešķirot līdzfinansējumu 500 EUR apmērā no LRF 
līdzekļiem.  
 
3. LRF šosejas un MTB sacensību organizatoru noteikumu apstiprināšana –
T. Markss. 
T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par aizvadīto LRF šosejas un MTB sacensību 
organizatoru sapulci, kuras laikā tika izskatīts LRF šosejas un MTB sacensību organizatoru 
noteikumu projekts 2019. gada sezonai. T. Markss norāda, ka, atšķirībā no 2018. gada 
noteikumiem, noteiktas stingrākas prasības šosejas riteņbraukšanas sacensību norisē. 
Vienlaikus, T. Markss informē par ieceri 2019. gada sezonā šosejas riteņbraukšanas sacensību 
rīkotājiem dot iespēju sacensības reģistrēt kā LRF Latvijas kausa posmu, bet MTB sacensību 
rīkotājiem tiks dota iespēja iekļaut sacensības Latvijas Nacionālajā MTB rangā. Padomes locekļi 
un uzaicinātie diskutē par noteikumu projektu un plānoto Latvijas kausa šosejas riteņbraukšanā 
ieviešanu. T. Markss aicina balsot par LRF šosejas un MTB sacensību organizatoru noteikumu 
projekta 2019. gada sezonai apstiprināšanu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
3.1. Apstiprināt 2019. gada LRF šosejas un MTB riteņbraukšanas sacensību organizatoru 
noteikumus.  
3.2. Uzdot T. Marksam publicēt padomes apstiprinātos 2019. gada LRF šosejas un MTB 
riteņbraukšanas sacensību organizatoru noteikumus mājaslapā lrf.lv. 
 
4. Par LRF “Čempionu vakara” norisi – T. Markss.  
T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par LRF “Čempionu vakara” plānoto norisi. 
T. Markss norāda, ka pasākums norisināsies 2019. gada 23. novembrī “VEF Kultūras pilī”. 
Iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar pasākuma scenāriju un jaunumiem, kas būs 
atšķirīgi no iepriekšējiem gadiem.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu.  
 
5. Biedrības «BMX aģentūra» iesnieguma izskatīšana par iestāšanos  biedrībā 
“Latvijas Riteņbraukšanas federācija” – A. Ozols.  
A. Ozols informē padomes locekļus un uzaicinātos par biedrības “BMX aģentūra” iesniegumu, 
kurā tiek lūgta organizācijas uzņemšana biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”. A. Ozols 
norāda, ka “BMX aģentūra” ir Ventspils pilsētas BMX klubs, kurā tiek uzņemti dažāda vecuma 
BMX sportisti. A. Ozols norāda, ka “BMX aģentūra” sportisti no 2019. gada sezonas piedalīsies 
LRF rīkotajās Latvijas BMX sacensībās. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par biedrības 
“BMX aģentūra” sagatavoto iesniegumu. 
  
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
Uzņemt biedrību “BMX aģentūra” biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” kā juridisko 
biedru, nosakot tai biedru iestāšanās un gada maksu padomes apstiprinātajā apmērā.  
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6. Par 2019. gada Eiropas čempionāta BMX riteņbraukšanā rīkošanu – E. Dupats. 
E. Dupats informē padomes locekļus un uzaicinātos par paveikto 2019. gada Eiropas 
čempionāta BMX riteņbraukšanā rīkošanā Valmierā. E. Dupats ziņo par uzsākto sadarbību ar 
Valmieras pilsētas pašvaldību un Vidzemes Olimpisko centru, kura teritorijā tiek veikta 
čempionāta trases būvniecība. Informē, ka joprojām LRF nav saņēmusi Nacionālās sporta 
padomes lēmumu par lūgtā valsts līdzfinansējuma čempionāta rīkošanai piešķiršanu. E. Dupats 
pauž viedokli, ka tas apgrūtina čempionāta organizēšanas darbu realizāciju. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par 2019. gada Eiropas čempionāta BMX riteņbraukšanā rīkošanas Valmierā 
turpmākajiem darbiem un LRF iesaisti tajos.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai E. Dupata ziņojumu.  
 
7. Par šosejas un MTB riteņbraukšanas elites izlašu sportistu gatavošanos Tokijas 
Olimpiskajām spēlēm – I. Japiņš.  
I. Japiņš iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos par ieceri 2019. un 2020. gada sezonās 
rīkot nometnes augstkalnes apstākļos Latvijas vadošajiem elites izlases šosejas riteņbraucējiem, 
ar mērķi labāk sagatavoties Tokijas Olimpiskajām spēlēm. I. Japiņš norāda, ka par šo ieceri ir 
informējis šosejas riteņbraukšanas izlases sportistus – Tomu Skujiņu, Kristu Neilandu un Emīlu 
Liepiņu – kuri pauduši atbalstu iecerei aizvadīt nometnes augstkalnes apstākļos, lai labāk 
sagatavotos 2020. gada Tokijas Olimpiskajām spēlēm. I. Japiņš informē par MTB elites izlases 
sportistu – Arņa Pētersona un Mārtiņa Blūma – paveikto 2018. gada sezonā un nepieciešamo 
darbu, lai vismaz viens no abiem sportistiem kvalificētos Tokijas Olimpisko spēļu MTB 
sacensībām. Norāda uz neskaidrību par Arņa Pētersona iespējām kvalitatīvi sagatavoties un 
startēt 2019. gada Pasaules kausa izcīņas posmos MTB XCO krosā un citās augsta mēroga 
sacensībās. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par Latvijas šosejas un MTB sportistu 
iespējām kvalificēties Tokijas Olimpiskajām spēlēm un nepieciešamajiem darbiem, lai sekmētu 
sportistu kvalificēšanos šim sporta forumam.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Andrim Kreisleram par,  
NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu.  
 
Padome darbu beidz pulksten 15:45. 
Nākamā padomes sēde noteikta 2018.gada 14. decembrī. 
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Igo Japiņš       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Prezidents     ____________________________ 
 
Edgars Dupats       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
 
 
Andris Kreislers 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
 
 
 
 
Protokolists Toms Markss   ____________________________ 
 
 


