
LRF Padomes sēdes protokols Nr.22 1 

 

Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 
Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 
 

Padomes sēdes protokols Nr. 22 
 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2019. gada 31. janvārī, pulksten 14:00 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, 
Edgars Dupats, Laura Stepane Andris Kreislers, Raimonds Graube. 
 
Uzaicināti: Ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, preses sekretārs 
Toms Markss, BMX menedžeris Artis Ozols, šosejas un MTB izlašu menedžeris Armands Bēcis, 
Latvijas MTB izlases galvenais treneris Normunds Noreiko, “Zwift Latvia” pārstāvis Kaspars 
Garda, sporta kluba “Baker Sport” pārstāvis Kristofers Bindemanis, sporta kluba “ZZK” 
menedžeris Andris Rozītis, sporta kluba “ZZK” treneris Vilmārs Tomsons, zvērināts advokāts 
Benno Butulis.  
 
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. Sporta kluba "Baker Sport" iesnieguma izskatīšana par iestāšanos biedrībā "Latvijas 
Riteņbraukšanas federācija" – K. Bindemanis. 
3. Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolas iesnieguma izskatīšana par iestāšanos biedrībā 
“Latvijas Riteņbraukšanas federācija” – T. Markss. 
4. LRF juridiskā biedra SIA “Alpha Baltic” neizpildītās finansiālās saistības pret LRF un 
Starptautisko Riteņbraukšanas savienību – D. Dimante.  
5. Biedrības “Latvijas Kalnu divriteņu attīstības centrs” iesnieguma izskatīšana par Latvijas 
čempionāta statusa piešķiršanu Zwift riteņbraukšanas sacensībām – T. Markss, K. Garda.  
6. Par LRF akcepta sniegšanu komandas “ZZK” reģistrēšanai UCI platformā – I. Čerbakovs. 
7. Ziņojums par tikšanos ar Murjāņu sporta ģimnāzijas vadību – I. Japiņš.  
8. Latvijas sportistu atlases kritēriju dalībai Tokijas Olimpisko spēļu BMX Freestyle disciplīnas 
sacensībās projekta izskatīšana un apstiprināšana – A. Ozols. 
9. Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases kritēriju 2019. gada Eiropas un pasaules čempionātiem 
projekta izskatīšana un apstiprināšana – A. Ozols.  
10. Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases kritēriju 2019. gada sezonai un 2020. gada pasaules 
čempionātam projekta izskatīšana un apstiprināšana – A. Ozols.  
11. Latvijas sportistu atlases kritēriju dalībai Tokijas Olimpisko spēļu šosejas riteņbraukšanas 
sacensībās projekta izskatīšana un apstiprināšana – A. Bēcis. 
12. Ziņojums par aizvadīto Ziemeļvalstu riteņbraukšanas federāciju apvienības dalībvalstu 
tikšanos – 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. 21  
apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Andrim 
Kreisleram un Raimondam Graubem par,  NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.21. 
 
2. Sporta kluba "Baker Sport" iesnieguma izskatīšana par iestāšanos biedrībā 
"Latvijas Riteņbraukšanas federācija" – K. Bindemanis. 
K. Bindemanis informē padomes locekļus uz uzaicinātos par sporta kluba “Baker Sport” 
līdzšinējo darbību un plānoto darbību nākotnē. K. Bindemanis norāda, ka sporta klubs “Baker 
Sport” uzsācis darbu pie nacionālā mēroga šosejas un MTB riteņbraukšanas komandas izveides, 
kā arī pie divu Latvijā plānotu kalnu riteņbraukšanas sacensību rīkošanas. K. Bindemanis aicina 
padomes locekļus uzņemt sporta klubu “Baker Sport” biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas 
federācija”, lai būtu iespējams atbilstoši spēkā esošajiem LRF šosejas un MTB riteņbraukšanas 
organizatoru noteikumiem, reģistrēt “Baker Sport” rīkotās sacensības LRF Nacionālajā sacensību 
kalendārā. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par sporta kluba “Baker Sport” darbības 
plāniem un vēlmi tikt uzņemtiem biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Andrim 
Kreisleram un Raimondam Graubem par,  NOLEMJ: 
Uzņemt sporta klubu “Baker Sport” biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” kā juridisko 
biedru, nosakot tai biedru iestāšanās un gada maksu padomes apstiprinātajā apmērā. 
 
3. Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolas iesnieguma izskatīšana par 
iestāšanos biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” – T. Markss. 
T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par saņemto iesniegumu no Smiltenes 
bērnu un jaunatnes sporta skolas, kurā lūgts to uzņemt biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas 
federācija”. T. Markss norāda, ka Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skola iesniegusi 
Smiltenes novada domes pilnvaru par tiesībām, uzņemšanas gadījumā, to pārstāvēt biedrībā 
“Latvijas Riteņbraukšanas federācija”. T. Markss informē, ka Smiltenes bērnu un jaunatnes 
sporta skolā kopš 2014. gada ir atjaunota šosejas riteņbraukšanas nodaļa, bet tās sportisti 
regulāri piedalās LRF rīkotajās sacensībās. T. Markss norāda, ka kopš 2002. gada Smiltenes 
bērnu un jaunatnes sporta skolā izveidota arī BMX riteņbraukšanas nodaļa, kurā iekļauti BMX 
kluba “Silvas ziķeri” sportisti. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par Smiltenes bērnu un 
jaunatnes sporta skolas darbību un riteņbraukšanas veidu attīstību tajā.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Andrim 
Kreisleram un Raimondam Graubem par,  NOLEMJ: 
Uzņemt Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolu biedrībā “Latvijas Riteņbraukšanas 
federācija” kā juridisko biedru, nosakot tai biedru iestāšanās un gada maksu padomes 
apstiprinātajā apmērā. 
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4. LRF juridiskā biedra SIA “Alpha Baltic” neizpildītās finansiālās saistības pret LRF 
un Starptautisko Riteņbraukšanas savienību – D. Dimante.  
D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos par LRF juridiskā biedra – SIA “Alpha 
Baltic Sport” – neizpildītajām finansiālajām saistībām pret LRF. D. Dimante norāda, ka SIA 
“Alpha Baltic sport” nav veikusi kalendārās maksas rēķina apmaksu par tās rīkoto sacensību – 
“Ķekavas velomaratona”, “Neatkarības dienas velobrauciena Jūrmalā”, “Latvijas velo svētku 
Olainē” un “Jūrmalas MTB velomaratona” – ievietošanu LRF Nacionālajā sacensību kalendārā 
atbilstoši 2018. gada LRF šosejas un MTB sacensību organizatoru noteikumiem. D. Dimante 
iepazīstina ar saņemto informāciju no Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (turpmāk 
tekstā – UCI), kurā tā informē LRF par SIA “Alpha Baltic” nenokārtotajām finansiālajām 
saistībām pret UCI par 2012. gadā pieteikto Jūrmalas MTB velomaratona kalendāro maksu. D. 
Dimante norāda, ka UCI informējusi LRF par SIA “Alpha Baltic” pārraudzībā esošās bijušās UCI 
kontinentālā līmeņa komandas “Alpha Baltic/ Maratoni.lv” nenokārtotajām finansiālajām 
saistībām pret UCI par tās sportistiem piešķirtajām soda naudām. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par SIA “Alpha Baltic” nenokārtotajām finansiālajām saistībām pret LRF un 
UCI. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Andrim 
Kreisleram un Raimondam Graubem par,  NOLEMJ: 
4.1. Uzdot SIA “Alpha Baltic” 30 dienu laikā nokārtot finansiālās saistības pret LRF un UCI. 
4.2. SIA “Alpha Baltic” finansiālo saistību pret LRF un UCI nenokārtošanas gadījumā, nākamajā 
LRF padomes sēdē lemt par tās izslēgšanu no biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”.  
4.3. Uzdot D. Dimantei informēt SIA “Alpha Baltic” par LRF padomes pieņemtajiem lēmumiem 
4.1. un 4.2.  
 
5. Biedrības “Latvijas Kalnu divriteņu attīstības centrs” iesnieguma izskatīšana par 
Latvijas čempionāta statusa piešķiršanu Zwift riteņbraukšanas sacensībām – T. 
Markss, K. Garda.  
T. Markss iepazīstina LRF padomes locekļus un uzaicinātos ar biedrības “Latvijas Kalnu divriteņu 
attīstības centrs” sagatavoto iesniegumu, kurā lūgts LRF piešķirt Latvijas čempionāta statusu 
“Zwift” riteņbraukšanas sacensībām. K. Garda informē par “Zwift” riteņbraukšanas augošo 
popularitāti Latvijā, norādot, ka tas ir pateicīgs veids ziemas periodā,  lai sekmīgi sagatavotos 
vasaras riteņbraukšanas sacensību sezonai. K. Garda iepazīstina ar ideju par plānoto “Zwift” 
riteņbraukšanas sacensību formātu un plānoto dalībnieku skaitu. Padomes locekļi un uzaicinātie 
diskutē par “Zwift” riteņbraukšanas attīstību Latvijā un Latvijas čempionāta statusu piešķiršanu 
biedrības “Latvijas Kalnu divriteņu attīstības centrs” rīkotājām “Zwift” riteņbraukšanas 
sacensībām.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Andrim 
Kreisleram un Raimondam Graubem par,  NOLEMJ: 
5.1. Konceptuāli atbalstīt Latvijas čempionāta statusa piešķiršanu “Latvijas Kalnu divriteņu 
attīstības centrs” rīkotājām “Zwift” riteņbraukšanas sacensībām.  
5.2. Uzdot biedrībai “Latvijas Kalnu divriteņu attīstības centrs” sagatavot un LRF šosejas un MTB 
sacensību menedžerim Tomam Marksam iesniegt detalizētu sacensību norises plānu un oficiālo 
nolikumu.  
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6. Par LRF akcepta sniegšanu komandas “ZZK” reģistrēšanai UCI platformā – I. 
Čerbakovs. 
I. Čerbakovs informē padomes locekļus un uzaicinātos par Latvijas MTB komandas “ZZK” vēlmi 

iegūt UCI MTB komandas statusu. I. Čerbakovs norāda, ka LRF pozitīvi vērtē komandas “ZZK” 

līdzšinējo ieguldījumu Latvijas riteņbraukšanas attīstībā, tomēr LRF ir bažas par komandas 

sastāvā esošā sportista Arņa Pētersona, kurš ir arī Latvijas Nacionālās MTB izlases sportists un 

Starptautiskās Olimpiskās komitejas programmas “Olimpiskā solidaritāte” stipendijas saņēmējs, 

iespējām sekmīgi sagatavoties un startēt 2019. gada Pasaules kausa izcīņas posmos un citās 

augsta mēroga starptautiskajās sacensībās, kurās sportistam būtu iespēja sacensties par 2020. 

gada Tokijas Olimpisko spēļu kvalifikācijas punktiem. A. Rozītis aicina LRF akceptēt komandas 

“ZZK” pieteikumu tikt reģistrētai kā UCI MTB komandai, jo tā ir izpildījusi visus reģistrācijas 

nosacījumus, norādot, ka komanda pilnā apmērā pilda līguma nosacījumus pret tās sastāvā 

esošo sportistu Arni Pētersonu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par komandas “ZZK” 

sadarbību ar Arni Pētersonu, kā arī komandas mērķiem 2019. gada sezonā. E. Dupats norāda, 

ka LRF ir līdzatbildīga Latvijas Olimpiskās komitejas, kas ir programmas “Olimpiskā solidaritāte” 

realizētāja Latvijā, priekšā par to, lai Arnis Pētersons spētu izpildīt noslēgtā programmas 

“Olimpiskās solidaritāte” līguma nosacījumus, kas paredz mērķtiecīgu plānu iesniegšanu un 

realizēšanu, ar mērķi kvalificēties 2020. gada Tokijas Olimpiskajām spēlēm. I. Čerbakovs aicina 

komandu “ZZK” līdz 2019. gada 5. februārim sagatavot un LRF nosūtīt savu darbības plānu 

2019. gada sezonai, tajā iekļaujot arī sportista Arņa Pētersona treniņnometņu un sacensību 

plānu, sportista tehnisko un materiālo nodrošinājumu, treneru un apkalpojošā personāla 

sastāvu. Vienlaikus, LRF aicina komandu “ZZK” sniegt informāciju arī par saviem darbības 

mērķiem 2019. gada sezonā.  

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Andrim 
Kreisleram un Raimondam Graubem par,  NOLEMJ: 
6.1. Uzdot komandai “ZZK” līdz 2019. gada 5. februārim sagatavot un LRF izpilddirektorei D. 
Dimantei nosūtīt savu darbības plānu un izvirzītos mērķus 2019. gada sezonai, tajā iekļaujot arī 
sportista Arņa Pētersona treniņnometņu un sacensību plānu, sportista tehnisko un materiālo 
nodrošinājumu, treneru un apkalpojošā personāla sastāvu. 
6.2. Lemt par LRF akcepta sniegšanu komandas “ZZK” reģistrēšanai UCI platformā pēc 6.1. 
punktā lūgtās informācijas saņemšanas.  
 
7. Ziņojums par tikšanos ar Murjāņu sporta ģimnāzijas vadību – I. Japiņš.  
I. Japiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos par LRF un citu Murjāņu sporta ģimnāzijā 
(turpmāk tekstā – MSĢ) iekļauto sporta veidu pārraugošo federāciju kopīgo tikšanos ar MSĢ 
vadību par MSĢ attīstības iespējām un papildus finansējuma piešķiršanu sporta darba veikšana. 
I. Japiņš norāda, ka MSĢ esošo sporta veidu sekmīgai darbības nodrošināšanai trūkstošais 
finansējums ir 281 000 EUR. I. Japiņš informē, ka MSĢ iekļauto sporta veidu pārraugošās 
federācijas vienojās par aicinājumu palielināt treneru atalgojumu, pamatojot to, ka treneri veic 
savus darba pienākumus arī nedēļas nogalēs. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF 
prioritātēm MSĢ attīstībā.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Andrim 
Kreisleram un Raimondam Graubem par,  NOLEMJ: 
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Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu.  
 
8. Latvijas sportistu atlases kritēriju dalībai Tokijas Olimpisko spēļu BMX Freestyle 
disciplīnas sacensībās projekta izskatīšana un apstiprināšana –  A. Ozols. 
A. Ozols iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sastādīto Latvijas sportistu atlases 
kritēriju dalībai Tokijas Olimpisko spēļu BMX Freestyle disciplīnas sacensībās projektu. Padomes 
locekļi un uzaicinātie diskutē par sastādīto kritēriju projektu. A. Ozols aicina LRF padomes 
locekļus balsot par Latvijas sportistu atlases kritēriju dalībai Tokijas Olimpisko spēļu BMX 
Freestyle disciplīnas sacensībās apstiprināšanu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Andrim 
Kreisleram un Raimondam Graubem par,  NOLEMJ: 
8.1. Apstiprināt Latvijas sportistu atlases kritērijus dalībai Tokijas Olimpisko spēļu BMX Freestyle 
disciplīnas sacensībās. 
8.2. Uzdot T. Marksam publicēt LRF padomes apstiprinātos Latvijas sportistu atlases kritērijus 
dalībai Tokijas Olimpisko spēļu BMX Freestyle disciplīnas sacensībās LRF oficiālajā interneta 
vietnē – www.lrf.lv. 
 
9. Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases kritēriju 2019. gada Eiropas un pasaules 
čempionātiem projekta izskatīšana un apstiprināšana – A. Ozols.  
A. Ozols iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sastādīto Latvijas jaunatnes BMX izlases 
atlases kritēriju 2019. gada Eiropas un pasaules čempionātiem projektu. Padomes locekļi un 
uzaicinātie diskutē par sastādīto kritēriju projektu. A. Ozols aicina LRF padomes locekļus balsot 
par Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases kritēriju 2019. gada Eiropas un pasaules 
čempionātiem apstiprināšanu.  
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Andrim 
Kreisleram un Raimondam Graubem par,  NOLEMJ: 
9.1. Apstiprināt Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases kritērijus 2019. gada Eiropas un pasaules 
čempionātiem. 
9.2. Uzdot T. Marksam publicēt LRF padomes apstiprinātos Latvijas jaunatnes BMX izlases 
atlases kritērijus 2019. gada Eiropas un pasaules čempionātiem LRF oficiālajā interneta vietnē – 
www.lrf.lv. 
 
10. Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases kritēriju 2019. gada sezonai un 2020. 
gada pasaules čempionātam projekta izskatīšana un apstiprināšana – A. Ozols.  
A. Ozols iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sastādīto Latvijas pieaugušo BMX izlases 
atlases kritēriju projektu, kurā ietverti atlases nosacījumi dalībai 2019. gada Eiropas 
čempionātā, pasaules čempionātā un Pasaules kausa BMX superkrosā 7. – 10. posmam. A. 
Ozols iepazīstina arī ar Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases nosacījumiem 2020. gada 
pasaules čempionātam. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par sastādīto kritēriju projektu. 
A. Ozols aicina padomes locekļus balsot par Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases kritēriju 
2019. gada sezonai un 2020. gada pasaules čempionātam apstiprināšanu. 
 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Andrim 
Kreisleram un Raimondam Graubem par,  NOLEMJ: 
10.1. Apstiprināt Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases kritērijus 2019. gada sezonai un 2020. 
gada pasaules čempionātam.  

http://www.lrf.lv/
http://www.lrf.lv/
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10.2. Uzdot T. Marksam publicēt LRF padomes apstiprinātos Latvijas pieaugušo BMX izlases 
atlases kritērijus 2019. gada sezonai un 2020. gada pasaules čempionātam LRF oficiālajā 
interneta vietnē – www.lrf.lv. 
 
11. Latvijas sportistu atlases kritēriju dalībai Tokijas Olimpisko spēļu šosejas 
riteņbraukšanas sacensībās projekta izskatīšana un apstiprināšana – A. Bēcis. 
A. Bēcis iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sastādīto Latvijas sportistu atlases 
kritēriju dalībai Tokijas Olimpisko spēļu šosejas riteņbraukšanas sacensībās projektu. Padomes 
locekļi un uzaicinātie diskutē par sastādīto kritēriju projektu. E. Dupats izsaka priekšlikumu A. 
Bēcim veikt grozījumus sportistu atlases nosacījumus, kā nozīmīgāko atlases kritēriju ņemot 
vērā UCI pasaules individuālā ranga rezultātus. E. Dupats izsaka priekšlikumu, ja Latvijas 
sportisti nopelna divas vietas dalībai Tokijas Olimpisko spēļu šosejas riteņbraukšanas grupas 
brauciena sacensībās, pirmo olimpisko dalībnieku noteikt pēc UCI pasaules individuālā ranga 
rezultātiem, bet otra olimpiskā dalībnieka izvēli noteikt pēc Latvijas šosejas riteņbraukšanas 
elites un U23 izlases galvenā trenera lēmuma. E. Dupats izsaka priekšlikumu, ka ja Latvijas 
sportisti nopelna trīs vietas dalībai Tokijas Olimpisko spēļu šosejas riteņbraukšanas grupas 
brauciena sacensībās, pirmos divus olimpiskos dalībniekus noteikt pēc UCI pasaules individuālā 
ranga rezultātiem, bet trešā sportista izvēli noteikt pēc Latvijas šosejas riteņbraukšanas elites un 
U23 izlases galvenā trenera lēmuma. E. Dupats norāda, ka atlases kritērijos būtu jādefinē 
Latvijas šosejas riteņbraukšanas elites un U23 izlases galvenā trenera lēmuma kritēriji.   
 
 
Padome, balsojot Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Andrim Kreisleram un 
Raimondam Graubem par, Igo Japiņam pret,  NOLEMJ: 
11.1. Uzdot A. Bēcim pārstrādāt Latvijas sportistu atlases kritēriju dalībai Tokijas Olimpisko 
spēļu šosejas riteņbraukšanas sacensībās projektu, kā nozīmīgāko atlases kritēriju ņemot vērā 
UCI pasaules individuālā ranga rezultātus, kā arī definējot Latvijas šosejas riteņbraukšanas elites 
un U23 izlases galvenā trenera lēmuma kritērijus. 
11.2. Uzdot D. Dimantei organizēt LRF padomes elektronisko balsojumu par Latvijas sportistu 
atlases kritēriju dalībai Tokijas Olimpisko spēļu šosejas riteņbraukšanas sacensībās projekta 
apstiprināšanu.  
 
12. Ziņojums par aizvadīto Ziemeļvalstu riteņbraukšanas federāciju apvienības 
dalībvalstu tikšanos – I. Japiņš. 
I. Japiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos par aizvadīto  Ziemeļvalstu riteņbraukšanas 
federāciju apvienības dalībvalstu tikšanos. I. Japiņš norāda, ka tajā kā viens no galvenajiem 
darba kārtības jautājumiem bija komisiju veidošanas process. Norāda, ka LRF BMX komisijas 
sastāvā virza Arti Ozolu, Amatieru komisijas sastāvā Tomu Marksu, bet šosejas riteņbraukšanas 
komisijas sastāvā Igo Japiņu. Padomes locekļi diskutē par aizvadīto tikšanos un LRF lomu 
Ziemeļvalstu riteņbraukšanas federācijas apvienībā.  
 
Padome, balsojot Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Andrim Kreisleram un 
Raimondam Graubem par, Igo Japiņam pret,  NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu.  
 
Padome darbu beidz pulksten 16:30. 
Nākamā padomes sēde noteikta 2019. gada 12. martā.  
 

http://www.lrf.lv/
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Igo Japiņš       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Prezidents     ____________________________ 
 
Edgars Dupats       
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
 
Andris Kreislers 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
 
Raimonds Graube 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes loceklis    ____________________________ 
 
Laura Stepane 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
Padomes locekle    ____________________________ 
 
 
 
Protokolists Toms Markss   ____________________________ 
 
 


