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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 

Reģ. Nr.40008023340 
Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 

 
Padomes sēdes protokols Nr. 6 

 

Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2017. gada 24. maijā, pulksten 12:00 

 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, Edgars 

Dupats, Laura Stepane, Raimonds Graube un Andris Kreislers. 
 

Uzaicināti: Ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante, šosejas un MTB menedžere 

Ausma Lazdiņa, BMX menedžeris Artis Ozols, preses sekretārs Toms Markss, BMX kluba “Tālava” treneris 
Olafs Lakučs, “Rietumu banka – Rīga” komandas menedžeris Linards Veide, “Rietumu banka – Rīga” 

sportists Uldis Ālītis.  
 

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. Iepriekšējā padomes sēdē nolemtā izpilde – D. Dimante. 
3. LRF statūtu jaunās redakcijas izskatīšana – E. Dupats. 

4. Grāmatvedības dati par 2017.gada 1. ceturkšņa finanšu izlietojumu – D. Dimante. 
5. LRF šosejas izlases un komandas “Rietumu banka – Rīga” piešķirtais finansējums, tā statuss – 

I. Japiņš. 

6. Pieteikuma apstiprināšana 2019. gada UEC Eiropas BMX čempionāta organizēšanai Latvijā. 
7. BMX Pieaugušo izlases sastāvā apstiprināšana Eiropas un pasaules čempionātam – I. Lakučs/ A. Ozols.  

 
1. Iepriekšējās sēdes protokola parakstīšana – I. Japiņš. 

I. Japiņš aicina padomes locekļus balsot par LRF padomes sēdes protokola Nr.5 apstiprināšanu.  

 
Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 

Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
Apstiprināt LRF padomes sēdes protokolu Nr.5.  

 
2. Iepriekšējā padomes sēdē nolemtā izpilde. 

2.1. Par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu LRF izdotajām sportistu licencēm – 

D. Dimante, I. Čerbakovs. 
I. Čerbakovs informē, ka neatkarīgs zvērināts revidents ir veicis likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 

izpēti un šī likuma normu piemērošanu attiecībā uz LRF izdotajām sportistu licencēm. I. Čerbakovs 
norāda, ka revidenta atzinumā ir konstatēts, ka pievienotās vērtības nodokli ir nepieciešams piemērot. A. 

Kreislers aicina turpmāk LRF licences izdot, to apmaksai piemērojot pievienotās vērtības nodokli. R. 

Graube norāda, ka licenču ņēmējiem un riteņbraukšanas sabiedrībai ir jāskaidro pievienotās vērtības 
nodokļa piemērošanas pamatojums. I. Čerbakovs norāda, ka zvērināts revidents ir gatavs sagatavot 

skaidrojošu informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas būtu publicējams LRF 
mājaslapā.  
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Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 

Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
2.1.1. Apstiprināt pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu LRF izdoto licenču iegādei no 2017. gada 1. 

janvāra. 
2.1.2. No LRF līdzekļiem segt pievienotās vērtības nodokļa summu par LRF izrakstītajiem rēķiniem – 

licences 2017, kuros laika posmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 6. maijam netika iekļauts 

pievienotās vērtības nodoklis. 
2.1.3. Uzdot T. Marksam LRF mājaslapā ievietot skaidrojošu informāciju par nepieciešamību piemērot 

pievienotās vērtības nodokli LRF izdotajām licencēm.  
 

2.2. Par Latvijas velo dienas rīkošanu – I. Japiņš. 
I. Japiņš informē par aizvadīto velo dienas pasākumu Rīgā, kas pulcēja ap 500 aktīvās atpūtas cienītāju. I. 

Japiņš pauž viedokli, ka vislatvijas velo diena būtu rīkojama pavasarī kā riteņbraukšanas sezonas 

atklāšanas pasākums. R. Graube aicina apdomāt velo dienas formātu, lai pēc pašvaldību vēlēšanām 
prezentētu ideju Latvijas Pašvaldību savienībā. T. Markss pauž vēlmi līdz nākamajai LRF padomes sēdei 

sagatavot prezentāciju velo dienas norisies formātam. 
 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 

Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
2.2.1. Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu. 

2.2.2. Uzdot T. Marksam uz nākamo LRF padomes sēdi sagatavot prezentāciju par velo dienas norises 
formātu.  

 
3. LRF statūtu jaunās redakcijas izskatīšana/apstiprināšana – E.Dupats. 

E. Dupats informē par paveikto darbu spēkā esošās LRF statūtu redakcijas grozījumu projektā. E. Dupats 

norāda, ka jaunie grozījumi paredz iespēju ievēlētajam LRF prezidentam izvirzīt sešus līdz astoņus 
padomes locekļu kandidātos. Ja izvirzīti seši, tad ievēl četrus kandidātus, bet ja tiek izvirzīti astoņi 

kandidāti, LRF biedri balso par sešiem padomes locekļiem. E. Dupats arī norāda, ka LRF statūtu jaunās 
redakcijas projekta grozījumos ieviests punkts par zvērināta revidenta obligātu nepieciešamību LRF gada 

pārskata izvērtēšanā un atzinuma sagatavošanā. Padomes locekļi diskutē par LRF statūtu jaunās 

redakcijas projektu. 
 

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

3.1. Apstiprināt E. Dupata sagatavoto LRF statūtu grozījumu projektu un statūtu jaunās redakcijas 

projektu. 
3.2. Uzdot E. Dupatam veikt precizējumu  LRF statūtu jaunās redakcijas projekta 4.17 punktā. 

3.3 Virzīt LRF statūtu jaunās redakcijas projekta izskatīšanu un apstiprināšanu 2018. gada LRF biedru 
kopsapulcei.  

 
4. Grāmatvedības dati par 2017.gada 1.ceturkšņa finanšu izlietojumu – D.Dimante. 

D. Dimante informē padomes locekļus par 2017. gada 1. ceturkšņa LRF finanšu izlietojumu. Padomes 

locekļi diskutē par 2017. gada 1. ceturkšņa LRF finanšu datiem. E. Dupats aicina D. Dimanti sagatavot 
sponsorēšanas līgumu ar AS “Latvijas Propāna gāzi” par Latvijas MTB izlases atbalstīšanu. E. Dupats 

norāda, ka pēc līguma noslēgšanas, jāuzdod “ZZK” komandas vadītājam Normundam Zviedram uz “ZZK” 
komandas formām izvietot AS “Latvijas Propāna gāze” logo.  

 

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

4.1. Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu. 
4.2. Uzdot D. Dimantei sazināties ar “ZZK” komandas vadītāju Normundu Zviedru, lai informētu par esošo 

situāciju saistībā ar LRF un AS “Latvijas Propāna gāze” noslēgto Latvijas MTB izlases sponsorēšanas 
līgumu.  
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5. LRF šosejas izlases un komandas “Rietumu banka – Rīga” piešķirtais finansējums, tā 
statuss – I. Japiņš. 

E. Dupats aicina I. Japiņam atbildēt uz jautājumu par to, kāds ir Rīgas domes plānotā piešķirtā papildus 
finansējuma mērķis, kā arī, kura organizācija būtu plānotās naudas saņēmējs. I. Japiņš norāda, ka 

Latvijas šosejas izlasei un komandai “Rietumu banka – Rīga” ir izvirzīts vienots mērķis, jaunu un talantīgu 

sportistu audzināšana, tādējādi arī plānotais papildus finansējums no Rīgas domes būtu izlietojams šī 
mērķa realizēšanai. I. Japiņš norāda, ka būtu jāstiprina sadarbība ar Rīgas domes pakļautībā esošo “Live 

Riga” organizāciju, jo “Rietumu banka” ievērojami samazinājusi atbalsta apmēru “Rietumu banka – Rīga” 
komandai. I. Čerbakovs norāda, ka, ja “Live Riga” logo tiks izvietos uz Latvijas izlašu formām, tad līgums 

ar Rīgas domi par atbalsta sniegšanu 50 000 EUR apmērā būtu jāslēdz Latvijas Riteņbraukšanas 
federācijai nevis “Rietumu banka – Rīga” komandai. L. Stepane norāda, ka Latvijas Riteņbraukšanas 

federācija koordinētu piešķirtā finansējuma novirzīšanu “Rietumu banka – Rīga” komandas sportistiem 

atbilstoši gan komandas “Rietumu banka – Rīga”, gan LRF izstrādātajam plānam.  
 

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

5.1. Rekomendēt līgumu ar “Live Riga” par finansiāla atbalsta piešķiršanu šosejas riteņbraukšanas izlašu 

atbalstam 50 00 EUR apmērā noslēgt Latvijas Riteņbraukšanas federācijai.  
5.2. Uzdot I. Japiņam nākamo padomes sēdi sagatavot plānoto izdevumu tāmi “Live Riga” finansiālā 

atbalsta 50 00 EUR apmērā izlietojumam.  
 

6. Pieteikuma apstiprināšana 2019. gada UEC Eiropas BMX čempionāta organizēšanai 
Latvijā. 

A. Ozols informē par Latvijas Riteņbraukšanas federācijas vēlmi 2019. gadā Valmierā organizēt UEC 

Eiropas čempionātu BMX riteņbraukšanā. A. Ozols, E. Dupats un I. Lakučs informē par nepieciešamību 
Latvijā organizēt UEC Eiropas čempionātu BMX riteņbraukšanā. I. Lakučs norāda, ka līdz 2019. gadam 

Valmierā tiek plānots uzbūvēt Eiropas čempionāta rīkošanai atbilstošu BMX trasi. A. Ozols norāda, ka 
Eiropas čempionāta organizēšanas licences maksa sastāda 65 000 EUR, bet čempionāta rīkošanas 

kopējās izmaksas sastādītu ap 150 000 EUR. E. Dupats norāda, ka lēmums par 2019. gada Eiropas 

čempionāta rīkotāju valsti tiks pieņemts 2017. gada augustā. Norāda, ka līdz tam ir jāsaņem Valmieras 
pilsētas pašvaldības un Nacionālās sporta padomes lēmums par gatavību finansiāli atbalstīt Eiropas 

čempionāta rīkošanu Latvijā. A. Ozols aicina LRF padomi balsot par lēmumu LRF uzņemties 2019. gada 
UEC Eiropas čempionāta BMX riteņbraukšanā rīkošanu.  

 

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

8.1. Konceptuāli atbalstīt LRF gatavību uzņemties 2019. gada UEC Eiropas čempionāta BMX 
riteņbraukšanā organizēšanu.  

8.2. Sagatavot iesniegumu Valmieras pašvaldībai un Nacionālajai sporta padomei par finansiāla atbalsta 
piešķiršanu Eiropas čempionāta rīkošanā, pievienojot plānoto izdevumu tāmi, pētījumu par čempionāta 

rīkošanas pozitīvo ietekmi uz Valmieras pilsētas, reģiona un Latvijas ekonomiku, kā arī citu nepieciešamo 

informāciju. 
 

9. BMX Pieaugušo izlases sastāvā apstiprināšana Eiropas un pasaules čempionātam - 
I.Lakučs/ A.Ozols. 

I. Lakučs informē par izstrādātajiem izlašu kritērijiem dalībai Eiropas un pasaules čempionātos BMX 

riteņbraukšanā. Informē par sportistu sasniegtajiem rezultātiem kritēriju izpildē. I. Lakučs aicina dalībai 
pasaules čempionātā izlases sastāvā apstiprināt Edžu Treimani un Vinetu Pētersoni. Dalībai Eiropas 

čempionātā izlases sastāvā aicina apstiprināt Edžu Treimani, Vinetu Pētersoni, Vanesu Buldinsku un 
Kristenu Krīgeru. A. Ozols norāda, ka pārējie licencētie Latvijas BMX sportisti ir tiesīgi doties uz Eiropas un 

pasaules čempionātiem par saviem līdzekļiem.  A. Ozols lūdz iekļaut izlases sastāvā dalībai Eiropas un 
pasaules čempionātos Māri Štrombergu, ņemot vērā viņa panākumus ASV čempionātā 2017. gada 
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sezonā. O. Lakučs jautā, kādēļ LRF neatbalsta nevienu junioru puišu vecuma grupas sportistu dalībai 

Eiropas čempionātā un pasaules čempionātā, ņemot vērā, ka juniori izcīna ceļa zīmes dalībai Pasaules 
Jaunatnes Olimpiskajām spēlēm. Padomes locekļi iesaistās diskusijā un norāda, ka šādi priekšlikumi ar 

pamatojumu būtu laicīgi jāsagatavo un jāiesniedz elektroniski izskatīšanai LRF padomē.  
 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, Raimondam 

Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
7.1. Apstiprināt Latvijas pieaugušo izlases sastāvā Eiropas čempionātā iekļaut – Edžu Treimani, Vinetu 

Pētersoni, Vanesu Buldinsku, Kristenu Krīgeru un Māri Štrombergu. 
7.2. Apstiprināt Latvijas pieaugušo izlases sastāvā pasaules čempionātā iekļaut – Edžu Treimani, Māri 

Štrombergu un Vinetu Pētersoni. 
 

Padome darbu beidz pulksten 14:00  

Nākamā padomes sēde noteikta 2017.gada 8. augustā.  
 

 
 

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   ____________________________ 

 
 


