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

Japiņš, Olafs Lakučs, Edgars Dupats, Normunds Noreiko, Dace Dimante. 

Uzaicināti: BMX menedžeris Artis Ozols, šosejas menedžeris Linards Veide, preses 

sekretārs Toms Markss, Rīgas Riteņbraukšanas skolas treneris Vitālijs Smirnovs, 

BMX izlases galvenais treneris Ivo Lakučs, BMX jaunatnes izlases treneris Ģirts 

Kātiņš.  

 

 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. Par Valmieras pašvaldības atbalstu BMX daļēji slēgtās trases būvniecībai un sporta 

inventāra izveidei no 2015. gada septembra – I. Lakučs. 

2. Toma Mankusa paziņojums par karjeras beigšanu, atteikšanos no LOV sastāva un 

jauna dalībnieka virzīšanu LOV sastāvam – I. Japiņš. 

3. 2015.gada licenču cenu izskatīšana/apstiprināšana – D.Dimante. 

4.1 Ziņojums par Latvijas MTB XCO čempionāta rīkošanu Priekuļos – D. Dimante. 

4.2 Ziņojums par sponsoru piesaistes iespējām MTB izlases komandas darbības 

nodrošināšanai – N.Noreiko. 

4.3. Ziņojums par trenera padomes sēdē pieņemtiem lēmumiem – D. Dimante. 

5. Treneru padomes izvirzīto Latvijas Nacionālo izlašu šosejas riteņbraukšanā galveno 

treneru kandidātu apstiprināšana – D. Dimante. 

6. BMX jauniešu izlases darbības plāna un izdevumu tāmes 2015. gadam 

izskatīšana/apstiprināšana – Ģ.Kātiņš. 

7. BMX pieaugušo izlases starptautisko startu tāmes izskatīšana/apstiprināšana – I. 

Lakučs, A.Ozols; 

8. LRF šosejas izlases darbības plāna un izdevumu tāmes izskatīšana/apstiprināšana – 

L.Veide. 

9. LRF šosejas sacensību izdevumu tāmes izskatīšana/apstiprināšana –D.Dimante. 

10. Biroja tāmes izskatīšana/apstiprināšana – D.Dimante. 

 

1.Par Valmieras pašvaldības atbalstu BMX daļēji slēgtās trases būvniecībai un 

sporta inventāra izveidei no 2015. gada septembra – I. Lakučs. 

I. Lakučs ziņo padomes locekļiem un uzaicinātajiem par Valmieras pilsētas 

pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem. I. Lakučs informē, ka Valmieras pilsētas 

pašvaldība konceptuāli ir atbalstījusi jauno daļēji slēgtās BMX trases celtniecības 

projektu un tā izmaksas. I. Lakučs ziņo, ka turpinās nepieciešamie darbi, lai varētu 

uzsākt būvniecību. I. Lakučs ziņo, ka Valmieras pašvaldība iesniegusi visus 

nepieciešamos dokumentus, lai no 2015. gada 1. septembra Valmierā pilotprojekta 



ietvaros atvērtu sporta internātu, kurā iekļauta BMX riteņbraukšana. I. Lakučs 

informē padomes locekļus uzaicinātos, ka Valmieras pilsētas pašvaldība piešķīrusi 

BMX klubam “Tālava” 8000 eiro 2015. gada sezonai trases labiekārtošanai un 

sekmīgai sacensību organizēšanai. LRF padomes locekļi un  uzaicinātie pauž 

gandarījumu par Valmieras pilsētas pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, norādot, ka 

tie attīstīs BMX riteņbraukšanu gan pilsētā, gan visā Latvijā.  

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, 

Dacei Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

Pieņemt zināšanai I. Lakuča ziņojumu. 

2. Toma Mankusa paziņojums par karjeras beigšanu, atteikšanos no LOV 

sastāva un jauna dalībnieka virzīšanu LOV sastāvam – I. Japiņš. 

LRF padome aicināja T. Mankusu piedalīties LRF padomes sēdē, lai klātienē dotu 

skaidrojumu par savu karjeras beigšanu un attiecībām pret LRF, kā arī Latvijas 

Olimpisko vienību. T. Mankus padomes sēdi neapmeklēja, tādējādi LRF padomes 

locekļi balstījās un esošajiem faktiem. I. Japiņš ziņo par  situāciju ar T. Mankusa 

attiecībām ar Latvijas Olimpisko vienību (LOV) un Ventspils Olimpisko centru. I. 

Japiņš ziņo, ka T. Mankus tika atjaunots Ventspils Olimpiskā centra atbalsta 

programmā uz 2015. gadu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par situāciju ar T. 

Mankusu paziņojumu publiskajā vidē par karjeras beigšanu un izteikumiem par 

Latvijas Riteņbraukšanas federāciju. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par 

radušos situāciju ar Toma Mankusu un nepieciešamajām darbībām no LRF. 

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, 

Dacei Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

2.1. Noteikt termiņu T. Mankusam līdz 30. janvārim, ar rakstisku iesniegumu LRF,  

apstiprināt savu apņemšanos turpināt sportista karjeru, tādējādi saņemot atbalstu no 

Latvijas Olimpiskās vienības un LRF. 

2.2. Ja T. Mankus turpina sportista karjeru, uzdot viņam  iesniegt treniņu plānu un 

trenera vārdu, uzvārdu  2015. gada sezonai līdz 30. janvārim.  

2.3. Ja T. Mankus  atsakās turpināt sportista karjeru, vai neinformē LRF par savu 

turpmāko darbību līdz 30. janvārim, Latvijas Olimpiskās vienības sastāvam viņa vietā 

virzīt Kristapu Vekšu. 

 

3. Licenču cenu un maksas noteikšana 2015. gadam izskatīšana/apstiprināšana – 

D.Dimante, I. Japiņš.  

D. Dimante un I. Japiņš iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar licenču cenu 

projektu pa vecuma un meistarības kategorijām. Padomes locekļi diskutē par licenču 

noteikumiem un cenām. E. Dupats ierosina noteikt visu elites vecumu grupu sportistu 

licenču cenu 30 EUR apmērā. O. Lakučs ierosina daudzbērnu ģimenēm noteikt 

licenču iegūšanas atvieglojumus. I. Japiņš ierosina noteikt amatieru licences dalībai 

tikai Latvijā notiekošajās sacensībās. Padomes locekļi diskutē par amatieru licenču 

cenām.  E. Dupats aicina balsot par katras vecuma un meistarības grupas licenču 

cenām atsevišķi. Padomes locekļi diskutē par amatieru ranga tabulas sastādīšanu.  

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, 

Dacei Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

3.1. Profesionālajiem riteņbraucējiem (World Tour) noteikt licenču cenu  - 150 EUR 

apmērā. 



 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Olafam Lakučam par, 

Dacei Dimantei un Normundam Noreiko pret, NOLEMJ: 

3.2. Apstiprināt licenču cenu šosejas, BMX un MTB elites sportistu grupai 2015. 

gadam - 30 EUR apmērā. 

Noteikt, ka šīs kategorijas sportisti nevar piedalīties tautas braucienu , kā arī veterānu 

sacensībās. 

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Olafam Lakučam par, 

Dacei Dimantei un Normundam Noreiko pret, NOLEMJ: 

3.3. Apstiprināt licenču cenu junioriem un  juniorēm 2015. gadam - 20 EUR apmērā.  

Noteikt, ka šīs grupas sportisti nedrīkst startēt tautas braucienu sacensībās. 

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Olafam Lakučam par, 

Dacei Dimantei un Normundam Noreiko pret, NOLEMJ: 

3.4. Apstiprināt licenču cenu jauniešiem un  jaunietēm 2015. gadam -15 EUR apmērā. 

Noteikt jauniešiem un jaunietēm, pēc treneru padomes apstiprinātajiem noteikumiem, 

sacensību skaita ierobežojumu vienas nedēļas laikā. 

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Olafam Lakučam par, 

Dacei Dimantei un Normundam Noreiko pret, NOLEMJ: 

3.5. Apstiprināt licenču cenu zēniem un meitenēm 2015. gadam - 10 EUR apmērā. 

Noteikt jauniešiem un jaunietēm, pēc treneru padomes apstiprinātajiem noteikumiem, 

sacensību skaita ierobežojumu vienas nedēļas laikā. 

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam un 

Normundam Noreiko par, Dacei Dimantei atturoties, NOLEMJ: 

3.6. Apstiprināt licenču cenu BMX krūzeriem un M17+ amatieriem 2015. gadam - 20 

EUR apmērā. 

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam un 

Normundam Noreiko par, Dacei Dimantei atturoties, NOLEMJ: 

3.7. Apstiprināt licenču cenu senioriem (no 30 gadu vecuma) 2015. gadam  - 20 EUR 

apmērā.  

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam un 

Normundam Noreiko par, Dacei Dimantei atturoties, NOLEMJ: 

3.8. Apstiprināt licenču cenu senioriem (uzrādot pensionāra apliecību) 2015. gadam  

- 10 EUR apmērā.  

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam un 

Normundam Noreiko par, Dacei Dimantei atturoties, NOLEMJ: 

3.9. Apstiprināt licenču cenu apkalpojošajam personālam (treneri, mehāniķi, tiesneši, 

masieri, šoferi u.c) 2015. gadam - 20 EUR apmērā. 

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam un 

Normundam Noreiko par, Dacei Dimantei atturoties, NOLEMJ: 

3.10. Apstiprināt licenču cenu Latvijas izlašu treneriem 2015. gadam – 20 EUR 

apmērā.  

 



Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam un 

Normundam Noreiko par, Dacei Dimantei atturoties, NOLEMJ: 

3.11. Apstiprināt vienas dienas licenču cenu, kopā ar apdrošināšanu, noteikt atbilstoši 

katrai vecuma grupai 100 procentu apmērā no gada licences cenas. 

Noteikt, ka World Tour, elites, junioru un jauniešu grupu sportisti vienas dienas 

licenci saņemt nevar.  

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam un 

Normundam Noreiko par, Dacei Dimantei atturoties, NOLEMJ: 

3.12. Apstiprināt amatieru licences cenu dalībai tikai Latvijas sacensībām 2015. 

gadam - 20 EUR apmērā. 

Noteikt, ka ar amatieru licenci drīkst piedalīties Latvijas šosejas un MTB sacensību 

sporta, kā arī tautas braucienos, bet nedrīkst piedalīties Latvijas čempionātos šosejas 

un MTB riteņbraukšanā.  

Uzdot N. Noreiko līdz nākamajai LRF padomes sēdei izstrādāt amatieru ranga tabulas 

nolikuma projektu.  

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, Dacei 

Dimantei un Normundam Noreiko par, NOLEMJ: 

3.13. Apstiprināt, ka papildus apkalpojošā personāla licencei, atļauts iegādāties arī 

sportista licenci un noteikt, ka jāmaksā par dārgāko licenci. 

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, Dacei 

Dimantei un Normundam Noreiko par, NOLEMJ: 

3.14. Apstiprināt noteikumus licenču saņemšanā vienas ģimenes locekļiem līdz 18 

gadu vecumam, nosakot, ka saņemot licenci diviem vai vairāk vienas ģimenes 

bērniem un jauniešiem (brāļiem un/ vai māsām) jāmaksā par vienu licenci.  

 

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, Dacei 

Dimantei un Normundam Noreiko par, NOLEMJ: 

3.15. Apstiprināt papildus licences izgatavošanas maksu 2015. gadam – 5 EUR 

apmērā.  

 

4.1. Ziņojums par Latvijas MTB XCO čempionāta rīkošanu Priekuļos – D. 

Dimante. 

D. Dimante ziņo par riteņbraukšanas trenera Vilmāra Tomsona gatavību, sadarbībā ar 

N. Noreiko, 2015. gadā rīkot Latvijas čempionātu MTB XCO krosā Priekuļu biatlona 

trasē. Padomes locekļi diskutē par čempionāta rīkošanu Priekuļos.  

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, 

Dacei Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

4.1. Pieņemt zināšanai D. Dimante ziņojumu. 

4.2. Apstiprināt Latvijas čempionātā MTB XCO krosā rīkošanu Priekuļu biatlona 

trasē. 

 

4.2. Īss ziņojums par sponsoru piesaistes iespējām MTB izlases komandas 

darbības nodrošināšanai – N.Noreiko. 

N. Noreiko padomes locekļiem ziņo par situāciju ar sponsoru piesaisti Latvijas MTB 

izlasei. N. Noreiko informē, ka 2015. gada sezonai no “NN Sporta kluba” ziedos 



summu – 3000 EUR apmērā Latvijas MTB izlases vajadzību daļējai nodrošināšanai. 

N. Noreiko informē, ka turpinās darbu pie papildus sponsoru piesaistes.  

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, 

Dacei Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

Pieņemt zināšanai N. Noreiko ziņojumu.  

4.3. Īss ziņojums par trenera padomes sēdē pieņemtiem lēmumiem – D. Dimante. 
D. Dimante padomes locekļiem ziņo par treneru padomes sēdē pieņemtajiem 

lēmumiem un ieteikumiem. D. Dimante stāsta par treneru padomes ieteiktajiem 

treneriem Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlasēm. Padomes locekļi un uzaicinātie 

diskutē par treneru padomes ieteikumiem.  

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, 

Dacei Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

Pieņemt zināšanai LRF treneru padomes ieteikumus.  

 

5. Treneru padomes izvirzīto Latvijas Nacionālo izlašu šosejas riteņbraukšanā 

galveno treneru kandidātu apstiprināšana – D. Dimante. 

D. Dimante aicina padomes locekļus balsot par LRF šosejas un MTB treneru padomes 

ieteiktajiem izlašu treneru kandidātiem. D. Dimante ierosina par elites un U23 izlases 

galveno treneri apstiprināt Vitāliju Smirnovu, par junioru izlases galveno treneri 

apstiprināt Jāni Veidi, par jauniešu izlases galveno treneri apstiprināt Olafu 

Andersonu. I. Japiņš ierosina V. Smirnovam kļūt par Latvijas izlašu galveno treneri, 

kurš sniegtu padomus junioru un jauniešu izlašu treneriem. Padomes locekļi diskutē 

par izvirzītajiem treneru kandidātiem un nepieciešamību noteikt visu izlašu galveno 

treneri.   

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, 

Dacei Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

5.1. Apstiprināt par Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlašu galveno treneri Vitāliju 

Smirnovu. 

5.2. Apstiprināt par Latvijas šosejas riteņbraukšanas U23 un elites treneri Vitāliju 

Smirnovu. 

5.3. Apstiprināt par Latvijas šosejas riteņbraukšanas junioru izlases treneri Jāni Veidi. 

5.4. Apstiprināt par Latvijas šosejas riteņbraukšanas jauniešu izlases treneri Olafu 

Andersonu.  

 

6. BMX jauniešu izlases darbības plāna un izdevumu tāmes 2015. gadam 

izskatīšana/apstiprināšana – Ģ.Kātiņš. 

Ģ. Kātiņš iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar izstrādāto darbības plānu un 

izdevumu tāmi 2015. gadam. Ģ. Kātiņš aicina darbības plānā esošo Beļģijas 

treniņnometnes norisi atļaut izlemt pēc BMX klubu padomes sēdes. I. Lakučs aicina 

ieguldīt finansējumu jaunatnes sistēmā, lai sagatavotu konkurētspējīgus sportistus 

junioru un elites grupai nākamajās sezonās. I. Lakučs ierosina jaunatnes izlases 

treniņnometni rīkot pēc pirmajiem Eiropas kausa posmiem. Padomes locekļi un 

uzaicinātie diskutē par darbības plānu un izdevumu tāmi. I. Lakučs ierosina rīkot 

kopēju treniņnometni Beļģijas pilsētā Zolderā jaunatnes izlasei ar pieaugušo izlasi. 

 



Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, 

Dacei Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

6.1. Konceptuāli apstiprināt Ģ. Kātiņa sagatavoto BMX jauniešu darbības plānu un 

izdevumu tāmi 2015. gada sezonai. 

6.2. Uzdot Ģ. Kātiņam līdz 5. februārim apzināt jaunatnes izlases  kandidātu vecākus 

un trenerus par viņu iespēju piedalīties kopīgā treniņnometnē ar elites un junioru 

izlases sportistiem pasaules čempionāta trasē  Beļģijas pilsētā Zolderā pēc pirmajiem 

Eiropas kausa posmiem.  

 

7. BMX pieaugušo izlases starptautisko startu tāmes izskatīšana/apstiprināšana 

– I. Lakučs, A.Ozols. 

I. Lakučs iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar izstrādāto pieaugušo BMX 

izlases starptautisko sacensību tāmi 2015. gada sezonai. Padomes locekļi un 

uzaicinātie diskutē par LRF BMX pieaugušo izlases starptautisko startu tāmi 2015. 

gadam un kandidātu sarakstā esošajiem sportistiem. E. Dupats ierosina sacensību un 

treniņu darba izmaksām noteikt vienas vienības (sportista) izmaksas. D. Dimante 

aicina A. Ozolu līdz 30. janvārim precizēt Latvijas BMX pieaugušo izlases tāmi, lai 

rīkotu elektronisko balsošanu tās apstiprināšanai. 

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, 

Dacei Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

7.1. Pieņemt zināšanai I. Lakuča ziņojumu.  

7.2. Uzdot A. Ozolam līdz 30. janvārim precizēt BMX pieaugušo izlases starptautisko 

startu tāmi.  

7.3. Noteikt elektronisko balsošanu par BMX pieaugušo izlases starptautisko startu 

tāmes apstiprināšanu līdz 6. februārim.  

 

8.LRF šosejas izlases darbības plāna un izdevumu tāmes 

izskatīšana/apstiprināšana – L.Veide. 

L. Veide iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar LRF šosejas izlases darbības 

plānu un izdevumu tāmi 2015. gada sezonai. Padomes locekļi diskutē par šosejas 

riteņbraukšanas izlases tāmi un plānotajiem ieņēmumiem. D. Dimante ziņo, ka šobrīd 

šosejas izlases nodrošināšanai 2015. gadam LRF budžetā ir 10 000 EUR. D. Dimante 

ierosina no šosejas izlasei paredzētā budžeta 1500 EUR apmērā segt Latvijas 

jaunatnes izlases dalību starptautiskajās sacensībās Austrijā. Padomes locekļi un 

uzaicinātie diskutē par šosejas izlašu darbību 2015. gada sezonā.  

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, 

Dacei Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

8.1. Pieņemt zināšanai L. Veides ziņojumu. 

8.2. Pārcelt jautājuma apstiprināšanu uz nākamo LRF padomes sēdi, kad būs zināmi 

iespējamie papildus finanšu līdzekļi šosejas izlases darbības nodrošināšanai. 

8.3. Uzdot L. Veidem precizēt LRF šosejas izlases darbības plānu un  izdevumu tāmi 

līdz nākamajai LRF padomes sēdei, vadoties no pieejamajiem finanšu līdzekļiem.  

8.4 .Uzdot T. Marksam un L. Veidem sagatavot sponsoru piedāvājumu šosejas izlases 

atbalstam. 

8.5. Apstiprināt no LRF budžeta, kas paredzēts šosejas izlasēm, 1500 EUR apmērā 

segt Latvijas jaunatnes izlases dalību starptautiskajās sacensībās Austrijā.  

 

9. LRF  budžeta tāmes izskatīšana/apstiprināšana –D.Dimante. 



D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar LRF izdevumu un 

ieņēmumu tāmes sagatavoto projektu.  Padomes locekļi diskutē par provizorisko LRF 

budžetu 2015. gadam. D. Dimante ierosina jautājuma apstiprināšanu pārcelt uz 

nākamo LRF padomes sēdi, norādot uz vairākām neskaidrām pozīcijām par 

plānotajiem izdevumiem un ienākumiem. D. Dimante ierosina palikt pie esošā 

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) un Latvijas Sporta federāciju padomes piešķirtā 

finansējuma sadalījumu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LOK un LSFP 

piešķirtā finansējuma sadali.  

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, 

Dacei Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

9.1. Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu. 

9.2. Pārcelt LRF budžeta tāmes apstiprināšanu uz nākamo LRF padomes sēdi. 

9.2. Atstāt nemainīgu pie esošā principa par LOK un LSFP piešķirtā finansējuma 

sadali.  

 

10. Biroja tāmes izskatīšana/apstiprināšana – D.Dimante; 

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus ar LRF biroja tāmes projektu 2015. gadam. 

D. Dimante norāda, ka nav skaidras visas izdevumu un ieņēmumu pozīcijās. D. 

Dimante aicina jautājuma izskatīšanu apstiprināšanu pārcelt uz nākamo LRF padomes 

sēdi.  

 

Padome, balsojot Normundam Noreiko, Edgaram Dupatam, Olafam Lakučam, 

Dacei Dimantei un Igo Japiņam par, NOLEMJ: 

10.1. Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu 

10.2.  Pārcelt LRF biroja tāmes apstiprināšanu uz nākamo LRF padomes sēdi. 

 

 

LRF Padome darbu beidz pulksten 14:30. Nākamā LRF Padomes sēde noteikta 17. 

februārī.  

 

Protokolists: Toms Markss 


