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Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 

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

 
Ārkārtas padomes sēdes, kas noturēta 

neklātienē, protokols Nr.7 

 
Rīgā, 2017. gada 20. jūlijā 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, 
Edgars Dupats, Laura Stepane, Raimonds Graube un Andris Kreislers. 
 
Padome ir lemttiesīga. 
 
Izskatāmie jautājumi: 
1. LRF Master komisijas iesniegums par izlases veloformu piešķiršanu Latvijas sportistiem dalībai 
pasaules amatieru čempionātā šosejas riteņbraukšanā. 
2. Biedrības “Evelo team” iesniegums par izlases veloformas piešķiršanu Latvijas treka 
riteņbraucējam Aināram Ķiksim dalībai pasaules amatieru čempionātā. 
 
1. LRF Master komisijas iesniegums par izlases veloformu piešķiršanu Latvijas 
sportistiem dalībai pasaules amatieru čempionātā šosejas riteņbraukšanā. 
Padomes locekļi iepazīstas ar LRF Master komisijas iesniegumu par izlases veloformu 
piešķiršanu desmit Latvijas sportistiem dalībai pasaules amatieru čempionātā šosejas 
riteņbraukšanā individuālajā un grupas braucienā, kas no 24. – 27. augustam notiks Francijā. 
E. Dupats norāda, ka ir pozitīvi vērtējama un atbalstāma Latvijas riteņbraukšanas amatieru 
vēlme startēt pasaules amatieru čempionātā šosejas riteņbraukšanā. Vienlaikus E. Dupats 
norāda, ka, ņemot vērā LRF budžeta iespējas, LRF primāri ar veloformām nodrošina tikai elites, 
junioru un vecāko jauniešu vecuma grupu sportistu dalību starptautiskajās šosejas, BMX, kā arī 
MTB riteņbraukšanas veidu sacensībās, par kuru rezultātiem, atbilstoši kritērijiem, punktus LRF 
piešķir Latvijas Sporta federāciju padome. E. Dupats informē, ka izlašu veloformas var tikt 
piešķirtas arī amatieru sportistiem, kuri pārstāv Latvijas izlasi kādā no riteņbraukšanas veidiem, 
t.sk. BMX jaunāko grupu braucējiem, ja konkrētajam riteņbraukšanas veidam ir piesaistīts 
atbalstītājs (sponsors), un atbalsta apmērs ir pietiekošs papildus veloformu iegādei. Tāpat 
izlases veloformas var tikt piešķirtas amatieru sportistiem par īpašiem (izciliem) nopelniem 
Latvijas riteņbraukšanas vārda nešanā pasaulē.  
 
Padome, elektroniski balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, 
Raimondam Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
1.1. Ņemot vērā LRF budžeta deficītu, neatbalstīt LRF Master komisijas iesniegumā ietverto 
lūgumu, kurā lūgta veloformu piešķiršana Latvijas šosejas riteņbraucējiem dalībai pasaules 
amatieru čempionātā, norādot, ka par šajās sacensībās Latvijas sportistu uzrādītajiem 
rezultātiem, Latvijas Sporta federāciju padome nepiešķir augsta sasnieguma punktus, un līdz ar 
to LRF nesaņem finansējumu amatieru sporta programmu īstenošanai.  
1.2. Dot iespēju amatieru sportistiem iegādāties Latvijas izlases veloformu par ražošanas un 
piegādes pašizmaksu.  
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2. Biedrības “Evelo team” iesniegums par izlases veloformas piešķiršanu Latvijas 
treka riteņbraucējam Aināram Ķiksim dalībai pasaules meistaru čempionātā. 
Padomes locekļi iepazīstas ar biedrības “Evelo team” iesniegumu par izlases veloformas 
piešķiršanu treka riteņbraucējam Aināram Ķiksim dalībai pasaules amatieru meistaru 
čempionātā, kas 2017.gada 8. oktobrī notiks Losandželosā, ASV. E. Dupats norāda, ka pasaules 
meistaru čempionāts treka riteņbraukšanā neatbilst Latvijas Sporta federāciju padomes 
kritērijiem par augsta sasnieguma sportu, par kuru sporta federācijai tiek piešķirti punkti un līdz 
ar to valsts finansējums. Taču ņemot vērā A. Ķikša nopelnus Latvijas riteņbraukšanas vārda 
nešanai pasaulē, LRF padomes locekļi izsaka atbalstu nepieciešamo veloformu komplektu 
piešķiršanai A.Ķiksim. 
 
Padome, elektroniski balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei, 
Raimondam Graubem un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ: 
2.1. Atbalstīt biedrības “Evelo team” iesniegumu par veloformas piešķiršanu Aināram Ķiksim 
dalībai pasaules meistaru čempionātam treka riteņbraukšanā.  
 
 
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   ____________________________ 
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