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Latvijas Triatlona federācija, Vienotais Reģ. Nr. 40008024242, 

Ganību dambis 25d, Rīga, LV-1005 , Latvija, Tālr. +371 29217980 
 

Valdes sēdes 

PROTOKOLS 

Rīgā 

2014.gada 01.jūnijā                                                                                       Nr.5/2014 

 Biedrības Latvijas Triatlona Federācija (turpmāk tekstā – “LTF”) valdes sēde Dobelē. 

 

Valdes sēdē piedalās: 

1. LTF prezidents Vilnis PRIEDĪTIS; 

2. Valdes locekļi: 

2.1. Māris Babris;  

2.2. Raivis Veinbergs; 

2.3. Anatolijs Levša; 

2.4. Ingvars Ivanovs; 

2.5. Kārlis Kalniņš; 

2.6. Arvīds Zariņš. 

3. protokolē - ģenerālsekretārs Kārlis Kalniņš. 

4. Pieaicinātās personas – Liene Trokša 

Darba kārtībā:  

1. Elzas Mesteres starts junioru EČ (2014 Kitzbühel ETU Triathlon European Championships ) 

2. Iepazīšanās ar LTF aktuālo finanšu situāciju, tuvāko izmaksu apstiprināšana. 

3. Par jauniešu (V9, S9, V11, S11, V13, S13 grupu) treniņnometnes organizēšanu un tam 

atvēlamo budžetu. 

4. Iepazīšanās ar Rīgas triatlona sagatavošanas gaitu un finansēm. 

5. Dažādi. 
  

1. Pirmais dienas kārtības jautājums:  Elzas Mesteres starts junioru EČ (2014 Kitzbühel ETU 

Triathlon European Championships ) 
 

Jautājums par Elzas Mesteres startu junioru EČ valdes sēdes dienas kārtībā tika iekļauts 

pēc Vladimira Kuzmenko iniciatīvas. Vladimirs Kuzmenko kā Elzas Mesteres treneris aicināja 

valdi atbalstīt viņa velmi pieteikt sportisti startam Austrijā.  Šī jautājuma izskatīšanai tika 

pieaicināts pats treneris, sportiste un sportistes tēvs. 

Diskusija sākās ar Vladimirs Kuzmenko: „Es gribu, lai Elza Mestere startētu EČ 

Junioru grupā (2014 Kitzbühel ETU Triathlon European Championships )”.  
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Vilnis Priedītis vēlējās noskaidrot, kāpēc šāds lēmums nācis pēdējā mirklī un tas netika 

teikts ātrāk gada sākumā, kad visiem treneriem tika jautāts par plānotajiem startiem 2014.gada 

sezonā (Šajā sakarā treneris bija informējis, ka Elza Mestere startēs 2014 Kupiskis ETU 

Triathlon Junior European Cup uz ko viņa arī ir pieteikta.). V.Kuzmenko nespēja sniegt skaidru 

atbildi par šo savu lēmumu. 

Diskusijā šajā jautājumā iesaistījās Anatolijs Levša, Raivis Veinbergs, Ingvars Ivanovs, 

kā arī Vilnis Priedītis.  

Elzas trenerim tika jautāts vai viņa ir gatava šim startam un vai viņa spēs pabeigt 

distanci, kuru vietu viņa varētu izcīnīt. Uz ko Vladimirs Kuzmenko uzdeva pretjautājumu – 

„kuru vietu izcīnīs pieteiktais juniors Artūrs Sprukts?”. A.Sprukta treneris Anatolijs Levša 

prognozēja sportistam ap 15.vietu no beigām, kas jau būtu ļoti labs sasniegums. Pēc šī 

komentāra V.Kuzmenko atbildēja, ka Elza būšot pēdējā šajā čempionātā un tas nav svarīgi, lai 

startē! 

 R.Veinbergs uzdeva jautājumu vai šādā gadījumā nebūtu labāk pieteikt Elzu vecumu 

grupu startā (AG-age group) kur viņai būtu lielākas izredzes izcīnīt labāku vietu un sportistei 

nebūtu psiholoģiska trauma - uz ko Kuzmenko kungs atbildēja ar frāzi – „Es gribu, lai viņa 

startētu Junioru konkurencē un starts vecuma grupā ir tūrisms!”  

R.Veinbergs paskaidroja, ka Eiropas labākās komandas uz EČ ved gan juniorus, gan arī 

juniora vecuma grupas sportistus, kas limitēto vietu dēļ nevar tikt pieteikti EČ junioru grupā, 

kaut viņu sagatavotības līmenis ir ļoti augsts. Šados gadījumos treneri izvēlas startu age-groups, 

kas būtu laba pieredze sportistiem un Elzai Mesterei, šāda augsta līmeņa sacensībās.  

Savukārt Vilnis Priedītis uzsvēra, ka lēmums, kas tiks pieņemts šajā valdes sēdē jebkurā 

gadījumā (atbalstot vai neatbalstot Elzas dalību EČ) būšot neatbildīgs un treneriem rūpīgāk 

jāpieiet pie sportistu startu plānošanas. 

Tika jautāts arī pašas Elzas viedoklis par dalību EČ un tieši junioru grupā! Pirms Elza 

paspēja sniegt atbildi, izskanēja trenera V.Kuzmenko teksts par to, ka šādi jautājumi 

sportistam nav jāuzdod. Sportista viedoklis nav svarīgs un nav ņemams vērā! 

Elza drosmīgi pateica, ka par šādu trenera lēmumu uzzinājusi īsi pirms valdes sēdes un 

atzina, ka šobrīd viņai neesot tik laba sportiskā forma, ka viņa nav gatava tik nozīmīgam 

startam (sakarā ar mācību gada beigām, treniņiem tika veltīts mazāks laiks, vai vispār nav bijuši 

treniņi), dalībai tik augsta līmeņa sacensībās. Pati sportiste ir gatava trenēties un startēt kādā no 

augsta līmeņa sacensībām tuvāk rudens pusei. Šobrīd sportiste atzina, ka pat starts Kupišķos 

Eiropas kausā Junioriem, jau būs par agru, jo nav bijis pienācīgs sagatavošanās process. Bet 

darbs ir ieguldīts, tāpēc jāstartē. Sportiste piebilda, ka startam rudenī būs gatava un labprāt 

startētu 

Uzklausot visus viedokļus valdes locekļi pie vienota lēmuma nenonāca un tika nolemts 

balsot – Elzas Mesteres starts EČ junioru konkurencē. Balsojumā piedalījās septiņi valdes 

locekļi. 

Par nobalsoja – 0; 

Pret no balsoja – 4; 

Atturējās – 3. 

 

Balsojot četri no valdes locekļiem bija pret Elzas startu un trīs atturējās, līdz ar to tika 

noraidīts V.Kuzmenko priekšlikums pieteikt E.Mesteri startam junioru EČ Austrijā. 

Pēc šī balsojumu Vladimirs Kuzmenko strauji un demonstratīvi atstāja sēdes telpu 

neatvadoties ne no LTF valdes locekļiem, ne no pašas sportistes un viņas tēva. 

Tiklīdz treneris bija izgājis, Elza atviegloti apstiprināja, ka nav gatava startam EČ 

junioriem un priecājas par šādu valdes lēmumu! Un apņemas cītīgi trenēties, lai startētu 

rudenī Eiropas kausā Slovēnijā. 
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Ņemot vērā šādu neskaidru situāciju, par iespējām pieteikt vai nepieteikt sportistus 

augsta līmeņa startiem tika nolemts jau nākamajā valdes sēdē apstiprināt atlases kritērijus 

Latvijas sportistiem, kas noteiktu kādam ir jābūt sagatavotības līmenim. 

2. Otrais dienas kārtības jautājums: Iepazīšanās ar LTF aktuālo finansiālo situāciju un tuvāko 

izmaksu apstiprināšana.” 

V.Priedītis informēja jaunos valdes locekļus par 2014.gada budžeta izpildi līdz šim brīdim un 

plānotajiem izdevumiem un ieņēmumiem.  

V.Priedītis uzsvēra, ka sezona ir sākusies un līdz ar to arī sportisti vairāk ir sākuši interesēties 

par iespējamo atbalstu no LTF ārzemju startiem.  

Līdz šim atbalsts tika sniegts Maksimam Nagibinam, Staņislavam Vaipanam, Viktoram 

Vovruško startie ETU līmeņa sacensībās. 

Startam EČ Austrijā (2014 Kitzbühel ETU Triathlon European Championships) šobrīd ir 

pieteikti Daugavpils pārstāvji Kaspars Stivriņš, Timurs Mamedovs, Savēlijs Suharževskis 

(vecuma grupās) un Artūrs Sprukts (junioru grupā). Pēc V.Priedīša priekšlikuma tika nolemts 

izmaksas par šo jauniešu startu segt no LTF budžeta līdzekļiem. Valde vienbalsīgi atbalstīja šo 

priekšlikumu. 

Tāpat tika pieņemts lēmums, ja kāds no sportistiem, kas startē vecuma grupā EČ izcīnīs medaļu 

viņam tiks segta dalības maksa. 

Tāpat tika nolemts finansiāli atbalstīt dienas nometni Daugavpilī. Nometne sākotnēji tika 

plānota Dobelē (iepriekšējās valdes sēdes lēmums), bet izvērtējot to, ka vairums sportistu ir no 

Daugavpils tika nolemts to rīkot šajā pilsētā. Nepieciešamās izmaksas, kas jāsedz būs dzīvošana 

diviem LTF izlases sportistiem Gintam Skroderim un Savēlijam Suharževskim, kā arī 

ēdināšanas izdevumi un baseina īre. 

 

3. Trešais dienas kārtības jautājums: Par jauniešu (V9, S9, V11, S11, V13, S13 grupu) 

treniņnometnes organizēšanu un tam atvēlamo budžetu. 

 

K.Kalniņš informēja, ka Dobeles novada dome Bērnu un jauniešu triatlona nometnei ir 

atvēlējusi 1100, - EUR. Nometne tiek plānota no 13-19.06.2014 Priekuļos. Šobrīd tiek veikti 

visi nepieciešamie saskaņojumi gan ar Priekuļu dienesta viesnīcu, ar ēdināšanas pakalpojumu 

sniedzēju, biatlona trases pārvaldītāju un baseina īpašniekiem.  

Valde nolēma piesaistīt līdzekļus arī no LTF federācijas un pieaicināt piedalīties nometnē arī 

citus jaunos triatlonistu no citiem Latvijas novadiem.  

K.Kalniņš informēja, ka liela daļa no sportistiem būs tieši no Dobeles un kopējais dalībnieku 

skaits ir 20. 

 

4. Ceturtais dienas kārtības jautājums:  Iepazīšanās ar Rīgas triatlona sagatavošanas gaitu un 

finansēm. 

V.Priedītis informēja LTF valdi par organizētajām Rīgas triatlona darba grupas sanāksmēm 

katru otrdienu. Pie šo sacensību organizēšanas ir pievienojies Aigars Strauss kam liela pieredze 

pasākumu organizēšanā.  

Tāpat V.Priedītis informēja, ka turpinās atbalstītāju meklēšana Rīgas triatlona. 02.06.2014 

notiks tikšanās ar SWEDBANKAS pārstāvjiem par iespējamo atbalstu. 

Sestdien, 31. maijā, pie veikala "Elkor Plaza" (Rīgā, Brīvības ielā 201) notika "Ģimeņu Sporta 

Svētki", kuras laikā visas dienas garumā notiks dažādi paraugdemonstrējumi, radošās darbnīcas 

bērniem. Šajā pasākumā piedalīsies arī Latvijas Triatlona federācija, kura iepazīstināja ar 

triatlona sporta veidu. 

Tāpat ir sagatavoti Rīgas triatlona T-krekli šī pasākuma reklamēšanai. Ārzemju sportistu 

piesaistei ir izsūtīti e-pasti gan vietējiem gan ārzemju sportistiem, kas varētu piedalīties Rīgas 

triatlonā. Bukleti par Rīgas triatlonu tiek maksimāli izplatīti dažādos pasākumos Latvijas 
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mērogā (piem. Nordea Rīgas maratonā) un būs arī informatīvās teltis gan Vlakas-Valgas 

triatlonā un Tartu triatlonā. Informatīvie bukleti tiks ari izplatīti EČ 2014 Kitzbühel ETU 

Triathlon European Championships, lai piesaistītu uz Latvija lielāko triatlonu ārzemju 

sportistus. 

Prezidents uzsvēra, ka darbs noteikti ir jāturpina, jo atkāpšanās ceļa vairs nav un šīm sacensībā 

ir jānotiek. Šobrīd Rīgas triatlona sacensībām budžetā trūkst 30,000,- EUR un sacensību 

noorganizēšanai šī nauda ir jāatrod. 

 

5.Dažādi   

Sanāksmes dalībnieki tika informēti, ka ir saņemtas LTF jaunie triatlona tērpi. Tika nolemts šos 

tērpus izsniegt sportistiem, kas piedalīsies starptautiskajos startos un ir LTF izlases sastāvā. 

 

Šis protokols ir sastādīts vienā eksemplārā, latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām. 

Paraksti:   Paraksts   Vilnis PRIEDĪTIS 

    Paraksts                   Kārlis KALNIŅŠ 
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