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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 

2015.gada 7.janvārī                                                                                               Nr.1/2015  

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

dambis 25d Rīgā. 

 

Valdes sēdē piedalās: 

1. LTF prezidents Vilnis PRIEDĪTIS; 

2. Valdes locekļi: 

2.1. Raivis Veinbergs; 

2.2. Ingvars Ivanovs; 

2.3. Ainārs Veģeris; 

2.4. Kārlis Kalniņš; 

2.5. Anna Šteinere; 

2.6. Māris Babris; 

2.7. Arvīds Zariņš. 

3. protokolē - ģenerālsekretārs Kārlis Kalniņš. 

4. Pieaicinātās personas – Liene Trokša; Aigars Strauss 

 

Darba kārtībā:  

1. Iepazīšanās ar LTF finansiālo situāciju uz 2015.gada 1.janvāri. 

2. 2015.gada biedru naudu un licenču maksu apmēra apstiprināšana. 

3. 2015.gada budžeta projekta apspriešana. 

4. Rīgas triatlona 2015 organizēšanas iespēju apspriešana, atskaite par jau padarīto. 

5. Papildinājumi 2015.gada sacensību kalendārā, t.sk. fiziskās sagatavotības normatīvu 

kārtošanas datuma noteikšana. 

6. Dažādi. 

 

1. Pirmais dienas kārtības jautājums:  Iepazīšanās ar LTF finansiālo situāciju uz 2015.gada 

1.janvāri. 

V.Priedītis sniedz detalizētu atskaiti par 2014. gada budžeta izpildi. Ar sponsoru piesaisti 

gada beigās ir izdevies apmaksāt parādus par Rīgas triatlonu.  

Valde apstiprināja 2014. gada budžeta izpildi.  

http://t.sk/
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2. Otrais dienas kārtības jautājums: 2015.gada biedru naudu un licenču maksu apmēra 

apstiprināšana. 

Gada maksu par licencēm valde nolēma atstāt iepriekšējā gada apmērā. 2015.gada sezonai tiek 

noteikta sekojoša maksa:  

 1996.gadā dzimušajiem un jaunākiem – 5 EUR 

 1995.gadā dzimušajiem un vecākiem – 10 EUR 

 Vienreizējā licence  

 1996.gadā dzimušajiem un jaunākiem – 1,5 EUR 

 1995.gadā dzimušajiem un vecākiem – 3 EUR 

K.Kalniņš ierosināja LTF juridiskajiem biedriem celt gada maksu un noteikt to 100,- EUR. Tas 

dod iespēju sporta klubiem licencēt desmit pieaugušus sportistus. K.Kalniņam tika uzdots 

sagatavot rēķinus un izsūtīt tos juridiskajiem biedriem. Valde noteica, ka biedru nauda ir 

jāsamaksā līdz 01.04.2015. 

R.Veinbergs ierosināja  klubu ieskaitē kopvērtējumā neieskaitīt to klubu sportistu rezultātus, 

kuri nav samaksājuši biedru naudu līdz 01.04.2015. Ja sportisti vēlas, lai viņiem tiktu ieskaitīti 

punkti Latvijas kausa ieskaitē un LTF reitingā viņam uz pirmajām sacensībām ir jābūt LTF 

licencei. Ja klubs nav veicis sportista licencēšanu (biedru naudas apmaksu pilnā apmērā) tad 

viņam pašam ir jāiegādājas licence.   

 

LTF valde apstiprināja LTF juridisko biedru 2015. gada maksu un licenču maksu 

2015.gadā.  

 

3. Trešais dienas kārtības jautājums: 2015.gada budžeta projekta apspriešana. 

 

Prezentējot plānoto budžetu 2015.gadam V.Priedītis aicināja valdes locekļus aktīvāk 

turpināt uzrunāt uzņēmējus par iespējām sniegt finansiālu atbalstu LTF saņemot nodokļu 

atlaides atbilstoši Latvijas likumdošanai. Šobrīd vēl nav skaidrības par LOK un LSFP 

finansējumu apmēru, bet tas varētu būt 2014.gada apjomā. No ETU šobrīd ir piešķirts 

finansējums trijiem projektiem – Rīgas treniņu grupas atbalstam, pavasara nometnei, kā arī 

treneru un tehnisko delegātu apmācībai. Tāpat tiek plānoti ieņēmumi no LTF juridisko biedru 

iemaksām un licencēm. Izdevumos V.Priedītis ieteica līdzīgi kā 2014.gadā galvenajos 

izdevumos piešķirt finansējumu pavasara nometnēm, sportistu dalībai starptautiskajās 

sacensībās un sacensību organizatoru atbalstam.  

 

 Valde apstiprināja plānoto 2015. gada budžetu.  

 

4. Ceturtais  dienas kārtības jautājums:  Rīgas triatlona 2015 organizēšanas iespēju 

apspriešana, atskaite par jau padarīto. 

 

Rīgas triatlona 2015.gada organizēšanā ir pieaicināts Aigars Strauss, kas jau ir uzsācis darbu 

sarunās ar potenciālajiem Rīgas triatlona atbalstītājiem. Pagaidām konkrētu atbilžu nav, bet ir 

cerības, ka izdosies piesaistīt dažādus atbalsta veidus gan finansiālus, gan materiālus. A.Strauss 

uzsvēra, ka noteikti ir jāmēģina piesaistīt vairāk tieši „Age group” sportistus, kas ir tieši 

atbalstītāju auditorija. 

V.Priedītis personīgi ir uzņēmies vadīt Rīgas triatlona organizēšanu un sagatavošanās procesa 

vadīšanu. V.Priedītis vēlreiz valdes locekļiem sniedza ieņēmumu izdevumu tāmi par Rīgas 

Triatlona 2014 sacensībām un papildus tika sniegta plānotā tāme 2015.gadam, kas balstīta uz 

2014.gada pieredzi. 2015.gadā plānot vairāk finansējumu novirzīt tieši radio un TV reklāmai, 

kas vairāk piesaistītu gan sportistus un arī skatītājus. Tāpat V.Priedītis ierosināja piesaistīt šim 
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pasākumam organizatorus atsevišķām disciplīnām kā peldēšana atklātā ūdenī, kritēriju 

riteņbraukšanai un skriešana, ņemot par pamatu, ka visi nepieciešamie drošības pasākumi ir 

nodrošināti (NMPD, glābēji uz ūdens, transporta kustības slēgšana, trases norobežošana u.c.).  

 Visi valdes locekļi atbalstīja V.Priedīša priekšlikumus. 

 

5. Piektais dienas kārtības jautājums:  Papildinājumi 2015.gada sacensību kalendārā, t.sk. 

fiziskās sagatavotības normatīvu kārtošanas datuma noteikšana. 

 

K.Kalniņš informēja, ka ir saņemts pieteikums no biedrības „My Papa agency” rīkot triatlona 

sacensības Ozolniekos 14.06.2015 – plānota ir Sprinta distance.  

Valdes locekļi piekrita priekšlikumam iekļaut šīs sacensības LTF kalendārā un Latvijas kausa 

izcīņā.  

K.Kalniņš informēja, ka Baltijas kausa izcīņā Igaunijas un Lietuvas federācijas ir nolēmušas 

iekļaut pa divām sacensībām no katras valsts un līdz ar to Latvijai ir jāpieņem lēmums par otru 

sacensību noteikšanu Baltijas kausā (BK). Vairāki valdes locekļi ierosināja iekļaut BK 

Vaidavas triatlonu un šis priekšlikums tika vienbalsīgi atbalstīts. K.Kalniņam tika uzdots 

informēt Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas federācijas par pieņemto lēmumu. 

2014.gada 12.novembrī (Valdes sēdes Nr.9/2014) tika pieņemts lēmums par kritēriju noteikšanu 

Latvijas triatlona izlases dalībniekiem, lai saņemtu LTF atbalstu treniņnometnēm un 

sacensībām. Sanāksmē tika nolemts organizēt kritēriju kārtošanu 28.02.2015 nosakot peldēšanu 

11:00 un skriešanu 15:00. Pieteikšanās uz normatīvu kārtošanu būs no 12.01.2015 LTF mājas 

lapā. 

 

 

Nākamās valdes sēdes datums tiks noteikt vēlāk, bet tā tiek plānota 2015.gada 11.februārī. 

 

Šis protokols ir sastādīts vienā eksemplārā, latviešu valodā uz 3 (trijām) lapām. 

 

Paraksti:   Paraksts   Vilnis PRIEDĪTIS 

    Paraksts                   Kārlis KALNIŅŠ 

 

http://t.sk/
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