Latvijas Triatlona federācija, Vienotais Reģ. Nr. 40008024242,
Ganību dambis 25d, Rīga, LV-1005 , Latvija, Tālr. +371 29217980
Valdes sēdes
PROTOKOLS
Rīgā
2014.gada 28.augustā

Nr.7/2014

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. Arvīds Zariņš.
3. protokolē - ģenerālsekretārs Kārlis Kalniņš.
4. Pieaicinātās personas – Liene Trokša
Darba kārtībā:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iepazīšanās ar Rīgas Triatlona 2014 ieņēmumu un izdevumu faktisko budžetu.
Iepazīšanās ar LTF aktuālo finansiālo situāciju un budžeta izpildi.
Latvijas izlases dalībnieku starptautisko sacensību rezultātu analīze un dalības
apstiprināšana sezonas noslēdzošajās sacensībās.
Sezonas noslēguma pasākuma datuma noteikšana.
Lēmuma pieņemšana par iespējamo ETU kausa organizēšanu Rīgā vai kādā citā Latvijas
pilsētā 2015.gadā. Pieteikuma termiņš ir 15.septembris.
Dažādi.

1.

Pirmais dienas kārtības jautājums: Iepazīšanās ar Rīgas Triatlona 2014 ieņēmumu un
izdevumu faktisko budžetu.
Valdes locekļiem tika sniegta ieņēmumu izdevumu tāme par Rīgas Triatlona 2014 sacensībām.
Vilnis Priedītis detalizēti izskaidroja klātesošajiem izdevumu pozīcijas, sniedzot ieskatu par šo
sacensību reālajām izmaksām. Šobrīd LTF ir nesamaksāti rēķini par ~ 14 000, - EUR, kas ir
nedaudz lielāki nekā plānots, tomēr kā atzina LTF prezidents sacensības tika noorganizētas
augstā līmenī un saņemtas ļoti labas atsauksmes no citu valstu sportistiem un tehniskajiem
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delegātiem. V.Priedītis atzīmēja, ka neizdevās piesaistīt finansu līdzekļus no sponsoriem
(prezidents ieguldīja savus personīgos līdzekļus 9 000,- EUR apmērā) un valsts sniegtais
finansējums (Rīgas domes un LSFP) bija salīdzinoši mazs un, lai rīkotu šāda līmeņa sacensības
nākošajā gadā ir jāsāk strādāt pie līdzekļu piesaistes jau šobrīd.
2. Otrais dienas kārtības jautājums: Iepazīšanās ar LTF aktuālo finansiālo situāciju un budžeta
izpildi.
V.Priedītis uzsvēra, ka sezona tuvojas noslēgumam un papildus Rīgas triatlona
neapmaksātajiem rēķiniem vēl ir jāpamaksā Igaunijā rīkotā LČ garā distance (1/2) Valkā/Valgā
un dalība Baltijas kausā, kura noslēgums ir paredzēts Rīgas duatlona laikā. LTF šogad vēl
saņems finansējumu no LSFP Rīgas triatlonam un LOK arī ir atlicis finansējums, kas
galvenokārt ir paredzēts sezonas noslēguma pasākumam un mūsu labāko sportistu dalībai
sezonas izskaņas sacensībās.
V.Priedītis aicināja valdes locekļus uzrunāt uzņēmējus par iespējām sniegt finansiālu atbalstu
LTF saņemot nodokļu atlaides atbilstoši Latvijas likumdošanai.
Valde apstiprināja līdzšinējo 2014. gada budžeta izpildi.
3. Trešais dienas kārtības jautājums: Latvijas izlases dalībnieku starptautisko sacensību
rezultātu analīze un dalības apstiprināšana sezonas noslēdzošajās sacensībās.
Vārds tika dots R.Veinbergam. Izvērtējot mūsu sportistu startus R.Veinbergs uzsvēra, ka
noteikti ir jāatgriežas pie jautājuma par kritērijiem LTF izlases dalībniekiem, lai saņemtu
atbalstu dalībai ETU un ITU līmeņa sacensībās. R.Veinbergs uzsvēra, ka nākošajā gadā ir
striktāk jāpieiet pie sportistu novērtēšanas atbilstoši kritērijiem un pamatojoties tikai uz
rezultātiem sniegt iespēju sportistiem piedalīties ETU, ITU līmeņa sacensībās. Tajā pašā laikā
V.Priedītis vēlreiz apstiprināja, ka sportistam kam ir pašam savi finansu līdzekļi netiks liegta
iespēja piedalīties augsta līmeņa sacensībās un labāko sportistu starti kaimiņos Igaunijā un
Lietuvā ir obligāti. Izvērtējot šī gada sacensības ir secināts, ka mūsu lielākā problēma ir
peldēšanas posms, kas liedz mūsu sportistiem cīnīties par augstām vietām Eiropas līmenī.
Kā perspektīvākais sportists šobrīd LTF ir Artūrs Sprukts un tika nolemts sūtīt viņu dalībai
2014 Alanya ETU Triathlon Junior European Cup. Tāpat tika nolemts pieteikt startam Andreju
Dmitrijevu startam 2014 Burgas ETU Triathlon Balkan Championships, kur Andrejam būtu
iespēja krāt punktus, lai spētu kvalificēties Eiropas spēlēm Baku 2015.gadā.

4. Ceturtais dienas kārtības jautājums: Sezonas noslēguma pasākuma datuma noteikšana.
Sezonas noslēguma pasākumam tika noteikt 15.11.2014. Lienei Trokšai tika lūgts apzināt
iespējamo norises vietu.
5. Piektais dienas kārtības jautājums: Lēmuma pieņemšana par iespējamo ETU kausa
organizēšanu Rīgā vai kādā citā Latvijas pilsētā 2015.gadā. Pieteikuma termiņš ir
15.septembris.
V.Priedītis vēlreiz atzina, ka Rīgas triatlons tika noorganizēts augstā līmenī un noteikti ir
jācenšas rīkot šīs sacensības arī nākošajā gadā. Ļoti daudz darba jau ir izdarīt pie šī gada
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sacensību rīkošanas un ir arī saņemti daudz dažādu priekšlikumu, kas dotu iespēju uzlabot šo
sacensību kvalitāti un līdzekļu ekonomiju. LTF līdz 2014.gada 15. septembrim ir jāsniedz ETU
pieteikums par velmi rīkot šīs sacensības un pamatojoties uz ETU lēmumu septembra beigās (
jā vai nē) LTF varētu uzsākt darbu pie šī projekta.
Valde vienbalsīgi pieņēma lēmumu pieteikties Rīgas triatlona organizēšanai 2015.gada
9.augustā.
6. Sestais dienas kārtības jautājums: Dažādi
R.Veinbergs aktualizēja jautājumu par Rīgas treniņu grupas turpmāko darbību 2014/2015.
mācību gadā. V.Priedītis apstiprināja, ka atbalsts tiks sniegts tādā pašā līmenī kā iepriekš.
K.Kalniņam tika uzdots sazināties ar Rīgas Domes Sporta un jaunatnes pārvalde priekšnieci, lai
rakstu risinājumu sporta bāzu nomas maksas atcelšanu vai samazināšanu.
Klātesošajiem tika sniegta informācija, ka pamatojoties uz sadarbību ar kompāniju seemyrun.lv
sportistiem ir lieliska iespēja apskatīties savu startus Rīgas triatlona laikā.
A.Veģeris informēja, ka ir saņemta informācija no sportistiem, ka distances noslēguma
sacensībās duatlonā Rīgā ir pārāk lielas. Tika nolemts runāt ar sacensību organizatoru
(SPORTLAT) par iespējām šīs distances samazināt. Informācija par izmaiņam tiks publicēta
ma’jas lapā un veiktas izmaiņas nolikumā.

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

Paraksti:

Vilnis PRIEDĪTIS

Paraksts

Kārlis KALNIŅŠ

Paraksts
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