Latvijas Triatlona federācija, Vienotais Reģ. Nr. 40008024242,
Ganību dambis 25d, Rīga, LV-1005 , Latvija, Tālr. +371 29217980
Valdes sēdes
PROTOKOLS
Rīgā
2014.gada 8.oktobrī

Nr.8/2014

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. Anatolijs Levša
2.6. Arvīds Zariņš.
3. protokolē - ģenerālsekretārs Kārlis Kalniņš.
4. Pieaicinātās personas – Liene Trokša
Darba kārtībā:
1. Iepazīšanās ar aktuālo LTF finansiālo situāciju.
2. 2014.gada sezonas kopsavilkums: Izlases starti, vietējās sacensības, Rīgas triatlons,
ārējā komunikācija, Baltijas kauss, utml.
3. Rīgas triatlons 2015 statusa apspriešana un organizatorisko iespēju apspriešana.
4. ETU Development projektu priekšlikumi 2015.gadam. (K.Kalniņš).
5. 2015.gada sacensību kalendāra vīzijas apspriešana. (Cik sacensības, cik un kādi
Latvijas čempionāti, kādas sacensības saņem LTF atbalstu).
6. Sezonas noslēguma pasākums.
7. Izmaiņas Latvijas kausa izcīņas nolikumā uz 2015.gadu.
8. Normatīvi.
9. Dažādi.
1. Pirmais dienas kārtības jautājums: Iepazīšanās ar aktuālo LTF finansiālo situāciju.
V.Priedītis uzsvēra, ka sezona tuvojas noslēgumam un papildus Rīgas triatlona
neapmaksātajiem rēķiniem (parāds par Rīgas triatlonu sastāda 12 000.- EUR) vēl ir jāpamaksā
Igaunijā rīkotā LČ garā distance (1/2) Valkā/Valgā. LTF šogad vēl saņems finansējumu no
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LOK un ETU. LOK finansējumu plānots dzēst atsevišķus parādus, sezonas noslēguma
pasākumam, kā arī nosūtīt divus trenerus (Baibu Medni un Sindiju Veinbergu) dalībai ITU
treneru kursiem. Savukārt ETU attīstības fonds paredzēts Rīgas triatlona grupas baseina īres
izmaksu segšanai.
V.Priedītis aicināja valdes locekļus aktīvāk turpināt uzrunāt uzņēmējus par iespējām
sniegt finansiālu atbalstu LTF saņemot nodokļu atlaides atbilstoši Latvijas likumdošanai.
Valde apstiprināja līdzšinējo 2014. gada budžeta izpildi.
2. Otrais dienas kārtības jautājums: 2014.gada sezonas kopsavilkums: Izlases starti, vietējās
sacensības, Rīgas triatlons, ārējā komunikācija, Baltijas kauss, utml.
Visiem klātesošajiem tika dots vārds, lai izteiktos par aizvadīto sezonu. Galvenokārt
pozitīvi tika atzīmēts Rīgas triatlona noorganizēšana un atzinīgi tika novērtēts Artūra Sprukta
sniegums starptautiskajos startos. Savukārt elites sportistu starti triatlonos vērtējami kā viduvēji.
K.Kalniņš atzīmēja, ka ir nopietnāk jāstrādā pie jaunatnes sagatavošanas starptautiskajiem
startiem dodot tiem atbalstu no LTF. Kā tuvākie rezervisti pagaidām ir Savēlijs Suharževskis un
Timurs Mamedovs. Savukārt par Baltijas kausu domas dalījās un tika nolemts balsot par tā
nākamā gada formātu. Ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums sniegt priekšlikumu pārējām
Baltijas kausa dalībniecēm iekļaut šajā seriālā tikai četrus triatlonus (katrai valstij pa vienam).
Komunikācija par šo jautājumu tika uzdota K.Kalniņam.
3. Trešais dienas kārtības jautājums: Rīgas triatlons 2015 statusa apspriešana un
organizatorisko iespēju apspriešana.
Vēlreiz valdes locekļiem tika sniegta ieņēmumu izdevumu tāme par Rīgas Triatlona
2014 sacensībām. Vilnis Priedītis detalizēti izskaidroja klātesošajiem izdevumu pozīcijas, kas
šobrīd vēl nav samaksātas un papildinot informēja, ka Valts Policija piestādījusi arī soda
procentu rēķinu. LTF prezidents uzsvēra, ka sacensības tika noorganizētas augstā līmenī un
apliecinājums tam ir ETU piedāvājums rīkot ETU Sprint Triathlon European Championship.
Lēmums par sacensību formātu tiks pieņemts ETU valdes sēdē 10.oktobrī. Tomēr V.Priedītis
uzsvēra, ka šogad neizdevās piesaistīt atbilstošu finansējumu un arī dalībnieku skaits nebija
pietiekošs. V.Priedītis kā risinājumu piedāvāja piesaistīt mārketinga cilvēku šī projekta
realizācijai, lai gada beigās būtu skaidrs vai tiek rīkots ETU līmeņa sacensības vai formāts tiek
mainīts. Aigars Strauss, kas bija iesaistīts šī gada sacensību organizēšanā ir gatavs strādāt līdz
gada beigām meklējot atbalstītājus. Līdz gada beigām jāspēj atrast finansējumu 70 000, - EUR
apmērā.
Visi valdes locekļi atbalstīja V.Priedīša priekšlikumu.
4. Ceturtais dienas kārtības jautājums: ETU Development projektu priekšlikumi 2015.gadam.
K.Kalniņš informēja klātesošos par iepriekšējo gadu projektu realizāciju. Kā priekšlikums
tika izvirzīti četri projekti 2015.gada projektiem:
1. Nometnes organizēšana jaunatnei sezonas sākumā;
2. Rīgas triatlons;
3. Tiesnešu un treneru apmācība ITU līmeņa kursos;
4. Rīgas treniņu grupas atbalsts.
Visi valdes locekļi atbalstīja K.Kalniņa priekšlikumu.
5. Piektais dienas kārtības jautājums: 2015.gada sacensību kalendāra vīzijas apspriešana.
(Cik sacensības, cik un kādi Latvijas čempionāti, kādas sacensības saņem LTF atbalstu).
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K.Kalniņš uzsvēra, ka šīs sezonā tika rīkotas 14. sacensības ar LTF daļēju līdzfinansējumu un
dalībnieku skaits diemžēl nav palielinājies un vajadzētu izvērtēt sacensību skaita samazināšanu.
Savukārt V.Priedītis atzīmēja, ja kāds vēlas rīkot sacensības tas noteikti netiks liegts. 2015.gada
sezonā jau ir iezīmējušās atsevišķas sacensības kā Rīgas triatlons 9.augustā, Latvijas
Čempionāts akvatlonā 25.aprilī, Latvijas Jaunatnes olimpiāde 3.jūlijā un Vaidavas triatlons
5.jūlijā. Tika nolemts izsūtīt visiem potenciālajiem sacensību rīkotājiem uzaicinājumu
pieteikties sacensību organizēšanā, lai gada noslēguma pasākumam varētu prezentēt 2015. gada
sezonas sacensību kalendāru. Pieteikumus organizatoriem jāiesniedz līdz 2014.gada 7.
novembrim, lai veiktu to izvērtēšanu un Latvijas triatlona sacensību kalendāra apstiprināšanu
2014.gada 12.novembra valdes sēdē.
6. Sestais dienas kārtības jautājums: Sezonas noslēguma pasākums.
Iepriekšējā valdes sēdē tika nolemts pasākumu rīkot 15.11.2014 plkst. 1900. Par norises
vietu tika nolemts izmantot Sportlat biroju Ganību dambī 25d, Rīga. Kā papildinājums pirms
pasākuma tiks rīkots Antidopinga nodaļas seminārs plkst. 1730. Dalības maksa Triatlona
federācijas 2014.gada noslēguma pasākumā: 5 EUR no personas, A grupai un jaunākiem
(1997.dz.gads un jaunāki) - bezmaksas.
7. Septītais dienas kārtības jautājums: Izmaiņas Latvijas kausa (LK) izcīņas nolikumā uz
2015.gadu.
K.Kalniņš sniedz piedāvājumu veikt izmaiņas LK izcīņas nolikumā:
1. Individuālajā vērtējumā LK ieskaitē minimālais posmu skaits ir trīs no kuriem diviem ir
jābūt triatloniem.
2. Punktu sistēmā triatlonam radniecīgajiem sporta veidiem (akvatloni, duatloni), kas ir
iekļauti LK izcīņas kalendārā pielietot koeficentu 0.7.
Valde pēc diskusijām atbalstīja šo priekšlikumu iekļaušanu LK nolikumā 2015.gadā.
Par sacensību skaitu LK tiks lemts pēc LTF sacensību kalendāra apstiprināšanas.
8. Astotais dienas kārtības jautājums:
R.Veinbergs vēlreiz 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.
K.Kalniņš apkopos un papildinās iesniegot priekšlikumus, lai tos apstiprinātu nākošajā valdes
sēdē.
9. Devītais dienas kārtības jautājums: Dažādi
Nākamā valdes sēde tika noteikta 12.11.2015 Ganību dambī 25d, Rīgā.

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

Paraksti:

Vilnis PRIEDĪTIS

Paraksts

Kārlis KALNIŅŠ

Paraksts
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