Latvijas Triatlona federācija, Vienotais Reģ. Nr. 40008024242,
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Valdes sēdes
PROTOKOLS
Rīgā
2015.gada 11.februārī

Nr.2/2015

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. Anatolijs Levša;
2.4. Ainārs Veģeris;
2.5. Kārlis Kalniņš;
2.6. Arvīds Zariņš.
3. protokolē - ģenerālsekretārs Kārlis Kalniņš.
4. Pieaicinātās personas – Liene Trokša
Darba kārtībā:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Iepazīšanās ar aktuālo LTF finansiālo situāciju.
Informācija no ETU Presidents conference Anglijā.
Pavasara treniņnometņu ārzemēs rīkošana: sastāvs un finansēšana.
Par normatīvu kārtošanu 28.februārī.
Informācija par citiem LTF iesniegtajiem individuālajiem projektiem (K.Kalniņš)
Rīgas triatlons 2015 sagatavošanas gaita.
LTF biedru kopsapulces datuma noteikšana.
1. Pirmais dienas kārtības jautājums: Iepazīšanās ar aktuālo LTF finansiālo situāciju.

V.Priedītis sniedza informāciju par LTF finansiālo stāvokli uz februāra mēnesi. No LSFP
ir atsūtīts budžeta projekts par naudas sadalījumu sporta federācijām 2015.gadā un LTF šobrīd
ir iedalīti 8 369, - EUR un no LOK ir plānoti 19 800, - EUR. No ETU LTF attīstībai ir iedalīti
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4 700, - EUR konkrētiem projektiem. Joprojām nav skaidri zināms cik daudz naudas tiks
piešķirts ”ETU Sprint Triathlon European Cup” gan no Rīgas domes, gan LSFP. V.Priedītis arī
prezentēja aptuveno šo līdzekļu apguves plānu.
Valde apstiprināja 2015. gada plānoto budžeta izpildi.
2. Otrais dienas kārtības jautājums: Informācija no ETU Presidents conference Anglijā.
V.Priedītis informēja par dalību ETU prezidentu konferencē Loughborough, Anglijā no
30.janvāra – 1.februārim. Konferences laikā notika individuālā tikšanās ar attīstības grupas
locekļiem, kuriem bija jāsniedz detalizēta informācija par plānotajiem projektiem 2015.gada
sezonā. Latvijas Triatlona federācijai tika atbalstīti trīs no četriem projektiem – „Pavasara
nometne”, „Rīgas jauno triatlonistu grupas atbalsts” un „treneru un tiesnešu apmācība”. ETU ir
nolemts, ka Eiropas čempionāti tiks rīkoti atsevišķi gan sprinta distancei, gan olimpiskajai
distancei. Konferences laikā tika apspriestas arī pirmās Eiropas Olimpiskās spēles Baku. Kā
potenciālo dalībnieku minētajās sacensībās V.Priedītis nominēja Andreju Dmitrijevu. Šobrīd
viņa starts šajās sacensībās vēl nav apstiprināts, bet notiek cieša sadarbība ar ETU, lai mūsu
sportists tiktu iekļauts starta sarakstā.
3. Trešais dienas kārtības jautājums: Pavasara treniņnometņu ārzemēs rīkošana: sastāvs un
finansēšana.
V.Priedītis uzsvēra, ka šīs nometnes rīkošana ir noteikti nepieciešama jauniešiem, kas
šogad plāno startēt starptautiskajās sacensībās. Kā iespējamos dalībniekus nometnē valde
izvirzīja piecus sportistus: Savēliju Suharževski; Kasparu Stivriņu; Timuru Mamedovu; Artūru
Spruktu un Andreju Dmitrijevu. Par cik Anatolijs Levša uz šo nometni nedosies tad
A.Dmitrijevs uz šo nometni dosies kā „spēlējošais” treneris. Ir apzināta treniņu vieta Spānijā –
Palma de Mallorca. Nometnes norises datumi ir 15.03.-04.04.2015. Dalībnieku sastāvs var tik
papildināts un tie, kas vēlas var pieteikties dalībai nometnē.
Valde apstiprināja plānotās nometnes sastāvu un budžetu.
4. Ceturtais dienas kārtības jautājums: Par normatīvu kārtošanu 28.februārī.
Pamatojoties uz Latvijas Triatlona federācijas pieaugušo, junioru un jauniešu izlases
noteikšanas nolikumu 2015.gada sezonai 28.02.2015 notiks normatīvu kārtošana. Vēlreiz tika
diskutēts par normatīvu kārtošanas mērķiem un iespējamajiem norises laikiem. Valdes sēdē tika
nolemts veikt pirmos testus un pamatojoties uz rezultātiem plānot nākošā gada normatīvu
kārtošanas principus. Tāpat tika nolemts par kārtošanas principiem – skriešanas disciplīna
notiks bez „naglenēm” un peldēšana pa diviem vienā celiņā. Peldēšanā notiks atbilstoši FINA
RULES & REGULATIONS.
Visi valdes locekļi atbalstīja priekšlikumu.
5. Piektais dienas kārtības jautājums: Informācija par citiem LTF iesniegtajiem
individuālajiem projektiem.
K.Kalniņš informēja, ka no LTF uz līdzfinansējumu velo iegādei Savēlijam Suharževskim ir
iesniegts projekts „Jaunatnes sporta fondam”. Rezultāts būs zināms 28.februārī.
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Savukārt Artūrs Sprukts ir nominēts no Latvijas dalībai ETU Development Plan 2015 – ETU
High Performance Team. Ja A.Sprukts tiks izvēlēts dalībai šajā ETU kopējā vienībā dalībai
četrās ETU līmeņa sacensībās.
6. Sestais dienas kārtības jautājums: Rīgas triatlons 2015 sagatavošanas gaita.
V.Priedītis informēja valdes locekļus par aktivitātēm Rīgas triatlona organizēšanā. Šobrīd tiek
apzināti potenciālie sponsori un atbalstītāji. Tika nolemts veikt pienākumu sadali arī attiecībā uz
LTF valdes locekļiem. I.Ivanovs uzņēmās atbildību komunikācijā ar Rīgas triatlona tehnisko
delegātu Kitty Van Bloois. K.Kalniņam uzticēts veikt visus administratīvos saskaņojumus ar
valsts institūcijām.
7. Septītais dienas kārtības jautājums: LTF biedru kopsapulces datuma noteikšana.
Pamatojoties uz LTF statūtu 28.punktu tika nolemts LTF kopsapulci sasaukt 25.03.2015.
8. Astotais dienas kārtības jautājums: Dažādi.
A.Levša uzdeva jautājumu par Latvijas Jaunatnes olimpiādi vasarā – Vai būs atļauts jauniešiem
braukt grupās? Tika nolemts atļaut to darīt, jo dalībnieku varētu nebūt daudz un izvēlētā vieta
„Vaidava” ir samērā droša.
Nākamās valdes sēdes datums tiks 2015.gada 11.martā.
Šis protokols ir sastādīts vienā eksemplārā, latviešu valodā uz 3 (trijām) lapām.

Paraksti:

Vilnis PRIEDĪTIS

Paraksts

Kārlis KALNIŅŠ

Paraksts
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