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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 11.martā                                                                                                  Nr.3/2015  

 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.       Iepazīšanās ar aktuālo LTF finansiālo situāciju. 

2.       Atbalsta piešķiršana izlases dalībniekiem, pēc 28.februāra kritēriju kārtošanas. 

3.       Rīgas triatlona 2015 sagatavošanas gaita. 

4.       LTF kopsapulces darba kārtības apstiprināšana un iespējamā datuma maiņa.  

5.       Dažādi. 
 

1. Pirmais dienas kārtības jautājums:  Iepazīšanās ar aktuālo LTF finansiālo situāciju. 

 

V.Priedītis sniedza informāciju par LTF finansiālo stāvokli uz marta mēnesi. V.Priedītis 

arī prezentēja aptuveno šo līdzekļu apguves plānu. 

Valde apstiprināja 2015. gada plānoto budžeta izpildi.  
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2. Otrais dienas kārtības jautājums: Atbalsta piešķiršana izlases dalībniekiem, pēc 28.februāra 

kritēriju kārtošanas. 

Visiem sportistiem, kuri 28.februārī kārtoja normatīvu un ieguva vismaz 240 punktus, tiek 

piešķirts federācijas līdzfinansējums 200,- Eur apmērā triatlona vasaras nometnei, tiek piešķirta 

izlases forma un apmaksāta dalība sacensībās Kupišķos, Tartu un Rīgas triatlonā. 

Valde apstiprināja 2015. gada plānoto atbalstu sportistiem. 

3. Trešais dienas kārtības jautājums: Rīgas triatlona 2015 sagatavošanas gaita. 

Iepazīstoties ar Rīgas triatlona gatavošanās procesā paveikto, nolemts pieteikšanos 

oficiāli atvērt 27.martā., izstādes „Sports un atpūta 2015” laikā, kad katram interesentam būs 

iespēja pieteikties par speciālo cenu. Nolemts arī izstādē piedalīties ar sacensību oficiālo stendu, 

kur interesenti varēs izmēģināt spēkus improvizētās triatlona sacensībās. 

 Valde atbalstīja šo priekšlikumu. 

 

4. Ceturtais  dienas kārtības jautājums:  LTF kopsapulces darba kārtības apstiprināšana un 

iespējamā datuma maiņa. 

 

V.Pridītis informēja, ka iepriekš nozīmētajā LTF kopsapulces datumā: 25.martā notiek LOK 

Ģenerālā asambleja, tāpēc LTF kopsapulci ir racionāli pārcelt par vienu dienu uz priekšu, uz 

26.martu, pl.12.00. 

 Visi valdes locekļi atbalstīja priekšlikumu. 

5. Piektais dienas kārtības jautājums:  Dažādi 

K.Kalniņš informēja, ka valdes sēdēs laikā saņēmām ziņu no pirmo Eiropas spēļu 

organizatoriem, ka Latvijas Triatlona federācijai piešķirta viena vīriešu starta vieta! Valde 

nolēma, ka uz Eiropas spēlēm Baku, kas notiks 12.-28.06.2015. (triatlons 13.-14.jūnijs), tiks 

sūtīts triatlonists Andrejs Dmitrijevs. 

 

Nākamās valdes sēdes datums tiks 2015.gada 22.aprīlī. 

Šis protokols ir sastādīts vienā eksemplārā, latviešu valodā uz 2 (divām) lapām. 

 

Paraksti:   Paraksts   Vilnis PRIEDĪTIS 

    Paraksts                   Kārlis KALNIŅŠ 

 


