
1 

 

 

 

Latvijas Triatlona federācija, Vienotais Reģ. Nr. 40008024242, 

Ganību dambis 25d, Rīga, LV-1005 , Latvija, Tālr. +371 29217980 
 

Valdes sēdes 

PROTOKOLS 

Rīgā 

2015.gada 10.jūnijā  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. Māris Babris; 

2.4. Anatolijs Levša; 

2.5. Ainārs Veģeris; 

2.6. Kārlis Kalniņš; 

2.7. Arvīds Zariņš. 

3. protokolē - ģenerālsekretārs Kārlis Kalniņš. 

4. Pieaicinātās personas – Liene Trokša 

Darba kārtībā:  

1.       Iepazīšanās ar LTF aktuālo finansiālo situāciju. 

2.       Lēmus par Latvijas sportistu dalību Eiropas čempionātā Ženēvā un citās starptautiskajās 

sacensībās. 

3.       Iepazīšanās ar Rīgas Triatlona 2015 sagatavošanās gaitu. 

4.       Sacensību kalendāra papildinājumi, t.sk. Sezonas noslēguma pasākums. 

5.       Par Eiropas struktūrfondu līdzekļu piesaisti 

6.       Biedrības „Sportlife” iesnieguma izskatīšana. 

7.       Dažādi. 

 

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

 

V.Priedītis sniedza informāciju par LTF finansiālo stāvokli uz jūnija mēnesi. No LSFP 

aptiprinatas divas summas 8 505, - EUR LTF darbības nodrošināšanai pamatojoties uz 

iepriekšēja gada aktivitātēm un 7624, - EUR Rīgas triatlona organizēšanai. Rīgas dome sniegusi 
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atbalstu Rīgas triatlona organizēsanai . LOK finansējums no 19 800, - EUR. Joprojām tiek 

meklēts papildus finasējums Rīgas triatlona organizēšanai. Tāpat V.Priedītis uzsvēra, ka no 

iepriekšejiem plāniem nebūtu velams atteikties, kas ir jauno triatlonistu sagatavošana 

(nometnes) un arī dalībai starptautiskajās sacensibās nevajadzētu samazināt finasiālo atbalstu. 

  

Valde apstiprināja 2015. gada plānoto budžeta izpildi.  

2. Otrais dienas kārtības jautājums: Lēmus par Latvijas sportistu dalību Eiropas čempionātā 

Ženēvā un citās starptautiskajās sacensībās. 

Paralēli A.Dmitrijeva startam Baku tika nolemts atbalstīt jauniešu/junioru startus 2015 Burgas 

ETU Triathlon Junior European Cup sekojošā sastāvā: Artūtrs Sprukts, Savēlijs Suharževskis, 

Patrīcija Ozola, Kristināna Kalniņa, Daniela Leitāne, Laura Laimiņa – treneris Kārlis Kalniņš. 

Uz 2015 Geneva ETU Triathlon European Championships tika nolemts sūtīt Artūtru Spruktu - 

junioros, Savēlijs Suharževskis un Kasparu Stivriņu AG 16-19. Tāpat tika nolemts sniegt 

atbalstu citiem AG sportistiem ar nosacījumu ja tiks izcīnita medaļa. 

  

Valde apstiprināja plānoto startu sastāvu un budžetu.  

3. Trešais dienas kārtības jautājums: Iepazīšanās ar Rīgas Triatlona 2015 sagatavošanās gaitu. 

 V.Priedītis informēja, ka notiek aktīvs darbs ar atbalstītājiem Rīgas Triatlona 2015. 

2014.gada augstvērtīgi noorganizētais triatlons un ievērojami uzlabojis Latvijas Triatlona 

federācijas „reitingu” gan valsts institūcijās (Rīgas domi), gan citās atbalstošās organizācijās, 

kas krietni atvieglo 2015.gada organizātorisko darbu.  

  

4. Ceturtais  dienas kārtības jautājums:  Sacensību kalendāra papildinājumi, t.sk. Sezonas 

noslēguma pasākums. 

 

V.Priedītis informēja valdes locekļus par iesniegtajiem priekšlikumiem papildināt LTF 

sacensību kalendāru ar divām sacensībām: 2015.gada 25.jūlijā ar SIS KAUSA IZCĪŅU 

TRIATLONĀ & GULBENES NOVADA ČEMPIONĀTU (Neiekļaujot LK ieskaitē) un 

Baseina triatlonu Valmierā 2015.gada 3.oktobrī (Iekļaujot LK ieskaitē). Tāpat tika saņemts 

apvienot pēdējo LK posmu Valmiera ar LTF gada noslēguma pasākumu. 

 Visi valdes locekļi atbalstīja priekšlikumu. 

 

5. Piektais dienas kārtības jautājums:  Par Eiropas struktūrfondu līdzekļu piesaisti 

V.Priedītis informēja valdes locekļus par iespēju „startēt” Lauku atbalsta dieneta projektos LTF 

attīstībai. Minētos projektus ir iespēja realizēt lauku reģionos, bet ne pilsētās. Kā iespēju 

V.Prieditis piedāvāja projektu realizēt Dobelē, kas ir atbalstāmo reģionu sastāva.  

 Visi valdes locekļi atbalstīja priekšlikumu. 

6. Sestais dienas kārtības jautājums:  Biedrības „Sportlife” iesnieguma izskatīšana. 
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K.Kalniņš informēja valdes locekļus, ka ir saņemts ieniegums, laikļūtu pat LTF juridisko biedru  

no Biedrības „Sportlife”. Biedribas „Sportlife” dalibnieki ir aktīvi sportisti gan triatlonos, gan 

citos izturibas sporta veidos. Jaunu dalībnieku iesaistīšanās LTF ir pamats attīstība nākotnē. 

  Visiem valdes locekļiem balsojot „PAR” tika atbalstīts šis priekšlikums. 

7.  Septītais dienas kārtības jautājums:  Dažādi 

K.Kalniņš informēja, ka Latvijas Jaunatnes olimpiāde ir pieteikts rekordskaits dalībnieku kā 

jaunietēm ta arī jauniešiem. LTF ir jāsedz izdevumi, kas saistīti ar LJO triatlona sacensību 

organizesanu un tiesāšanu, jo tas esot iekļauts LOK finasējumā. 

 

Nākamo valdes sēdi tika nolemts rīkot jūlija mēnesī datumu precizējot vēlāk. 

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

 

Paraksti:   Paraksts   Vilnis PRIEDĪTIS 

    Paraksts                   Kārlis KALNIŅŠ 

 


