
Izraksts no 2021. gada 8. aprīļa 

LTF Valdes sēdes protokola Nr. 4/2021 

 

LTF valdes sēde notiek 2021. gada 8. aprīlī no plkst. 14:00 līdz plkst.16.00 LTF telpās, Ganību 

dambī 25d, Rīgā un ZOOM platformā. 

  

Valdes sēdē piedalās: Valdes priekšsēdētājs - Aigars Strauss 

Valdes locekļi: Arvīds Zariņš; Igors Gucanovičs; 

Anatolijs Levša; Liene Krauze; 

Māris Liepa; Evita Leitāne. 

Pieaicinātie: Ainārs Veģeris un Sintija Strakša 

Sēdi vada: Aigars Strauss 

Protokolē: Aigars Strauss 

Darba kārtība: 

1. Valdes sēde ir lemttiesīga, jo piedalās 7 Valdes locekļi. 

2. Apstiprināt 02.03.2021 Valdes sēdes protokolu. Apstiprināts.    

3. Izvirzītie lēmumi balsošanai valdes sēdē: 

a. LTF treneru padomes sastāvs Anatolijs Levša, Māris Liepa, Igors Gucanovičš. 

Apstiprināts. 

b. Uzdot treneru padomei izstrādāt Treneru padomes nolikumu līdz 1.09.2021. 

Apstiprināts. 

c. Izlases trenera funkcijas 2021. gada sezonā veic treneru padome. Apstiprināts. 

d. Uzdot izstrādāt principus un kritērijus izlases galvenajam trenerim līdz 1.11.2021. 

Apstiprināts. 

e. Papildināt LK nolikumu, ka Latvijas kausa sacensībās sacensību organizators 

galveno tiesnesi saskaņo ar LTF tiesnešu padomi. Apstiprināts. 

f. LTF ir parakstījusi līgumu ar Antidopinga aģentūru par sadarbību. Par atbildīgo no 

LTF šī līguma ietvaros nozīmēt LTF valdes locekli Evitu Leitāni. Apstiprināts. 

4. Valdes locekļa un trenera Māra Liepas informatīvs ziņojums par pirmo zoom platformā 

organizēto tikšanos ar treneriem. Tika pārrunāt vairāki jautājumi par treneru darbību un 

sadarbību ar LTF. Nākamā sanāksme plānota 15.04.2021 plkst. 19:00. Zināšanai. 

5. Valdes priekšsēdētāja informatīvs ziņojums par atbilžu gatavošanu uz K.Kalniņa un 

V.Kuzmenko e-pastu vēstulēm. Zināšanai. 

6. Valdes loceklis M.Liepa ir sagatavojis LTF licenču nolikuma grozījumu priekšlikumu, 

pamatojoties uz K.Kalniņa iesniegumu. Tiks izskatīts nākamajā treneru kopsapulcē un tad 

iesniegts valdei uz balsošanu. Zināšanai. 



7. Operatīvākai informācijas ievietošanai LTF mājaslapā tiek izvirzīta tiesnešu padomes 

locekle Sintija Strakša. Apstiprināts. 

8. Treneru M. Liepas un A. Ļevšas informatīvs ziņojums par koptreniņu un kontroltreniņu 

Siguldā 13.-28.03.2021. Tiks sagatavots īss ziņojums. Peldēšanas detalizētus rezultātus var 

apskatīt: https://live.swimrankings.net/29380/. Zināšanai. 

9. Valdes locekļa Igora Gucanoviča informatīvs ziņojums par „Virtuālajām sacensībām”. 

Uzsākta laba sadarbība ar ZZK kā sacensību organizatoriem. Atbalstīts. 

10. Valdes locekļa Igora Gucanoviča informatīvs ziņojums par sava kluba attīstību: šobrīd tiek 

trenēti 24 sportisti Babītē. Nākamais solis Rīgas treniņgrupa. 

11. Valdes locekle Evita Leitāne ir sagatavojusi vairākus LTF dokumentu projektus 

izskatīšanai un vēlāk arī balsošanai un apstiprināšanai. Dokumenti ievietoti „mākonī”. 

Atbalstīts. 

12. Valdes priekšsēdētāja informatīvs ziņojums par LTF 2021. gada marta izdevumiem un 

aprīļa plāniem. Zināšanai. 

13. Saņemts iesniegums par finansiālu atbalstu izlases sportistiem D.Leitānei triatlona 

pulkstenim un A.Liepam sacensību apaviem. Bija cerības, ka Garmin kompānija sponsorēs 

pulksteni, taču sekoja atteikums. LTF ģenerālsekretārs ir vienojies par „speciālo cenu” no 

Suunto pārstāvja Latvijā. Danielai būs jāparaksta līgums. Valdes priekšsēdētājs aicina 

balsot par 280 Euro novirzīšanu A.Liepam sacensību apavu iegādei un 360 Eiro 

novirzīšanu D. Leitānes triatlona SUNTO pulksteņa iegādei. Apstiprināts.  

14. Valdes priekšsēdētāja informatīvs ziņojums, ka Lēmumu par Rīgas Triatlona norisi 

varēsim pieņemt jūnija sākumā. Zināšanai. 

15. Valdes loceklis A.Ļevša ierosina izskatīt jautājumu, ka Sporta klubi var griezties LTF ar 

lūgumu iekļaut viņu sportistus LTF izlašu kandidātu sarakstā, jo nevaram veikt kvalitatīvu 

atlases procesu uz LTF izlasēm. Valdes priekšsēdētājs ierosina balsot, ka LTF juridiskie 

biedri var griezties pie LTF ar lūgumu iekļaut 2007. gada un vecākus sportistus LTF izlašu 

kandidātu sarakstā norādot, kurā peldbaseinā plānotas nodarbības un kas ir šī procesa 

koordinators. Atbalstīts. 

16. Saņemts Valdes locekļa Edgara Egles uzteikums darbam valdē. Pēc LTF statūtiem un 

kopsapulces balsojuma nākošais, kas var ieņemt šo valdes locekļa amata vietu, ir SK 

Aquatics pārstāvis Kārlis Kalniņš. Ģenerālsekretārs K.Kalniņu ir informējis. Tiek gaidīta 

atbilde. Zināšanai. 

17. Valdes priekšsēdētāja informatīvs ziņojums: 

a. ierosina izveidot LTF vecāku komiteju. Ir uzrunāta un piekritusi organizēt 

triatloniste Linda Katlapa (linda.katlapa@gmail.com) Atbalstīts. 

b. ierosinu izveidot atlētu komiteju. Ierosinu, ka tajā iekļaut Artūru Liepu un Danielu 

Leitāni. Atbalstīts. 

mailto:linda.katlapa@gmail.com


c. vēlos informēt, ka esmu uzsācis pārrunas ar Cēsu vājredzīgo biedrības vadītāju 

Aigaru Kalēju par darbu pie LTF parasporta attīstīšanas Latvijā un sadarbību ar 

Pasaules triatlona savienību. Esmu ticies un pārrunājis šo tematu ar paraolimpiskās 

komitejas vadītāju Latvijā Daigu Dadzīti. Zināšanai. 

d. Pludmales spēles pārceltas uz 2022. gadu. Zināšanai. 

e. Ventspils triatlona klubs šogad plāno rīkot bez LK sacensībām vēl 4 aktivitātes.  

Treniņsacensības pusgarajā distancē. Divi Tautas triatloni un Mūziķu triatlons.  

Pasākumi saskaņoti ar Ventspils Domi. Pasākumi ar datumiem iekļauti LTF 

sacensību kalendārā. Zināšanai. 

18. Saņemts I.Siminaiša iesniegums par A kategorijas tiesnesi.  

19. Triatlonists un aktīvists Ainārs Veģeris ierosina organizēt nākamās kontroltreniņa 

sacensības Siguldā 24. vai 25.04. Tiks uzrunāts atkal SK Aquatics. Ja viņi piedalīsies, tad 

organizēs. Zināšanai. 

20. Nākošā LTF valdes sēde plānota 12.05.2021. plkst. 14.00. 

 

 

Valdes sēde beidzas plkst. 16:00 

Izrakstu no LTF valdes sēdes protokola veica: Evita Leitāne 

Izraksts pareizs: LTF Valdes priekšsēdētājs Aigars Strauss     

 

 

 


