Izraksts no 2021. gada 12. maija
LTF Valdes sēdes protokola Nr. 5/2021
LTF valdes sēde notiek 2021. gada 12. maijā 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; 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 6 Valdes locekļi.
2. Apstiprināt 08.04.2021 Valdes sēdes protokolu. Apstiprināts.
3. Izvirzītie lēmumi balsošanai valdes sēdē:
a. Ierosinājums: protokola izrakstu ievietot LTF mājaslapā ne vēlāk kā 7 darbu dienu laikā
no Valdes sēdes. Apstiprināts.
b. Apstiprināt izmaiņas LTF LK un licenču nolikumā Apstiprināts.
c. Ir notikusi pirmā saruna par Erasmus projektu kopā ar igauņiem, lietuviešiem un somiem.
Plānojas treniņnometnes vairāku gadu garumā. Par Erasmus projekta kontaktpersonu no
LTF tiek izvirzīta tiesnešu padomes locekle Sintija Strakša. Apstiprināts.
d. Esam saņēmuši pieprasījumu no trenera I.Siminaiša par A kategorijas trenera piešķiršanu.
Treneru padome izvērtēja iesniegtos dokumentus un informāciju, nolēma atbalstīt B
katergorijas piešķiršanu. Par to jau valde attālināti ir nobalsojusi. Apstiprināts.
4. Starptautisko sacensību apmeklējums un finansēšanas iespējas:
a. Valdes priekšsēdētājs ziņo, ka jāņem vērā, ka LTF ir par 14 000 EUR samazinājies
finansējums no LOK, kas sastāda šobrīd tikai 6000 EUR. Līdz ar to ļoti rūpīgi jāizvērtē
katru sacensību apmeklējums un finansējuma modelis. Aicinātu treneru padomi rūpīgi
izvērtēt katru sacensību apmeklējumu un iespējas piesaistīt finanses;
b. Baltijas kausa posms Jolumae 22.05.2021. A.Strauss ir izsūtījis vēstuli visiem
juridiskajiem biedriem ar jautājumu, vai kāds no sportistiem brauc. Protams, jāņem vērā
Covid-19 ierobežojumi.
c. Olsztyn Europa Cup Junior/Elite 28-29.05.2021. Esam saņēmuši atbalstu no PVD
autotransporta izmantošanā atbilstoši likumdošanā noteiktajam. Neliels atbalsts būs arī ar
pārtiku no Milzu un Kronis. Notiek pārrunas par degvielas atbalstu. Tiek risināts jautājums
par C19 testiem. Piedalīsies LTF izlases sportisti: A.Liepa, D.Leitāne, B.Medne,
K.Maskava; treneris M.Liepa; tiesneši E.Leitāne, L.Krauze, I.Siminaitis. Šīs būs pirmās
LTF izlases sportistu pirmās kontrolsacensības. Brauciens paredzēts, lai iekļautos 72h

periodā, lai atgrieztos Latvijā ar derīgu LV veikto Covid-19 testēšanas atbildi. Kopējā
izmaksas šim braucienam plānotas ap 1000 EUR. Atbalstīts.
d. Dnipro Europa Cup 05-06.06.2021. Piedalās LTF izlases sportisti A.Gajevskis, A.Liepa,
treneris M.Liepa. A.Gajevskim daļu no izmaksās sedz ETU. Atbalstīts.
e. Triathlon European Championship / 18.- 20 JUNE 2021. Pēc treneru iesniegtās
informācijas ir paredzēts, ka brauks LTF izlases sportisti: D.Proščinko, S.Korņijenko,
A.Gajevskis, D.Leitāne, A.Liepa, K.Maskava, B.Medne, D.Beļeviča; treneri A.Ļevša,
M.Liepa, I.Siminaitis. Varētu veidot arī stafešu komandu. Starti plānoti nedēļas garumā
gan Austrijās pilsētās Kitzbuhle, gan Walchsee, gan Wels. Daugavpils sportistiem pusi no
izmaksām nosegs Daugavpils sporta pārvalde. Ir pieprasīts transports no LOC. Zināšanai.
f.

Jāplāno arī mūsu sportistu Elites starts PČ Edmontonā 17-22.08. 2021. Kandidāti varētu
būt tikai D.Leitāne un A.Gajevskis. Zināšanai.

5. Valdes locekļa un trenera Māra Liepas informatīvs ziņojums par otro zoom platformā organizēto
tikšanos ar treneriem. Bija mazāk dalībnieku. Daudzi pēc tam sūtīja ziņu, ka atvainojas, ka
nepiedalījās. Tie, kas piedalījās, tika informēti par aktualitātēm. Tika nodota informācija par
nākamo kontroltreniņu Siguldā. V.Kuzmenko sanāksmē piedalījās, uz kontroltreniņu nepieteicās.
Datumu Nākamā zoom sanāksme notiks maijā saskaņā ar Treneru padomes noteikto datumu.
Zināšanai.
6. Pagājušajā valdes sēdē valdes locekle Evita Leitāne informēja, ka ir sagatavojusi vairākus LTF
dokumentu projektus izskatīšanai un vēlāk arī balsošanai un apstiprināšanai. Dokumenti ievietoti
„mākonī”. Atgādinājums valdes locekļiem šos dokumentus izskatīt un atstāt savus komentārus.
Zināšanai.
7. Valdes priekšsēdētāja informatīvs ziņojums par LTF 2021. gada aprīļa izdevumiem un maija
plāniem. Zināšanai.
8. Grāmatvede ir sagatavojusi informāciju par LTF juridiskajiem biedriem, kas nav maksājuši biedra
naudas no 2018. - 2020. gadu periodā. A.Strauss izsūtīs atgādinājumu tiem, kas nav samaksājuši
biedra naudu ar aicinājumu samaksāt un piebildi, ka, ja nesamaksās, tad nepiešķirsim kluba
biedriem elektroniskās licences uz šo gadu. Atbalstīts.
9. Valdes priekšsēdētāja informatīvs ziņojums, ka Lēmumu par Rīgas Triatlona norisi varēsim
pieņemt jūnija sākumā. Gaidām risinājumu par Covid-19 ierobežojumu atvieglojumiem. Arī LSFP
vēl nav apstiprinājuši budžetu starptautiskajām sacensībām Zināšanai.
10. Ģenerālsekretārs A.Zariņš informē, ka SK Aquatics pārstāvis Kārlis Kalniņš ir oficiāli atteicies no
valdes locekļa amata. Nākošais pēc kopsapulces balsojuma ir ar 5 balsīm. Pēc statūtiem tas ir mazāk
nekā puse, tādēļ turpinām strādāt 8 personu sastāvā. Zināšanai.
11. Valdes priekšsēdētāja informatīvs ziņojums:
a. Linda Katlapa informējusi, ka vecāku komitejai neviens nav pieteicies. Zināšanai.
b. Cēsu vājredzīgo biedrības vadītājs Aigars Kalējs uzsācis treniņus ar neredzīgo meiteni brauc ar tandēmu un gatavojas peldēšanai. Zināšanai.
c. Juridiskais biedrs „Ventspils maratona klubs „ aktīvi raksta sadarbības projektu par
Erasmus projektiem.. Zināšanai.

d. Akcijas „Katram viens triatlons” ietvaros tiek plānots divu dienu pasākums 19-20.06
Stāmerienā, kuru organizēs Jānis Ģērmanis kopā ar jauno triatlona C klases treneri
M.Marnauzu. Zināšanai.
e. Daugavpils Universitātē bakalaura darbu par triatlonu raksta A.Dudelis, kas tagad strādā
Gulbenes Sporta skolā. Pēc vēlēšanām plāno pārrunāt ar Gulbenes sporta skolas vadību par
triatlona sekcijas izveidošanu. Zināšanai.
f.

Izgatavoti 6 LTF kausi virtuālajai Latvian Duathlon līgai, ko koordinē I. Gucanovičš.
Zināšanai.

g. Jāaicina sportisti, treneri un klubi, kas rīko aktīvus pasākumus, sūtīt mums informāciju, lai
varam publicēt LTF FB lapā vai Instagram kontā. Zināšanai.
h. Ņemot vērā pozitīvo sadarbību, kā LTF pārstāvis komunikācijai ar Latvijas peldēšanas
federāciju, tiek izvirzīts Ainārs Vēģeris. Atbalstīts.
12. Ir nepieciešams nosūtīt informāciju ETU par Latvijas sportistu rezultātiem Latvijas čempionātos,
lai tos ievieto ETU / ITU reitingā, jo tas dod būtiskus punktus. Kādā no iepriekšējām valdes sēdēm
reitinga rezultātus Latvijas sportistiem apņēmās apkopot valdes locekle Liene Krauze. Līdz ar to
Liene varētu ETU nosūtīt arī ikgadējos Latvijas čempionāta rezultātus. Atbalstīts.
13. S.Strakša informē par maija mēneša „Vēstule triatlonistam” gatavošanu. Aicinājums visiem valdes
locekļiem informēt par aktualitātēm, kuras vajadzētu ievietot izdevumā. Zināšanai.
14. Sūtot e-pastus, sarakstes, atbilde utt. turpmāk nemainīt sarakstes tematu un adresātu sarakstu, lai
saglabātu tēmas izsekojamību. Atbalstīts.
15. Nākošā LTF valdes sēde plānota 11.06.2021. 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

