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Latvijas Triatlona federācija, Vienotais Reģ. Nr. 40008024242,  

A.Deglava 7, Rīga, LV - 1009, Latvija, Tālr. +371 29217980 

 

 

Valdes sēdes 

PROTOKOLS 

 

Rīgā 

2012.gada 03.maijā Nr.2/2012 

 Biedrības Latvijas Triatlona Federācija (turpmāk tekstā – “LTF”) valdes sēde Ganību dambī 

25d, Rīgā. 

 

Valdes sēdē piedalās: 

1. LTF prezidents Vilnis PRIEDĪTIS; 

2. Valdes locekļi: 

2.1. Vladimirs Kuzmenko;  

2.2. Raivis Veinbergs; 

2.3. Mārcis Pētersons; 

2.4. Kārlis Kalniņš 

3. Valdes locekļu mutiski pilnvarotās personas: 

3.1. Deniss Gorba, kuru pilnvarojusi Monika Lemese; 

3.2. Anna Šteinere, kurai tiek lūgts protokolēt valdes sēdi. 

 

Darba kārtībā:  

1. LTF prezidenta V. Priedīša ziņojums par dalību ETU ārkārtas kongresā un sportistu dalību 

Eiropas čempionāta triatlonā Eilatā, Izraēlā. 

2. Dobeles sporta skolas iesnieguma izskatīšana par uzņemšanu LTF. 

3. Lēmuma pieņemšana par treniņnometnes jauniešiem un junioriem organizēšanu jūnijā 

Dobelē. 

4. LTF kalendārā iekļauto sacensību minimālā organizēšanas standarta apstiprināšana.  

5. Papildinājumi 2012. gada sacensību kalendārā. (LČ krostriatlonā, krosduatlons) 

6. Izmaksu apstiprināšana Latvijas izlases sacensību formu izgatavošanai. 
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7. Jautājumu par finansējuma piešķiršanu braucieniem uz ārzemēm atbilstoši saņemtajiem 

rakstiskajiem un mutiskajiem iesniegumiem.  

8. Citu LTF kopsapulces debatēs izteikto priekšlikumu apspriešana. 

 

1.Pirmais dienas kārtības jautājums: „LTF prezidenta V. Priedīša ziņojums par dalību ETU 

ārkārtas kongresā un sportistu dalību Eiropas čempionāta triatlonā Eilatā, Izraēlā.” 

Vilnis Priedītis ziņoja par dalību ETU gan ārkārtas, gan ikgadējā kongresā. LTF valdes locekļi tika 

informēta, ka kongresā notika ETU vadības pārvēlēšana un tika ievēlēts jauns prezidents - Renato 

Bertrandi (ITA). Tika ziņots par mūsus sportistu Viktora Vovruško un Mārtiņa Alkšņa startu ETU 

čempionātā.  

2.Otrais dienas kārtības jautājums: „Dobeles sporta skolas iesnieguma izskatīšana par uzņemšanu 

LTF.” 

K.Kalniņš ziņo: LTF 2012. gada 2.maijā tika saņemts iesniegums no Dobeles sporta skolas (DSS) 

par vēlmi kļūt par LTF juridisko biedru. 

No valdes locekļiem tika uzdoti jautājumi par DSS iespējamo ieguldījumu LTF attīstībā nākotnē.  

K.Kalniņš sniedza informāciju, ka DSS ir Dobeles novada pašvaldības iestāde, ar kuru jau 

sadarbojas LTF rīkojot divus Latvijas triatlona kausa posmus Dobelē, kā arī atbalstot ar sporta 

bāzēm rīkojot sporta nometnes triatlonistiem. Nākotnē uz DSS bāzes varētu izveidot mācību treniņu 

grupu (ar finansējumu no IZM), kas varētu būt pamats jauno triatlonistu apmācībai Dobelē. 

Tika pieņemts lēmums uzņemt Dobeles sporta skolu LTF juridisko biedru sastāvā. 

3. Trešais dienas kārtības jautājums: „Lēmuma pieņemšana par treniņnometnes jauniešiem un 

junioriem organizēšanu jūnijā Dobelē.” 

Lai savlaicīgi sagatavotos startam 2012.gada Eiropas triatlona savienības kausa posmam triatlonā 

Kupišķos (30.06.2012,Lietuvā) ģenerālsekretārs K.Kalniņš ierosināja rīkot treniņnometni 

perspektīvākajiem jaunajiem triatlonistiem vecumā no 12-18 gadiem Dobelē no 11.jūnija līdz 

21.jūnijam (2012.gadā). Valdes sēdes locekļiem tika izsniegts saraksts ar kandidātiem dalībai 

nometnē, kas sastādīts, pamatojoties uz startiem: 

 vismaz četros Latvijas kausa posmos 2011.gadā; 

 vismaz divos Baltijas kausa posmos 2011.gadā; 

 Latvijas 2011. gada jaunatnes olimpiādē; 

 kā arī starti 2012.gada sezonas pirmajos kausa posmos. 

Kopumā dalībai nometnē no visas Latvijas tika atlasīti 20 sportisti. Dobelē ir iespējams organizēt 

šādu nometni, jo tam ir viss vajadzīgais nodrošinājums, sākot ar peldbaseinu, stadionu, labi 

asfaltētu ceļu tīklu, dzīvošanas apstākļus un ēdināšanu. Visa infrastruktūra ir koncentrēta vienā 

vietā. Dobeles novada pašvaldība sniedz atbalstu, nodrošinot baseina pieejamību minētajā laika 

posmā (neprasot par to samaksu). Nometnes kopējās izmaksas sastāda ap 2780, - Ls, no kuriem 
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1100,- Ls par baseina īri sedz Dobeles pašvaldība, dalības maksa no katra sportista tiek noteikta 

25,- Ls. Pieprasītais līdzfinansējums no LTF sastāda 980, - Ls.  

Valde nolēma rīkot šādu nometni Dobelē apstiprinot nometnes budžetu. 

K.Kalniņam tika uzdots apzināt sportistus un viņu vēlmi piedalīties treniņnometnē un precizēt 

nometnes izmaksas. 

4. Ceturtais dienas kārtības jautājums: „LTF kalendārā iekļauto sacensību minimālā 

organizēšanas standarta apstiprināšana.” 

Pirms valdes sēdes Vilnis Priedītis bija izsūtījis projektu par sacensību minimālā organizēšanas 

standarta prasībām visiem valdes locekļiem.  Tika saņemti vairāki papildinājumi, kas tika apspriesti 

valdes sēdē un būtiskākie tika iekļauti projektā.  

Tika pieņemts lēmums apstiprināt minēto dokumentu „LTF sacensību organizēšanas minimālie 

standarti, kas jāievēro organizatoriem” un publicēt to LTF mājas lapā. Minētie noteikumi ir 

saistoši visiem sacensību organizatoriem, kas rīko LTF atbalstītās sacensības.  

5. Piektais dienas kārtības jautājums: „Papildinājumi 2012. gada sacensību kalendārā. (LČ 

krostriatlonā, krosduatlons)” 

Vilnis Priedītis informēja, ka ir saņēmis apstiprinošu informāciju, ka Jēkabpils sporta centrs 

sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību ir nolēmis sniegt materiālu atbalstu LTF - organizēt 

2012.gada krostriatlona sacensības Jēkabpilī 2012. gada 11.augustā.  

Deniss Gorba informēja, ka Biedrība ”Latvijas Skriešanas sporta centrs” ir gatavi uzņemties 

atbildību rīkot krosduatlona sacensības Rīgā, Mežaparkā, rudenī - precizējot norises datumu un 

laiku. 

Tika pieņemts lēmums minētās sacensības iekļaut LTF kalendārā, nosakot, ka sacensību 

organizatoriem ir jāspēj izpildīt LTF sacensību organizēšanas minimālos standartus.  

6. Sestais dienas kārtības jautājums: „Izmaksu apstiprināšana Latvijas izlases sacensību formu 

izgatavošanai.” 

Vilnis Priedītis prezentēja LTF izlases sacensību formas tērpu paraugus un informēja, ka minēto 

tērpu aptuvenās izmaksas sastāda ap 65, - Ls.  

Tika pieņemts lēmums apstiprināt LTF formas tērpa dizainu un izmaksas. Tāpat tika pieņemts 

lēmums nodrošināt ar šiem tērpiem labākos Latvijas jauniešus un juniorus startam 2012.gada 

Eiropas triatlona savienības kausa posmam triatlonā Kupišķos (30.06.2012,Lietuvā). 



Lapa 4 no 4 

7. Septītais dienas kārtības jautājums: „Jautājumu par finansējuma piešķiršanu braucieniem uz 

ārzemēm atbilstoši saņemtajiem rakstiskajiem un mutiskajiem iesniegumiem.” 

Tika izskatīts jautājums par finansu līdzekļu piešķiršanu pēc iesniegtajiem pieprasījumiem.  

„Piramida triathlon club” pieprasījums 3500,- Ls apmērā par 2011.gada sezonu. Valdei balsojot, 

prasījums tika noraidīts, jo vairākumam valdes locekļu balsoja PRET.  

Suharževsku ģimenes lūgums, apmaksāt Krievijas vīzas braucienam uz Baltijas kausa posmu 

Maskavā diviem jauniešiem un diviem vecākiem 160,-Ls apmērā tika noraidīts. 

Tika pieņemts lēmums sniegt finansiālu atbalstu no LTF tikai tiem sportistiem, kas startē ETU, ITU 

čempionātos un kausa posmos Elites grupā un junioros, jauniešos, U23 grupās (un pielīdzināmajās 

grupās šīm). Tika nolemts, ka katrs šāda veida pieprasījumiem tiks izskatīts tuvākajā iespējamajā 

valdes sēdē no pieprasījuma iesniegšanas brīža.  

 

Šis protokols ir sastādīts vienā eksemplārā, latviešu valodā uz četrām lpp. 

 

 

 

Paraksti:    ________________________ Vilnis PRIEDĪTIS 

 

     __________________________  Anna ŠTEINERE 


