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Latvijas Triatlona federācija, Vienotais Reģ. Nr. 40008024242,  

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

 

 

Valdes sēdes 

PROTOKOLS 

 

Dobelē 

2012.gada 21.jūnijā Laiks: 11
00

  Nr.3/2012 

 Biedrības Latvijas Triatlona Federācija (turpmāk tekstā – “LTF”) valdes sēde Tērvetes ielā 

10, Dobelē. 

 

Valdes sēdē piedalās: 

1. LTF prezidents Vilnis PRIEDĪTIS; 

2. Valdes locekļi: 

2.1. Vladimirs Kuzmenko;  

2.2. Raivis Veinbergs; 

2.3. Anatolijs Levša; 

2.4. Kārlis Kalniņš 

 

Protokolē Kārlis Kalniņš 

Darba kārtībā:  

1. Latvijas izlases noteikšana startam ETU kausa posmā Kupišķos. 

2. LČ Olimpiskajā distancē Jelgavā nolikuma apspriešana un apstiprināšana. (nolikuma 

projekts pielikumā) 

3. Treniņnometnes Dobelē rezumējums. 

4. Latvijas Olimpiādes Liepājā organizatorisko jautājumu apspriešana. 

5. Citu LTF kopsapulces debatēs izteikto priekšlikumu apspriešana. 
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1.Pirmais dienas kārtības jautājums: „Latvijas izlases noteikšana startam ETU kausa posmā 

Kupišķos.” 

Dalībai ETU kausa posmā Kupišķos, Lietuvā pēc treneru ieteikumiem (R.Veinbergs, A.Levša un 

V.Kuzmenko) ar vienbalsīgu klātesošo valdes locekļu lēmumu tika noteikts Latvijas izlases sastāvs 

sekojošā sastāvā: 

Jaunietes: 

Sindija Veinberga (REIR) 

Arta Beitāne (REIR) 

Annija Rašamane (REIR) 

Jauniešiem: 

Mārcis Umbraško (REIR) 

Iļja Keldanovičs (Piramida / triathlon club) 

Viktors Dupļakins (DTC Jaunība) 

Artjoms Ščerbakovs (Piramida / triathlon club) 

Artūrs Sprukts (DTC Jaunība) 

 

Kopā startam no Latvijas triatlona federācijas tiks pieteikti astoņi sportisti. Valde nolēma segt 

minētajiem sportistiem dalības maksu čempionātā, kā arī piešķirt triatlona formas tērpu.  

 

2.Otrais dienas kārtības jautājums: „LČ Olimpiskajā distancē Jelgavā nolikuma apspriešana un 

apstiprināšana.” 

V. Priedīti ziņo: Sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības amatpersonām tika rīkotas vairākas 

tikšanās un ir panākta konceptuāla vienošanās par Latvijas (Baltijas) čempionāta rīkošanu. Ar 

atbildīgajiem dienestiem ir saskaņotas peldēšanas, riteņbraukšanas un skriešanas trases.  

Valdes locekļiem tika prezentēta trases shēma. 

V.Kuzmenko iebilda pret piedāvāto trases variantu, pēdējā mirklī piedāvājot izmainīt 

riteņbraukšanas trasi. 

K.Kalniņš iebilda informējot pārējos valdes locekļus par ieguldīto darbu un faktu, ka valdes loceklis 

Vladimirs Kuzmenko vairakkārt tika aicināts piedalīties sacensību organizēšanā un plānošanā kopā 

ar Jelgavas pilsētas amatpersonām, jo pārstāv Jelgavas pilsētu, un uz nevienu no šīm tikšanās 

reizēm neieradās. Un šobrīd mainīt veikt būtiskas izmaiņas traucētu gan nolikuma, gan citu 

saskanošas procedūru veikšanā. 

Ar balsu (4 balsis par, 1 pret) vairākumu tika pieņemts lēmums apstiprināt jau saskaņoto 

trases shēmu ar Jelgavas pilsētas atbildīgajiem dienestiem. 

Apspriežot jautājumu par nolikumu būtiskas izmaiņas netika ieviestas un valde pieņēma 

apstiprināt izstrādāto nolikumu 2012. gada Latvijas un Baltijas čempionātam. 



Lapa 3 no 4 

3. Trešais dienas kārtības jautājums: „Treniņnometnes Dobelē rezumējums.” 

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

Kupišķos (30.06.2012,Lietuvā) tika rīkota treniņnometne perspektīvākajiem jaunajiem 

triatlonistiem vecumā no 12-18 gadiem Dobelē no 11.jūnija līdz 21.jūnijam (2012.gadā). 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. 

A.Levša nometnes organizēšanu un tās norisi vērtēja pozitīvi, īpaši uzsverot infrastruktūras 

pieejamību un tās koncentrāciju vienā vietā.  

R.Veinbergs arī nometni vērtēja pozitīvi, īpaši uzsverot to, ka jaunieši ir savā starpā vairāk 

sapazinušies un sāk veidoties labs Latvijas izlases pamats nākotnei. 

K.Kalniņš informēja, ka ir saņemtas arī pozitīvas atsauksmes no sportistiem, kas nepārstāv 

nometnes kodolu veidojošos klubus (REIR – Dobele un DTC Jaunība). Viņi ar prieku ir gatavi 

iesaistīties šādas aktivitātes arī turpmāk.   

4. Ceturtais dienas kārtības jautājums: „Latvijas Olimpiādes Liepājā organizatorisko jautājumu 

apspriešana.” 

V. Priedīti informēja par esošo situāciju saistībā ar triatlona sacensību organizēšanu Latvijas 

Olimpiādes ietvaros Liepājā.  

Asas diskusijas izraisījās par riteņbraukšanas posma organizēšanu – atļaut braukšanu grupās vai 

noteikt individuālo braukšanu.  A.Levša un V.Kuzmenko uzstāja, lai tiek atļauta braukšana grupās, 

kā tas ir paredzēts ITU noteikumos. 

V.Priedītis un K.Kalniņš informēja klātesošos par to, ka ņemot vērā triatlona organizēšanai 

piedāvāto riteņbraukšanas vietu no Liepājas pilsētas puses braukšanu grupās var tik apdraudēta 

sacensību dalībnieku drošība. 

Tika pieņemts lēmums griezties pie sacensību organizatoriem pagarināt riteņbraukšanas posmu, lai 

uzlabotu sacensību drošību. 

5. Piektais dienas kārtības jautājums: „Citu LTF kopsapulces debatēs izteikto priekšlikumu 

apspriešana.” 

Vilnis Priedītis informēja, ka 18.06.2012 ir saņemts iesniegumu - par sporta klubam “Piramida 

triathlon club” naudas līdzekļu piešķiršanu 1 500 latu apmērā uz nometnes organizēšanu un 

braukšanu uz sacensībām 2012 g. 

A.Levša izteica savu viedokli, ka šāds pieprasījums ir nekorekts un nav apspriežams. 

Pieprasījumam viņa skatījumā ir jābūt konkrētam ar noteiktu mērķi (piem. Sportista X startam X 

čempionāta). A.Levša uzskata, ka minētajam iesniegumam nav pamatojuma. 



Lapa 4 no 4 

R.Veinbergs ieteica V.Kuzmenko valdes locekļiem sniegt detalizētāku informāciju par papildus 

līdzekļiem, kas tiks piesaistīti ja gadījumā federācija piešķirs līdzekļus. Informācijai ir jābūt 

caurskatāmākai, lai redzētu, ka federācija nav vienīgais finansēšanas avots kādam no sportistiem. 

K.Kalniņš informēja, ka divi sportisti no „Piramida triathlon club” vairakkārt tika aicināti uz 

treniņnometni Dobelē (kuru daļēji finansēja LTF pulcējot Latvijas perspektīvākos sportistus), taču 

atteicās no šās iespējas. 

Ar balsu vairākumu (4 balsis pret, 1 par) tika noraidīts „Piramida triathlon club” iesniegums 

par finansu līdzekļu piešķiršanu.  

 

 

Sēde tika slēgta 13
00 

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

 

 

 

Paraksti:    ________________________ Vilnis PRIEDĪTIS 

 

     __________________________  Kārlis Kalniņš 


