Latvijas Triatlona federācija, Vienotais Reģ. Nr. 40008024242,
A.Deglava 7, Rīga, LV - 1009, Latvija, Tālr. +371 29217980
Valdes sēdes
PROTOKOLS
Rīgā
2012.gada 03.novembrī

Nr.4/2012

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. Anatolijs Levša;
2.2. Vladimirs Kuzmenko;
2.3. Raivis Veinbergs;
2.4. Monika Lemese;
2.5. ģenerālsekretārs Kārlis Kalniņš protokolē valdes sēdi.
Darba kārtībā:
1. LTF prezidenta Viļņa Priedīša ziņojums par dalību ITU (Iternational Triathlo Union) kongresā
Auklandē;
2. Par 2013. gada sezonas kalendāra apspriešana;
3. Licenču iegādāšanās kārtība 2013. gada sezonā.
4. 2012. gada LTF budžeta apspriešana.
5. Labāko sportistu apbalvošana noslēguma pasākumā;
6. Citi jautājumi.
1.Pirmais dienas kārtības jautājums: „LTF prezidenta Viļņa Priedīša ziņojums par dalību ITU kongresā
Auklandē.”
Vilnis Priedītis informēja valdes locekļus par dalību ITU kongresā Auklandē, kur notika arī ITU prezidenta
vēlēšanas. Kongresa laikā tika nodibināti jauni kontakti gan ar ITU, gan ar ETU (Europian Triathlo Union)
pārstāvjiem. Kongresa laikā notika dažādas tikšanās kur tika runāts gan par atbalstu mazākajām federācijām
(tādām kā LTF), gan par iespējām saņemt atbalstu no ETU projektu veidā. V. Priedītis informēja klātesošos
par to, ka ETU ir piešķīris tiesības Igaunijas triatlona federācijai rīkot divas ziemas triatlona sacensības 2013.
gada sezonā. V. Priedītis piedāvāja LTF apsvērt iespēju rīkot augsta līmeņa sacensības 2014. gada sezonā.

Lapa 1 no 2

2.Otrais dienas kārtības jautājums: „Par 2013. gada sezonas kalendāra apspriešana”
Vilnis Priedītis valdes locekļiem prezentēja 2013. gada kalendāra projektu. Rīkot triatlona sacensības ir
pieteikušies vēl daži organizatori: Madona, Sigulda, A2, Liepāja. Liepājas pilsētas pašvaldība triatlona
sacensībām plāno piešķirt ap 1000, - Ls. K.Kalniņš ieteica rūpīgāk izvērtēt nepieciešamību papildināt 2013.
gada sezonas kalendāru ar jaunām sacensībām, jo 2012. gada sportistu skaits ir būtiski sarucis salīdzinājumā
ar 2011. gada sezonu. Pamatojums tam varētu būt gan izmaksas sportistu dalībai dažādās Latvijas pilsētās,
gan arī citu sacensību seriālu kalendārs (MTB, Maratoni u.c.), kā arī sportistu dalība citu valstu čempionātos
(piem. Igaunija). Vilnis Priedītis uzsvēra, ka ņemot vērā īso vasaras periodu Latvijā, būt labi rīkot baseina
triatlonus sezonas sākumā. Tāpat tika apspriests jautājums par finanšu līdzekļu piešķiršanu sacensību
organizatoriem, jo atšķiras sacensību rīkošanas izmaksas. K.Kalniņš un A. Levša informēja valdes locekļus
par 2013. gada sezonas Baltijas kausa organizēšanas principiem un galvenajām sacensībām. Ņemot vēra
daudzus neskaidrus jautājumus saistībā ar sacensību kalendāriem (Baltijas čempionāta, ETU u.c.) tika
nolemts sacensību kalendāra apspriešanu atstāt uz nākamo valdes sēdi 14.11.2012.
3. Trešais dienas kārtības jautājums: „Licenču iegādāšanās kārtība 2013. gada sezonā.”
Valdes locekļi vienbalsīgi atbalstīja priekšlikumu, ka sportistu iegādātās licences priekšlikumu par biedru
naudas palielināšanu līdz 50,-LVL, nosakot, ka šī nauda nosedz 10 pieaugušo sportistu licenču maksu, vai
attiecīgi vairāk jauniešu licenču maksa.
4. Ceturtais dienas kārtības jautājums: „2012. gada LTF budžeta apspriešana”
Vilnis Priedītis iepazīstināja par finanšu stāvokli uz gada beigām ņemot vēra piešķirtos līdzekļus no LOK,
LSFP, kā arī sponsoru naudu. Galvenokārt finanses izlietotas atbilstoši plānotajam gada sākumā, izņemot
atsevišķus gadījumus, kur izdevies piesaistīt sponsoru naudu.
V.Priedīti informēja par 2013. gada sezonas par jaunajiem atbalstītājiem SPORT2000 un brilles.
Valde vienbalsīgi apstiprināja 2012. gada budžetu.
5. Piektais dienas kārtības jautājums: „Labāko sportistu apbalvošana noslēguma pasākumā”
Par īpašiem sasniegumiem 2012. gada sezonā tika nolemts apbalvot trīs LTF sportistus Rinaldu Slucki,
Andreju Dmitrijevu un Mārtiņu Drustu. Viņiem tiks pasniegtas LTF atbalstītāja „Labās mantas” dāvanu
kartes.
6. Sestais dienas kārtības jautājums: „Dažādi”
Tika nolemts līdz gada beigām rīkot vēl vienu valdes sēdi, kur apspriest sekojošus jautājumus:
1. Labāko sportistu atbalstīšana dalībai starptautiskajās sacensībās;
2. 2013.gada sacensību kalendāra apstiprināšana;
3. Treniņnometnes rīkošana LTF izlasei;
4. Budžeta plāns 2013. gadam.
Šis protokols ir sastādīts vienā eksemplārā, latviešu valodā uz trīs lpp.

Paraksti:

________________________ Vilnis PRIEDĪTIS
__________________________ Kārlis Kalniņš
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