Latvijas Triatlona federācija, Vienotais Reģ. Nr. 40008024242,
A.Deglava 7, Rīga, LV - 1009, Latvija, Tālr. +371 29217980
Valdes sēdes
PROTOKOLS
Rīgā
2014.gada 22.janvārī

Nr.1/2014

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. Deniss Gorba (pilnvarojusi Monika Lemese);
2.5. Mārtiņš Drusts (pilnvarojis Mārcis Pētersons).
3. protokolē - ģenerālsekretārs Kārlis Kalniņš.
4. Pieaicinātās personas – Liene Trokša, Ivars Lapiņš
Darba kārtībā:
1. Iepazīšanās ar 2013.gada budžeta izpildi.
2. Informācija par ETU Prezidentu konferences Frankfurtē 18.janvārī pieņemtajiem
lēmumiem un izskatītajiem jautājumiem.
3. Informācija par 2014 Sigulda ETU Winter Triathlon European Cup sagatavošanas gaitu,
kas vienlaicīgi ir arī Latvijas čempionāts.
4. Informācija par 2014 Riga ITU Sprint Triathlon European Cup sagatavošanas gaitu.
5. 2014.gada LTF budžeta projekta apspriešana un pieņemšana, atbilstoši dotā brīža
pieejamajai informācijai par piešķirto finansējumu. Pielikumā redzējums par iespējamo
budžetu, pagaidām bez detalizēta posteņu atšifrējuma.
6. Lēmuma pieņemšana par LTF kopsapulces sasaukšanu (datums, laiks, vieta, darba
kārtība).
7. Izlases dalībnieku plānoto starptautisko sacensību 2014.gadā apstiprināšana.
8. Dažādi.
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1. Pirmais dienas kārtības jautājums: „Iepazīšanās ar 2013.gada budžeta izpildi.”
V.Priedītis sniedza pārskatu pagājuša gada budžeta izpildi uz gada beigām. V.Priedītis
informēja, ka gada beigās izdevās piesaistīt sponsorus Latvijas Triatlona federācijai, kas šobrīd
uz gada sākumu ir LTF bankas kontā. Tāpat prezidents informēja, ka LTF kontā 2013.gada
beigās ir pārskaitīti 500, - Ls, kas ir paredzēti Ziemas triatlona sacensību organizēšanai. Sakarā
ar to, ka nav sniega iespējams šie finansu līdzekļi būs jāskaita atpakaļ Rīgas pašvaldībai. Jāņem
vērā arī, ka 2014.gada 26.janvārī Siguldā notiks 2014 Sigulda ETU Winter Triathlon European
Cup un rīkot otras Ziemas triatlona sacensības nebūtu prātīgi.
Valde vienbalsīgi apstiprināja 2013. gada budžeta izpildi.
2. Otrais dienas kārtības jautājums: Informācija par ETU Prezidentu konferences Frankfurtē
18.janvārī pieņemtajiem lēmumiem un izskatītajiem jautājumiem.
V.Priedītis pastāstīja par ETU Prezidentu konferences Frankfurtē 18.janvārī lēmumiem un
izskatītajiem jautājumiem. Kopumā šajā pasākumā piedalījās 32 valstu pārstāvji. ETU
federācija federāciju pārstāvjiem prezentēja 2013.gada budžeta kopsavilkumu un plānoto uz
2014.gadu. Līdzīgi kā iepriekšējās konferencēs ETU pārstāvji uzsvēra, kas federācijām ir
jācenšas pievērst uzmanību oficiālo tiesnešu sagatavošanai ITU līmeņa kursos, kas būtiski
uzlabotu organizēto sacensību kvalitāti. Konferences laikā valstu pārstāvjiem tika sniegts
ieskats par dažādiem ETU līmeņa čempionātiem gan garajās distancēs, kross triatlona seriālu,
jaunatnes olimpiādi utt. Tika prezentēts arī 2014.gada pasaules čempionāta Edmontonā
sagatavošanās process no organizatoru puses. Latvijas Triatlona federācijai (pārstāvēja
V.Priedītis) notika arī tikšanās (face to face meeting) ar ETU attīstības komitejas pārstāvjiem.
V.Priedītis prezentēja Latvijas Triatlona federācijas sasniegto 2013.gadā un plānoto uz
2014.gadā - prezentācijā iezīmējot galvenās problēmas un lielākos izaicinājumus (2014 Riga
ITU Sprint Triathlon European Cup). Attīstības komitejai tika pamatoti un izskaidroti sastādītie
projekti uz 2014.gadu kuriem ir paredzēti Starptautiskās Triatlona savienības attīstības fonda
līdzekļi (ITU development projects). Šogad no ETU uz projektiem katrai valstij tiek iedalīti 6
000,- EUR. Pagājušajā gadā bija 7 000 ,- EUR, bet par cik ETU ir uzņemtas jaunas dalībvalstis
tad nauda tika samazināta, lai pietiktu visām federācijām. Tika saņemta informācija, ka treneru
apmācībai tiek plānota nometne gan jauniešiem un junioriem, kurai paralēli notiks arī 1.līmeņa
treneru (ITU 1.level coach course) kursi Baltijas (austrumu) reģionā. Šajos kursos tiks dota
iespēja arī mūsu treneriem piedalīties, lai gūtu pieredzi triatlona treniņu procesa organizēšanā.
Kā ļoti būtisku sasniegumu šajā konferencē V.Priedīti uzskata vienošanos par „Baltijas kauss
triatlonā” organizēšanas principiem un nosacījumiem. Latvijas Triatlona federācijas ir
izstrādājusi „Saprašanās memorandumu”, kurā ir atrunāti galvenie sadarbības principi starp
četrām dalībvalstīm (Lietuva, Latvija, Igaunija un Baltkrievija) triatlonā 2014.gadā un
turpmākajos gados. Konferences laikā šis memorandums tika papildināts (tajā skaitā kalendārs,
kas iespējams radīs arī LK kalendāra korekcijas) un tuvākajā laikā tiks izsūtīts jauns
papildinātais variants apstiprināšanai. Zīmīgi, ka „Baltijas Kausa” finālsacensības būs 2014
Riga ITU Sprint Triathlon European Cup ar koeficentu 1,5 punktu ieskaitē. „Baltijas Kausa”
ieskaitē tika pieņemts lēmums, ka federācijas šim projektam atvēl 1 000, - EUR un no šiem
līdzekļiem paredzētas naudas balvas Elites sportistiem (-ēm), junioriem (-ēm) un jauniešiem (ēm). Pārējām vecuma grupām ir paredzēti kausi. Noteikti arī precīzi principi kā tiks skaitīti
punkti „Baltijas kausa” kopvērtējuma. Minimālais skaits kausa ieskaitē ir trīs posmi, bet
kopvērtējumā tiks vērtēti pieci labākie posmi.

2

3. Trešais dienas kārtības jautājums: Informācija par 2014 Sigulda ETU Winter Triathlon
European Cup sagatavošanas gaita, kas vienlaicīgi ir arī Latvijas čempionāts.
Asistējot Ivaram Lapiņam (SPORTLAT) V.Priedītis informēja par paveikto un aktivitātēm
Eiropas kausa ziemas triatlonā Siguldā sakarā. Šobrīd notiek aktīvs darbs gan sarakstē ar
nozīmēto tehnisko delegātu, gan arī dažādu administratīvo un sagādes procesu risināšanā.
Noteiktie ETU finansu līdzekļi (nauda par tiesībām organizēt sacensības 1 000,- EUR un naudas
balvas 2 000,-EUR) ir pārskaitīti uz ETU kontu. Tiek apkopota informācija par tiesnešu
kolēģiju, organizēts medicīniskais nodrošinājums, policijas nodrošinājums, notiek sarakste par
dopinga kontroles veikšanām sacensībās, kā arī citas aktivitātes. Visiem valdes locekļiem tika
izteikts aicinājums rast iespēju sniegt savu atbalstu gan sacensību laikā kā organizatoriem un
protams arī kā sportistiem. Arī valdes locekļu klubu pārstāvjus aicināja piedalīties šajās
sacensībās, kas vienlaicīgi būs arī Latvijas Čempionāts Ziemas Triatlonā un Latvijas kausa
izcīņas 1. posms. Tiek plānota arī ārzemju viesu uzņemšana (Krievijas delegācijas sagaidīšana
lidostā) gan ETU valdes locekļa uzņemšana, utt.
4. Ceturtais dienas kārtības jautājums: Informācija par 2014 Riga ITU Sprint Triathlon
European Cup sagatavošanas gaita.
Paralēli Ziemas triatlonam Siguldā notiek darbs pie Rīgas Triatlona. Šobrīd ir iesniegti projekti
finansu līdzekļu pieprasīšanai Latvijas Sporta federāciju padome un Rīgas domei. Pagaidām
konkrētas naudas summas par atbalstu nav zināmas. Turpinās potenciālo atbalstītāju apzināšana
un uzrunāšana. Pirms Prezidentu konferences Frankfurte, Vācijā notika seminārs par
noteikumiem, kas jāievēro ETU līmeņa sacensību organizēšanā. No Latvijas šajā seminārā
piedalījās Genādijs Airijancs un Ingvars Ivanovs. V.Priedītis vēlreiz uzsvēra, ka februāra
mēnesī ir jārod iespēja atkārtoti griezties pie dienestiem, lai saņemtu saskaņojumus Rīgas
Triatlona organizēšanai.
5. Piektais dienas kārtības jautājums: 2014.gada LTF budžeta projekta apspriešana un
pieņemšana, atbilstoši dotā brīža pieejamajai informācijai par piešķirto finansējumu.
LTF prezidents sniedz informāciju par provizorisko budžetu 2014.gadam. Šobrīd skaidri ir
zinām cik ir atlikums bankas kontos no 2013.gada. Ir zināma summa, ko LTF saņems no ETU
attīstības projektu realizācijai (6 000, - EUR). Papildus ir izsūtīti rēķini LTF juridiskajiem
biedriem, kas kopumā LTF budžetu papildinās par 1 120, -EUR. Arī par licencēm šogad ir
plānots ieņemt 1 000,- EUR. Par LOK un LSFP finansējuma daudzumu pagaidām precīzas
summas nav zināmas, šo organizāciju vadības pārstāvji ir solījuši LTF budžeta palielinājumu
2014.gadā attiecībā pret 2013.gadu. Arī šogad ir plānots piesaistīt sponsoru līdzekļus LTF
attīstībai 2014.gadā. V.Priedītis arī sniedza provizorisko šo līdzekļu izlietojumu. Kā būtiskākās
izlietojuma pozīcijas ir atbalsts sacensību organizatoriem, treniņnometnes sportistiem, atbalsts
sportistiem sacensībām ārzemēs, Rīgas treniņgrupas atbalsts un protams Rīgas Triatlona
organizēšanas izmaksas.
Lielas diskusijas aizsākās kad tika prezentētas plānotās summas katra sportista individuālajam
finansu atbalstam. Tomēr diskusiju rezultātā tika nolemts, ka galvenais uzdevums ir noorganizēt
treniņnometni LTF sportistiem marta mēnesī. Par detalizētāku finansu atbalstu katram atsevišķi
varēs spriest tikai tad kad būs zināms kur katrs sportists plāno startēt. Par pavasara nometnes
vietu tika nolemts jautājumu atlikts uz vienu nedēļu kad tiks apzinātas iespējamās norises vietas
nometnei. R.Veinbergs apņēmās sazināties J.Ārstu (bijušo Latvijas izlases triatlonistu) par
iespējām rīkot nometni Spānijā. A.Levša un V.Kuzmenko izvērtēs vēl citas nometnes norises
vietas Eiropas dienvidu reģionā. K.Kalniņam tika uzdots sazināties ar Spānijas un Ukrainas
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Triatlona federācijām par iespējām rīkot nometni šajās valstīs. Lēmumu ir jāpieņem līdz
29.01.2014. Nometnes plānotais norises laiks 14.03.-03.04.2014. Kā potenciālie kandidāti
nometnē, kuriem tiks piedāvāts daļēji finansēt šo pasākumu tika nosaukti sekojoši sportisti un
viņu treneri:
Elza Mestere;
Maksims Nagibins;
Staņislavs Vaipāns;
Vladimirs Kuzmenko;
Anatolijs Levša;
Timurs Mamedovs;
Kaspars Stivriņš;
Artūrs Sprukts;
Viktors Žigarkovs;
Gints Skroderis;
Savēlijs Suharževskis.
6. Sestais dienas kārtības jautājums: Lēmuma pieņemšana par LTF kopsapulces sasaukšanu
(datums, laiks, vieta, darba kārtība).
V.Priedītis atgādināja, ka šogad ir jāsasauc kopsapulce un atbilstoši LTF statūtu 27. punktam
šogad valdei šajā sastāvā aprit četri gadi un jānotiek valdes pārvēlēšanai. Piedāvāts tika
2014.gada 5.marts (trešdiena). Par norises vietu V.Priedītis ierosināja LSFP konferenču zāli
Grostonas ielā, Rīgā (Olimpiskajā Sporta centrā). Plānotais norises laiks no 1100 - 1600. Dienas
kārtībā jāparedz tādi jautājumi, kas ir atrunāti LTF statūtos, jaunas valdes vēlēšanas u.c. Valde
vienbalsīgi atbalstīja šo priekšlikumu. K.Kalniņam tika uzdots sazināties ar LSFP par iespējām
izmantot viņu telpas norādītājā datumā.
7. Sestais dienas kārtības jautājums: Izlases dalībnieku plānoto starptautisko sacensību
2014.gadā apstiprināšana.
Šī jautājuma izskatīšana tika atlikta uz nākamo valdes sēdi.
8. Dažādi
V.Kuzmenko jautāja par iespējām sniegt finansiālu atbalstu Viktoram Vovruško, lai piedalītos
Rīgas triatlonā. V.Priedītis sniedza atbildi, ka noteikti šāds atbalsts tikšot sniegts, bet par
konkrētām naudas summām šobrīd runāt esot pāragri.
V.Kuzmenko ierosināja apsvērt iespēju piedalīties 2014 Penza ETU Triathlon U23 and Youth
European Championships, kur ir iespēja arī piedalīties jauniešu stafetē. A.Levša apņēmās
izvērtēt šo priekšlikumu

Šis protokols ir sastādīts vienā eksemplārā, latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām.

Paraksti:

________________________ Vilnis PRIEDĪTIS
__________________________ Kārlis KALNIŅŠ
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