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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 

2014.gada 19.februārī Nr.2/2014 

 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. Vladimirs Kuzmenko;  

2.2. Raivis Veinbergs; 

2.3.  Deniss Gorba (pilnvarojusi Monika Lemese); 

2.4.  Mārtiľš Drusts (pilnvarojis Mārcis Pētersons). 

3. protokolē - ģenerālsekretārs Kārlis Kalniľš. 

4. Pieaicinātās personas – Liene Trokša, Gundars Upenieks 

Darba kārtībā:  

1.       Informācija par ETU ziemas triatlona kausa norisi Siguldā un reālajām izmaksām. 

2.       Informācija par Rīgas Triatlona sagatavošanas gaitu un plānojamajām izmaksām. 

3.       Informācija par LTF aktuālo finanšu situāciju. 

4.       Naudas līdzekļu piešķiršanas kritēriji 2014.gada LTF kausa izcīľas posmiem. 

5.       Par LTF kopsapulces sagatavošanās gaitu un darba kārtību. 

6.       Dažādi. 

  

1. Pirmais dienas kārtības jautājums: „Informācija par ETU ziemas triatlona kausa norisi 

Siguldā un reālajām izmaksām.” 

V.Priedītis sniedza pārskatu par ETU ziemas triatlona kausa norisi Siguldā un reālajām 

izmaksām. Valdes locekļiem tika izsniegts detalizēts budžeta atšifrējums pa izdevuma 

pozīcijām. V.Priedītis uzsvēra, ka izmaksas tomēr bijušas lielākas nekā plānotas, bet iegūtā 

pieredze noteikti noderēs Rīgas Triatlona sagatavošanās procesā. V.Kuzmenko uzdeva 

jautājumu, ko konkrēti ETU ziemas triatlona rīkošana ir devusi Latvijas Triatlona federācijai. 
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V.Priedītis paskaidroja, ka galvenie uzdevumi šīm sacensībām bija saprast veicamos darbus 

pirms Rīgas Triatlona  - sadarbība ar Eiropas triatlona savienības (ETU) tehnisko delegātu, 

Starptautiskās Triatlona savienības (ITU) noteikumu izpratne sacensību organizēšanā. Šī bija 

lieliska pieredze, jo līdz šīm šāda augsta līmeľa sacensības Latvijā netika organizētas. Ļoti labu 

atzinību par sacensību organizāciju un kvalitāti LTF saľēma no ETU tehniskā delegāta, 

Krievijas Triatlona federācijas un arī no ETU valdes pārstāvja Krzysztof Piątkowski (Polija). 

Šie atzinumi ir ļoti būtiski, lai ETU uzticētos LTF kā pilnvērtīgam un spējīgam partnerim. 

Tomēr D.Gorba gribēja zināt vai tika prasīts atbalsts no Siguldas novada pašvaldības. Uz ko 

saľēma paskaidrojumu, ka atbalsts tika prasīts un saľemts, jo slēpošanas trase sacensību dienā 

tika piešķirta par brīvu. Diemžēl lielāku atbalstu no pašvaldības saľemt nebija iespējams, jo 

Siguldā katru gadu notiek ļoti daudz pasākumu un visus atbalstīt (It īpaši tādus, kas tiek rīkoti 

pirmo reizi.) nav iespējams.  

Valde apstiprināja 2014. gada ETU ziemas triatlona budžeta izpildi.  

2. Otrais dienas kārtības jautājums: Informācija par Rīgas Triatlona sagatavošanas gaitu un 

plānojamajām izmaksām. 

LTF prezidents izsniedza plānotās izmaksas Rīgas Triatlonam kā arī sniedza paskaidrojumus 

par šī budžeta tapšanas gaitu. Par vienu no noteicošajiem faktoriem budžeta plānošanā bija gūtā 

pieredze ziemas triatlona organizēšana un dažas pozīcijas bija jāpapildina. Valdes locekļi tika 

informēti par paveikto līdz šim: 

- mājas lapas izveidi rigatriathlon.eu – lapa šobrīd darbojas testa režīmā Latviešu valodā. Notiek 

tulkošanas process uz angļu valodu, lai būtu pieejamāka Eiropas valstu pārstāvjiem 

(Skandināviem, Angļiem, Igauľiem, Poļiem utt.). D.Gorba uzdeva jautājumu vai būs 

mazākumtautības valodā (krievu) uz, ko V.Priedītis aicināja viľu iesaistīties šajā procesā un 

veikt tulkošanas darbus.  

- sagatavots ir publiskā pasākuma rīkošanas iesniegums Rīgas domei. 

- tiek runāts ar sponsoriem par Rīgas triatlona atbalstu, jo šobrīd ir skaidrs, ka LSFP atbalstīs ar 

9 251, - EUR un Rīgas Dome ar 6000,- EUR. V.Kuzmenko uzdeva jautājumu vai nevarētu 

samazināt izmaksas, ja sacensības tiktu rīkotas vienu dienu mazāk, respektīvi vecuma grupu 

sportisti un elites (ETU kauss) sportisti trasē dotos vienā dienā. G.Upenieks atbildēja, ka ľems 

vērā šo priekšlikumu un izvērtēs plānošanas procesā.  

3. Trešais dienas kārtības jautājums: Informācija par LTF aktuālo finanšu situāciju. 

V.Priedītis informēja par 2014.gada budžeta izpildi līdz šim brīdim. Valdes locekļi tika 

iepazīstināti ar veiktajiem maksājumiem (biļešu iegādi sportistiem dalībai treniľnometnē), 

sportistu pirmsezonas atbalstu inventāra iegādei utt. Valde vēlreiz apstiprināja lēmumu, ka 

sportistiem finansu līdzekļus piešķirs dalībai konkrētās sacensībās – piem. Viktors Vovruško 

2014 Quarteira ETU Triathlon European Cup un viľam tiks segti sacensību izdevumi (Avio, 

viesnīca).  

Valde apstiprināja 2014. gada līdzšinējo budžeta izpildi.  

4. Ceturtais dienas kārtības jautājums: Naudas līdzekļu piešķiršanas kritēriji 2014.gada LTF 

kausa izcīľas posmiem. 

mailto:poltri@triathlon.pl
http://www.triathlon.org/events/event/2014_quarteira_itu_triathlon_european_cup/
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Valdes locekļiem tika sniegts priekšlikums finansu līdzekļu sadalei katrām LTF kalendārā 

minētajām sacensībām. V.Kuzmenko sniedza paskaidrojumu, ka Ķīpsalas peldbaseins par tā īri 

ir pieprasījis 500, -EUR un LTF atbalsts varētu būt nepietiekams. Savukārt R.Veinbergs iebilda 

par līdzekļu palielināšanu, jo ir jāsaprot, ka LTF nevar segt visus izdevumus, kas saistīti ar 

sacensību organizēšanu. Viľš arī paskaidroja, ka akvatlonu ir sarīkot krietni vienkāršāk, nekā 

slēgt satiksmi pilsētā riteľbraukšanas posma laikā. Savukārt G.Upenieks ieteica V.Kuzmenko 

izvērtēt Nacionālo bruľoto spēku (NBS) ASK peldbaseina izmantošanu šo sacensību 

organizēšanā, lai samazinātu izmaksas. D.Gorba lūdz iekļaut kalendārā kross duatlona 

sacensības 2014.gada 4.oktobrī un piešķirt finansu līdzekļus šīm sacensībām. Valde atbalstīja 

D.Gorbas priekšlikumu. 

Valde apstiprināja 2014. gada plānoto finansiālo atbalstu sacensību organizātoriem.  

5. Piektais dienas kārtības jautājums: Par LTF kopsapulces sagatavošanās gaitu un darba 

kārtību.  

 

Valdes locekļi tika iepazīstināti ar kopsapulces norises vietu (Latvijas Sporta federāciju 

padomes (LSFP) telpās Grostonas iela 6 B, Rīga, LV-1013, Olimpiskā sporta centra biroju ēkas 

4. stāvā, 409.telpā.) un laiku (2014.gada 5.martā plkst. 11
00

). Tāpat tika sniegts priekšlikums 

apstiprināt kopsapulces darba kārtību:  

Kopsapulces darba kārtībā sekojoši jautājumi: 

1. dalībnieku ierašanās un reģistrācija; 

2. kopsapulces atklāšana; 

3. kopsapulces vadītāja apstiprināšana; 

4. darba kārtības apstiprināšana; 

5. LTF prezidenta ziľojums par paveikto četros gados un nākotnes plāniem; 

6. revidenta ziľojums un LTF 2013.gada pārskata apstiprinājums; 

7. debates; 

8. priekšlikumu izskatīšana par izmaiľām statūtos; 

9. valdes vēlēšanas; 

9.1. prezidenta vēlēšanas; 

9.2. valdes locekļu vēlēšanas; 

10. dažādi. 

V.Priedītis lūdz iekļaut kopsapulces darba kārtībā jautājumu  - kandidātu uzstāšanās, pirms 

vēlēšanām. Tāpat V.Priedītis informēja, ka visa informācija par iespējamajiem kandidātiem uz 

prezidenta un valdes locekļu amatiem tiks publicēta LTF mājas lapā pirms kopsapulces.  

Valde apstiprināja 2014. gada LTF kopsapulces darba kārtību.  

6. Dažādi   

D.Gorba Sniedz sekojošu ierosinājumu: 

„Ľemot vērā, ka atsevišķi LTF valdes locekļi joprojām ir startējošie sportisti, nesaľem 

atalgojumu par aktīvu sabiedrisku darbu LTF valdes sēdēs un triatlona popularizāciju Latvijā, 

lai stimulētu viľu iniciatīvu kvalitatīvi strādāt arī turpmāk un veidot pozitīvu mikroklimatu LTF 
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valdes darbā, LSC uzskata, ka ir nepieciešami izskatīt jautājumu par minēto valdes locekļu 

atbrīvošanu no dalības maksas Latvijas kausa triatlona sacensībās.” 

Šādam priekšlikumam iebilda R.Veinbergs uzsverot, ka LTF valdē ir tomēr balstīts uz 

brīvprātības principu un prasīt kaut kādu labumu sev nav korekti. Uz ko D.Gorba sniedza 

paskaidrojumu, ka viľš popularizējot triatlonu ar savām aktivitātēm un šāds atbalsts būtu 

vēlams. V.Priedītis piekrita, ka būtu labi stimulēt LTF valdes locekļus, bet šobrīd LTF 

federācija nav tik bagāta, lai varētu to darīt. V.Priedītis ierosināja šo jautājumu atstāt jaunās 

LTF valdes ziľā. Šo priekšlikumu atbalstīja vairākums no valdes locekļiem. 

 

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

 

Paraksti:   ________________________ Vilnis PRIEDĪTIS 

    __________________________ Kārlis KALNIĽŠ 


