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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 12.martā Nr.3/2014 

 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. Māris Babris;  

2.2. Raivis Veinbergs; 

2.3. Anna Šteinere; 

2.4. Ingvars Ivanovs; 

2.5. Ainārs Veģeris; 

2.6. Kārlis Kalniņš; 

2.7. Arvīds Zariņš. 

3. protokolē - ģenerālsekretārs Kārlis Kalniņš. 

4. Pieaicinātās personas – Liene Trokša, Gundars Upenieks 

Darba kārtībā:  

1. LTF Ģenerālsekretāra apstiprināšana.  

2. Iepazīšanās ar LTF aktuālo finanšu situāciju un 2014.gada plānoto budžetu.  

3. Pienākumu un atbildības sadalīšana starp valdes locekļiem laika posmam līdz nākamajām 

vēlēšanām.  

4. Lēmums par dalību Baltijas kausā, atbildīgā nozīmēšana. 

5. Iepazīšanās ar Rīgas triatlona sagatavošanas gaitu, budžetu, iespējamo sponsoru atbalstu 

6. Dažādi. 
  

1. Pirmais dienas kārtības jautājums: „LTF Ģenerālsekretāra apstiprināšana.” 

Pamatojoties uz LTF statūtu 42.5. punktu „LTF prezidents iesaka valdei apstiprināšanai 

ģenerālsekretāra kandidatūru” V.Priedītis ierosināja par LTF ģenerālsekretāru apstiprināt Kārli 

Kalniņu.  

Visi valdes locekļi balsojot „PAR” atbalstīja K.Kalniņakandidatūru.  

 



2 

 

2. Otrais dienas kārtības jautājums:Iepazīšanās ar LTF aktuālo finanšu situāciju un 2014.gada 

plānoto budžetu. 

V.Priedītis informēja jaunos valdes locekļus par 2014.gada budžeta izpildi līdz šim brīdim un 

plānotajiem izdevumiem un ieņēmumiem. 

Valdes locekļiem tika sniegts ieskats LTF budžeta līdzekļu sadalē: 

- Sniegtais atbalsts sacensību rīkotājiem; 

- Atbalsts sportistiem, lai sagatavotos un piedalītos starptautiskajās sacensībās; 

- Administratīvie izdevumi; 

- Formas tērpu iegāde; 

- u.c. 

Attiecībā uz finansu līdzekļu piešķiršanu sportistiem tika nolemts izstrādāt pieprasījuma 

veidlapu kurā tiks atspoguļoti finansu līdzekļu izlietošanas mērķi. Uzdevums izstrādāt veidlapu 

tika uzdots K.Kalniņam.  

 

3. Trešais dienas kārtības jautājums: „Pienākumu un atbildības sadalīšana starp valdes 

locekļiem laika posmam līdz nākamajām vēlēšanām.” 

V.Priedītis aicināja jaunos valdes locekļus izvērtēt katram iespējas sniegt atbalstu LTF darbības 

nodrošināšanā. Kā piemēru LTF prezidents minēja vienu no galvenajiem uzdevumiem šai 

valdei – triatlona popularizēšana, tai skaitā mājas lapas uzturēšanu un informācijas sniegšana 

sabiedriskajiem mēdijiem. Visi klātesošie apņēmās dot savu ieguldījumu triatlona attīstībai 

Latvijā. 

4. Ceturtais dienas kārtības jautājums: „Lēmums par dalību Baltijas kausā, atbildīgā 

nozīmēšana.” 

Valdes locekļiem tika sniegts ieskats par LTF iesaistīšanos Baltijas Triatlona kausa izcīņas 

organizēšanā. Kopēji piedaloties visām dalībvalstīm tika nolemts, ka Baltijas Triatlona kausa 

izcīņā tiek iekļautas katras valsts nozīmīgākās sacensības, kā arī skaidri noteikts kā tiek sadalīts 

balvu fonds.  

Par atbildīgo Baltijas Triatlona kausa izcīņas procesu koordinēšanā tika nozīmēts K.Kalniņš. 

 

5. Piektais dienas kārtības jautājums:„Iepazīšanās ar Rīgas triatlona sagatavošanas gaitu, 

budžetu, iespējamo sponsoru atbalstu.”  

Par Rīgas triatlona sagatavošanas gaitu valdes locekļus iepazīstināja pieaicinātā persona 

Gundars Upenieks. G.Upenieks sniedza ieskatu valdes locekļiem par paveikto līdz šim un 

veicamajiem darbiem šajā mēnesī. Kā būtiskāko izmaiņu viņš uzsvēra to, ka sacensību norisi 

pēc tikšanās ar Rīgas Domes satiksmes departamenta pārstāvjiem notiks tikai vienu dienu 

10.augustā. Pirmie uz starta stāsies „vecuma grupu” sportisti un „|Elites” sportisti startēs 

pēcpusdienā. Sacensību organizēšana vienā dienā arī samazinās šo sacensību izmaksas. 

6. Dažādi  

Nākamā valdes sēde paredzēta aprīļa mēnesī.    

Lai paplašinātu Latvijas Triatlona federācijas tehnisko delegātu skaitu, tika nolemts sūtīt Ivaru 

Lapiņu uz tuvākajiem Tehniskā delegāta kursiem.  

 

Šis protokols ir sastādīts vienā eksemplārā, latviešu valodā uz 2 (divām) lapām. 

Paraksti:   ________________________ Vilnis PRIEDĪTIS 

    __________________________ Kārlis KALNIŅŠ 


