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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 24.aprīlī Nr.4/2014 

 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. Anatolijs Levša; 

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.       Iepazīšanās ar LTF aktuālo finansiālo situāciju un tuvāko izmaksu apstiprināšana. 

2.       Atskaite par paveikto treniņnometnē Maljorkā (A.Levša). 

3.       Jūnija jauniešu treniņnometnes organizēšanas vieta, sastāvs, finansējums. (R.Veinbergs, 

A.Levša) 

4.       Jautājuma par izlases menedžera iecelšanu izskatīšana. Piedāvāts apspriest Raivja 

Veinberga kandidatūru. 

5.       Tuvāko izlases starptautisko startu apstiprināšana un līdzfinansējuma piešķiršana. 

6.       Informācija par Rīgas triatlona sagatavošanas gaitu un problēmām.  

7.       Par velosipēdu tehniskajiem noteikumiem jauniešiem. (K.Kalniņš). 

8.       Par izmaiņām 2014.gada LTF sacensību kalendārā.  

9.       Dažādi. 
  

 1. Pirmais dienas kārtības jautājums: „ Iepazīšanās ar LTF aktuālo finansiālo situāciju un 

tuvāko izmaksu apstiprināšana.” 
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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 saņemtajiem pirmajiem finansu līdzekļiem no LSFP 

un LOK.  

 

2. Otrais dienas kārtības jautājums: Atskaite par paveikto treniņnometnē Maljorkā (A.Levša). 

 

Par nometnē veikto atskaiti sniedza Anatolijs Levša, kas Spānijā pildīja arī trenera funkcijas. 

Anatolijs detalizēti iepazīstināja klātesošos ar katra sportista paveikto nometnē (veiktos 

apjomus katrā no sporta veidiem – peldēšanā, skriešanā un riteņbraukšanā). Galvenokārt visi 

trenējušies kopā, vienīgi pēc atsevišķas programmas gatavojušās Elza Mestere un Baiba Medne. 

Ļoti daudz tika paveikts riteņbraukšanā (kas bija viens no galvenajiem mērķiem šai nometnei), 

bet tika strādāts arī pie abiem pārējiem sporta veidiem. 

Režīma ievērošanu un kārtības ievērošanu kā pozitīvu momentu šai nometnei atzīmēja otrs 

treneris Raivis Veinbergs. Viņš piebilda, ka jaunieši esot prom no mājām iemācījušies sekot 

līdzi   

 

3. Trešais dienas kārtības jautājums: Jūnija jauniešu treniņnometnes organizēšanas vieta, 

sastāvs, finansējums. (R.Veinbergs, A.Levša) 

 

Gan R.Veinbergs, gan A.Levša piekrita, ka šāda nometne ir vajadzīga arī sezonas vidū pirms 

galvenajiem startiem 2014.gadā. Par bāzes vietu tika nolemts izmatot Dobeli, kur jau vairākus 

gadus tas ir praktizēts. 

Diskusijās par dalībniekiem tika nolemts līdzīgi, kā uz pavasara nometni aicināt visus LTF 

nominētos izlases dalībniekus un kandidātus sākot no 1999. dzimšanas gada.  

Neskatoties uz salīdzinoši zemām nometnes izmaksām, R.Veinbergs ieteica noteikt dalības 

maksu nometnes dalībniekiem. Priekšlikums, ko atbalstīja vairākus valdes locekļu bija noteikt 

50, - EUR dalības maksu šajā nometnē Dobelē. Pārējos izdevumus segt no federācijas finansu 

līdzekļiem. 

 

4. Ceturtais dienas kārtības jautājums:  Jautājuma par izlases menedžera iecelšanu izskatīšana. 

Piedāvāts apspriest Raivja Veinberga kandidatūru. 

 

V.Priedītis aicināja jaunos valdes locekļus izvērtēt nepieciešamību LTF iecelt izlases 

menedžeri, kas sekotu līdzi mūsu sportistiem un viņu iespējām startēt ITU un ETU līmeņa 

sacensībās. Kā kandidatūru prezidents piedāvāja Raivi Veinbergu. 

Par šo jautājumu diskusijās piedalījās visi valdes locekļi, minot piemērus arī no citu federāciju 

pieredzes.  

Pamatā tika nolemts, ka šāds cilvēks LTF ir nepieciešama un viņam ir jāizstrādā konkrēti 

pienākumi. Šis uzdevums tika deleģēts R.Veinbergam.  

Tika nolemts jautājumu par LTF menedžera pienākumiem izskatīt nākamajā valdes sēdē. 

 

5. Piektais dienas kārtības jautājums: Tuvāko izlases starptautisko startu apstiprināšana un 

līdzfinansējuma piešķiršana. 

K.Kalniņš informēja par LTF līdz šim brīdim pieteiktajiem sportistiem starptautiskajos startos: 

- Maksims Nagibins  2014 Bratislava ETU Sprint Triathlon European Cup, Elite Men,  

- Stanislavs Vaipans 2014 Dnepropetrovsk ETU Sprint Triathlon European Cup, Elite Men,  

                                  2014 Cologne ETU Aquathlon European Championships, U23 Men,  
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- Viktors Vovruško 2014 Cologne ETU Aquathlon European Championships, Elite Men. 

Valde atbalstīja minēto sportistu startu nepieciešamību un noteica ktram no sportistiem noteiktu 

naudas summu, lai piedalītos šajās sacensībās. 

Aktuāls jautājums bija par startu Eiropas Jauniešu un U-23 čempionātā Krievijas pilsētā Penzā. 

Uz šo startu varētu doties jauniešu stafete šādā sastāvā – Savēlijs Suharževskis, Timurs 

Mamedovs un Kaspars Stivriņš, savukārt U-23 Maksims Nagibins. Kā treneris līdzi ir piekritis 

doties Anatolijs Kozlovs. Tomēr pēc Krievijas triatlona federācijas sniegtās informācijas 

izmaksas vienam sportistam šim startam varētru sastādīt ap 400, -EUR. V.Priedītis pamatojoties 

uz šo informāciju piedāvāja izskatīt iespēju šiem sportistiem piedalīties savās vecuma grupās 

Eiropas čempionātā Kitzbuhel (2014 Kitzbühel ETU Triathlon European Championships (19.-

22.06.2014), kas būtu motivējoša šiem jauniešiem. 

Tika uzdots K.Kalniņam sazināties ar visiem sportistiem un sniegt informāciju par valdes sēdē 

pieņemtajiem lēmumiem. 

 

6. Sestais dienas kārtības jautājums:  Informācija par Rīgas triatlona sagatavošanas gaitu un 

problēmām.  

Uz šo jautājumu pieaicināts tika Gundars Upenieks. Viņš pastāstīja par paveikto Rīgas triatlona 

sagatavošanās procesā – par izsūtītajām e-pasta vēstulē ārzemju triatlona federācijām un sporta 

klubiem.  

 

7. Septītais dienas kārtības jautājums:  Par velosipēdu tehniskajiem noteikumiem jauniešiem. 

(K.Kalniņš). 

K.Kalniņš informēja par nepieciešamību ieviest velosipēdu zobratu ierobežojumi bērnu ( zēni, 

meitenes ), jauniešu ( jaunietes ), junioru grupās. Šāda prakse ir Latvijas Riteņbraukšanas 

federācijas sacensību noteikumos. Zobratu ierobežojumi būtiski samazinātu slodzes ietekmi uz 

bērnu un jauniešu kaitīgo ietekmi uz veselību. 

Debetēs tika pacelts jautājums vai šādi noteikumi triatlona sacensībās ir kaut kur citur Eiropā un 

vai ierobežojumi. Detalizētas informācijas uz šo brīdi nav, bet tika uzdots K.Kalniņam 

sazināties gan ar ETU, gan ar Baltijas valstu federācijām par iespējām šādus noteikumus ieviest 

2015.gada sezonā. 

 

8. Astotais dienas kārtības jautājums:  Par izmaiņām 2014.gada LTF sacensību kalendārā. 

V.Priedītis informēja valdes locekļus, ka ir sazinājies ar visiem sacensību organizatoriem un 

būtisku izmaiņas 2014.gada kalendārā nav paredzētas. 

 

9.Dažādi   

Nākamā valdes sēde paredzēta jūnija mēnesī.    

Šis protokols ir sastādīts vienā eksemplārā, latviešu valodā uz 3 (trijām) lapām. 

Paraksti:   ________________________ Vilnis PRIEDĪTIS 

    __________________________ Kārlis KALNIŅŠ 
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