Latvijas Tautas sporta asociācijas
VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 1
Vaļņu ielā 32-513, Rīga
2016. gada 22. martā
Sākums plkst. 15:00
Sēde plkst. 15:00
Sēdi vada:

LTSA Valdes priekšsēdētājs

A.Berziņš

Piedalās:

Valdes locekļi

E.Eglāja, G.Gorbatenkova, J. Naglis,
A.Bērziņš, M. Pužuls, A.Vasiļjevs

Nepiedalās:

Valdes locekļi

I.Sormulis, A.Kazačkovs, G.Mačs

Protokolē:

Projektu vadītāja

A.Puzaks

Valde ir lemttiesīga.
Darba kārtība
1. Darba kārtības apstiprināšanas
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 4 no 08.12.2015).

A .Bērziņš
A.Bērziņš

3. Par LTSA valdes priekšsēdētāja pārvēlēšanu

J. Naglis

4. Par Latvijas Veselības nedēļas organizēšanu (Move Week) 2016. gadā 23.-29. maijā
G.Gorbatenkova
5. Par darba sanāksmi WSG 2017 Austrijā, Vīnē, 9.-10. februārī.
6. Par dalību CSIT valdes sēdē Kubā, Havannā, 3.-6. martā.
7. Par LTSA 2016. gada darba plānu
- pasākumi Latvijā;
- starptautiskie pasākumi;

J. Naglis
A.Bērziņš

G.Gorbatenkova

8. Par LTSA bilanci

J.Šibalova

9. Par dalību CSIT Valdes sēdē Šveicē 20. jūnijā

G.Gorbatenkova

10. Par LTSA jauno biedru uzņemšanu

G.Gorbatenkova

11. Dažādi.
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1. Darba kārtības apstiprināšana.
J.Naglis izteica priekšlikumu sēdes darba kārtību papildināt ar jautājumu par LTSA valdes
priekšsēdētāja pārvēlēšanu.
Valde nolēma:
Apstiprināt darba kārtību un iekļaut papildus jautājumu par valdes priekšsēdētāja
vēlēšanām.
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana.
Tiek izskatīta 2016. gada 22. marta LTSA Valdes sēdes protokols.
Valde nolēma:
Apstiprināt 2016. gada 22. marta valdes sēdes protokolu Nr.1.
3. Par LTSA valdes priekšsēdētāja pārvēlēšanu.
J.Naglis skarā ar G. Mača personīgajām problēmām izvirza priekšlikumu pārvēlēt LTSA valdes
priekšsēdētāju un par LTSA priekšsēdētāju ievēlēt LTSA Valdes locekli A. Bērziņu.
G.Gorbatenkova piekrīt J. Nagļa ierosinājumam un paskaidro, ka šī procedūta ir vienkārša, jo
pamatojoties uz LTSA statūtu 8.6. punktu A. Bērziņam ir tiesības pārstāvēt LTSA atsevišķi, un
ja pamatojoties uz statūtu 8.9. punktu tiek saņemta viņa piekrišana, tad to var izdarīt jau šodien
valdes sēdē. Tas ir jāizdara steidzīgi, jo ir sakrājies ļoti daudz jautājumi kurus jārisina steidzīgi,
bet diemžē vairākus mēnešu sūtot viņa epastus, zvanot u nrasktos īsziņas, atbildes netiak
saņemtas.
J.Naglis informē, ka CSIT vadība vēlas zināt, kas ir LTSA lemttiesīgā persona pasākumu CSIT
kongresa 2016 un Pasaules Strādājošo un Amatieru sporta spēļu 2017 rīkošanai. CSIT prezidents
Haralds Bauers mēģinājis vairākas reizes kontaktēties ar LTSA valdes priekšsēdētāju G.Maču,
taču tas nav izdevies un nav saņemtas nekādas atbildes. Tas ir ļoti svarīgi, lai sadarbība par šiem
pasākumiem Rīgā būtu konstruktīva un kvalitatīva.
A.Bērziņš piebilst, ka arī ir mēģinājis sazināties ar G. Maču, taču nekādas atbidles nav saņēmis.
J.Naglis ierosina pārvēlēt A. Bērziņu par LTSA valdes priekšsēdētāju.
Balso: Par 6, Pret 0
Valde nolēma:
3.1.
Pamatojoties uz statūtu 8.9.punkta saņemto valdes locekļa piekrišanu,
kuram atbilstoši statūtu 8.6.punktam ir tiesības pārstāvēt LTSA atsevišķi,
saskaņā ar statūtu 8.2. punktu ievēlēt valdes locekli Andri Bērziņu par valdes
priekšsēdētāju – LTSA prezidentu
3.2.
Par LTSA valdes lēmumu paziņot Izglītības un zinātnes ministrijai (Latvijas
Nacionālās sporta padomes sekretariātam) un Latvijas Sporta federāciju
padomei.
4. Par Latvijas Veselības nedēļu (Move Week) 2016. gadā 23.-29. maijā
G.Gorbatenkova informē, ka 2016. gadā Latvijas Veselības nedēļa notiks 23.-29. maijā.
Sabiedrībā jau zina un gaida šo pasākumu, jo tas notiek jau ceturto gadu pēc kārtas. Pagājušajā
gadā Veselības nedēļā piedalījās 32000 cilvēku no vairāk kā 100 pašvaldībām, skolām, sporta
klubiem un citām organizācijām. Šajā gadā tiek plānots palielināt dalībnieku un pasākumu
skaitu.
Šogad Veselības nedēļas realizēšanai netika saņemts līdzfinansējums no Starptautiskās Sporta un
kultūras asociācijas (ISCA), tāpēc tagad tiek strādāts pie sponsoru un atbalstītāju piesaistes
jautājuma. Šogad Veselības nedēļai tiks izmantots valsts līdzfinansējums. Finansējums ir
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nepieciešams Latvijas veselības nedēļas atribūtikai (baneri, T-krekli), noslēguma pasākumam,
uzvarētāju apbalvošanai un dalībnieku piemiņas balvām.
E.Eglāja piebilst, ka pasākums ir patiešām ļoti interesants un tas paliek arvien populārāks
iedzīvotāju vidū. Ropažu novads šim pasākumam gatavojas ļoti nopietni. Ļoti labi ir tas, ka tiks
novērtētas aktīvākās organizācijas pamatojoties uz nolikumu. Ropažu novads ļoti nopietni šogad
cer pacīnīties savā grupā.
Valde nolēma:
Pieņemt zināšanai G. Gorbatenkovas sniegto informāciju par Latvijas veselības nedēļu
2016 (Move Week) un turpināt gatavoties šim pasākumam, lai tiktu iesaistīts pēc iespējas
vairāk Latvijas iedzīvotāju šajā pasākumā.
5. Par darba sanāksmi WSG 2017 Austrijā, Vīnē, 9.-10. februārī.
J.Naglis informē, ka viņš un G. Gorbatenkova pārstāvēja LTSA sanāksmē, kurā piedalījās CSIT
prezidents Harald Bauer, CSIT ģenerālsekretārs Wolfgang Burghardt, CSIT preses sekretārs
Raimund Fabi.
Sanāksme notika ļoti produktīvi un tika panākata vienošanās par vairākām būtiskām lietām. Tika
izrunātas vadlīnijas par CSIT Kongresu 2016. gadā un par Pasaules Strādājošo un Amatieru
sporta spēlēm 2017. gadā. CSIT Kongresam ir apstiprināti datumi (17.10.-23.10.) un programma.
Tuvākajā laikā nepieciešams sagatavot uzaicinājumu un pieteikuma formu priekš kongresa
dalībniekiem un turpināt sadarboties ar CSIT.
Otrkārt nepieciešams sākt gatavot Pasaules Strādājošo un Amatieru sporta spēļu pirmo ielūgumu
un tas jādara pamatojoties uz noslēgto līgumu starp CSIT un LTSA (Host Contract WSG 2017).
G. Gorbatenkova piebilst, ka tiešām tika izrunāti ļoti daudz jautājumi par CSIT Kongresu un
par Pasaules Strādājošo un Amatieru sporta spēlēm 2017. gadā. Lai nekavētu klātesošo laiku Jūs
varat izlasīt sanāksmes protokolu, kas atrodas Jūsu materiālos. LTSA valdei jāņem vērā, ka
turpmāk LTSA jāpiedalās visās CSIT valdes sēdēs un jāatskaitās par padarīto darbu.
J.Naglis akcentē uzmanību, ka sanāksmē tika runāts par WSG 2017 mājas lapas atvēršanu un par
reģistrācijas platformu. LTSA valdei vajadzētu padomāt, kurš varētu izveidot šo mājaslapu.
M. Pužuls iesaka Gatis Poikanu. G.Poikanam ir pieredze mājas lapu veidošanā, bet varētu arī
padomāt par iespēju iesaistīt mājās lapas veidošanā LMT vai Lattelecom.
Valde nolēma:
5.1. Pieņemt zināšanai informāciju par sanāksmi WSG 2017 Austrijā, Vīnē, 9.10. februārī.
5.2. Uzdot Latvijas Tautas Sporta asociācijas Valdes loceklim Mārtiņam Pužulim
atrast datora speciālistu, kas veidotu CSIT sporta spēļu 2017. gadā Rīgā mājas
lapu.
5.3. G. Gorbatenkovai
nodrošināt WSG 2017 mājas lapas izstrādi un
finansēšanu.
6. Par dalību CSIT valdes sēdē Kubā, Havannā, 3.-6. martā.
A.Bēržiņš informē, ka CSIT valdes sēdē piedalījās viņš un G.Gorbatenkova. Ievērojot Vīnes
sanāksmes ieteikumus tika sagatavota prezentācija, kurā mēs atskaitījāmies par padarīto
darbu.
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Pirms valdes sēdes notika tikšanās ar iepriekšējo sporta spēļu organizatoriem- WSG 2013
Varna- Desislava Jagodin, WSG 2015 Lignano- Bruno Malea un CSIT sporta direktoriem
Henk Bouchoms un Richard Yves. Tiek noteikta dalības maksa Pasaules Strādājošo un
Amatieru sporta spēlēm, kas ir 80 EUR no personas + 15 EUR suvenīru pakete + 12 EUR par
dopinga analīzēm. Ir panākta vienošanās par tikšanos ar RIGOC un LIGNOC par
reģistrācijas platformu aprīļa mēnesī. Lai nekavētu klātesošo laiku Jūs varat izlasīt CSIT
valdes sēdes protokolu, kas atrodas Jūsu materiālos.
Valde nolēma:
6.1. Pieņemt zināšanai informāciju par CSIT valdes sēdi Kubā, Havannā, 3.- 6.
martā.
6.2. G. Gorbatenkovai turpināt strādāt pie CSIT kongresa Sporta spēļu
organizatoriskajiem jautājumiem un sasaukt Pasaules Strādājošo un Amatieru
sporta spēļu Organizācijas komiteju maija mēnesī.
6.3. G. Gorbatenkovai strādāt pie Rīcības komitejas izveides, kuru apstiprināt
Organizācijas komitejas sēdē.
7. Par LTSA 2016. gada darba plānu
- pasākumi Latvijā;
G.Gorbatenkova iepazīstina ar 2016. gada darba plānu. Jūs redzat, ka ieplānoto pasākumu
ir ļoti daudz, bet daži populāri pasākumi pašlaik ir saskaņošanas procesā ar pašvaldībām.
- starptautiskie pasākumi
G.Gorbatenkova informē, ka 2016. gadā notiks 1.Pasaules Stradajošo sporta spēles 1.-5.
jūnijā Palma de Maljorkā. Spēļu ietvaros notiks WFCS Ģenerālā Asambleja un EFCS
Ģenerālā Asambleja. CSIT čempionāts petankā Tunisijā, INWA konvencija Itālijā, TAFISA
Eiropas konference Slovēnijā, kā arī LTSA organizēs Pasaules strādājošo un amatieru
konfederācijas (CSIT) Kongresu oktobrī Rīgā, Latvijā. Plānots arī 3. Starptautiskais
čempionāts pludmales volejbolā augustā Rīgā,Vecāķos,
Uz 1. Pasaules Stradajošo sporta spēles 1.-5. jūnijā Palma de Maljorkā pieteikušies 60
dalībnieki- 2 vieglatlēti, futbols 7, un pārējie pludmales volejbolisti.
Valdei vajag nolemt, kurš būs delegācijas vadītājs. WFCS G. Mačs ir viens no
viceprezidentiem, un ko tagad darīt?
A.Bērziņš saka, ka pēc būtības G. Mačam vajadzētu turpināt piedalīties darbam WFCS
valdē, bet par cik ar viņu nevar sazināties, tad deleģēt G. Gorbatenkovu.
G. Gorbatenkova ierosina par WSG 2017 sacensību direktoru iecelt LTSA projektu
vadītāju A. Puzāku un sakarā ar to deleģēt uz Pasaules Stradajošo sporta spēles 1.-5. jūnijā
Palma de Maljorkā pieredzes iegūšanai.
A.Bērziņš jautā, vai G. Gorbatenkova ir pārleicināta vai viņš tiks galā ar šo darba apjomu.
G.Gorbatenkova saka, ka pārliecības nav, bet jāiegūst pieredze.
Valde nolēma:
7.1. Nozīmēt G. Gorbatenkovu par Latvijas delegācijas vadītāju un pārstāvēt Latviju
WFCS un EFCS ģenerālajā asamblejās 3. un 5. Jūnijā.
7.2. Komandēt LTSA projektu vadītāju Alvi Puzāku uz Pasaules Strādājošo sporta
spēlēm Palma de Maljorkā, Spānijā.

4

8. Par LTSA 2015. gada bilanci
Biedrības grāmatvede J.Šibalova informē, ka LTSA gada pārskats par 2015.gadu ir sagatavots.
LTSA ieņēmumi no pasākumiem ir 90206 EUR, saimnieciskās darbības 36090 EUR, ziedojumi
1500 EUR, biedru nauda 1230 EUR, saņemtas dotācijas 152750 EUR. Kopā 201776 EUR.
LTSA izdevumi kopā 301129 EUR. Ieņēmumu un izdevumu starpība sastāda -19353 EUR.
A. Bērziņš piedāvā novērtēt darbību pozitīvi un apstiprināt pārskatu un nodot bilanci
Valde nolēma:
8.1.Apstiprināt 2015. gada pārskatu un līdz 2016. gada 31. martam J. Šibalovai nodot
bilanci.
9. Par dalību CSIT Valdes sēdē Šveicē 20. Jūnijā
A.Bērzinš piedāvā komandēt uz CSIT valdes sēdi Šveicē G. Gorbatenkovu un Rīgas
izpilddirektoram J. Radzēviču.
Valde nolēma:
9.1.Komandēt G. Gorbatenkovu uz CSIT Valdes sēdi Cermatā, Sveicē 20. Jūnijā.
9.2.Sagatavot visu nepieciešamo informāciju par gatavošanās darbiem CSIT
Kongresam un Pasules Strādājošuo un Amatieru sporta spēlēm Rīgā 2017. gadā
pamatojoties uz pirmās CSIT valdes sēdes protokolu.
9.3. Pieņemt zināšanai, ka J. Radzēviča komandējuma izdevumus sedz Rīgas Dome.
10. Par LTSA jauno biedru uzņemšanu
G. Gorbatenkova informē klātesošos par Alūksnes novada pašvaldības iesniegumu iestāties
LTSA.
A.Bērzins norāda, ka LTSA ir ieinteresēta jaunu biedru piesaistē un ierosina uzņemt Alūksnes
novada pašvaldību par LTSA biedru.
Valde nolēma:
Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldība kā LTSA biedru.
A.Bērziņš pasludina sapulci par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 17:00
Sēdi vadīja:

A.Bērziņš

Protokolēja:

A. Puzaks
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