Latvijas Tautas sporta asociācijas
VALDES SĒDE Nr. 2
Vaļņu ielā 32-513, Rīga
2016. gada 28. jūnijā
Sākums plkst. 16:00
Sēde plkst. 16:15
Sēdi vada:

LTSA Valdes priekšsēdētājs

A.Bērziņš

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 vadītājs

A. Puzaks

Valde ir lemttiesīga.
DARBA KĀRTĪBA
1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.
A.Bērziņš
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 1 no 22.03.2016).
A.Bērziņš
3. Par 1.Pasaules Strādājošo sporta spēlēm 1.-5. jūnijā Palma de Maljorkā ( Spānijā)
G.Gorbatenkova
4. Par Latvijas Veselības nedēļas (Move Week) rezultātiem un noslēguma pasākuma organizēšanu
26. jūlijā.
G.Gorbatenkova
5. Par dalību 2.CSIT valdes sēdē Cermatā, Šveice 20. jūnijā
G.Gorbatenkova
6. Par Pasaules strādājošo un amatieru sporta konfederācijas (CSIT) Kongresu 2016. g. 17.-23.oktobrī un Pasaules strādājošo un amatieru sporta spēlēm –WSG-2017
G.Gorbatenkova
7. Par 6. TAFISA Pasaules sporta spēlēm 6.-12. oktobris Džakartā, Indonēzijā.
G.Gorbatenkova
8. Par jauno LTSA biedru uzņemšanu.
G.Gorbatenkova

1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināša.
A.Bērziņš atklāj valdes sēdi un piedāvā iepazīties ar darba kārtību un, ja nav iebildumu, apstiprināt to.
Valde nolēma:
Apstiprināt darba kārtību vienbalsīgi.
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 1 no 22.03.2016).
A.Bērziņš piedāvā izskatīts protokolu Nr. 1 no 22.03.2016.
Tiek izskatīts 2016.gada 22. marta Valdes sēdes protokols Nr.1.
Valde nolēma:
Apstiprināt 2016. gada 22. marta valdes sēdes protokolu Nr.1.
3. Par 1. Pasaules Strādājošo sporta spēlēm 1.-5. jūnijā Palma de Maljorkā ( Spānijā)
G.Gorbatenkova informē, ka 1. Pasaules Strādājošo sporta spēles Spānijā Latvijas delegāciju pārstāvēja 54 sportisti vairākos sporta veidos: volejbolā, pludmales volejbolā, vieglatlētikā un futbolā.
Mūsu delegācijai ir ļoti labi rezultāti un ir medaļas (septiņas zelta medāļas; divas sudraba medaļas
un viena bronzas medaļa), visi rezultāti ir pielikumā. Kopējais sportistu skaits sasniedza 5000
dalībnieku. Problēmas bija ar sabiedrisko transportu, kavēja bet Spāņu sacensību organizēšanas
līmeni mēs zinām un par to mūsu sportisiki tika brīdināti pirms un mūsu sportisti bija tam gatavi
un, pateicotiem tam, viss noritēja labi.
A.Bērziņš jautā vai visa informācija un bildes ir ievietotas mūsu mājas lapā? Piebilsts, ka mēs
neesam īpaši mīlēti masu medijos, ka šāda mēroga pasākumam un rezultātiem būtu jābūt redzētiem
un dzirdētiem presē. Pauž vēlmi tikties ar LTV1 kanāla pārstāvjiem, lai uzlabotu LTSA tēļu televīzijā.
G.Gorbatenkova atbild, ka informācija ar rezultātiem un bildiem ir ievietota mājas lapā, kā arī
pasākuma gaita tika atspoguļota sociālajos tīklos no LTSA puses un dalībnieku puses.
A.Bērziņš jautā vai ir jautājumi?
A.Vasiļjevs piebilsts, ka spēļu laikā Maljorkā 5000 dalībnieku nevarēja manīt.
G.Gorbatenkova piekrīt Aigara teiktajām, tā varēja būt, jo tika izmantotas 40 sporta bāzes, tas ir
daudz un bāzes atradās dažādas vietās ar lielu attālumu savā starpā.
M.Pužuls izsaka domu, ka vajadzēs sazināties ar Uģi Joku no Ādažiem ar mērķi uzlabot LTSA
tēlu masu medijos.
A.Bērziņš piedāvā pieņemt zināšanai un mācīties kā nevajag organizēt sacensības.
Valde nolēma:
Pieņemt esošo informāciju zināšanai

4. Par Latvijas Veselības nedēļas (Move Week) rezultātiem un noslēguma pasākuma organizēšanu 26. Jūlijā.
A. Bērziņš dod vārdu G.Gorbatenkovai sniegt informāciju.
G.Gorbatenkova informē par Veselības nedēļu kopumā: kopā ir pieteikušas 198 organizācijas,
sākot ar bērnudārziem un beidzot ar darba kolektīviem, gribas atzīmet LR Satiksmes ministriju,
kurai mēneša garumā bija sporta pasākumi priekš darbinieku veselības uzlabošanai. Veselības nedēļa notiek jau ceturto gadu pēc kārtas un ka šīs pasākums visiem patīk un ir izdevies un ka īpaša
reklāma nav nepieciešama. Oficiāli ir reģistrēti 600 pasākumi bet principā bija vairāk. Savukārt
dalībnieku skaits ir ap 72 000 , šīs skaitlis liecinā par to, ka pasākums ir labi atpazīts iedzīvotāju
vidū un visi labprāt piedālās. Šī nedēļa ir pārcelta no septembra uz maiju, pavasari.
E.Eglāja piebilsts, ka Veselības nedēļas pārcelšana uz pavasari ir ļoti laba ideja un ka tiešām šīs
pasākums attīstās, ka arī ir uzrakstīts ļoti labs nolikums kurš veicina pašvaldību aktivitātes.
Pasākuma aktīvākās pašvaldības tiks apbalvotas. Lai ievērotu godīgas cīņas principus, pašvaldības
tiks vērtētas grupu vērtējumā atbilstoši iedzīvotāju skaitam (<5000, 5000-10.000, 10.000-15.000,
>15.000 un Latvijas pilsētas) un balvas saņems katras grupas aktīvākie dalībnieki.
G.Gorbatenkova jautā E.Eglājai kā tad viss notika, kādas organizācijas piedalījas, vai patīka,
kāda atsaucība, jo E.Eglāja pārstāv Ropāžu pašvaldību.
E.Eglāja atbild, ka pasākums notika visos pagastos Ropažu novadā, kā arī daudzajās organizācijās
un pati pašvaldība tika iesaistīta, un ka pati ir novadījusi vairākas rīta rosmes pašvaldības vadībai.
G.Gorbatenkova turpinājumā skaidro, ka šogad no mediju puses bijusi neizskaidrojama ažiotāža
it īpaši no krievu medijiem, aicināja uz televīzijas raidījumiem, ziņām u.c. intervijām. ir sniegtas
intervijas radio un citos masu medijos.
Kā arī pasākumu programma un afišas tika ievietotās pašvaldību mājas lapās.
A.Bērziņš jautā vai visās šīs aktivitātes māsu medijos var jau redzēt arī LTSA mājas lapā?
G.Gorbatenkova atbild, ka pirms pasākuma visām organizācijām tika piedāvātas plakātu
sagataves ar vairākiem variantiem kuras viņi varēja izvelēties un veidot savu programmu.
Pasākumu organizātori sūtīja mums afišas un plakātus tāda formātā, kurā mēs liekam mūsu mājas
lapā - tā ir ļoti laba ideja, kas dod iespēju smelties idejas viens no otra.
Bildes un informācija ir ielikta daļēji, viss ir procesā un būs ielikts pilnībā, jo pašlaik LTSA ofiss
gatavojas Veselības nedēļas noslēgumam, kas notiks 26. julijā. Šoreiz plānojam organizēt savādāk
nekā parasti, tāpēc arī izvēlējamies to vietu - Gheto Games, Grīziņkalnā. Priek dalībniekiem tiks
organizētas speciālās aktivitātes.
G.Gorbatenkova piebilsts, ka šo pasākumu atbalstīja CocaCola un ka labākajam organizācijām,
aktīvākajām pašvaldībām, t.i. dalībniekiem tika dāvināti dzerieni.
A.Bērziņš pateicas G.Gorbatenkovai par izdarīto darbu un piedāvā pieņemt zināšanai un visi
valdes locekļi ir aicināti piedālīties Veselības nedēļas noslēguma pasākumā.
5. Par dalību 2.CSIT valdes sēdē Cermatā, Šveice 20. jūnijā
A.Bērziņš informē valdi par to, ka no Latvijas tika deleģēti divi pārstāvji: Rīgas domes
izpilddirektors Jūris Radzevičs, WSG 2017 Organizācijas komitejas valdes priekšsēdētāja
vietnieks un Gaļina Gorbatenkova, LTSA valdes locekle un ģenerālsekretāre. A.Bērziņš lūdza
G.Gorbatenkovu pastastīt par valdes sēdi. G.Gorbatenkova informēja valdi, ka valdes sēdei bija
sagatavota prezentācija par LTSA padarīto darbu. Prezentācijā bija paradītas sporta bāzes ar detalizētu informāciju par attālumu no centra, sniegta informācija par viesnīcām un registrācijas/informācijas centru. Pareiza izvēle bija, ka braucienā piedalījās Jūris Radzevičs, kas ir ļoti kompetents

un uz visiem jautājumiem spēja sniegt izsmeļošas atbildes. LTSA tika pārstāvēta augstā līmenī,
prezentācijas beigās tika saņemts vērtējums “bravo”"!
Bet tika arī secināts, ka darba apjoms, kas jāpaveic, joprojām ir pietiekoši liels.
Valde nolēma:
Pieņemt esošo informāciju zināšanai un uzdot G.Gorbatenkovai turpināt darbu.
6. Par Pasaules strādājošo un amatieru sporta konfederācijas (CSIT) Kongresu 2016. g.
17.-23.oktobrī un Pasaules strādājošo un amatieru sporta spēlēm –WSG-2017
A. Bērziņš informē valdi, ka no 2017. gada 13. līdz 18. jūnijam Rīgā notiks Pasaules strādājošo
sporta spēles. Saskaņā ar līgumu ar CSIT par sporta spēļu organizēšanu, iepriekšējā gada oktorba
mēnesī LTSA ir pienākums rīkot 38. CSIT kongresu. A.Bērziņš sniedz klātesošajiem informāciju,
ka kongresam tika rezervēta viesnīca Tallink Hotel Riga, kongresa datumi ir akceptēti pagājušajā
kongresā Kankūnā: tas notiks 2016. gada 17. – 23. oktobrī. Kongresā piedalīsies sporta organizāciju pārstāvji no dažādām pasaules valstīm. Kongresa nedēļas laikā notiks:
- CSIT valdes sēde,
- tehniskās komisijas sēdē,
- kongresa dalībnieku sporta objektu apskate,
- kongress 21. oktobrī.
Rīgas Domei nosūtītas vēstules ar lūgumu nodrošināt transportu sporta objektu apskates braucienam, transportu ekskursijai, kā arī lūgums nodrošināt noslēguma vakariņas Mazajā Ģildē 110 personām.
Uz kongresa atklāšanu 21. oktobrī plkst. 9:30 vajag uzaicināt LR Izglītības un zinātnes ministru
K.Šadurska kungu. G. Gorbatenkova piebilst, ka vajag uzaicināt arī LOK prezidentu A.Vrubļevski. A.Berziņš liek LTSA sagatavot uzaicinājuma vēstules un pauž viedokli, ka vajag piedāvāt
piedalīties kongresā E.Severa kungam, E.Fogeļa kungam.
A.Bērziņš jautā G.Gorbatenkovai, kādi papildus organizatoriskie jautājumi jāizrunā. G.Gorbatenkova piekrīt A.Bērziņa teiktam, bet uzsver, ka steidzīgi jāmeklē darbinieki, jo diviem cilvēkiem ir ļoti grūti apvienot kongresa un vietējo pasākumu organizēšanas darbus. Bērziņš piekrīt, ka
jāveido birojs, kas strādās pie kongresa organizēšanas un ar laiku pārtaps par WSG-2017 organizēšanas biroju. G.Gorbatenkova arī pauž bažas, ka visgrūtākais jautājums ir franču-angļu un angļufranču sinhronas tulkošanas nodrošināšana kongresa laikā, jo tas palielinās tāmi. G.Gorbatenkova
iepazīstina klātesošos ar tāmi. A. Bērziņam ir padomi kā varētu piesaistīt papildus finansējumu.
A.Bērziņš piedāvā apspriest jautājumus, kas saistīti ar WSG 2017 sporta spēlēm.
A.Bērziņš informē, ka tika izveidota WSG 2017 Organizācijas komiteja un maijā mēnesī notika
sanāksme, kurā tika sadalīti pienākumi. Sakarā ar šo pasākumu jau ir izveidota Rīcības komitēja,
par Rīcības komitejas vadītāju apstiprināta Gaļina Gorbatenkova. Komitejas sastāvā ir sacensību
direktors, 15 sporta veidu direktori, atbildīgais par sporta bāzēm, atbildīgais par izmitināšanu. Ir
sagatavotas vēstules premjerministram Kučinska kungam un Izglītības un zinātnes ministrijai, iesniegtas tāmes Latvijas Nacionālajai Sporta Padomei jautājuma izskatīšanai par līdzekļu piešķiršanu.
A.Bērziņš dod vārdu G. Gorbatenkovai.
G.Gorbatenkova piebilst, ka joprojām ir atvērtā vakance uz galvenā tiesneša amatu. Uzrunāts bija
Valērijs Vaskis, ar kuru tika organizētas 2001. gada sporta spēles. Bet problēma ir nepietiekošās
angļu valodas zināšanas. G.Gorbatenkova plāno uzrunāt Vieglatlētikas savienības prezidentu
Gunti Zālīti.
Pats pasākums sastāv no 3 daļām:
1. Oficiālie CSIT čempionāti 15 sporta veidos.

2. Citi starptautiskie dažādu sporta veidu čempionāti un demonstrātīvie sporta veidi (kuriem var
pieteikties visi)
3. Speciālā programma senioriem 55+
A.Bērziņš piebilst, ka pašlaik jāveido WSG-2017 birojs un šis jautājums ir saistīts ar papildus
izdevumiem.
G.Gorbatenkova informē, ka ir jāpieņem darbā vismaz divus darbiniekus līdz gada beigām ar
darba algu 500 EUR pēc nodokļu nomaksas (bruto alga 809,04 EUR un neto alga 500.00 EUR).
A.Bērziņš ierosinā līdz gada beigām pieņemt darbā divus darbiniekus ar neto atalgojumu EUR
500 pēc nodokļu nomaksas (bruto EUR 809,04) un līdz gada beigām palielināt algu G.Gorbatenkovai līdz EUR 1000 (bruto EUR 1793,73) pēc nodokļu nomaksas.
Valde nolēma:
Pieņemt darbā divus darbiniekus ar bruto darba algu EUR 809.04 (neto EUR 500 pēc
nodokļu nomaksas).
Līdz gada beigām palielināt algu G.Gorbatenkovai līdz EUR 1000 pēc nodokļu nomaksas.
7. Par 6. TAFISA Pasaules sporta spēlēm 6.-12. oktobris Džakartā, Indonēzijā.
A.Bērziņš informē, ka LTSA nesanāks aizbraukt uz spēlēm, jo virsū nāk CSIT Kongress un
gadījumā, ja kāds no valdes locekļiem vēlas aizbraukt, LTSA dos priekšroku.
G.Gorbatenkova papildina, ka katra valsts piedalās šajās spēlēs ar tradicionālo sporta veidu un
dažās valstis ved uz šīm spēlēm pat dziedātājus. Parasti LTSA tika pārstāvēta šajās spēlēs ar
novusu, šogad LTSA arī piedāvāja Novusa Federācijai piedalīties, bet visdrīzāk viņi nebrauks, jo
priekš viņiem dalība šajā pasākumā ir pārāk dārga.
Valde nolēma:
Pieņemt esošo informāciju zināšanai.
8. Par jauno LTSA biedru uzņemšanu.
G.Gorbatenkova informē, ka esam saņēmuši jaunu pieteikumu no SK”Lokomotīve” un LTSA
sniedza informāciju, ka biedru nauda ir EUR 560. G.Gorbatenkova skaidro, ka SK“Lokomotīve”
apvieno visas dzelzceļa sporta organizācijas, attiecīgi maksai jābūt EUR 560.
Valde nolēma:
Pieņemt SK“Lokomotīve” par LTSA biedriem.
A.Bērziņš pasludina sapulci par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 18:00
Sēdi vadīja:

A.Bērziņš

Protokolēja:

A.Puzaks

