Latvijas Tautas sporta asociācijas
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Valde ir lemttiesīga.
DARBA KĀRTĪBA
1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.
A.Bērziņš
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 3 no 13.09.2016).
A.Bērziņš
3. Par 38. Pasaules Stradājošo un Amatieru Sporta Konfederacijas (CSIT) Kongresu
17.-23.oktobrī, Rīgā
G.Gorbatenkova
4. Par Pasaules Strādājošo un Amatieru Sporta Spēlēm – WSG-2017 13.-18. jūnijā
G.Gorbatenkova
5. Par LTSA pasākumu plānu 2017. gadam
G.Gorbatenkova
6. Par Eiropas Strādājošo Sporta Spelēm 21.-25. jūnijā Gentē, Beļģijā
G.Gorbatenkova
7. Par LTSA biedru sapulci 2017. gadā
G.Gorbatenkova
8. Dažādi
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:
1.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2016. gada 08. decembra sēdes darba
kārtību vienbalsīgi.
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 3 no 13.09.2016).
A.Bērziņš piedāvā izskatīts protokolu Nr. 3 no 13.09.2016.
Tiek izskatīts 2016.gada 13. septembra Valdes sēdes protokols Nr.3.
Valde nolēma:
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2016. gada 13. septembra valdes sēdes
protokolu.
3. Par 38. Pasaules strādājošo un amatieru sporta konfederācijas (CSIT) Kongresu 17.-23.
Oktobrī, Rīgā
G.Gorbatenkova informē, ka no 17. līdz 23.oktobrim Rīgā notika CSIT Kongress, kurā piedalījās 28 valstis. Delegāts no Krievijas nevarēja atbraukt slimības dēļ, delegāti no Indijas vēlu dabūja vīzas, Kamerūnai neiedeva vīzu Francijas vēstniecība, neskatoties uz to, ka delegācijas sastāva
bija cilvēki, kuri jau kādreiz bija saņēmuši Šengenas vīzas. Šveices vēstniecība neiedeva vīzu
nepāliešiem. Tomēr ar LTSA palīdzību vienam delegātam izdevās saņemt vīzu Latvijas vēstniecībā Indijā. Gaļina Gorbatenkova saka paldies visiem, kas bija iesaistīti pasākumā, arī saka paldies Rīgas domei. Jānis Naglis piebilst, ka Rīgas dome aizmirsa par papildus autobusu sporta objektu apskates braucienam. Gaļina Gorbatenkova piekrīt, deviņdesmit cilvēki bija ietilpināti vienā parastā satiksmes autobusā, kaut gan iepriekš atbildīgas personas par transportu bija informētas par dalībnieku skaitu. Bet tomēr visiem brauciens patika. Gaļina Gorbatenkova saka, ka ne
īpaši nostrādāja sadarbība ar atbildīgo personu par transportu. Dalībniekiem patika mūsu sporta
bāzes, it īpaši Olimpiskais centrs. G.Gorbatenkova uzsvēr, ka brauciena dalībnieki ir informēti,
ka objekti, kuri viņiem tika rādīti, nav galīgais variants un iespējamas izmaiņas. Vairāk skaidrības būs pēc 15. februāra. G.Gorbatenkova arī uzsvēra, ka viesnīcas izvēle kongresam bija trāpījums desmitniekā. Tallink personāls bija pretimnākošs un izpalīdzīgs, it īpaši darbinieki, kas nodrošina konferenču apkalpošanu.
J.Naglis jautā par izdevumiem un ieņēmumiem saistībā ar kongresu.
G.Gorbatenkova informē, ka EUR 2000 tika saņemti no Latvijas Sporta federāciju padomes
kāpēc rezultātā LTSA ir nelielos plusos, bez viņu palīdzības izdevumu būtu vairāk.
A.Bērziņš saka, ka atklāšanas ceremonijā piedalījās Ž. Tikmers un K. Šadurskis. Ž. Tikmeram
izveidojās ļoti pozitīvs iespaids par pasākumu un tā organizāciju. piebilst, ka kongresa dienā telpa bija gaumīgi noformēta: uz galdiem stāvēja katras dalībvalsts karodziņi. G.Gorbatenkova piebilst, ka speciāli kongresam tika izveidots sagaidīšanas baneris, kā arī lielais baneris bija izvietots kongresa zālē. Uz tiesnešu tikšanos no LTSA puses atnāca gandrīz visu federāciju pārstāvji.

Vienīgie, kas neatnāca, bija futbola un šaha galvenie tiesneši. Futbols joprojām paliek atklātais
jautājums.
A.Bērziņš stāsta par LTSA kongresa dienā sniegtās prezentācijas struktūru. LTSA prezentācijā
sastāvēja no vairākām sadaļām: tajā tika iekļauta Popkova kunga prezentācija par vīzām, Jāņa
Nagļa prezentācija par viesnīcām, Daces Feldmanes prezentācija par airBaltic. Pēc prezentācijas
kongresa dalībnieki bija tik ieinteresēti, ka vēlējās individuāli satikties gan ar airBaltic pārstāvi,
gan aprunāties ar J. Nagli par viesnīcām. A. Bērziņš pastāstīja par noslēguma furšetu Mazajā
Ģildē. Furšets noritēja draudzīgajā atmosfērā, viesi bija sajūsmā gan par ēdieniem, gan par vietu,
daudz fotografējās. G.Gorbatenkova arī piebilda, ka pēc pasākuma pieauga CSIT Facebook lapas
popularitāte.
G. Gorbatenkova secināja, ka kopumā pasākumu patiešām izdevās organizēt. Varbūt tikai pietrūka izklaides programmas. Baltic Taxi nostrādāja perfekti. G.Gorbatenkova pastāstīja par vienu
incidentu, kas atklājās vienu nedēļu pēc kongresa. Tika saņemts e-pasts no CSIT ģenerālsekretāra Wolfgang Burghard, ka viņš netika ielaists lidmašīnā, jo visas vietas bija jau aizņemtas. Tāpēc
viņam tika paziņots, lai viņš gaidītu nākamo reisu. Diemžēl, airBaltic izvēlējās tieši viņu un tas
rādīja ne īpaši labu iespaidu par airBaltic kā WSG sadarbības partneri.
J. Naglis piebilst, ka šādas situācijas notiek ne tikai airBaltic bet arī citās aviokompānijās.
A.Bērziņš piebilst, ka viņam un G.Gorbatenkovai bija iespēja izrunāt šo situāciju ar J.Vanagu,
kad viņi piedalījās jaunas airBaltic iegādātās Bombardier CS300 izmēģinājuma lidojumā. Visa
informācija pa e-pastu tika nosūtīta J.Vanagam.
A.Bērziņš pateicas G.Gorbatenkovai un LTSA biroja darbiniekiem. Viņš uzskata, ka sagatavošanas process bija pārdomāts. Bruno Molea, CSIT jaunais prezidents privātajā sarunā ar
A.Bērziņu kongresa laikā pauda viedokli, ka LTSA ir visas iespējas organizēt labākās spēles
CSIT vēsturē. A. Bērziņš saka paldies valdei par līdzdalību pasākumā. A. Bērziņs arī piebilst, ka
labi nostrādāja G.Zālītis, sacensību direktors.
A.Bērziņš informē valdi, ka Pasaules Strādājošo Sporta Spēlēm ir piešķirts finansējums no Latvijas valsts budžeta EUR 290000 apmērā. Formulējot šo summu tika ņemts vērā, ka mums ir jāmaksā EUR 47 licence par katru dalībnieku, par dopinga analīzēm, citām aktivitātēm, inventāru.
A.Bērziņš piebilst, ka atliek tikai strādāt, jo sagatavošanas darbi jau ir paveikti.
G.Gorbatenkova piebilst, ka CSIT kongresa laikā notika volejbola spēle LTSA pret CSIT. Komandas cīnījās varonīgi un LTSA pietrūka daži punkti uzvarai. Tajā pašā dienā notika arī
Mamanet spēle. A.Bērziņš informē valdi par savu sarunu ar Mamanet kustības dalībniekiem, kuri
vēlētos Pasaules Strādājošo Sporta Spēļu laikā Rīgā uzstādīt Ginesa rekordu. G.Gorbatenkova
uzskata, ka steidzami jāpopularizē Mamanet Latvijā, jāveido komandas. E.Eglāja saka, ka varbūt var pamēģināt. G. Gorbatenkova skaidro, ka tika mēģināts ieviest spēli Daugavpilī, jāmēģina
atkal skolēnu brīvlaikā.
A.Bērziņš jautā, vai valdei vēl ir jautājumi par kongresu. Jautājumu nav.
Valde nolēma:
3.1. Pieņemt zināšanai G. Gorbatenkovas sniegto informāciju.
3.2. Novērtēt Latvijas Tautas Sporta asociācijas 38. Pasaules Strādājošo un Amatieru Sporta Konfederācijas (CSIT) Kongresa organizēšanu kā ļoti labu.
4. Par Pasaules Strādājošo un Amatieru Sporta Spēlēm – WSG-2017 13.-18. jūnijā
A. Bērziņš dod vārdu G.Gorbatenkovai sniegt informāciju.

G.Gorbatenkova informē, ka tika izveidota organizācijas komiteja, rīcības komiteja kurā ir 15
tiesneši un galvenais tiesnesis, ir atbildīga persona par demonstratīviem sporta veidiem. Pasaules
Strādājošo Spēļu laikā pirmo reizi Rīgā notiks 2. Pasaules Čempionāts apļu vingrošanā (wheel
gymnastic). Pagājušajā gadā uz Itāliju atbrauca 200 šī sporta veida pārstāvji. Kongresa laikā šī
sporta veida pārstāvjiem tika demonstrēts sporta nams Daugava. Viņi nomērīja laukumu, jo šīm
sporta veidam ir noteiktas prasības pret laukuma izmēriem, kā arī ir būtiski, lai zālē būtu koka
grīda, un šīm nosacījumam arī atbilst sporta nams Daugava. G. Gorbatenkova informē valdi, ka
viņai aizvakar bija tikšanās ar sacensību direktoru, G.Zālīti. Pēc nedēļas atkal būs tikšanās. Viņa
dalās ar informāciju, ka Rīgas dome ir iekļāvusi attīstības plānā uz 2017. gadu Arkādija stadionu
un līdz 27. maijam tiek plānots pabeigt tā rekonstrukciju. Tādējādi varētu rīkot visas skriešanas
disciplīnu sacensības Arkādijas stadionā. Tomēr stadiona īpašnieki pretojas mešanas disciplīnu
rīkošanai un mešanas sektoru izveidošanai, jo laukums ir paredzēts futbolam. Tāpēc mešanas
disciplīnas varētu rīkot Bolderājā. Citi varianti, kas joprojām tiek izskatīti, ir Ogre un Jelgava.
G.Gorbatenkova atgādina, ka sākotnēja dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2017. gada 15. februārim.
J.Naglis piebilst, ka viņš automātiski pieskaita dalībnieku skaitam tos, kas griežas pie viņa, lūdzot nodrošināt viesnīcas: 500 dalībnieki no Izraēlas, 250 dalībnieki no Francijas, papildus 16
no Francijas, 200 no Austrijas.
A.Bērziņš stāsta, ka Pasaules Strādājošo Sporta Spēlēm tika atvērts speciālais bankas konts saskaņā ar 4 acu principu. CSIT galvenais auditors saņēma atļauju darboties ar to kontu. A. Bērziņš
uzskata, ka tas ir pareizi.
A.Bērziņš atgādina, ka septembrī LTSA izsūtīja vēstules pašvaldībām par Pasaules Strādājošo
Sporta Spēlēm. G.Gorbatenkova saka, ka noteikti vēlreiz jāatgādina pašvaldībām par spēlēm.
Valde nolēma:
4.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
5. Par LTSA pasākumu plānu 2017. gadam
A.Bērziņš dod vārdu G. Gorbatenkovai.
G.Gorbatenkova stāsta, ka pasākumu plāns vairāk attiecas uz vietējiem pasākumiem. Tas ir
provizoriskais LTSA pasākumu plāns. Izdala dalībniekiem LTSA pasākumu plānu 2017. gadam.
M.Pužuls interesējas par pasākumu “Diena bez lifta”, domā, ka to var pieskaņot darba aizsardzības dienai, kas notiks divas dienas vēlāk, aprīlī.
G. Gorbatenkova informē E.Eglāju, ka plānā ir iekļauts Ropažu nūjošanas čempionāts.
G.Gorbatenkova arī uzsver, ka 2017. gadā atkal notiks veselības nedēļa un par to steidzami tiks
informētas pašvaldības.
E.Eglaja jautā, vai pastāv iespēja rīkot sporta nedēļu agrāk. G.Gorbatenkova atbild, ka tas nav
iespējams, jo, diemžēl, tas ir starptautiskais pasākums.
G.Gorbatenkova informē valdi, ka no valsts budžeta tika saņemti EUR 16000, kuri paredzēti
tieši jauniešu programmām un tiks nodoti piem. Ghetto Games un citām jauniešu organizācijām.
A.Bērziņš uzdod G.Gorbatenkovai papildināt un precizēt esošo plānu. pieņemt par pamatu dokumentu.
Valde nolēma:
5.1. Pieņemt pasākumu plānu par pamatu turpmākam darbam, pilnvarot G. Gorbatenkovu izdarīt tajā nepieciešamos precizējumus un papildinājumus.

5.2. Uzdot G.Gorbatenkovai turpināt darbu strādāt pie LTSA pasākumu plāna 2017. gadam
6. Par Eiropas Strādājošo Sporta Spēlēm 21.-25. jūnijā Gentē, Beļģijā
A. Bērziņš dod vārdu G.Gorbatenkovai.
G.Gorbatenkova stāsta, ka 21. – 25. jūnijā Gentē notiks Eiropas Strādājošo Sporta Spēles.
A.Bērziņš piebilst, ka tās rīko starptautiskā organizācija, sadarbībā ar kuru LTSA rīkoja pasākumu 2001. gadā. G.Gorbatnkova pauž neizpratni par situāciju ar viesnīcām, jo spēļu organizatori nenodrošina viesnīcas, tās dalībniekiem jāmeklē pašiem. Pārsvarā viesnīcas ir aizņemtas.
LTSA pašlaik aktīvi meklē viesnīcas priekš dalībniekiem no Latvijas, kas brauks uz Genti.
G.Gorbatenkova uzskata, ka uz Genti šoreiz brauks maz cilvēku, jo pārsvarā dalībnieki no Latvijas pieteiksies WSG. Saistībā ar WSG, G.Gorbatenkova paceļ jautājumu, ka dažas valstis – piem.
Irāna, Irāka nevar maksāt ar pārskaitījumiem. Tāpēc būtu loģiski atļaut šīm valstīm maksāt
skaidrā naudā Rīgā.
J.Naglis atgādina, ka līdz 15. februārim jāsamaksā priekšapmaksa. Tāpēc tas ir zināmā mērā
risks.
G.Gorbatenkova piebilst, ka viņa jau runāja ar Bruno Molea, jauno CSIT prezidentu par Meksiskas delegāciju, kura varēs samaksāt visu summu par dalību WSG tikai 2017. gada maijā, jo
valdība viņiem pārskaita naudu tikai 2 reizes gadā. Meksikas delegācija dzīvos viesnīcā Avalon.
Meksika solīja atvest arī 5 deju pārus. G.Gorbatenkova uzskata, ka, ja vēl atbrauks dalībnieki no
Brazīlijas, būs pavisam smuki, jo šīs valstis piešķirs pasākumam īpašo kolorītu.
Valde nolēma:
6.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju.
6.2. Uzdot LTSA projektu vadītājām strādāt ar LTSA biedriem, lai nodrošināšu Latvijas
delegācijas dalību pasākumā.
7. Par LTSA biedru sapulci 2017. gadā
A.Bērziņš ierosina apspriest, kad jātaisa biedru sapulce 2017. gadā.
J.Naglis piedāvā taisīt martā.
A.Bērziņš uzsver, ka kopā ar sapulci jātaisa arī vēlēšanās.
A.Bērziņš uzskata, ka nav jāpiesaista biedru sapulces datums pārskatu iesniegšanas termiņiem.
A.Bērziņš aicina padomāt par papildus 3 cilvēku iekļaušanu valdē.
G.Gorbatenkova atgādina, ka biedru sapulce jāizsludina mēnesi iepriekš.
A.Bērziņš liek G.Gorbatenkovai atzīmēt februāra vidus kā nākamās biedru sapulces termiņu
Valde nolēma:
7.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju.
7.2. Uzdot LTSA birojam veikt visus nepieciešamos LTSA kopsapulces organizēšanas darbus līdz nākamajai LTSA valdes sēdei.
8. Dažādi
G.Gorbatenkova ierosina iegādāties LTSA biroja vajadzībām 2 jaunus datorus.
A.Berziņš piedāvā akceptēt šo priekšlikumu. Divu datoru iegāde akceptēta.
G. Gorbatenkova ierosina iegādāties arī projektoru. Projektora iegāde akceptēta.

G.Gorbatenkova informē valdi, ka 2017. gadā no 1. līdz 5. martam notiks CSIT valdes sēde
Kiprā. Pusotra diena tiks veltīta LTSA.
A.Bērziņš uzskata, ka obligāti jābrauc viņam, G.Gorbatenkovai, G.Zālītim.
G. Gorbatenkova piedāvā atsevišķi izrunāt sabiedrisko sakaru tēmu.
A. Bērziņš plāno tikties ar radio un TV sfēras pārstāvjiem un parunāt par Pasaules Strādājošo
Sporta Spēlēm, kādu mediju atbalstu tie varētu sniegt pasākumam.
Valde nolēma:
8.1. G.Gorbatenkovai iegādāties LTSA biroja vajadzībām 2 datorus un 1 projektoru.
8.2. Pilnvarot A.Bērziņu pieņēmt lēmumu par LTSA delegācijas sastāvu CSIT valdes sēdē
Kiprā.

A.Bērziņš pasludina sapulci par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 18:00
Sēdi vadīja:

A.Bērziņš

Protokolēja:

A.Marčenko

