
 

 

Latvijas Tautas sporta asociācijas 

  
 

VALDES SĒDE Nr.1 

 
 

Latvijas Tautas sporta asociācijas birojā 

Vaļņu ielā 32, Rīga, LV-1050 

2019. gada 28 martā, 

sākums plkst. 16:00 

    

Sēdi vada:  LTSA Valdes priekšsēdētājs    A.Bērziņš 

 

Piedalās:  Valdes locekļi                 A.Bērziņš, G.Gorbatenkova, V.Aunītis, 

E.Abrams, A.Dišlers, R.Mežeckis, E.Eglāja 

Nepiedalās:                 Valdes locekļi                 J.Naglis,  M.Pužuls, 

Protokolē:  Projektu vadītāja                       A.Marčenko 

 

Valde ir lemttiesīga. 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.  

                                                                                  A.Bērziņš                   

2. Iepriekšējās Valdes sēdes protokola apstiprināšana.               

                                                                                  A.Bērziņš 
 

3. Par LTSA bilanci  

                                                                                 J.Šibalova 
 

4. Par LTSA budžetu                                                                     

                                                                                 G.Gorbatenkova 

5. Par Latvijas Veselības nedēļu 2019. g. 27.05. - 02.06. 

                                                                                 G.Gorbatenkova  

 

6. Par WCSG 2022 ekspertu vizīti un gatavošanās darbiem prezentācijai konkursā par tiesībām 

rīkot  Pasaules Kompāniju sporta spēles 2022g. Jūrmalā WCSF ģenerālajā asamblejā Atēnās, 

Grieķijā š.g. 8.jūnijā. 

                                                                                             A.Bērziņš,  G.Gorbatenkova 

  

7. Par Latvijas Tautas sporta asociācijas komandas dalību Eiropas Strādājošo sporta spēlēs 

Zalcburgā Austrijā 2019. g. 26.-30. jūnijā un Pasaules strādājošo Amatieru sporta spēlēs 

Tortosā, Spānijā 2019.g. 2.-7. jūlijā. 

                                                                                 G.Gorbatenkova 

 

8.  Par ofisa telpu maiņu. 

                                                                                 A.Bērziņš,  G.Gorbatenkova 

9. Priekšlikumi par LTSA popularizēšanu. 

                                                                                 E.Abrams   

     10. Dažādi 



 

 

1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana. 

A.Bērziņš atklāj valdes sēdi un piedāvā iepazīties ar darba kārtību un, ja nav iebildumu, ap-

stiprināt to. 

 

Valde nolēma: 

1.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2019. gada 28. marta sēdes darba 

kārtību vienbalsīgi. 

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 4 no 2018. gada 13.decembra).  

A.Bērziņš piedāvā izskatīt protokolu Nr.4 no 2018. gada 13.decembra.  

 

Valde nolēma: 

2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2018. gada 13. decembra valdes sēdes 

protokolu. 

3. Par LTSA bilanci 

Biedrības grāmatvede J.Šibalova informē, ka LTSA gada pārskats par 2018. gadu ir sagata-

vots. Piedāvā valdes locekļiem ar to iepazīties.  LTSA ieņēmumi no pasākumiem ir 44006 

EUR, saimnieciskās darbības  - nav, ziedojumu - nav, biedru nauda 1520 EUR, saņemtas do-

tācijas  108546. EUR. Kopā 154072 EUR. LTSA izdevumi kopā 191185EUR Ieņēmumu un  

izdevumu starpība sastāda –37113 EUR. 

Grāmatvede J.Šibalova informē, ka pozitīvs ir LTSA revīzijas komisijas (Okunevs, Reika) at-

zinums. Revīziju veica revīzijas komisijas locekļi J.Okuņevs un G. Reika. LTSA valdes lo-

cekļiem nav jautājumu par revīzijas komisijas atzinumu.  

 

A.Bērziņš aicina valdes locekļus apstiprināt 2018. gada pārskatu. 2018. gada pārskats apstip-

rināts vienbalsīgi. 

Valde nolēma: 

3.1. Apstiprināt LTSA 2019. gada pārskatu un līdz 2019. gada 31. martam J.Šibalovai 

uzdot iesniegt bilanci. 

 

4. Par LTSA budžetu 

G.Gorbatenkova piedāvā valdes locekļiem iepazīties ar LTSA 2019. gada budžeta projektu. 

G.Gorbatenkova jautā, vai ir jautājumi par budžetu. Jautājumu nav. A.Bērziņš piedāvā apstip-

rināt un pieņemt rīcībai par pamatu LTSA budžetu 2019. gadam. 

Valde nolēma: 

4.1. Apstiprināt un pieņemt rīcībai par pamatu LTSA 2019. gada budžeta projektu.  

 

         5. Par Latvijas Veselības nedēļas 2019. g. 27.05. - 02.06. organizēšanu. 

G.Gorbatenkova  ziņo, ka no šī gada 29. maija līdz 2. jūnijam visā Latvijā norisināsies Latvi-

jas Veselības nedēļā 2019, kura ir daļa no Starptautiskās Sporta un Kultūras asociācijas (IS-

CA) MOVE week kampaņas, ar mērķi līdz 2020. gadam “iekustināt” par 100 miljoniem vairāk 

eiropiešu. Plānots, ka pasākumos  piedalīsies ap 70000 dalībnieku. Latvijas Tautas sporta asoci-

ācija rīko Latvijas veselības nedēļu jau 8. reizi. Sagatavots nolikums, varat iepazīties un sniegt 

priekšlikumus.  Kopš februāra mēneša dalībnieki sāk pieteikties, pasūtītas balvas, baneri, iz-

strādātas afišu, baneru, flajeru sagataves. 



 

 

G.Gorbatenkova aicina valdes locekļus aktīvi ņemt dalību Veselības nedēļā 2019. 

Valde nolēma: 

5.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju. 

 

6. Par WCSG 2022 ekspertu vizīti un gatavošanās darbiem prezentācijai konkursā pa-

tiesībām rīkot  Pasaules Kompāniju sporta spēles 2022.g. Jūrmalā WCSF ģenerālajā 

asamblējā Atēnās  Grieķijā š.g. 8.jūnijā. 

A.Bērziņš ziņo, ka no 18. līdz 20. janvārim vizītē Jūrmalā piedalījās WCSF prezidents Didier 

Besseyre  un Sporta komitejas prezidents Rainhard Szithler. Sadarbibā ar Jūrmalas domi tika 

izstrādāta ekspertu vizītes programma un tiek sniegta iespēja ar to iepazīties. Iepazīstoties ar 

programmu, iespējams redzēt ekspertiem sniegto iepazīšanos ar plašo objektu klāstu- sporta 

bāzēm, izmitināšanas , pasākuma atklāšanas un noslēguma ceremoniju vietām. Ņemot vērā, 

ka Jūrmalā nav iespēju bolinga un peldēšanas sacensību organizēšanai, attiecīgi šādas norises 

vietas, kā arī izvietošanas iespējas  tika prezentētas Rīgā. Eksperti vizītes rezultātus novērtēja 

ļoti pozitīvi. 

Lai godam prezentētu Jūrmalu un uzvarētu pretendentu( Lion Meksikā, Ļjubļjana Slovēnijā, 

Katānija Sicīlijā) cīņā WSCF generālajā asamblejā š.g. 8. jūnijā Atēnās Grieķijā par iespēju 

rīkot WCSG 2022 sporta spēles, mums priekšā stāv nopietns darbs- sagatavot modernu, lai-

kam atbilstošu, kvalitatīvu prezentāciju. 

G.Gorbatenkova lūdz valdes locekļiem sniegt priekšlikumus kandidatūrām no LTSA dalībai 

WCSF ģenerālajā asamblejā, jo nepieciešams laicīgi  iegādāties biļetes un rezervēt viesnīcu.  

E.Eglāja izvirza kandidatūras- A.Bērziņš un G.Gorbatenkova. A.Bērziņš jautā valdes locek-

ļiem par iespējamām vēl citām kandidatūrām.  

Visi klātesošie valdes locekļi atbalsta izvirzītās kandidatūras. 

 

         Valde nolēma: 

6.1.Pieņemt zināšanai A.Bērziņa sniegto informāciju un uzdot G.Gorbatenkovai, sadar-

bībā ar Jūrmalas domi, uzsākt darbu pie prezentācijas izveides. Komandēt A. Bērziņu 

un G.Gorbatenkovu dalībai WSCF ģenerālajā asamblejā.  

G.Gorbatenkovai uzdod iegādāties lidojuma biļetes un rezervēt naktsmītnes.  

 

7.  Par Latvijas Tautas sporta asociācijas komandas dalību EFCS 22. vasaras kompāni-

ju sporta spēlēs Zalcburgā 26.-30. jūnijā un 2.-7. jūlijā Pasaules Strādājošo un amatieru 

sporta spēlēs Tortosā, Spānijā  2019. gadā. 

 G.Gorbatenkova ziņo, ka  uz EFCS 22. vasaras kompāniju sporta spēlēm Zalcburgā 26.-30. 

jūnijā pieteicās: LDz SK “Ļokomotīve”  jauktajā volejbolā -  9  dalībnieki, šahā – 2 dalībnie-

ki,   Galda tenisa federācijas sportisti – 8 dalībnieki, Jūrmalas Handbola sporta klubs – 15 da-

lībnieki. Kopā 34 dalībnieki. 

 Uz Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēlēm Tortosā, Spānijā  pieteicās: 

Ventspils kērlinga klubs petankā - 3 dalībnieki, Alūksnes pašvaldība- pludmales volejbolā – 3 

dalībnieki un komanda no Smiltenes pludmales volejbolā  sieviešu un vīriešu komandas -  9 

dalībnieki, no Ķekavas domes vieglatlētikā- 1 dalībniece.  Kopā – 16 dalībnieku. 

Visi dalībnieki pieteikti laicīgi, visi maksājumi veikti, kas saistīti ar EFCS Sporta spēlēm 

Zalcburgā, vēl nomaksājami 50% no maksas par dalībniekiem CSIT spēlēm Tortosā, saistībā 

ar CSIT noteikumiem.   

 

          Valde nolēma: 

          7.1. Pieņemt zināšanai saņemto informāciju. LTSA grāmatvedei veikt atlikušos maksā- 

           jumus savlaicīgi. 

 



 

 

          8. Par ofisa telpu maiņu. 

         Ziņo A.Bērziņš, ka pēc vairākkārtējām telpu apskatēm Pepsi boulinga un skvoša cen- 

         trā, ir panākta vienošanās par telpu un nomas līguma sagatavošanu. Plānots pārbraukt uz  

         jaunajām ofisa telpām š.g. 1.aprīlī. A.Bērziņš lūdz valdes locekļu atbalstu un palīdzību  

         pārbraukšanas darbos. 

 

        Valde nolēma: 

        8.1. Pieņemt zināšanai A.Bērziņa sniegto informāciju un uzdot G.Gorbatenkovai veikt  

        visus nepieciešamos priekšdarbus ofisa telpu maiņai. Valdes locekļiem iespēju robežās   

        sniegt nepieciešamo palīdzību. 

 

         9. Priekšlikumi par LTSA popularizēšanu. 

         E.Abrams ziņo par tikšanos ar Latvijas Sporta muzeju direktori A.Brūnu, saistībā ar jautā- 

         jumu par LTSA stenda izvietošanu Latvijas Sporta muzejā. Iepazīstina ar stendu skicēm. 

         M. Pužuls uzdod jautājumu par iespējamām stendu izmaksām.  

         Valde nolēma: 

9.1. Pieņemt zināšanai E.Abrama sniegto informāciju un uzdot valdes locekļiem līdz  

nākošajai valdes sēdei sagatavot priekšlikumus. 
 

 

         10. Dažādi 

A.Bērziņš jautā, vai klātesošajiem ir papildus jautājumi vai komentāri. Papildus jautājumu un 

komentāru nav. 

 

 

 

 

A.Bērziņš pasludina sapulci par slēgtu. 

Sēde slēgta plkst. 17.30 

 

Sēdi vadīja:                   A.Bērziņš 

 

Protokolēja:                A.Marčenko 


