Latvijas Tautas sporta asociācijas
VALDES SĒDE Nr. 2
Latvijas Tautas sporta asociācijas birojā
Vaļņu ielā 32, Rīga, LV-1050
2018. gada 29. jūnijā

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,
M.Pužuls, E.Eglāja

Nepiedalās:

Valdes locekļi

J.Naglis

Protokolē:

Projektu vadītāja

A.Marčenko

Valde ir lemttiesīga.
DARBA KĀRTĪBA
1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.
A.Bērziņš
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana.
A.Bērziņš
3. Par Pasaules Kompāniju sporta spēļu La Baulē, Francijā 2018. gada 23.-28. maijā
rezultātiem
G.Gorbatenkova
4. Par Latvijas Veselības nedēļas 2018. g. 28.05. - 03.06. un Dienas bez lifta 2018 rezultātiem un Latvijas Veselības nedēļas noslēguma pasākumu
A.Marčenko
5. Par dalību EFCS Ģenerālajā asamblejā Ļubļanā 2018. gada 15.-17. jūnijā un LTSA valdes
locekles Gaļinas Gorbatenkovas izvirzīšanu EFCS viceprezidentes amatam
G.Gorbatenkova
6. Par INWA Pasaules Nūjošanas kausa organizēšanu Carnikavā 2018. gada 14. jūlijā
sadarbībā ar Carnikavas novadu
G.Gorbatenkova
7. Par maksājumu sistēmām dalības apmaksai pasākumos
G.Gorbatenkova
8. Par LTSA valdes locekļu dalību 40. CSIT kongresā Tortosā, Spānija 2018. gada 22.-28.
oktobrī.
G.Gorbatenkova
9. Par atbalstu Spēka dienas organizēšanai Latvijas ielu vingrošanas biedrībai.
G.Gorbatenkova
10. Dažādi

1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.
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 2018. gada 29. jūnija sēdes darba
kārtību vienbalsīgi.
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 1 no 2018. gada 28. marta).
A.Bērziņš piedāvā izskatīts protokolu Nr. 1 no 2018. gada 28.marta.
Valde nolēma:
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2018. gada 28. marta valdes sēdes
protokolu.
3. Par Pasaules Kompāniju sporta spēļu La Baulē, Francijā 2018. gada 23.-28. maijā
rezultātiem
G.Gorbatenkova ziņo, ka LTSA delegācija piedalījās spēlēs ar 50 sportistiem no dažādām
organizācijām: Rīgas Siltums, SK Lokomotīve, Smiltene, Latvijas Galda tenisa federācijas
un citām organizācijām. Volejbola jaukto komandu finālā spēlēja 2 komandas no Latvijas:
SK “Lokomotīve” un “Smiltene”. Pārējās disciplīnās Latvijas komanda arī startēja ļoti
veiksmīgi un ar augstiem sasniegumiem. G.Gorbatenkova ziņo, ka lēmuma pieņemšana par
2022. gada Pasaules Kompāniju sporta spēļu norises vietu tika atlikta līdz nākamajai ģenerālajai asamblejai, līdz ar to atkārtoti jāapstiprina LTSA pieteikums rīkot spēles sadarbībā
ar Jūrmalas pilsētu.
Valde nolēma:
3.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par Latvijas Tautas
sporta asociācijas komandas rezultātiem un panākumiem Pasaules Kompāniju sporta
spēlēs La Baulē, Francijā 2018. gada 23.-28. maijā.
4. Par Latvijas Veselības nedēļas 2018. g. 28.05. - 03.06. un Dienas bez lifta 2018 rezultātiem un Latvijas Veselības nedēļas noslēguma pasākumu
A.Marčenko ziņo, ka gan Diena bez lifta 2018, gan Latvijas Veselības nedēļa 2018 noritēja
labi. Interese par abiem pasākumiem pieauga, attiecīgi palielinājās arī dalībnieku skaits.
Šogad LTSA Latvijas Veselības nedēļas ietvaros cieši sadarbojās ar Rīgas Stradiņa Universitāti – tā piedalījās ar ļoti plašu programmu – tāpēc kā Latvijas Veselības nedēļas noslēguma pasākuma norises vieta tika izvēlēta tieši RSU. Veselības nedēļas noslēguma pasākums ieplānots uz 5. jūliju. A.Marčenko ziņo, ka, saskaņā ar apkopotajiem rezultātiem,
Latvijā Veselības Nedēļas pasākumus šogad organizēja vairāk kā 500 pasākumu koordinatori. Pasākumu skaits pārsniedza 700. Dalībnieku skaits sasniedza 69689 cilvēkus, bet
brīvprātīgo skaits sasniedza 1751. A.Marčenko piebilst, ka šogad bija veiksmīga sadarbība
ar televīziju un radio, it īpaši ar LNT un raidījumu “900 sekundes”, kurā visas nedēļas garumā notika dažādu sporta veidu prezentācijas.
Valde nolēma:
4.1. Pieņemt zināšanai A.Marčenko sniegto informāciju par Latvijas Veselības nedēļas 2018 un Dienas bez lifta 2018 rezultātiem.

4.2. Rīkot Latvijas Veselības nedēļas 2018 noslēguma pasākumu 5. jūlijā RSU telpā.
4.3. Uzdot A.Marčenko meklēt jaunus sponsorus un atbalstītājus Latvijas Veselības
nedēļai 2019.
5. Par dalību EFCS Ģenerālajā asamblejā Ļubļanā 2018. gada 15.-17. jūnijā un
LTSA valdes locekles Gaļinas Gorbatenkovas izvirzīšanu EFCS viceprezidentes amatam
G.Gorbatenkova atgādina, ka šī gada 15.-17. jūnijā Ļubļanā notiks EFCS ģenerāla asamblēja, kuras laikā notiks arī vēlēšanās EFCS valdē. A.Bērziņš piedāvā izskatīt
G.Gorbatenkovas izvīrzīšanu EFCS valdē. Iebildumu nav. Lēmums par G.Gorbatenkovas
izvirzīšanu EFCS viceprezidentes amatam pieņemts vienbalsīgi.
Valde nolēma:
5.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju.
5.2. Virzīt G.Gorbatenkovu EFCS viceprezidentes amatam.
6. Par INWA Pasaules Nūjošanas kausa organizēšanu Carnikavā 2018. gada 14. jūlijā sadarbībā ar Carnikavas novadu.
G.Gorbatenkova ziņo, ka ir parakstīts līgums ar Carnikas novadu par Pasaules Nūjošajas
kausa rīkošanu 14. jūlijā. Carnikavas dome ir piešķīrusi noteiktu summu apbalvošanai.
Tiek plānots izveidot darba grupu. Carnikavas novada domes pārstāvji ir informējuši, ka
pasākuma norisei nepieciešams saņemt atļauju no Dabas aizsardzības pārvaldes.
G.Gorbatenkova ziņo, ka katrs sacensību dalībnieks saņems suvenīru paketi. Tiek plānots,
ka pasākumā piedalīsies ārzemju sportisti no Krievijas, Igaunijas, Francijas, Japānas un citām valstīm. Pasākums norisināsies Carnikavas Zvejnieksvētku ietvaros.
G.Gorbatenkova piedāvā rīkot Pasaules Nūjošanas kausu katru gadu un uzrunāt pašvaldības netālu no Rīgas, jo interese šādam pasākumam ir liela un ārzemju INWA biedru organizācijas ir gatavas atvest lielākas komandas.
Valde nolēma:
6.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par INWA Pasaules Nūjošanas kausa norisi un sagatavošanas darbiem.
6.2. Uzdot LTSA birojam veikt nepieciešamus INWA Pasaules Nūjošanas kausa sagatavošanas darbus: apbalvošanas un suvenīru paketes sagatavošana un pasūtīšana,
atļaujas saņemšanas no Dabas aizsardzības pārvaldes.
6.3. Izveidot INWA Pasaules Nūjošanas kausa darba grupu sadarbībā ar Carnikavas
novadu.
7. Par maksājumu sistēmām dalības apmaksai pasākumos
G.Gorbatenkova informē, ka turpinās tirgus piedāvājuma izpēte. “Bezrindas.lv” pārstāvis
sniedza LTSA birojā prezentāciju par sistēmas funkcionalitāti un informēja par izmaksām,
bet vēlams būtu izpētīt visus tirgū pieejamus variantus. A.Bērziņš uzdot V.Aunītim izpētīt
maksājumu integrācijas iespējas.
Valde nolēma:

7.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju.
7.2. Uzdot V.Aunītim izpetīt dažādus pašlaik tirgū pieejamus maksājumu integrācijas
variantus un informēt LTSA valdi.
8. Par LTSA valdes locekļu dalību 40. CSIT kongresā Tortosā, Spānija 2018. gada
22.-28. oktobrī
G.Gorbatenkova ziņo, ka no 2018. gada 22. līdz 28. oktobrim notiks CSIT kongress, kurā
jāpiedalās arī LTSA delegācijai. Kongresā tiks prezentētas 2019. gada CSIT spēles Tortosā. A.Bērziņš piedāvā komandēt dalībai CSIT kongresā Tortosā LTSA delegāciju 5 cilvēku
sastavā. Iebildumu nav. A.Bērziņš uzdod LTSA birojam iegādāties aviobiļetes un rezervēt
viesnīcu.
Valde nolēma:
8.1. Pieņemt zināsanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par 40. CSIT kongresu
Tortosā, Spanijā.
8.2. Izveidot un komandēt LTSA delegāciju piecu cilvēku sastāvā dalībai CSIT kongresā Tortosā 22.-28. oktobrī.
9. Par atbalstu Spēka dienas organizēšanai Latvijas ielu vingrošanas biedrībai.
G.Gorbatenkova ziņo, ka ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Latvijas ielu vingrotāju
biedrību. Šogad 22. septembrī kārtējo reizi tiks rīkota Spēka diena un šī pasākuma rīkošanai tika saņemta dotācija no LSFP. No savas puses LTSA nodrošinās nepieciešamo šī pasākuma atbalstu, jo pasākums ir ļoti interesants un piesaista ģimenes. G.Gorbatenkova jautā, vai LTSA varētu piešķirt papildus 2000 EUR šī pasākuma atbalstam, jo pasākums notiek katru gadu un tas ir labi atpazīstams, līdz ar to tā ir arī laba iespēja popularizēt LTSA
kā organizāciju. A.Bērziņš piedāvā valdei nobalsot. Lēmums par papildus 2000 EUR piešķiršanu Latvijas ielu vingrošanas biedrībai pieņemts vienbalsīgi.
Valde nolēma:
9.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju un piešķirt Latvijas ielu
vingrošanas biedrībai finansējumu 2000 EUR apmērā.
10. Dažādi
G.Gorbatenkova ziņo, kas 27. septembrī Parīzē notiks EFCS rīkotā EMOCS (European
Meetings of Company Sport) konference, kas veltīta sportam darba vietā. G.Gorbatenkova
piedāvā komandēt A.Bērziņu, jo konferences organizatori pieprasīja, lai LTSA pārstāvis
uzstātos ar runu vai piedalītos diskusijās. A.Bērziņš piedāvā komandēt arī
G.Gorbatenkovu. LTSA valdei iebildumu nav. Valde nolēma komandēt A.Bērziņu un
G.Gorbatenkovu dalībai EMOCS konferencē Parīzē.
Valde nolēma:
10.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju.
10.2. Komandēt G.Gorbatenkovu un A.Bērziņu dalībai EFCS konferencē 27. septembrī Parīzē.

A.Bērziņš pasludina sapulci par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 17:30
Sēdi vadīja:

A.Bērziņš

Protokolēja:

A.Marčenko

