Latvijas Tautas sporta asociācijas
VALDES SĒDE Nr. 4
Latvijas Tautas sporta asociācijas birojā
Vaļņu ielā 32, Rīga, LV-1050
2018. gada 13.decembrī

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 Starptautisko pludmales volejbola turnīru 28.-29. decembrī.
G.Gorbatenkova
4. Par Pasaules Kompāniju sporta federācijas (WFCS) ekspertu vizīti uz Jūrmalu 18.-20.
janvārī.
G.Gorbatenkova
5. Par LTSA pasākumu plānu 2019. gadam.
G.Gorbatenkova
6. Par CSIT VI Pasaules Strādājošo sporta spēlēm Tortosā 2.-7. jūlijā un EFCS 22. vasaras
kompāniju sporta spēlēm Zalcburgā 26.-30. jūnijā.
G.Gorbatenkova
7. Par LTSA biroja telpu maiņu.
G.Gorbatenkova
8. 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 13.decembra sēdes
darba kārtību vienbalsīgi.
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 3 no 2018. gada
14.septembra).
A.Bērziņš piedāvā izskatīts protokolu Nr. 3 no 2018. gada 14.septembra.
Valde nolēma:
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2018. gada 14. septembra valdes
sēdes protokolu.
3. Par Starptautisko pludmales volejbola turnīru 28.-29. decembrī.
G.Gorbatenkova informē, ka Starptautiskais pludmales volejbola turnīrs notiks 28.-29. decembrī O-Sands pludmales volejbola laukumos, Grostonas ielā 6B, Rīgā, LV-1013.
Bīčmaratona ietvaros. 27. un 28. decembrī notiks turnīrs jauniešiem, kuru atbalsta arī
LTSA, un dalība tajā būs bezmaksas.
Valde nolēma:
3.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par Bīčmaratonu 27.-29.
decembrī.
4. Par Pasaules Kompāniju sporta federācijas (WFCS) ekspertu vizīti uz Jūrmalu
18.-20. janvārī.
G.Gorbatenkova atgādina, ka LTSA sadarbībā ar Jūrmalas pilsētu pieteicās dalībai konkursā par iespēju rīkot Pasaules Kompāniju sporta spēlēs 2022. gadā Jūrmalā. G.Gorbatenkova
ziņo, ka 2019. gadā 18.-20. janvārī. uz Latviju atbrauks 2 eksperti: WFCS prezidents un
sporta speciālists. Līdz ar to nepieciešams izstrādāt vizītes programmu sadarbībā ar Jūrmalas domi, ieplānot sporta bāzu un viesnīcu apskati, tikšanās ar Jūrmalas domes pārstāvjiem.
G.Gorbatenkova piedāvā iepazīties ar provizorisko ekspertu vizītes programmu, kura vēl ir
jāsaskaņo ar Jūrmalas domes pārstāvjiem. A.Bērziņš piedāvā ieplānot tikšanās Jūrmalas
domē, lai varētu efektīvāk saplānot ekspertu vizīti un apspriest turpmāko sadarbību. No
LTSA puses WCSG-2022 darba grupā piedāvāts deleģēt A.Bērziņu, G.Gorbatenkovu,
A.Marčenko. Valdei iebildumu nav. G.Gorbatenkova informē, ka parasti organizācija, kas
uzņem ekspertus, sedz viņiem ceļa un izmitināšanas izdevumus, nodrošina ēdināšanu.
A.Bērziņš informē, ka Jūrmalas dome organizēs un segs izmaksas vakariņām, kurās piedalīsies Jūrmalas domes pārstāvji un eksperti 19. janvārī. G.Gorbatenkova piedāvā nobalsot
par 2 ekspertu izmitināšanas izdevumu segšanu viesnīcā Baltic Beach hotel un ceļa izdevumus (lidojumi Vīna-Rīga 18.01.2019 un Rīga-Vīne 20.01.2019 un Rīga-Parīze
18.01.2019 un Parīze Rīga 20.01.2019) un ēdināšanas izdevumus. Valde nobalso vienbalsīgi par 2 ekspertu izmitināšanas un ceļa izdevumu segšanu, ēdināšanas nodrošināšanu no
LTSA līdzekļiem.

Valde nolēma:
4.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par ekspertu vizīti 1820. janvārī.
4.2. Segt 2 ekspertu ceļa izdevumus (lidojums Vīne-Rīga-Vīne, Parīze-Rīga-Parīze).
4.3. Segt 2 ekspertu izmitināšanas un ēdināšanas izdevumus no LTSA līdzekļiem.
4.4. Deleģēt dalībai WCSG-2022 darba grupā no LTSA A.Bērziņu, G.Gorbatenkovu,
A.Marčenko.
4.5. Sadarbībā ar Jūrmalas domi sagatavot un saskaņot vizītes programmu, kas iekļautu sporta bāzu un viesnīcu apskati un tikšanās ar Jūrmalas domes pārstāvjiem.
5. Par LTSA pasākumu plānu 2019. gadam.
G.Gorbatenkova piedāvā klātesošajiem iepazīties ar provizorisko LTSA pasākumu plānu
2019. gadam (pielikumā). G.Gorbatenkova ziņo, ka 2019. gadā tiks rīkoti Latvijas čempionāts nūjošanā, Piektais Latvijas čempionāts atlētiskajā vingrošanā, notiks nūjošanas instruktoru semināri un kvalifikācijas celšanas seminārs nūjošanas instruktoriem. Visa gada
garumā notiks ģimenes veselības dienas un mobilās brigādes, jau astoto reizi tiks rīkota
Latvijas Veselības nedēļa (MOVE Week). Jūnija mēnesī sadarbībā ar O-Sands plānots rīkot pludmales volejbola turnīru Vecāķos. Tiek plānots, ka 2019. gadā norisināsies nūjošanas masu pasākumi, festivāli, kā arī LTSA plāno attīstīt Mamanet spēli un rīkot čempionātu. 2019. gada vasaras brīvlaikā notiks LTSA atbalstītie pludmales volejbola treniņi sadarbībā ar Mārtiņas Pļaviņa Sporta klubu, kā arī kārtējo reizi tiks rīkots pludmales volejbola
turnīrs Bīčmaratons decembrī.
Valde nolēma:
5.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par LTSA pasākumu
plānu 2019. gadam.
5.2. Uzdot G.Gorbatenkovai turpināt darbu pie LTSA pasākumu plāna 2019. gadam
6. Par CSIT VI Pasaules Strādājošo sporta spēlēm Tortosā 2.-7. jūlijā un EFCS 22.
vasaras kompāniju sporta spēlēm Zalcburgā 26.-30. jūnijā.
G.Gorbatenkova ziņo, ka LTSA ir izziņojusi informāciju par iespēju piedalīties divos
starptautiskajos pasākumos, kas notiks 2019. gada vasarā: CSIT VI Pasaules Strādājošo
sporta spēles Tortosā 2.-7. jūlijā un EFCS 22. vasaras kompāniju sporta spēles Zalcburgā
26-30. jūnijā. LTSA biedri var pieteikties dalībai šajos pasākumos līdz 1. februārim.
G.Gorbatenkova piebilst, ka pasākumā Zalcburgā plāno piedalīties, piemēram, Latvijas
galda tenisa federācija, LDZ volejbola komanda, kā arī šādu iespēju apsver vairāki citi
LTSA biedri.
Valde nolēma:
6.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par starptautiskajiem
pasākumiem Tortosā un Zalcburgā.
6.2. Līdz pieteikšanas termiņa beigām atkārtoti atgādināt LTSA biedriem par iespēju
piedalīties starptautiskajos pasākumos.

7. Par LTSA biroja telpu maiņu.
A.Bērziņš ierosina apspriest pašreizējo situāciju ar LTSA biroja telpām. A.Bērziņš uzsver,
ka telpas, kurās pašlaik atrodas LTSA birojs, ir novecojušas, kā arī ēkā ir problēmas ar kanalizāciju, apmeklētājiem bieži ir grūti novietot mašīnu, jo apkārt ir tikai maksas stāvvietas
iespējas dārgākajā zonā, ēkā nav lifts un ir sarežģīti pasākumu materiālus un inventāru katru reizi nogādāt uz 5. stāvu.
G.Gorbatenkova piekrīt A.Bērziņa teiktajam un piebilst, ka visas iepriekš minētas problēmas ir aktuālas un viņa ilgstoši ir domājusi par biroja telpu maiņu. G.Gorbatenkova uzskata, ka viens no jauno telpu variantiem varētu būt telpas “Pepsi centrā” Uzvaras bulvārī 10.
G.Gorbatenkova piebilst, ka viņa vairākas reizes ir rīkojusi nūjošanas seminārus “Pepsi
centrā” un pamanīja, ka tur notiek rekonstrukcija un tiek izīrētas biroja telpas. Pie ēkas ir
liela autostāvvieta “Pepsi centra” klientiem, “Pepsi centrs” ir labi sasniedzams gan ar sabiedrisko transportu, gan ar mašīnu. Telpas atrodas 1. stāvā.
A.Bērziņš piedāvā LTSA valdei nobalsot par LTSA biroja telpu maiņu un uzdot
A.Bērziņam un G.Gorbatenkovai apskatīties telpas “Pepsi centrā” un pieņemt lēmumu par
jaunajām telpām. Iebildumu nav, valde nobalso vienbalsīgi par nepieciešamību LTSA birojam pārcelties uz jaunajām telpām un uzdod A.Bērziņam un G.Gorbatenkovai apskatīties
telpas “Pepsi centrā” un pieņemt lēmumu par jaunajām telpām.
Valde nolēma:
7.1. Pieņemt zināšanai A.Bērziņa un G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par pašreizējo LTSA biroju telpu stāvokli.
7.2. Atzīt par nepieciešamo LTSA biroja pārcelšanās uz jaunajām telpām.
7.3. Uzdot A.Bērziņam un G.Gorbatenkovai apskatīties telpas “Pepsi centrā” un pieņemt lēmumu par jaunajām telpām.
8. 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. 17:05
Sēdi vadīja:

A.Bērziņš

Protokolēja:

A.Marčenko

