Latvijas Tautas sporta asociācijas
VALDES SĒDE Nr. 2
Latvijas Tautas sporta asociācijas birojā
Uzvaras bulvāris 10, Rīga, LV-1048
2018. gada 19. jūnijā

Sākums plkst. 16:00
Sēdi vada:

LTSA Valdes priekšsēdētājs

A.Bērziņš

Piedalās:

Valdes locekļi

A.Bērziņš, G.Gorbatenkova,
E.Abrams, A.Dišlers, R.Mežeckis,
M.Pužuls, E.Eglāja, J.Naglis

Nepiedalās:

Valdes locekļi

V.Aunītis,

Protokolē:

Projektu vadītāja

E.Eglāja

Valde ir lemttiesīga.
DARBA KĀRTĪBA
1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.
A.Bērziņš
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana.
A.Bērziņš
3. Par Latvijas Veselības nedēļas 2019. g. 27.05. - 02.06.
rezultātiem un Latvijas Veselības nedēļas noslēguma pasākumu
G.Gorbatenkova
4. Par Vecāķu BEACH FEST 2019, kurš norisinājās no 5. līdz 8.jūnijā Vecāķu pludmalē
šīs vasaras lielākais pludmales volejbola pasākums, kas uz 20 pludmales volejbola
laukumiem vienkopus pulcēja jauniešus, amatierus un Latvijas labākos pludmales
volejbolistus.
G.Gorbatenkova
5. Par INWA konferenci 26.-28. septembrī Segievā Possadā, Krievijā
G.Gorbatenkova
6. Par LTSA valdes locekļu dalību 42. CSIT kongresā Romā, Itālijā 2019. gada 22.-28.
oktobrī.
G.Gorbatenkova
7. 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 2019. gada 19. jūnijā sēdes darba
kārtību vienbalsīgi.
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 1 no 2019. gada 28.marta).
A.Bērziņš piedāvā izskatīt protokolu Nr.1 no 2019. gada 28. marta.
Valde nolēma:
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2019. gada 28. marta valdes sēdes
protokolu.
3. Par Latvijas Veselības nedēļas 2019. g. 27.05. - 02.06.
rezultātiem un Latvijas Veselības nedēļas noslēguma pasākumu.
G.Gorbatenkova ziņo, ka no šī gada 29. maija līdz 2. jūnijam visā Latvijā norisinājās
Latvijas Veselības nedēļā 2019, diemžēl šobrīd gala rezultāti vēl nav pieejami, jo pasākums
ir tikko beidzies un no dalībniekiem tiek vēl gaidītas atskaites līdz 1.augustam.
Koordinatori izteica lūgumu noslēgum pasākumu šogad rīkot septembrī vai oktobrī. Ņemot
vērā savu darba plānu, mans piedāvātais norises datums ir 3.oktobris. Pēc iepriekšējiem
pieteikumiem Latvijas Veselības nedēļas ietvaros plānots, ka tiks organizēti vairāk kā 700
pasākumi, plānotais dalībnieku skaits varētu būt tuvu 70000 dalibniekiem. Priecē, ka šogad
ir pieteikušies jauni dalībnieki, tostarp Veselības minis trija, Slimību profilakses un
kontroles centrs, Uzņēmumu Reģistrs, Iekšlietu ministrija, Starptautiskā Policijas asociācija.
Pēc visu atskaišu saņemšanas un to apkopojuma būs pilna informācija par paākumu norisi.
Visi valdes locekļi saņems uzaicinājumu dalībai noslēguma pasākumā.
Valde nolēma:
3.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju un G.Gorbatenkovai
turpināt darbu jautājumu risināšanā.
4. Par Vecāķu BEACH FEST 2019 pasākumu
G.Gorbatenkova informē, ka valdes locekļi atceras un ir pat paši piedalījušies mūsu ilgus
gadus organizētajos pludmales volejbola čempionātos. Ņemot vērā, ka 2017. gadā mēs
organizējām CSIT Pasaules strādājošo un amatieru sporta spēles, kas aizņēma daudz
laika un resursu un ņemot vērā vēl to, ka pludmales volejbola sacensības šobrīd rīko visi
un visur, pludmales volejbola čempionātu rīkošanu pārtraucām. Ņemot vērā bijušo dalībnieku esošo interesi par mūsu rīkotajiem pasākumiem, dzima ideja atsākt rīkot, bet jau
citā formātā, sadarbojoties ar citām organizācijām. Šādu pasākumu organizējām jau šogad.
Vecāķu BEACH FEST 2019, kurš norisinājās no 5. līdz 8.jūnijam Vecāķu pludmalē, bija
šīs vasaras lielākais pludmales volejbola pasākums, kas uz 20 pludmales volejbola laukumiem vienkopus pulcēja
jauniešus, amatierus un Latvijas labākos pludmales
volejbolistus. Vecāķu BEACH FEST 2019 galvenais rīkotājs bija SIA ‘O-Sands’ ,
sadarbībā ar biedrību ‘Šmēdi’, mēs bijām vieni no sadarbības partneriem, palīdzot
organizatoriskos jautājumos. Jauniešu sacensības atbalstīja firmas LIDO, MAXIMA,
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Latvijas Universitāte, Pafbet.lv,
Latvijas Volejbola federācija, Pludmales volejbola klubs “Bloks”. Pasākuma laikā notika
pludmales volejbola zvaigžņu spēle starp Latvijas labākajiem pludmales volejbolistu

pāriem – Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs pret Aleksandru Samoilovu un Jāni
Šmēdiņu.
Daži interesanti fakti par pasākumu - festivālā piedalījās 834 dalībnieki, kas ir absolūts
Latvijas pludmales volejbola dalības rekords, pārstāvētas 5 valstis - Latvija, Lietuva,
Igaunija, Krievija un Indija. Jaunākajam dalībniekam bija 8 gadi, vecākajam 58 gadi.
Valde nolēma:
4.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju un turpināt iesāķto
sadarbību.
5. Par INWA konferenci 26.-28. septembrī Sergievā Posadā, Krievijā.
G.Gorbatenkova informē, ka 26.-28.septembrī Krievijā, Srgievā Posadā tiek rīkota Starptautiskās nūjošanas konference, kuras laikā tiks prezentētas izmaiņas nūjošanas tehnikā.
A.Bērziņš atzīmē, ka G.Gorbatenkovai, kā INWAvaldes loceklei, pasākumā jāpiedalās.
Valde nolēma:
5.1. Komandēt G.Gorbatenkovu dalībai INWA konferencei, apmaksājot visus ar
dalību saistītos izdevumus.
6. Par LTSA valdes locekļu dalību 42. CSIT kongresā Romā, Itālijā 2019. gada
22.-28. oktobrī.
G.Gorbatenkova informē, ka š.g. 22.-28.oktobrī Itālijā, Romā notiks 42. CSIT kongress.
A.Bērziņš piezīmē, ka interesanti un lietderīgi būtu noklausīties ziņojumu par CSIT
Sporta spēlēm Tortosā. Lūdzam valdes locekļus paziņot G.Gorbatenkovai par izteiktu
vēlēšanos piedalīties kongresā.
Valde nolēma:
6.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju un nākošajā valdes
sēdē pieņemt lēmumu.
7. 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. 17.00
Sēdi vadīja:

A.Bērziņš

Protokolēja:

E.Eglāja

