Latvijas Tautas sporta asociācijas
VALDES SĒDE Nr. 4
Latvijas Tautas sporta asociācijas birojā
Uzvaras bulvāris 10 Rīga, LV-1083
2019. gada 12. decembrī
Sākums plkst. 16:00

Sēdi vada:

LTSA Valdes priekšsēdētājs

A.Bērziņš

Piedalās:

Valdes locekļi

A.Bērziņš, G.Gorbatenkova, V.Aunītis,
E.Abrams, R.Mežeckis, M.Pužuls, E.Eglāja

Nepiedalās:

Valdes locekļi

J.Naglis, A.Dišlers,

Protokolē:

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 jaunu biedru uzņemšanu LTSA
G.Gorbatenkova
4. Par pludmales volejbola turnīru ,,Beachmaratons” 26.-29. decembrī.
G.Gorbatenkova
5. Par LTSA pasākumu plānu 2020. gadam.
G.Gorbatenkova
6. Par Latvijas Veselības nedēļu 2020. g. 25.05. - 31.05.
G.Gorbatenkova
7. Par WCSG Pasaules Strādājošo sporta spēlēm Atēnās, Grieķijā 2020.g.17.-21. jūnijā.
G.Gorbatenkova
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 12. decembra sēdes
darba kārtību vienbalsīgi.
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr.3 no2019. gada 12.septembra ).
A.Bērziņš piedāvā izskatīt protokolu Nr. 3 no 2019. gada 12. Septembra.
Valde nolēma:
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2019. gada 12.septembra valdes
sēdes protokolu.
3. Par jaunu biedru uzņemšanu LTSA
A. Bērziņš dod vārdu G.Gorbatenkovai informācijas sniegšanai.
G.Gorbatenkova aicina izskatīt Latvijas Galda tenisa federācijas pieteikumu pieņemt
organizāciju LTSA. Lēmums uzņemt Latvijas Galda tenisa federāciju par biedru pieņemts
vienbalsīgi. Valde uzdod LTSA darbiniekiem nosūtīt vēstules jaunajiem biedriem par to
uzņemšanu LTSA.
Valde nolēma:
3.1. Uzņemt par biedriem Latvijas Galda tenisa federāciju.
4. Par “Beachmaratons” pludmales volejbola turnīru 26.-29. decembrī.
G.Gorbatenkova informē, ka “Beachmaratons”pludmales volejbola turnīrs, sadarbībā ar
Biedrību “Šmēdi” un „O-sands“ SIA, noticis jau trīs gadus trīs dienu garumā. Interese ir ļoti
liela un šogad vajadzēja turnīra norisi pagarināt līdz četrām dienām. Turnīrs notiks 26.-29.
decembrī „O-Sands“ pludmales volejbola laukumos, Grostonas ielā 6B, Rīgā. Šogad
Latvijas volejbola federācija lūdza šī pasākumā ietvaros organizēt Latvijas jaunatnes
čempionātu divās vecuma grupās – U16 un U17. G.Gorbatenkova piedāvāja iepazīties ar tā
programmu:
26. decembrī plkst. 10.00 - Jauniešu turnīrs U14 zēniem un meitenēm
27. decembrī plkst. 10.00 - Latvijas Jaunatnes Čempionāts 1.posms - U16
plkst. 20.00 - King & Queen
28. decembrī plkst. 10.00 - Latvijas Jaunatnes Čempionāts 1.posms - U18
plkst. 18.00 - Sand Band 2vs2 sievietēm; vīriešiem
29.decembrī plkst. 9.00 - Veterāni sievietes; vīrieši, jauktās komandas
Finansiāli mēs atbalstām jauniešu turnīrus EUR 1800 apmērā no LVM ziedojuma
5. Par LTSA pasākumu plānu 2020. gadam
A.Bērziņš dod vārdu G. Gorbatenkovai. G. Gorbatenkova piebilst, ka dokumenti
izskatīšanai jau tika nosūtīti iepriekš un bija iespēja ar tiem iepazīties, bet vēl ir daži
jautājumi, kuri ir saskaņošanas stadijā ar pašvaldībām. Plānā vēl redzams, ka notiks Pasaules
kauss nūjošanā 2020.g. 22.augustā Pļaviņās.
A.Bērziņš jautā vai valdes locekļiem ir jautājumi, piebildes,ierosinājumi.
A.Bērziņš uzdod G.Gorbatenkovai papildināt un precizēt plānu, esošo pieņemt par pamatdokumentu.
Valde nolēma
5.1. Pieņemt pasākumu plānu par pamatu turpmākajam darbam, pilnvarot G.
Gorbatenkovu veikt tajā nepieciešamos precizējumus un papildinājumus.

6. Par Latvijas Veselības nedēļu 2020. g. 25.05. - 31.05.
G.Gorbatenkova informē, ka 2020. gadā Latvijas Veselības nedēļas norise plānota 25.-31.
maijā. Ņemot vērā ,ka tā notiek jau 9.gadu pēc kārtas, tā ir sabiedrībā zināma un tās pasākumi
tiek gaidīti.
Protams, ka katru gadu plānojam dalībnieku skaita pieaugumu. Šogad piedalījās gandrīz
70 000 dalībnieku. Nepieciešams strādāt pie sponsoru un atbalstītāju piesaistes jautājuma.
Finansējums ir nepieciešams Latvijas veselības nedēļas atribūtikai (baneri, T-krekli), noslēguma pasākumam, uzvarētāju apbalvošanai un dalībnieku piemiņas balvu izgatavošanai.
E.Eglāja piebilst, ka pasākums ir patiešām ļoti interesants un tas kļūst arvien populārāks
iedzīvotāju vidū. Ropažu novads šim pasākumam gatavojas ļoti nopietni. Ļoti labi ir tas, ka,
pamatojoties uz nolikumu, tiks novērtētas aktīvākās organizācijas. Ropažu novads ļoti nopietni šogad cer pacīnīties savā grupā.
G.Gorbatenkova piebilst, ka ir priekšlikums papildināt Veselības nedēļas nolikumuaktivākājiem organizatoriem (varētu būt līdz 4 personām) piedāvāt iespēju piedalīties 7.
TAFISA Pasaules sporta spēlēs Lisabonā, Portugālē no 2020.g. 1.līdz 7. oktobrim. Vales
locekļi atbalsta šo priekšlikumu.
Valde nolēma:
6.1.Pieņemt zināšanai G. Gorbatenkovas sniegto informāciju par Latvijas veselības
nedēļu 2020 (Move Week) un turpināt gatavoties šim pasākumam, lai šajā pasākumā
tiktu iesaistīts pēc iespējas lielāks Latvijas iedzīvotāju skaits.
6.2. G.Gorbatenkovai papildināt nolikumu.
7. Par WCSG Pasaules Strādājošo sporta spēlēm Atēnās, Grieķijā 17.-21. jūnijā.
G.Gorbatenkova ziņo, ka LTSA ir izziņojusi informāciju par iespēju piedalīties Pasaules
Kompāniju sporta spēlēs , kas notiks 2020. gada 17.-21.jūnijā Atēnās, Grieķijā.. LTSA
biedri var pieteikties dalībai šajā pasākumā līdz 1. februārim. Jau no Latvijas Galda tenisa
federā-cijas ir pieteikušies 11 dalībnieki, AS “Rīgas Siltums”
15 dalībnieki.
G.Gorbatenkova pie-bilst, kā šādu iespēju apsver arī vairāki citi LTSA biedri.
Valde nolēma:
7.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par WCSG Pasaules
Strādājošo sporta spēlēm Atēnās, Grieķijā 17.-21. jūnijā.
7.2. Līdz pieteikšanās termiņa beigām atkārtoti atgādināt LTSA biedriem par iespēju
piedalīties starptautiskajos pasākumos.
Dažādi.
A.Bērziņš ziņo, ka no RETV saņemts piedāvājums reklamēties šajā TV kanālā un iesaka izskatīt šo priekšlikumu, jo plānotā kopēja auditorija 50 - 60 tūkstoši skatītāju, gatavais sižets:
4 – 5 minūtes, viņi gatavo sižetu. Izmaksas ir pieņemamas. Jums izskatīšanai ir izsniegts
rakstiskā formātā šis piedāvajums. Ir lūgums līdz nākošajai valdes sēdei sniegt savu
viedokli par šo jautājumu.
Valde nolēma:
Pieņemt zināšanai informāciju par iespēju reklamēties un uzdot valdes locekļiem līdz
līdz nākošajai valdes sēdei sniegt savu viedokli.
A.Bērziņš pasludina sēdi par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 17:30
Sēdi vadīja:

A.Bērziņš

Protokolēja:

E.Eglāja

