Latvijas Tautas sporta asociācijas
VALDES SĒDE Nr. 3
Latvijas Tautas sporta asociācijas birojā
Uzvaras bulvāris 10, Rīga, LV-1083
2020. gada 23. septembrī,
sākums plkst. 16:00
Sēdi vada:

LTSA Valdes priekšsēdētājs

A.Bērziņš

Piedalās:

Valdes locekļi

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

Nepiedalās:

Valdes locekļi

A.Dišlers, V.Aunītis, E.Abrams,

Protokolē:

Projektu vadītāja

E.Eglāja

Valde ir lemttiesīga.

DARBA KĀRTĪBA
1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.
2. Iepriekšējās Valdes sēdes protokola apstiprināšana.

A.Bērziņš
A.Bērziņš

3. Par Starptautisko pasākumu pārcelšanu.
G.Gorbatenkova
4. Par Latvijas Veselības sporta nedēļas organizēšanu š. g. 26.10. - 01.11.
G.Gorbatenkova
5. Par nūjošanas treneru ētikas pārkāpumu.
G.Gorbatenkova
6. Par
līdzfinansējumu, kas tiek piešķirts no valsts budžeta programmas 99.00.00
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku
ietekmi uz sporta nozari) līdzekļiem.
G.Gorbatenkova
7. Par LTSA pārvelēšanas kopsapulces un 30 gadu jubilejas pasākuma organizēšanu
2021.g.
A.Bērziņš, G.Gorbatenkova
8. Par jaunu biedru uzņemšanu LTSA
G.Gorbatenkova
9. 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 2020. gada 23.septembra sēdes darba
kārtību vienbalsīgi.
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 2 no 2020. gada 18. jūnija).
A.Bērziņš piedāvā izskatīt protokolu Nr. 2 no 2020. gada 18.jūnija.
Valde nolēma:
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2020. gada 18. jūnija valdes sēdes
protokolu.
3. Par Starptautisko pasākumu pārcelšanu.
G.Gorbatenkova informē, kā joprojām turpinās starptautisko pasākumu pārcelšana.
Atlikta EFCS Ģenerāla Asamblēja, izskatās ka būs pārcelta uz 2021.gadu, INWA Konvencija
notiks 29.oktobrī tiešsaistē. CSIT 42.Congerss notiks 30. oktobrī tiešsaistē. CSIT Pasaules
Strādājošo un amatieru sporta spēles 2021 nenotiks Zagrebā, Horvātijā, kā bija plānots, bet
notiks Červijā, Itālijā 1.-.6. jūnijā.
G.Gorbatenkova informē, kā 20.jūnijā saņemta vēstule no SIA “Rīgas Siltums” ar lūgumu
atskaitīt samaksātu naudu par organizācijas komandas dalību un ceļa izdevumiem š.g.
Pasaules Strādājošo sporta spēlēs (WCSG) 17.-21. jūnijā 2020.g. Atēnās, Grieķijā, sakāra ar
spēļu pārcelšanu uz 2021.gada 16.-20. jūniju. Mēs uzrakstījām oficiālo vēstuli WCSG
organizatoriem, WFCS prezidentam un ģenerālsekretāram, ar lūgumu atgriezt iemaksāto
naudu par dalību un viesnīcas rezervēšanu.
Saņēmām sekojošo atbildi: “Par katru rēķinu visiem reģistrētajiem uzņēmumiem izsniedz
īpašu kuponu. Kuponā uzrādītie reģistrācijas procedūras nosacījumi, un termiņi ir pilnīgi
noteikti un pamatoti. Tos ir apstiprinājusi Pasaules Kompāniju sporta federācija, un tie
attiecas uz visiem reģistrētajiem dalībniekiem. Tāpēc nav iespējams piemērot dažādus
nosacījumus, kā Jūs pieprasāt. Spēļu organizēšanas komiteja dara visu iespējamo, lai pēc
iespējas labāk un taisnīgāk rīkotos šajā situācijā Mēs mierinām Jūs, ka Atēnu pasaules
strādājošo sporta spēles 2021. gadā būs lielisks notikums un unikāla pieredze visiem
dalībniekiem. Mēs ļoti iesakām izmantot mūsu piedāvāto iespēju un pārplānot savu dalību. Ja
jebkurā gadījumā vēlaties atcelt savu dalību un saņemt pilnu naudas atmaksu Jums ir daudz
laika, lai pieņemtu lēmumu līdz 2020. gada 30. septembrim”. Pamatojoties uz iepriekš
minēto, dalības maksājumi visiem dalībniekiem tiek saglabāti, atbilstoši veiktajam dalības
maksas mērķiem. Lūdzam informēt LTSA, ja AS “RĪGAS SILTUMS” tomēr plāno atsaukt
savu dalību “WCSG-2020” Atēnās 2021.gada 16.- 21.jūnijā. AS “RĪGAS SILTUMS”
iemaksāto naudu par ceļa izdevumiem 3780,00 EUR, LTSA pārskaitīja uz norādīto kontu.
M.Pužuls uzdot jautājumu ko doma pārējie dalībnieki ?
G.Gorbatenkova atbild, ka pārējie saprot situāciju un plāno piedalīties nākamgad.
Valde nolēma:
3.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par izmaiņām
Starptautisko pasākumu kalendāru.
3.2. G.Gorbatenkovai sekot līdzi izmaiņām un informēt AS "Rīgas Siltums".
4. Par Latvijas Veselības sporta nedēļas organizēšanu š. g. 26.10. - 01.11.
G.Gorbatenkova ziņo, ka Latvijas Veselības sporta nedēļa tiks organizēta 26.10. - 01.11..

Tika nosūtītas uzaicinājuma vēstules visām iespējamām organizācijām (pirmskolas izglītības
iestādēm, skolām, uzņēmumiem, federācijām, sporta klubiem. Atvērta tiešsaistes reģistrācija,
dalībnieki sāk pieteikties. G.Gorbatenkova atgādina, ka Latvijas veselības sporta nedēļa ir
daļa no Starptautiskās Sporta un Kultūras asociācijas (ISCA) MOVE WEEK kampaņas ar
mērķi līdz 2020. gadam “iekustināt” par 100 miljoniem vairāk eiropiešu.
G.Gorbatenkova aicina valdes locekļus aktīvi ņemt dalību Veselības sporta nedēļā 2020.
Valde nolēma:
4.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju.
4.2. Uzdot G. Gorbatenkovai turpināt darbu, atgādināt pasākumu organizatoriem par
COVID-19 piesardzības un ierobežojošo pasākumu īstenošanu un attiecīgo noteikumu
ievērošanu.
5. Par atsevišķu nūjošanas treneru ētiku.
A.Bērziņš lūdz G.Gorbatenkovu iepazīstināt valdi ar notikumiem pēc RD LD iepirkuma
konkursa rezultātu izsludināšanas.
G.Gorbatenkova informē klātesošos, ka nūjošanas popularitāte Latvijā ļoti strauji pieaug, ar
nūjošanu sāk nodarboties visu vecumu cilvēki, paplašinās nūjošanas treneru skaits, pieaug
pieteikumu skaits visos pašvaldību izsludinātajos iepirkuma konkursos uz nūjošanas
nodarbību vadīšanu, un tā vairs nav aktivitāte tikai senioriem. Kopumā tās ir veselīgas
tendences, taču tikai pie nosacījuma, ja viss norit likumīgi un godīgi. Diemžēl gadās arī
negatīva pieredze.
Tā Rīgas Domes Labklājības departaments, kas jau vairākus gadus organizē iepirkumus
bezmaksas nūjošanas nodarbību vadīšanā vairākās vietas Rīgā un Rīgas apkaimēs ( Eiropas
Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021), šogad izsludinātajā konkursā, trīs C
kategorijas nūjošanas treneri: Māris Romanovskis, Aija Romanovska un RD (bijušais un
esošais) deputāts Valters Bergs sadarbībā ar biedrību “Veselībai un attīstībai”, kam nav
nekāda sakara ar nūjošanu, iesniedza pieteikumu RD LD izsludinātajā iepirkumā.
LTSA nav zināms kāpēc RD LD pirms konkursa mainīja pastāvošos iepirkuma noteikumus
būtiski pazeminot kvalifikācijas prasību slieksni nodarbību organizatoriem, taču rezultātā
konkursu vinnēja minētais pieteikums. Ja RD LD konkursa nolikums nebūtu mainīts, tad,
piemēram, A. Romanovska nevarētu kvalificēties kā nodarbību vadītāja, biedrības “Veselībai
un attīstībai” koordinatorei Andai Radziņai vispār nav nūjošanas trenera kategorijas , viņa ir
C kategorijas aerobikas trenere, kura vispār nenodarbojas ar nūjošanu. Vienīgā viņas pieredze
ir kādā citā Eiropas Sociālā fonda projektā, kur Mārupes dome, LTSA nezināmu iemeslu pēc,
iepirkuma dokumentos iekļāva kvalifikācijas prasības, kas 3 reizes kvalificēja šo biedrību arī
nūjošanas pasākumu organizēšanai.
Pēc uzvaras RD LD iepirkumā minētā treneru grupa no jūnija līdz augustam vadīja nūjošanas
nodarbības Rīgā, piesavinot sev neesošu treneru kvalifikāciju un reklamējot sevi kā
“vadošos” nūjošanas trenerus. Bez tam LTSA ir kļuvis zināms, ka treneris V.Bergs nodarbības
esot izmantojis lai reklamētu savu partiju uz RD ārkārtas vēlēšanām kā arī nodarbību laikā
esot uzstājīgi reklamējis arī kāda noteikta zīmola nūjošanas inventāru.
Š.g. jūlijā RD LD izsludināja kārtējo iepirkumu nūjošanas nodarbību vadīšanā Rīgā Eiropas
Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 ietvaros. Arī šī iepirkuma
sagatavošanas laikā M. Romanovskis esot demonstrējis aktivitātes, apzvanot Rīgā rezidējošos
nūjošanas trenerus un mēģinājis viņus pārliecināt ar biedrības „Veselībai un attīstībai”
starpniecību, viņa vadībā piedalīties izsludinātajā iepirkumā. LTSA nav pilnas informācijas
par nūjošanas treneru atbildēm, taču konkursa pieteikumā augstākminētā C kategorijas
treneru trijotne nepaplašinājās un iepirkuma komisijas lēmums šoreiz tai nebija labvēlīgs.
No 2020.g. 1. septembra nūjošanas nodarbības Rīgā sāka vadīt citi nūjošanas speciālisti. Taču
ar to vēl nekas nebeidzās,
2. septembrī vakarā man piezvanīja trenere Dr. paed., Asociētā profesore no RSU
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes, Sporta un uztura katedras pasniedzēja
un stāstīja, kā divas nūjotajas, viena no viņām A.K., visu nodarbību traucējusi vadīt

nodarbības un mudināja parējos vākt parakstus, lai nomainītu nodarbību treneri. Pēc
nepārbaudītas informācijas, tā rīkoties esot ieteicis Māris Romanovskis.
Savukārt 3. septembrī, nodarbībā Pļavniekos, treneres nervu sistēmu mēģināja pārbaudīt
S.M., apgalvojot, ka viņa it kā esot novietojusi mašīnu nepareizā vietā, (ne tā vieta kur Aija).
Vēl 3. septembrī plkst. 18.55 no Mežaparka man piezvanīja M.K. ar jautājumu kas notiek,
kāpēc daži cilvēki aicina dalībniekus parakstīties par to, lai nodarbības atkal vadītu
M.Romanovskis. Ticis solīts: ja viņi savāks parakstus, tad iepirkuma komisijas lēmumu atcels
un Māris Romanovskis atkal varēs vadīt nodarbības. M.K. bijis ļoti izbrīnīts, jo oficiālie
nodarbību vadītāju-treneru saraksti vēl nebija publiski pasludināti, līdz ar ko neviens vēl
nevarēja zināt kurš treneris vadīs nodarbības. Mežaparkā tās vada R.Radičuks, treneris ar
diviem maģistra grādiem, kurš šobrīd ir LSPA doktorantūras absolvents.
Arī 4.septembrī Imantā līdzīgas aktivitātes turpinājās, kad nodarbību laikā dažas personas
sāka aicināt parakstīties pret esošo treneri. Kā man apstiprināja T.L., Māris Romanovskis esot
lūdzis vākt parakstus Aijas Romanovskas atbalstam, ka viņa noteikti būšot labāka trenere nekā
esošā.
Pļavniekos atsevišķi dalībnieki nodarbības laikā uzvedās izaicinoši, traucējot trenerim strādāt,
uz trenera aizrādījumu, ka palūgs atstāt nodarbību, uzsvērti publiski zvanīja Aijai
Romanovskai un jautāja kam Rīgas domē sūdzēties. Līdzīgi, īsi pirms 8.septembra
nodarbībām Pļavniekos jaukā, siltā laikā ievēroju dīvaini tērptu cilvēku, kurš sēdēja uz soliņa
cepuri dziļi līdz acīm uzvilcis bet masku uzlicis tā, ka tikai šaura acu spraudziņa to atdalīja no
cepures. Sagribējās šo sporta entuziastu nofotografēt- šeit ir tas attēls. Kā vēlāk atklājās, tā
bija nūjošanas trenere Aija Romanovska, kura vēlēdamās palikt neatpazīta, bija atbraukusi uz
nodarbībām, lai aģitētu . pret saviem kolēģiem –nūjošanas treneriem , kuri iepirkuma
konkursā bija uzvarējuši. Līdzīgi notikumi bija arī 10.septembrī Pļavniekos, kur S.M.
nodarbības laikā uzvedās provokatīvi, traucējot trenerim strādāt.
A.K., kurš apmeklēja nodarbības pie visiem treneriem, raksturoja katru treneri un apstiprināja,
ka patiešām Aija un Māris Romanovski katrā treniņu grupā bija mēģinājuši infiltrēt pa kādam
cilvēkam, kuru uzdevums bijis iniciēt parakstu vākšanu pret nozīmētajiem treneriem, par to,
lai nodarbības atkal vadītu Aija un Māris Romanovski.
Pārrunās ar RD LD atbildīgajām amatpersonām noskaidrojās, ka biedrība „Veselībai un
attīstībai” tikai formāli bijusi iepirkumu konkursa pretendentu lokā, faktiski tikai vieta caur
kuru veikt norēķinus- visas atskaites RD LD ir nesis Māris Romanovskis, nevis A.Radziņa,
un ka iepriekšējā līguma darbības laikā esot bijušas pat nūjotāju sūdzības par Aijas
Romanovskas prasmēm vadīt nūjošanas nodarbības.
Par esošo situāciju nūjošanas treneru korpusā 5.septembrī nūjošanas treneru/instruktoru
kvalifikācijas celšanas seminārā visus tā dalībniekus informēju, ka tuvākajā LTSA valdes sēdē
šis jautājums tiks izskatīts .
Pēc garākām debatēm LTSA valde vienoti nonāca pie šādiem secinājumiem:
- LTSA Valde kategoriski norobežojas no jebkuriem mēģinājumiem manipulēt ar iepirkumu
konkursu kvalifikācijas noteikumu prasībām, varbūtēji pazeminot plānoto nūjošanas
nodarbību norises kvalitāti;
- LTSA Valde ir pret nūjošanas nodarbību izmantošanu politisku mērķu sasniegšanai, partiju
vai kādu inventāra ražotāju produkcijas reklamēšanai;
- LTSA Valde iestājas par godīgu konkurenci arī nūjošanas treneru un nūjošanas nodarbības
organizējošo organizāciju starpā un kategoriski norobežojas no mēģinājumiem ar negodīgām
metodēm to ietekmēt;
- LTSA Valde aicina visus nūjošanas trenerus arī turpmāk ievērot augstus morāles principus,
kas arī turpmāk izslēgtu viņu līdzdalību nesportiskos, apšaubāmos un negodīgos pasākumos.
Valde nolēma:
5.1. Izteikt nūjošanas treneriem Mārim Romanovskim un Aijai Romanovskai stingru
brīdinājumu, un Valteram Bergam brīdinājumu par profesionālās ētikas normu
neievērošanu un uzdot LTSA Ģenerālsekretārei informēt par Valdes lēmumu minētos

nūjošanas trenerus un atgādināt, ka LTSA ir tiesības rosināt jautājumu par nūjošanas
trenera sertifikāta darbības apturēšanu.
5.2. Publiskot LTSA mājas lapā šo lēmumu un informāciju par radušos situāciju.
5.3. Uzdot G.Gorbatenkovai iekļaut nūjošanas instruktoru sagatavošanas kursos
treneru ētikas jautājumus, kas ļautu iegūt tādu trenera kvalifikāciju, kas izslēgtu
nepieciešamību lobēt kvalitātes prasību pazemināšanu konkursos un godīgi, augstā
profesionālā līmenī un ētiski pilnvērtīgi iekļauties nūjošanas kā atsevišķa sporta veida
attīstībā Latvijā.
5.4. Uzdot LTSA Valdes pr-jam A.Bērziņam tikties RD Izglītības, kultūras un sporta
departamenta vadību, Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas vadību un informēt
to par LTSA Valdē skatīto lēmumu.
6. Par līdzfinansējumu, kas tiek piešķirts no valsts budžeta programmas 99.00.00
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem līdzekļiem.
G.Gorbatenkova informē, ka, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz
sporta nozari, piemērojot Padomes valdes apstiprinātos un ar Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministriju (turpmāk – Ministrija) saskaņotos valsts budžeta līdzekļu sadales
kritērijus, ar Padomes valdes lēmumu no valsts budžeta programmas 99.00.00 „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” Federācijai tiek piešķirti valsts budžeta līdzekļi 7 500 EUR
(septiņi tūkstoši pieci simti euro) apmērā (turpmāk arī – Dotācija), nodrošinot atbalstu
Federācijas, kā Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas, darbībai un
plānotajām aktivitātēm atbilstoši to saturam gan 2020., gan 2021. gadā.
G.Gorbatenkova ziņo, ka LTSA vajag sagatavot pasākumu plānu un tāmi, lai parakstītu
līgumu un organizētu pasākumus.
G.Gorbatenkova piedāvā šo finansējumu novirzīt metodisko materiālu par fiziskām
aktivitātēm priekš Latvijas iedzīvotājiem izstrādei (mums bija “Maini dzīvi, kusties vairāk!”),
bet tirāža ir beigusies, jo šis metodiskais materiāls bija ļoti pieprasīts. G.Gorbatenkova arī
piedāvā organizēt pasākumu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem 2 - 6 gadu vecumā –
“Mazais stipriniek/stipriniece”.
A. Bērziņš jauta valdes locekļiem vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav.
Valde nolēma
6.1. Uzdod G.Gorbatenkovai sagatavot plānu, tāmes, nolikumu un 2021. gada sākt
īstenot plānotas aktivitātes.
7. Par LTSA pārvelēšanas kopsapulces un 30 gadu jubilejas pasākuma organizēšanu
2021.g.
G.Gorbatenkova ziņo, ka 2021. gada aprīlī notiks LTSA pārvēlēšanas kopsapulce. A.Bērziņš
piebilsts, ka 2021. gadā 20. jūnijā aprīt 30 gadi kopš LTSA dibināšanas. Līdz ar to ir jārīko
svinīgais pasākums, piem. groziņu vakars, pieaicinot LTSA čempionātu un starptautisko
pasākumu dalībniekus.
Valde nolēma
7.1. Uzdod G.Gorbatenkovai sarunāt tikšanās ar Normundu Laizānu, kas varētu būt
LTSA jubilejas pasākuma vadītājs.
7.2. Uzdot LTSA valdes locekļiem līdz nākamajai valdes sēdei sagatavot priekšlikumus,
kā varētu organizēt LTSA 30 gadu jubilejas pasākumu.
8. Par jaunu biedru uzņemšanu LTSA
G.Gorbatenkova informē, ka pieteikumu iestāties LTSA iesniedza biedrība “Latvijas Ziemas
Peldēšanas federācija” (LZPF), ir seši ziemas peldētāju klubi ( Rīgas, Liepājas, Ventspils,
Jelgavas, Raganas un saldus) ar kopējo biedru skaitu 261. LZPF pārstāvēs ziemas peldēšanu
kā sporta veidu Latvijas valstī un starptautiskajā līmenī, tai skaitā Starptautiskajā Ziemas
Peldēšanas Asociācijā (International Winter Swimming Association, saīsināti – IWSA).

Valde nolēma:
8.1. Uzņemt par biedru biedrību “Latvijas Ziemas Peldēšanas federācija”.
9. 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. 18:00
Sēdi vadīja:

A.Bērziņš

Protokolēja:

E.Eglāja

