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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 2021. gada 31. marta sēdes  darba 
kārtību vienbalsīgi. 

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 4 no 2020. gada 21. decembrī). 

A.Bērziņš piedāvā izskatīt protokolu Nr. 4 no 2020. gada. 21. decembra. 
 
Valde nolēma: 
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2020. gada 21. decembra valdes sēdes 
protokolu. 

3. Par LTSA Konferencēm “Fiziskās aktivitātes kā veselības pamats” 29.decembrī un 16. 
martā. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka abas konference “Fiziskās aktivitātes kā veselības pamats” ir bijušās 
ļoti veiksmīgas. Decembra konferenci noskatījās vismaz 40 000 Latvijas iedzīvotāju 
(Sportacentrs TV, Sportacentrs platformā, Facebook un LTSA mājas lapā). Bet šī ir tikai daļa no 
mums pieejamas informācijas (tikai no TET, bet tas ir 30% no Latvijas TV tirgus). Otrajā 
konferencē, kas norisinājās 16. martā, tika sniegta iespēja arī sporta speciālistiem saņemt 
sertifikātu ar tālākizglītības stundām. Marta konference, tāpat kā iepriekšējā reizē, bija 
konference-praktikums: tika demonstrēti vingrinājumi skolas vecuma bērniem, deja ar 
vingrinājumu elementiem, apļa treniņš. Bet par šo konferenci galīgus datus par skatījumiem vēl 
neesam saņēmuši. Bet ir zināms, ka unikālo dalībnieku skaits dubultojās salīdzinājumā ar pirmo 
konferenci. 

Valde nolēma: 
3.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju. 

3.2. Sekot līdzi situācijai ar Covid-19 valstī, un, ja pastāvēs esošie ierobežojumi, padomāt 
par nākamo konferenci. 

4. Par tiešsaistes izaicinājumu “LTSA 30”: nūjo, staigā, skrien. 

A.Marčenko ziņo, ka līdz 5. aprīlim vēl norisinās LTSA 30 gadu jubilejai veltīts tiešsaistes 
izaicinājums, kura dalībniekiem visiem kopā tika piedāvāts nūjojot, staigājot vai skrejot savākt 
30 000 km. Jau tagad ir zināms, ka 3 nedēļās kopā jau savākti 100 000 km – tātad, mērķis tika 
pārsniegts vairāk kā 3 reizēs. Izaicinājumā piedalījās vairāk kā 1300 dalībnieki. G.Gorbatenkova 
piebilst, ka viens no izaicinājuma dalībniekiem apņēmās nostaigāt mēneša laikā 1 000 000 soļu 
un viņš arī ir ceļā uz sava mērķa sasniegšanu.  Izaicinājuma dalībnieki un G.Gorbatenkova 
piedalījās Latvijas Radio raidījumā “Kā labāk dzīvot”. A.Marčenko ziņo, ka saņēmām vairākas 
pozitīvas atsauksmes no izaicinājuma dalībniekiem, ka motivējām viņus kustēties vairāk. Mūs 
priecē, ka pasākumā piedalījās 261 bērns, un vecāki mums bija pateicīgi par šo iespēju (arī 
iepriekšējā izaicinājumā bērni bija sajūsmā par medaļām). Visi dalībnieki saņems piemiņas 
medaļas, bet aktīvākie – T-kreklus. 

Valde nolēma: 
4.1. Pieņemt zināšanai A.Marčenko sniegto informāciju. 

4.2. Pasūtīt medaļas un T-kreklus un nogādāt tos dalībniekiem. 

5. Par LTSA budžetu. 

G.Gorbatenkova piedāvā valdes locekļiem iepazīties ar LTSA 2021. gada budžeta projektu. 
G.Gorbatenkova ziņo, ka šogad LSFP noņēma nezināmo iemeslu dēļ LVM ziedojumu (bija 



iepriekš 75 240 EUR). LTSA saņēma no LSFP līgumu LVM ziedojumiem par 10 293 EUR. 
G.Gorbatenkova jau paziņoja sadarbības partneriem, kuru pasākumus mēs finansējam, par šo 
situāciju, un viņi, protams, ir neapmierināti.  

Situācija ar Covid-19 un aizliegums rīkot sporta pasākumus negatīvie ietekmē LTSA. Tāpēc 
noteikti jāmeklē atbalstītāji. G.Gorbatenkova aicina LTSA valdes locekļus ierosināt, kā vēl šajā 
laikā var veicināt LTSA darbību. G.Gorbatenkova jautā, vai ir jautājumi par budžetu. Jautājumu 
nav. A.Bērziņš piedāvā apstiprināt un pieņemt rīcībai par pamatu LTSA budžetu 2021. gada. 

Valde nolēma: 
5.1. Apstiprināt un pieņemt rīcībai par pamatu LTSA 2021. gada budžeta projektu. 

5.2. Uzdot valdes locekļiem sagatavot ierosinājumus LTSA darbības veicināšanai. 

6.  Par izmaiņām pasākumu plānā 

G.Gorbatenkova ziņo, ka LTSA pasākumu plānā šogad bieži notiek izmaiņas, ņemot vērā 
aizliegumu rīkot sporta pasākumus, kā arī Covid-19 situāciju pasaulē kopumā.  

G.Gorbatenkova ziņo, ka starptautiskie pasākumi, kas bija ieplānoti uz 2021. gada vasaru tika 
pārcelti uz rudeni (CSIT sporta spēles un WFCS sporta spēles notiks oktobrī), bet piem. TAFISA 
pieņēma lēmumu pasākumu nerīkot Lisabonā, Portugālē, bet rīkot tiešsaistē. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka uz 2021. gadu ir ieplānoti nūjošanas instruktoru mācību semināri un 
kvalifikācijas celšanas semināri, bet joprojām nav iespējams ieplānot precīzu datumu 
(maksimālai dalībnieku skaits grupas nodarbībā joprojām ir 10 cilvēki). G.Gorbatenkova pieļauj, 
ka, ja situācija neuzlabosies, varētu novadīt semināru Zoom, bet tas nebūtu optimālais risinājums, 
jo tas nebūs salīdzināms ar klātienes semināru. 

Nūjošanas čempionāti tiks rīkoti, kad tas atkal tiks atļauts. G.Gorbatenkova piebilst, ka plānots 
jūnija sākumā īstenot projektu “Eiropas jūdze” (sadarbībā ar Pasaules Sporta un kultūras 
asociāciju (ISCA)), kuras ietvaros dalībniekiem tiek piedāvāts veikt 1,6 km vai 7,6 km distanci. 

G.Gorbatenkova piebilst, ka finansējuma samazināšanas dēļ LTSA bija spiesta pārskatīt 
pasākumu plānu. 

Valde nolēma: 
6.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju. 

6.2. Uzdot G.Gorbatenkovai veikt pasākumu plānā izmaiņas atkarībā no esošās situācijas. 

7. Par sadarbību ar ISCA un EFCS 

A.Marčenko ziņo, ka LTSA saņēma aicinājumu no EFCS piedalīties kā partneriem Erasmus+ 
projektā. Pieteikumu iesniegšana šogad norisināsies maija beigās. 

Sadrbībās ar Starptautisko Sporta un kultūras asociāciju (ISCA) jūnijā notiks pasākums Eiropas 
jūdze (European mile) – ņemot vērā esošo situāciju, pasākums visdrīzāk notiks tiešsasistes 
formatā. 

Valde nolēma: 
7.1. Pieņemt zināšanai A.Marčenko sniegto informāciju. 

8. Par LTSA pārvelēšanas kopsapulci 

A.Bērziņš ziņo, ka 11. aprīlī beidzas valdes locekļu pilnvaru termiņi un steidzīgi ir jāorganizē 
LTSA kopsapulce. Sākotnēji tika plānots, ka kopsapulce norisināsies klātienē un kopīgi ar LTSA 
biedriem varēsim nosvinēt LTSA 30 gadu jubileju. Diemžēl situācija ar Covid-19 nemainījās, 
līdz ar to mums jāorganizē kopsapulce attālināti, ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības seku 
pārvarēšanas likuma 37.pantu. A. Bērziņš piedāvā, lai laicīgi sagatavotos sapulcei un izsūtītu 
uzaicinājumus biedriem, kopsapulci organizēt 2021. gada 22. aprīlī. A.Bērziņš jautā, vai kāds no 
valdes locekļiem var uzņemties sapulces organizēšanu tiešsaistē. M.Pužuls saka, ka viņš var 



uzņemties organizēšanu, jo pirmais LBAS rīcībā ir nepieciešamā programmatūra un ierīces, lai 
to organizētu, un ka viņam ir pieredze šādu sapulču organizēšanā dažām arodbiedrībām. 
A.Bērziņš uzdot jautājumu, vai varēs arī nodrošināt balsošanu, jo tā ir pārvēlēšanas kopsapulce. 
M. Pužuls apstiprina, ka šāda iespēja tiks nodrošināta un praktiski tas tiek darīts. A.Bērziņš 
pateicās M.Pužulim par piekrišanu. A.Bērziņš uzdod G.Gorbatenkovai sagatavot visu 
nepieciešamo informāciju un laicīgi izsūtīt to biedriem, saskaņā ar LTSA statūtiem. Kā jau 
iepriekš tika apspriests, A.Bērziņš piedāvā parunāt par jaunu valdes priekšsēdētāja kandidātu, jo 
viņš uzskata, ka pietiekoši ilgi bija šajā amatā, tāpēc vēlētos palikt valdē un labprāt sniegtu 
atbalstu jaunajam kandidātam. A.Bērziņš lūdz valdes locekļus padomāt par tādu cilvēku, kas 
turpmāk varētu pārstāvēt LTSA. M.Pužuls piedāvā, lai pārbaudītu, kā darbosies sistēma un 
nodemonstrētu un pārbaudītu balsošanas iespējas 20. aprīlī plkst. 20:00 valdes locekļiem 
pieslēgties Zoom platformai testa režīmā.    

Valde nolēma: 
8.1.  Organizēt 2021. gada LTSA kopsapulci tiešsaistē Zoom platformā 22. aprīlī. 

8.2.  Uzdot LTSA biroja darbiniekiem sagatavot visus sapulcei nepieciešamus 
dokumentus un nosūtīt uzaicinājumu LTSA biedriem. 

8.3.   Uzdot M.Pužulim nodrošināt sapulces tehnisko norisi (izveidot saiti sapulcei, laicīgi 
informēt kopsapulces delegātus).  

8.4. Uzdot visiem LTSA valdes locekļiem padomāt par jaunajiem LTSA valdes 
priekšsēdētāja amata kandidātiem. 

9. Dažādi 

A.Bērziņš jautā, vai klātesošajiem ir papildus jautājumi vai komentāri. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka valdes sēdes dienas kārtībā nav iekļauts jautājums par bilances 
apstiprināšanu, jo, diemžēl, grāmatvede saslima ar Covid-19 smagajā formā, nesen izrakstīta no 
slimnīcas, bet vēl nedrīkst satikties ar cilvēkiem un viņa vēl nejūtas pietiekoši labi. Bet principā 
bilance mums ir gatava. Sakarā ar viņas veselības stāvokli revīzijas komisijas locekļi nevarēja 
veikt revīziju. Bet mēs varam neuztraukties, jo ir lēmums, ka, saskaņā ar 2021.gada 18.martā 
Saeimas likumu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”, kas 
2021.gada 19.martā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.55A (2021/55A.2) un 
stājas spēkā 2021.gada 20.martā, biedrība ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada 
pārskatu vai tā daļu par 2020. gadu līdz 2021. gada 30. jūnijam. Bet mēs noteikti nevilksim 
garumā, tik tikko grāmatvede varēs, uzaicināsim revīzijas komisijas locekļus un 
G.Gorbatenkova domā, ka līdz kopsapulcei viss būs sakārtots.  

Papildus jautājumu un komentāru nav. 

Valde nolēma: 
9.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju. 

9.2. Uzdot LTSA grāmatvedei līdz LTSA kopsapulcei 22. aprīlī veikt nepieciešamus darbus. 

 

A.Bērziņš pasludina sapulci par slēgtu. 

Sēde slēgta plkst. 18.00 

Sēdi vadīja:                                                                A.Bērziņš 

Protokolēja:                                                                          A.Marčenko       

 


