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Nepiedalās:
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Projektu vadītāja

A.Marčenko

Valde ir lemttiesīga.
DARBA KĀRTĪBA
1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.
A.Katkēvičs
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana.
A.Katkēvičs
3. Par izmaiņu LTSA biedru ikgadējās naudas iemaksās apstiprināšanu
G.Gorbatenkova
4. Latvijas Čempionāta nūjošanā nolikuma papildināšana
G.Gorbatenkova
5. Spēles Mamanet noteikumu un nolikuma apstiprināšana.
G.Gorbatenkova
6. Jaunu biedru uzņemšana
 Jēkabpils sporta centrs;
 P/A Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.
 Biedrība “Maratona klubs”
G.Gorbatenkova
7. Dažādi

1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.
A.Katkēvičs 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 28. jūlija sēdes darba
kārtību vienbalsīgi.
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 3 no 2021. gada 16. jūnija).
A.Katkēvičs piedāvā izskatīt protokolu Nr. 3 no 2021. gada 16. jūnija.
Valde nolēma:
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2021. gada 16. jūnija valdes sēdes
protokolu.
3. Par izmaiņu LTSA biedru ikgadējās naudas iemaksās apstiprināšanu.
G.Gorbatenkova ziņo, ka pirms nedēļas Valdes locekļiem tika izsūtīta tabula ar lūgumu sniegt
priekšlikumus biedru ikgadējās naudas iemaksu kategorijām. G.Gorbatenkova skaidro, ka
izmaiņas ir nepieciešamas vairāku iemeslu dēļ: pirmais no tiem ir, ka notika pašvaldību reforma
un pašvaldībās mainījās iedzīvotāju skaits, kas kalpo kā viens no kritērijiem, nosakot biedru
maksu jaunajiem biedriem. G.Gorbatenkova piebilst, ka pēdējo reizi biedru maksas tika
pārskatītas 2015. gadā, bet pašlaik ir skaidri vērojama tendence cenām palielināties, tāpēc
G.Gorbatenkova uzskata, ka šobrīd ir īstais laiks pārskatīt esošās biedru maksas.
Tiek izskatīti un apspriesti valdes locekļu piedāvājumi par biedru maksas apmēru (tabula
pielikumā). A.Katkēvičs jautā, vai Valdes locekļi piekrīt LTSA biedru maksas projektam.
Jautājumu nav. LTSA Biedru maksas projekts pieņemts vienbalsīgi.
Valde nolēma:
3.1. Apstiprināt LTSA Biedru maksas projektu.
3.2. Noteiktā biedru maksa atteiksies uz jaunajiem biedriem. Esošajiem biedriem
pieņemtā biedru maksa attiecināma jauno rēķinu izrakstīšanas brīdī (no 2022. gada).
4. Latvijas Čempionāta nūjošanā nolikuma papildināšana
G.Gorbatenkova ziņo, ka 2. poms Latvijas Čempionātam nūjošanā, kas bija ieplānots Pļaviņās,
ir jāpārceļ uz Aglonu, jo dotajā brīdī Pļaviņās centrā notiek ielu remontdarbi un 2. posma norise
tur nav iespējama.
Valde atbalsta šo lēmumu vienbalsīgi.
G.Gorbatenkova ziņo, ka 24. jūlijā Zaķumuižā 10 km distancē 1. vecuma grupā startēja
komanda, kuras sastāvā bija 3 vīrieši. Latvijas Čempionāta nūjošanā nolikumā ir norādīts, ka
sporta klasē komandā jābūt vismaz vienam vīrietim. Vēsturiski visiem dalībniekiem ir skaidrs,
ka runa iet par komandu, kurā startē divas sievietes un viens vīrietis. Bet šoreiz notika
izņēmums un startēja 3 vīrieši. G.Gorbatenkova piedāvā veikt izmaiņas nolikuma 4. punkta 5.
apakšpunktā un noformulēt to šādā redakcijā:
Sporta klases komanda – (1., 2., 4., 5. posmos ) 10 km, 21 km distancēs dodas 3 dalībnieki

no atbilstošās vecuma grupas (komandā ir 3 dalībnieki, divas sievietes un viens vīrietis).
Reģistrējoties, katrs no komandas dalībniekiem norāda komandas nosaukumu.
Valde atbalsta šo lēmumu vienbalsīgi.
A.Katkēvičs piedāvā papildināt 5. punkta 1. apakšpunktu, norādot, ka ar respektu vajag
izturēties ne tikai pret dalībniekiem, bet arī organizatoriem:
Nūjošanas sacensību dalībnieks izturas ar cieņu un respektu pret citiem nūjotājiem un
organizatoriem un nekavē citus dalībniekus ne fiziski (grūstīšanās, bloķēšana ar ķermeni vai
nūjām), ne mutiski, izsakot replikas.
Valde atbalsta šo lēmumu vienbalsīgi.
Valde nolēma:
4.1. Apstiprināt izmaiņas Latvijas Čempionāta nūjošonā nolikumā un 2. posma
pārcelšanu no Pļaviņām uz Aglonu.
5. Spēles Mamanet noteikumu un nolikuma apstiprināšana.
G.Gorbatenkova ziņo, ka tika sagatavots apraksts, kas ir Mamanet spēle, pārtulkoti spēles
noteikumi. Plānots, ka tiks organizēts seminārs. Paraugspēle tiks novadīta Jēkabpilī 16. augustā.
Plānots pieaicināt arī tuvākas pašvaldības.
Valde nolēma:
5.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju.
5.2. Apstiprināt Mamanet nolikumu.
6. Par jaunu biedru uzņemšanu
G.Gorbatenkova ziņo, ka LTSA saņēma no Jēkabpils sporta centra un P/A Ķekavas novada
pašvaldības sporta aģentūras iesniegumus ar lūgumu iestāties LTSA. G.Gorbatenkova skaidro,
ka Jēkabpils novadā ir 40 000 iedzīvotāji un Ķekavas novadā 25 000, tāpēc ir liels potenciāls
sadarbībai. Piemēram, Ķekavas novada pašvaldība ir ļoti aktīva un viņiem ir interesanti
pasākumi, kā arī šo pašvaldību pārstāvji jau vairākus gadus piedalās Veselības sporta nedēļā,
Eiropas jūdzēs un citos pasākumos. Savukārt, biedrība “Maratona klubs” katru gadu organizē
Ventspilī nūjošanas festivālu.
A.Katkēvičs jautā, vai sapulces dalībniekiem ir jautājumi. Jautājumu nav. Lēmums par jaunu
biedru uzņēmšanu LTSA pieņemts vienbalsīgi.
Valde nolēma:
6.1. Uzņemt par biedriem Jēkabpils sporta centru, P/A Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūru un biedrību “Maratona klubs”.
7. Dažādi
A.Katkēvičs jautā, vai klātesošajiem ir papildus jautājumi vai komentāri. Papildus jautājumu
un komentāru nav.
A.Katkēvičs pasludina sapulci par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 16:30
Sēdi vadīja:

A.Katkēvičs

Protokolēja:

A.Marčenko

