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2022. gada 14.janvārī
Sākums plkst. 15:00
Sēdi vada:

LTSA Valdes priekšsēdētājs

A.Katkēvičs

Piedalās:

Valdes locekļi

A.Katkēvičs, G.Gorbatenkova,
E.Eglāja, J.Naglis, A.Bērziņš,
R.Mežeckis, A.Dišlers

Nepiedalās
Protokolē:

M.Pužuls, V.Aunītis
Projektu vadītāja

A.Marčenko

Valde ir lemttiesīga.
DARBA KĀRTĪBA
1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.
A.Katkēvičs
2. Iepriekšējās Valdes sēdes protokola apstiprināšana.
A.Katkēvičs
3. Par precizējumiem LTSA pasākumu plānā 2022. gadam.
G.Gorbatenkova
4. Par LTSA jauno mājas lapu.
G.Gorbatenkova
5. Par jaunu biedru uzņemšanu:
 Saldus novada Saldus p/a "Saldus TIKS centrs"
 Kandavas Kultūras un sporta centrs
A.Katkēvičs
6. 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 2022. gada 14. janvāra sēdes darba
kārtību vienbalsīgi.
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 5 no 2021. gada 14. decembra).
A.Katkēvičs piedāvā izskatīt protokolu Nr. 5 no 2021. gada 14. decembra.
Valde nolēma:
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2021. gada 14. decembra valdes sēdes
protokolu.
3. Par precizējumiem LTSA pasākumu plānā 2022. gadam.
G.Gorbatenkova ziņo, ka LTSA pasākumu plāna precizētajā redakcijā ir precizēti daži
starptautisko pasākumu datumi.
G.Gorbatenkova ziņo, ka saņemta informācija par TAFISA Eiropas Sports visiem spēļu norises
datumiem Perudžā, Itālijā – tās notiks 23. – 29. septembrī. No Latvijas TAFISA ir 2 biedru
organizācijas: LTSA un LSFP, bet mēs iestājamies šajā organizācijā agrāk, TAFISA piedāvā
mums dažādas interesantas sadarbības iespējas (piemēram, šīs brauciens uz Perudžu). TAFISA
pieteicās ar šo pasākumu Erasmus+ projektam un lūdza nedaudz uzgaidīt, jo pašlaik gaidām
Erasmus+ 2021. gada projektu rezultātus. Mums ir astoņi Latvijas Veselības sporta nedēļas
organizatori, kas aktīvi piedalās Latvijas Veselības sporta nedēļā 10 gadu garumā, un
piedāvāsim viņiem iespēju piedalīties šajā pasākumā, kā arī sagatavojām pašvaldībām vēstules
ar lūgumu segt viņiem ceļa izdevumus. Mēģināsim nokomplektēt komandu (ja piem. atteiksies
kāds no dalībniekiem, piedāvāsim tiem, kas piedalījās Veselības nedēļā 9 gadus utt.).
Valde nolēma:
3.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par precizējumiem LTSA
pasākumu plānā.
4. Par LTSA jauno mājas lapu.
G.Gorbatenkova ziņo, ka pagājušajā gadā LTSA ir bijuši vairāki mēģinājumi vienoties ar mājas
lapas izstrādātājiem par LTSA jaunas mājas lapas versijas izstrādi, bet, diemžēl, dažādu iemeslu
dēļ, iecerētais netika īstenots un sadarbība nenotika. G.Gorbatenkova piebilst, ka īpaši ņemot
vērā situāciju ar Covid-19 un to, ka pašlaik LTSA īsteno dažādus tiešsaistes pasākumus
(izaicinājumus, konferences), ir svarīgi, lai LTSA mājas lapa būtu mūsdienīga un funkcionāla,
atbilstoša LTSA vajadzībām.
G.Gorbatenkova ziņo, ka š.g. 11. janvārī tika nosūtīta vēstule RTU Datorzinātnes un
informācijas tehnoloģijas fakultātes dekānam Prof. Dr.sc.ing. A.Ņikitenko ar lūgumu izskatīt
sadarbības iespēju ar mūsu organizāciju – piem. LTSA mājas lapas izstrāde varētu būt kā
prakses darbs vai kursa darbs kādam no viņu studentiem.
Valde nolēma:
4.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par LTSA jauno mājas lapu.
5. Par jaunu biedru uzņemšanu: Saldus novada Saldus p/a "Saldus TIKS centrs" un
Kandavas Kultūras un sporta centrs.

A.Katkēvičs informē, ka iesniegumu ar lūgumu iestāties LTSA 2022. g. janvāra mēnesī
iesniedza 2 organizācijas: Saldus novada Saldus p/a "Saldus TIKS centrs" un Kandavas
Kultūras un sporta centrs. G.Gorbatenkova skaidro, ka Saldus novadā aktīvi tiek organizēti
sporta pasākumi, piemēram, janvāra mēnesī sāksies sporta spēles “Dienvidi”. Tāpat arī
Kandavā sporta dzīve ir aktīva. G.Gorbatenkova piebilst, ka ar abām organizācijām ir liels
sadarbības potenciāls: piemēram, jau plānots, ka Saldū, iespējams, varētu veidoties jauna
Mamanet komanda.
A.Katkēvičs jautā, vai sapulces dalībniekiem ir jautājumi. Jautājumu nav. Lēmums par jaunu
biedru uzņemšanu LTSA pieņemts vienbalsīgi.
Valde nolēma:
4.1. Uzņemt par biedriem Saldus novada Saldus p/a "Saldus TIKS centrs" un Kandavas
Kultūras un sporta centru.
5. Dažādi
A.Katkēvičs jautā, vai ir vēl kādi jautājumi. Jautājumu nav.
A.Katkēvičs pasludina sapulci par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 16.00
Sēdi vadīja:
Protokolēja:

A.Katkēvičs
A.Marčenko

