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Sēdi vada: LTSA Valdes priekšsēdētājs A.Katkēvičs

Piedalās: Valdes locekļi A.Katkēvičs, G.Gorbatenkova,
E.Eglāja, J.Naglis, R.Mežeckis,
A.Dišlers

Pieaicinātie: J.Šibalova (grāmatvede), G.Reika
(revīzijas komisijas priekšsēdētājs)

Nepiedalās M.Pužuls, V.Aunītis, A.Bērziņš

Protokolē: 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 LTSA gada pārskatu.
J.Šibalova

4. Par piešķirto finansējumu 2022. gadam no LSFP
G.Gorbatenkova

5. Par starptautiskajiem pasākumiem:
● EFCS Ģenerāla Asamblēja Bordo, Francijā 6.-8. maijā
● TAFISA 27. Pasaules Kongress Portorož, Slovēnijā 8.-12. jūnijā
● CSIT Mamanet Čempionāts Červijā Itālijā 8.-12. jūnijā
● Eiropas Kompāniju sporta spēles Arnhemā, Nīderlandē 22.-26. jūnijā
● Pasaules Čempionāts nūjošanā Polana Jakuščicka Polijā 3.-4. septembrī
● Otrās TAFISA Eiropas spēles Sports visiem 2022 Perudža, Itālijā, 23/-29.

septembris

G.Gorbatenkova
6. Par Latvijas Veselības sporta nedēļas 2022. g. rīkošanu (maijā vai oktobrī).

A.Marčenko
7. Par Latvijas Čempionātu nūjošanā un Iešanas sacensībām. Nolikumu apstiprināšana.

G.Gorbatenkova
8. Par jaunu biedru uzņemšanu LTSA

G.Gorbatenkova
9. 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 29. marta sēdes darba
kārtību vienbalsīgi.
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 1 no 2022. gada 14. janvāra).
A.Katkēvičs piedāvā izskatīt protokolu Nr. 1 no 2022. gada 14. janvāra.

Valde nolēma:
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2022. gada 14. janvāra valdes sēdes
protokolu.
3. Par LTSA gada pārskatu.
Biedrības grāmatvede J.Šibalova informē, ka LTSA gada pārskats par 2021. gadu ir sagatavots.
Piedāvā valdes locekļiem ar to iepazīties. LTSA ieņēmumi no pasākumiem ir 12673 EUR,
ziedojumu - nav, biedru nauda 2506 EUR. LTSA ieņēmumi kopā 52 432 EUR. LTSA izdevumi
kopā 74278 EUR. Ieņēmumu un izdevumu starpība sastāda – mīnuss 21846 EUR. Grāmatvede
J.Šibalova informē, ka revīziju veica revīzijas komisijas locekļi G. Reika. I.Jozepsone un Dz.
Adlers. Revīzijas komisijas pārstāvis G.Reika ziņo, kā revīzijas komisija 3 cilvēku sastāvā (G.
Reika, I.Jozepsone, D.Adlers), esam veikuši organizācijas 2021. gada pārskata revīziju, kas
sastāv no

∙ bilance,

∙ bilances atšifrējums,

∙ ieņēmumu un izdevumu pārskats un atšifrējums,

∙ ziedojumu un dāvinājumu pārskats,

∙ ziņojums,

∙ darbības pārskats un turpmākās darbības plāns,

∙ revīzijas komisijas ziņojums.

Saskaņā ar vispārpieņemtajiem revīzijas standartiem, esam izlases veidā pārbaudījuši
grāmatvedības dokumentus un citu grāmatvedības reģistros uzkrāto informāciju, kuru esam
atzinuši par nepieciešamo. Revīzijas komisija ieguva izsmeļošu informāciju par organizācijas
darbību un pārliecinājās, ka finansiālajos dokumentos nav būtisku nepareizību. Revīzijas
komisija konstatēja, ka organizācijas ziedojumu līdzekļi ir izmantoti statūtos paredzētajai
darbībai un mērķiem; organizācija veic nodokļu maksājumus normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā; krājumu un materiālo vērtību fizisko inventarizāciju veic apstiprināta komisija; visi
grāmatvedības informācijas attaisnojošie dokumenti un grāmatvedības reģistri glabājas arhīvā
un gada pārskats dod patiesu un skaidru priekšstatu par Latvijas Tautas Sporta Asociācijas
finansiālo darbību, tai skaitā arī par ziedojumu un dāvinājumu pienācīgu izlietojumu 2021.
gadā, kas atbilst likumā noteiktajai kārtībai. LTSA valdes locekļiem nav jautājumu par revīzijas
komisijas atzinumu.

Valde nolēma:
3.1. Apstiprināt LTSA 2021. gada pārskatu un līdz 2021. gada 31. martam J.Šibalovai
nodot gada pārskatu.
4. Par piešķirto finansējumu 2022. gadam no LSFP.



G.Gorbatenkova ziņo, ka 2022. gadam LSFP piešķira mums 16 788 EUR no valsts budžeta
apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta federācijas un sporta pasākumi” (pagājušajā gadā bija
17247 EUR).

J.Naglis piebilst, ka lielu lomu finansējuma piešķiršanā šobrīd spēlē LSFP izvirzītie kritēriji.
Viņš uzsver, ka nākamajā gadā finansējuma piešķiršanu var ietekmēt arī licencēto sportistu
skaits organizācijā, un tas attiecināms arī uz nūjotājiem. Viņš piedāvā piem. noteikt nūjotājiem
licences maksu 1 EUR apmērā (par gadu), kā arī veidot to reģistru (piem. mājas lapā).
G.Gorbatenkova uzskata, ka noteikti var papētīt un izskatīt šo jautājumu. J.Naglis uzsver, par to
noteikti ir jāpadomā.

Valde nolēma:
4.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju.
5. Par starptautiskiem pasākumiem 2022.g.
G.Gorbatenkova ziņo, ka tabulā pielikumā ir redzami 2022. g. iesplānotie starptautiskie
pasākumi un to izmaksas. A.Katkēvičs jautā, vai LTSA valde izvirza G.Gorbatenkovas
kandidatūru dalībai EFCS Ģenerālasamblejā, kas norisināsies Bordo š.g. 7. maijā, un
kandidēšanai EFCS Vice-prezidentes amatam. Valde vienbalsīgi atbalsta šo iniciatīvu.

G.Gorbatenkova ziņo, ka LTSA pārstāvji, diemžēl, nepiedalīsies TAFISA Pasaules Kongresā
Portorožā, Slovēnijā 8. - 12. jūnijā.

G.Gorbatenkova ziņo, ka tajos pašos datumos 8.-12. jūnijā Červijā, Itālijā norisināsies
Mamanet Čempionāts, kurā piedalīsies 2 komandas no Latvijas (no Jēkabpils un Naukšēniem),
tāpēc būtu svarīgi aizbraukt un apmeklēt šo pasākumu. G.Gorbatenkova piebilst, ka pašlaik
Mamanet attīstība Latvijā turpinās - uz 9. aprīli ieplānots Mamanet turnīrs Jēkabpilī, kurā
piedalīsies 14 komandas.

G.Gorbatenkova ziņo, ka pašlaik nav plānots apmeklēt Eiropas Strādājošo sporta spēles 22.-26.
jūnijā Arnemā, Nīderlandē. Dalībai pasākuma pieteicās viena volejbola komanda no Latvijas.

G.Gorbatenkova ziņo, ka noteikti ir jāapmeklē INWA Pasaules Čempionāts nūjošanā 2. - 4.
septembrī Šklarska Porembā, Polijā. G.Gorbatenkova piebilst, ka pašlaik nūjotāji no Latvijas
aktīvi piesakās dalībai šajā pasākumā. Tiek plānots, ka LTSA piedāvās aizbraukt uz šo
pasākumu ar autobusu no Rīgas līdz norises vietai un atpakaļ, jo tas būtu visērtākais veids, jo
lidostas no norises vietas atrodas pietiekoši tālu.

G.Gorbatenkova ziņo, ka LTSA delegācija piedalīsies 2. TAFISA Eiropas Sports visiem spēlēs,
kas norisināsies Perudžā š.g. 23.-29. septembrī. LTSA laicīgi rezervēja grupas biļeti 10
dalībniekiem un cena ir ļoti pieņemama. G.Gorbatenkova piebilst, ka Latvijas Veselības sporta
nedēļas koordinatoriem, kas katru gadu 10 vai 9 gadu garumā piedalījās Latvijas Veselības
sporta nedēļas organizēšanā, tiks piedāvāta iespēja piedalīties šajā pasākumā. LTSA birojs jau
sagatavoja vēstules pašvaldībam, lai aicinātu segt ceļa izdevumus pasākuma dalībniekiem, bet
LTSA gaida galīgo apstiprinājumu no sadarbības organizācijas Itālijā.

G.Gorbatenkova ziņo, ka plāno piedalīties INWA konferencē, kas ieplānota uz 7. - 9. oktobri
Zagrebā, Horvātijā. G.Gorbatenkova uztraucas, oktobri var atkal tikt ieviesti ierobežojumi
saistībā ar Covid-19. Bet INWA izvēlējas šos datumus.

Valde nolēma:
5.1. Deleģēt G.Gorbatenkovu dalībai EFCS Ģenerālasamblejā Bordo š.g. 7. maijā un
kandidēšanai uz EFCS Vice-prezidentes amatu.
5.2. Pieņemt zināšanai informāciju par 2022. g. ieplānotajiem starptautiskajiem
pasākumiem.



6. Par Latvijas Veselības sporta nedēļas 2022. g. rīkošanu (maijā vai oktobrī)
A.Marčenko ziņo, ka pagājušajā gadā ļoti veiksmīgs bija pasākums “Eiropas jūdze”, tas notika
no 1. līdz 5. jūnijam un 95% no dalībniekiem ir bērni. G.Gorbatenkova piebilst, ka līdz ar to ir
jautājums, kad organizēt Latvijas Veselības sporta nedēļu, jo arī 2022. gadā LTSA plāno
organizēt Eiropas jūdzi no 1. līdz 5. jūnijam. Parasti (pirms Covid-19) Latvijas Veselības sporta
nedēļa tika organizēta maija mēneša pēdējā nedēļā. Bet Covid-19 ierobežojumu dēļ, tā tika
pārcelta uz rudeni.

A.Katkēvičs aicina valdi izteikt viedokli, vai valde atbalsta Latvijas Veselības sporta nedēļas
organizēšanu 17. - 23. oktobrī. Valde atbalsta šo lēmumu vienbalsīgi.

Valde nolēma:
6.1. Rīkot Latvijas Veselības sporta nedēļu 2022. g. 17. -23. oktobrī.
7. Par Latvijas Čempionātu nūjošanā un Iešanas sacensībām. Nolikumu apstiprināšana.
G.Gorbatenkova iepazīstina klātesošos ar Latvijas Čempionāta nūjošanā un Iešanas sacensību
2022. gada nolikumu. G.Gorbatenkova piebilst, ka, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko
situāciju, diemžēl, būs jāpalielina dalības maksa: 10 EUR sporta klasei, 6 EUR tautas klasei.
G.Gorbatenkova piebilst, ka šogad būs atsevišķa junioru grupa (ar dalības maksu 5 EUR 5 km
distancē par vienu posmu).

Valde apstiprina Latvijas Čempionāta nūjošanā un Iešanas sacensību nolikumus vienbalsīgi.

Valde nolēma:
7.1. Apstiprināt Latvijas Čempionāta nūjošanā un Iešanas sacensību 2022. gada
nolikumus.
8. Par jaunu biedru uzņemšanu LTSA.
G.Gorbatenkova informē, ka iesniegumu ar lūgumu iestāties LTSA 2022. g. janvāra mēnesī
iesniedza 2 organizācijas: biedrība “Solis tuvāk” un biedrība "DADZIS". G.Gorbatenkova ziņo,
ka biedrība “Solis tuvāk” strādā galvenokārt ar jauniešiem, kā arī biedrības pārstāve pati aktīvi
piedalās LTSA Iešanas sacensībās 21 km distancē. Biedrības “DADZIS” mērķi ir aktivizēt
Dunalkas pagasta iedzīvotājus, rast iespēju Dunalkā izveidot 1. veselības-sporta-tūrisma taku ar
nūjošanas, velomaršruta, “baso kāju” posmiem Dunalka - Durbes ezers.

A.Katkēvičs jautā, vai sapulces dalībniekiem ir jautājumi. Jautājumu nav. A.Katkēvičs norāda,
ka LTSA ir ieinteresēta jaunu biedru piesaistē, un ierosina uzņemt biedrību “Solis tuvāk” un
biedrību “DADZIS” par LTSA biedriem.

Valde nolēma:
8.1. Uzņemt par biedru biedrību “Solis tuvāk”.
8.2. Uzņemt par biedru biedrību “DADZIS”.
9. Dažādi
A.Katkēvičs jautā, vai ir vēl kādi jautājumi. Jautājumu nav.

A.Katkēvičs pasludina sapulci par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 17.00
Sēdi vadīja: A.Katkēvičs
Protokolēja: A.Marčenko


