Latvijas Tautas sporta asociācijas
VALDES SĒDE Nr. 3
Vaļņu ielā 32-513, Rīga
2016. gada 13. septembrī
Sākums plkst. 16:00
Sēde plkst. 16:00
Sēdi vada:

LTSA Valdes priekšsēdētājs

A.Bērziņš

Piedalās:

Valdes locekļi

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

Nepiedalās:

Valdes locekļi

I.Sormulis, A.Kazačkovs, G.Mačs,

Protokolē:
Projektu vadītājs
Valde ir lemttiesīga.

A.Marčenko
DARBA KĀRTĪBA

1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.
A.Bērziņš
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 2 no 28.06.2016).
A.Bērziņš
3. Par gatavošanos 38. Pasaules strādājošo un amatieru sporta konfederācijas (CSIT) Kongresam
17.-23. oktobrī, Rīgā
G.Gorbatenkova
4. Par Latgales Nūjošanas festivāla organizēšanu Daugavpilī 10. decembrī.
G.Gorbatenkova
5. Par gatavošanos CSIT Pasaules Strādājošo Sporta Spēlēm 2017. gada 13-18. jūnijā
G.Gorbatenkova
6. Par INWA konvenciju no 2016. gada 29. septembra līdz 02. oktobrim Veronā, Itālijā
G.Gorbatenkova

1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināša.
A.Bērziņš atklāj Valdes sēdi un piedāvā iepazīties ar darba kārtību un, ja nav iebildumu, apstiprināt to.
Valde nolēma:
Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2016. gada 13. septembra sēdes darba kārtību vienbalsīgi.
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 2 no 28.06.2016).
A.Bērziņš piedāvā izskatīts protokolu Nr. 2 no 28.06.2016.
Tiek izskatīts 2016.gada 28.jūnija Valdes sēdes protokols Nr.2.
Valde nolēma:
Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2016. gada 28. jūnija valdes sēdes protokolu
3. Par gatavošanos 38. Pasaules strādājošo un amatieru sporta konfederācijas (CSIT)
Kongresam 17.-23.oktorbrī Rīgā
A.Bērziņš dod vārdu G.Gorbatenkovai.
G.Gorbatenkova atgādina, ka līdz CSIT kongresam palika mēnesis un 4 dienas.
Kongresa nedēļā tā dalībnieki apmeklēs sporta objektus Rīgā, dalīsies pieredzē tautas sporta jomā un pārrunās spēļu organizatoriskos jautājumus, kuri varētu rasties CSIT un LTSA kopīgi organizēto Pasaules strādājošo un amatieru sporta spēļu gaitā (CSIT čempionāti 16 sporta veidos,
jauno sporta veidu paraugdemonstrējumi, speciāla programma senioriem (vecuma grupa 55+).
Pēc CSIT noteikumiem, 16. septembris ir pieteikšanās dalībai kongresā termiņa beigas. Uz šodienu mēs esam saņēmuši pieteikumus no 133 dalībniekiem. Lielāka daļa jau veica apmaksu, 25
cilvēki gaida vīzas. Visa informācija nosūtīta viesnīcai Tallink Hotel Riga, rezervētas konferenču
telpas, noslēgts līgums ar viesnīcu. Sadarbība ar viesnīcu novērtējama kā ļoti laba.
Tiek ieguldīts un turpinās darbs ar vīzām. G.Gorbatenkova pauž šaubas par vīzām Kamerūnas
delegācijām, jo LTSA vīžu jautājumos cieši sadarbojas ar LR Ārlietu Ministrijas Trešo sekretāri,
Ilzi Vītumu un viņa teica, ka var būt problēmas ar vīzām tieši Kamerūnai, neatkarīgi no tā, caur
kuru vēstniecību notiks pieteikšanas vīzām. LTSA cenšas palīdzēt kongresa dalībniekiem, sniedz
visu nepieciešamo atbalstu, laicīgi pieprasa PMLP un pārsūta tālāk ārzemju sporta organizāciju
pārstāvjiem ielūgumus vīzes pieprasīšanai, kā arī tieši griežās pie vēstniecībām ar lūgumu izsniegt vīzas kongresa dalībniekiem. G.Gorbatenkova prognozē, ka kongresā tomēr piedalīsies
mazāk nekā 133 dalībnieki.
Kopā ar CSIT tiek strādāts pie CSIT kongresa dienas kārtības , programma ir gandrīz gatava, tiek
veiktas pēdējās saskaņošanas. Provizoriska programma:


18. oktobrī ieplānota CSIT valdes sēde, kurā LTSA jāprezentē gatavība spēlēm.
A.Bērziņš nosaka, ka 18. oktobrī sēdē jāpiedalās organizācijas komitejas priekšsēdētājam
un rīcības komitejas vadītājai. A.Bērziņš uzdod G.Gorbatenkovai sagatavot prezentāciju
18. datumam, kur jāiekļauj visa informācijas par sporta bāzēm, viesnīcām,utt.



19. oktobrī plānota tehniskās komitejas sēde un LTSA jāprezentē plāns 20. oktobra sporta
objektu apskatei, kā arī gatavība spēlēm. A.Bērziņš uzdod G.Gorbatenkovai tehniskās
komisijas sēdes laikā 19. oktobrī prezentēt gatavību spēlēm un sniegt nepieciešamo
informāciju par sporta objektu apskates braucienu 20. oktobrī.



20. oktobrī no 9:00 līdz 14:30 notiks WSG paredzēto sporta objektu apskates brauciens.
15:00 ieplānota sporta veidu komisijas prezidentu un sekretāru un mūsu sporta veidu

sacensību galvenajiem tiesnešiem sēde. A.Bērziņš uzdod G.Gorbatenkovai sazināties ar
sacensību galvenajiem tiesnešiem un nodrošināt viņu klātbūtni sanāksmē 20. oktobrī.


21. oktobrī kongresā LTSA ir jāuzstājas ar prezentāciju par Pasaules strādājošo sporta
spēlēm Rīgā 2017.g.. A.Bērziņš uzdod G.Gorbatenkovai sagatavot vēstules LR Izglītības
un zinātnes ministram K.Šadurskim, LOK prezidentam A.Vrubļevskim, Izglītības un
zinātnes ministrijas sporta departamenta direktoram E.Severam un Latvijas Sporta
federāciju padomes valdes priekšsēdētājam E.Fogelim ar uzaicinājumu piedalīties
kongresā, lai ar uzrunu sveikt kongresa dalībniekus.



22. oktobrī plānota ekskursija pa Rīgu CSIT kongresa dalībniekiem.

G. Gorbatenkova informē, ka ir panākta vienošanās ar Latvijas Vieglatlētikas Savienības prezidentu (Valdes priekšsēdētāju) G.Zālīti un viņš ir piekritis kļūt par WSG 2017 sacensību direktoru. A.Bērziņš uzskata, ka šī ir laba ziņa, jo G.Zalītim ir liela pieredze starptautisko pasākumu organizēšanā, jo viņš kopā ar vieglatlētikas sportistiem piedalījās Olimpiskajās spēlēs un citās
starptautiskajās sacensībās. G.Zālītim ir ievērojama pieredze sporta menedžmenta jomā un labas
angļu valodas zināšanas.
G.Gorbatenkova saka, ka kongresa laikā LTSA kā kongresa organizatoriem jānodrošina angļufranču, franču-angļu sinhronā tulkošana. LTSA šīm nolūkam izvēlējās uzņēmumu KT Serviss,
bet joprojām ir grūtības ar tulku meklēšanu, jo Latvijā tādu tulku, kuri spētu veikt angļu-franču
un franču-angļu sinhronu tulkošanu ir ļoti maz. Pašlaik rit pārrunas ar vienu profesionālo tulku,
bet pakalpojuma cena ir ļoti augsta. Noteikti vajadzēs meklēt papildus finansējumu.
A.Bērzinš informē, ka ir uzrunājis LSFP Valdes priekšsēdētāju E.Fogeli un ir cerība, ka LTSA
varētu dabūt papildus finansējumu tulkiem. A.Bērziņš liek G.Gorbatenkovai sagatavot visu nepieciešamo informāciju LSFP.
G.Gorbatenkova informē, ka noslēguma vakariņas notiks Mazajā Ģildē. Telpas ir rezervētas,
bet jāsazinās vēlreiz ar Rīgas domi. A.Bērziņš lūdz G.Gorbatenkovu sazināties ar Rīgas domi
sakarā ar noslēguma vakariņām.
G.Gorbatenkova informē Valdi, ka CSIT kongresam plānots pasūtīt vairākas lietas un piedāvā
aplūkot skices CSIT kongresa baneriem, dalībnieku kartēm, lentēm, maisiņiem un krekliem.
A.Bērziņs lūdz valdi izteikt savas domas. Visi ir apmierināti, skices tiek apstiprinātas.
A.Bērziņš uzdod G.Gorbatenkovai sagatavot sekojošās vēstules Rīgas pilsētas izpilddirektoram,
WSG Rīcības komitejas vice-priekšsēdētājām Jurim Radzevičam:
- par transporta nodrošināšanu sporta objektu apskates braucienam 2016. gada 20. oktobrī.
- par transporta un angliski/franciski runājošo gidu nodrošināšanu ekskursijai CSIT kongresa dalībniekiem.
- par suvenīru paketi CSIT kongresa dalībniekiem (speciālās balvas organizāciju pārstāvjiem).
Valde nolēma:
3.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegtu informāciju.
3.2. Apstiprināt, ka CSIT sēdē 18. oktobrī jāpiedalās Organizācijas komitejas priekšsēdētājam un Rīcības komitejas vadītājai G.Gorbatenkovai, kā arī uzdot G.Gorbatenkovai sagatavot prezentāciju CSIT kongresam par LTSA gatavību spēlēm, kurā jāiekļauj visa informācijas par sporta bāzēm, viesnīcām, kā arī cita svarīga informācija par Pasaules strādājošo sporta spēlēm

3.3. Uzdot G.Gorbatenkovai tehniskās komisijas sēdes laikā 19. oktobrī prezentēt paveikto
darbu spēļu organizācijā un sniegt nepieciešamo informāciju par 20. oktobra sporta objekta apskates braucienu.
3.4. Uzdot G.Gorbatenkovai sazināties ar sacensību galvenajiem tiesnešiem un nodrošināt
viņu klātbūtni sanāksmē 20. oktobrī.
3.5. Uzdot G.Gorbatenkovai sagatavot vēstules LR Izglītības un zinātnes ministram
K.Šadurskim, LOK prezidentam A.Vrubļevskim, Izglītības un zinātnes ministrijas sporta
departamenta direktoram E.Severam ar uzaicinājumu piedalīties kongresā ar uzaicinājumu piedalīties kongresā, lai ar uzrunu sveikt kongresa dalībniekus.
3.6. A.Bērziņam un G.Gorbatenkovai sazināties ar Rīgas domi sakarā ar noslēguma vakariņām.
3.7. Apstiprināt skices kongresa baneriem, dalībnieku kartēm, lentēm, maisiņiem un krekliem un uzdot G.Gorbatenkovai nosūtīt tās drukāšanai, lai viss iepriekšminētais būtu gatavs pirms kongresa.
3.8. Uzdot G.Gorbatenkovai sagatavot sekojošas atgādinājuma vēstules Rīgas pilsētas izpilddirektoram, WSG Rīcības komitejas vice-priekšsēdētājam Jurim Radzēvičam:
- par transporta nodrošināšanu sporta objektu apskates braucienam 2016. gada 20. oktobrī.
- par transporta un angliski/franciski runājošo gidu nodrošināšanu ekskursijai CSIT kongresa dalībniekiem.
- par suvenīru paketi CSIT kongresa dalībniekiem (speciālās balvas organizāciju pārstāvjiem).
4. Par Latgales Nūjošanas festivāla organizēšanu Daugavpilī 10. decembrī.
G.Gorbatenkova ir gandarīta par to, ka sāk attīstīties nūjošana Latgalē.
Daugavpils dome rezervēja finansējumu EUR 700 apmērā un piedāvāja LTSA organizēt nūjošanas masu pasākumu. G.Gorbatenkova piedāvāja to nosaukt par Latgales nūjošanas festivālu un
rīkot to 2017. gada 10. decembrī. Izdala nolikumu. Lūgums apstiprināt nolikumu. A.Bērziņš apstiprina Latgales Nūjosanas festivāla nolikumu, liek G.Gorbatenkovai organizēt pasākumu.
Valde nolēma:
4.1. Apstiprināt Latgales Nūjošanas festivāla nolikumu.
4.2. Uzdot G.Gorbatenkovai organizēt masu nūjošanas pasākumu “Latgales Nūjošanas festivāls” Daugavpilī 2016. gada 10. decembrī.
5. Par gatavošanos CSIT Pasaules Strādājošo Sporta Spēlēm 2017. gada 13-18. jūnijā
G.Gorbatenkova ziņo, ka turpina strādāt Organizācijas komiteja un Rīcības komiteja. Pašlaik
lielāka uzmanība pievērsta CSIT kongresam oktobrī, jo tajā tiks apspriesti arī vairāki Pasaules
Strādājošo sporta spēļu organizatoriskie jautājumi.
G.Gorbatenkova saka, ka CSIT nosūtīja biedriem galīgo uzaicinājumu piedalīties Pasaules
Strādājoso Sporta spēlēs augusta sākumā, lai sniegtu mērķauditorijai papildus informāciju par
Pasaules Strādājošo Sporta spēļu programmu, dalības maksu pasākumā. Galīgais uzaicinājums ir
arī izvietots Pasaules strādājoso spēļu mājas lapā un CSIT mājas lapā.
G.Gorbatenkova ziņo, ka augusta beigās LTSA nosūtīja pašvaldībām vēstules ar informāciju
par Pasaules Strādājošo sporta spēlēm un aicinājumu piedalīties tajās, lai ar godu pārstāvētu Latviju. Pielikuma tika pievienota prezentācija par Pasaules Stradājošo sporta spēlēm.

A.Bērziņš pievērš valdes locekļu uzmanību, WSG darba grupas algu aprēķina projektam. Atalgojuma aprēķinā jāņem vērā, kurā brīdī konkrētā persona slēdzās klāt projektam, cik liels ir darba apjoms. Šajā tabulā redzams darba grupas atalgojuma aprēķins, kurā ņemts vērā, kurā brīdī
projekta dalībniekiem ir jāslēdzas klāt projektam pēc plāna. Sākot ar novembri ir jāsāk algot 4
cilvēki. A.Bērziņš uzsvēr, ka šīs nav galīgais aprēķins. A.Bērziņš arī piebilst, ka algu aprēķins
tapa pēc apspriešanas ar sacensību sporta direktoru G.Zālīti, kuram ir liela pieredze starptautisku
pasākumu rīkošanā. Tika piedāvātas summas, par kurām reāli varētu vienoties ar tiesnešiem.
Pārējās summas tika pieskaņotas šīm līmenim. Algas ir aprēķinātas no 2016. gada novembra līdz
2017. gada jūlija mēnesim. A. Bērziņš lūdz valdi pieņemt šos aprēķinus par pamatu un pilnvarot
A.Bērziņu pieņemt lēmumus turoties šīs tāmes rāmjos. Ja tāmes rāmji tiek pārkāpti, sasaukt valdes sēdi un kopīgi lemt par izmaiņam tāmē. Attiecībā uz G.Gorbatenkovu un pārējiem LTSA biroja darbiniekiem, kuri strādās WSG2017 –apmaksāt darbu WSG kā par projektu, papildus tiešajai algai..
J.Naglis piebilst, ka neskatoties uz to, ka plānots organizēt Pasaules strādājošo sporta spēles bez
zaudējumiem, vienalga jāņem vērā sliktākais scenārijs un jābūt gataviem samazināt izmaksas.
G.Gorbatenkova piebilst, ka galvenās izmaksas, kurām jāpievērš uzmanība, ir tiesnešu algas un
sporta bāzes. Vairāk skaidrības būs 15. februārī, jo līdz šim datumam dalībniekiem jāpiesakās un
jāsamaksā 50% no dalības maksas. Sākot ar 2017. gada spēlēm CSIT biedru organizācijas var
piedalīties spēlēs ar neierobežoto dalībnieku un komandu skaitu.
A. Bērziņš piedāvā visiem valdes locekļiem aktīvāk iesaistīties Pasaules strādājošo un amatieru
sporta spēļu organizācijā. A.Bērziņš uzsvēr, ka piedalīšanas šāda mēroga pasākuma organizācijā
ir ļoti vērtīga pieredze. A.Bērziņš informē valdi, ka piem. E.Eglāja piekrita atbildēt par citiem
čempionātiem un demonstratīviem sporta veidiem Pasaules strādājošo sporta spēļu projekta ietvaros. A.Bērziņš piedāvā apstiprināt lēmuma projektu.
Valde nolēma:
5.1. Pieņemt esošo informāciju zināšanai.
5.2. Pieņemt par pamatu WSG 2017 darba grupas algu aprēķinu.
5.3. Pilnvarot A. Bērziņu atbilstoši resursiem, iespējām un piedāvājumam darba tirgū šo
grafiku precizēt ievērojot taupības, samērīguma un labas pārvaldības principus.
5.4. Kopējās plānotās summas pārsniegšanas gadījumā grafiku no jauna iesniegt Valdē
apstiprināšanai.
5.5. Pēc WSG2017, atskaiti par darba samaksām spēļu sagatavošanā un norisē iesniegt
izskatīšanai Valdē.
6. Par INWA konventu no 2016. gada 29. septembra līdz 02. oktobrim Veronā, Itālijā.
G.Gorbatenkova informē valdi, ka no 2016. gada 29. septembra līdz 02. oktobrim notiks INWA
konvents. 29. septembrī notiks INWA valde sēde. G.Gorbatenkova piedalīsies kā valdes locekle
kā INWA valdes locekle. LTSA piedāvāja piedalīties nūjošanas treneriem/instruktoriem INWA
Konventā no 30. septembra līdz 1. oktobrim, jo tajā laikā notiks kvalifikācijas celšanas semināri.
A.Bērziņš jautā, vai kāds no Latvijas vēlās piedalīties. G.Gorbatenkova atbildēja, ka no Latvijas
vēlās piedalīties Roberts Radičuks.
Valde nolēma:
6.1. Pieņemt esošo informāciju zināšanai.
A.Bērziņš pasludina sapulci par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 17:00
Sēdi vadīja:
Protokolēja:

A.Bērziņš
A.Marčenko

