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A.Bērziņš
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 4 no 08.12.2016).
A.Bērziņš
3. Par kopsapulces sasaukšanu.
A.Bērziņš
4. Par jaunu biedru uzņemšanu LTSA
G.Gorbatenkova
5. Par gatavošanos Pasaules Strādājošo sporta spēlēm WSG 2017
G.Gorbatenkova
6. Par INWA konferences rīkošanu Jūrmalā no 2.10.2017 līdz 08.10.2017.
G.Gorbatenkova
7. Dažādi

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:
1.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2017. gada 27. februāra sēdes darba
kārtību vienbalsīgi.
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 4 no 08.12.2016).
A.Bērziņš piedāvā izskatīts protokolu Nr. 4 no 08.12.2016.
Tiek izskatīts 2016.gada 08. decembra Valdes sēdes protokols Nr.4.
Valde nolēma:
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2016. gada 08. decembra valdes sēdes
protokolu.
3. Par kopsapulces sasaukšanu
A.Bērziņš informē, ka šogad ir jāsasauc kopsapulce, kurā būs jāpārvelē valde, jo pašreizējais
LTSA valdes locekļu pilnvaru termiņš ir līdz šī gada 24. aprīlim. Bet, ņemot vērā, ka šogad jūnijā notiks Pasaules Strādājošo sporta spēles, kas ir ļoti darbietilpīgs pasākums, A.Bērziņs piedāvā
laicīgi sasaukt kopsapulci un organizēt valdes pārvēlēšanas. A.Bērziņš piedāvā klātesošajiem apskatīties biedru sarakstu. A.Bērziņš informē, ka tām organizācijām, kuras laicīgi samaksājušas
biedru naudu ir pilntiesīgais statuss. Savukārt, tās organizācijas, kas nav samaksājušas, var piedalīties sanāksmē, bet nevar izvirzīt kandidātus un nevar balsot. Šīs lēmums akceptēts vienbalsīgi. Vēlēšanās notiks saskaņā ar biedrības “Latvijas Tautas sporta asociācija” vēlēšanu nolikumu.
Valdes locekļu skaits paliks nemainīgs (deviņi valdes locekļi).
G.Gorbatenkova piebilst, ka, saskaņā ar statūtiem, katrai no organizācijām, kas laicīgi samaksāja
biedru naudu, ir viena balss.
G.Gorbatenkova piedāvā nosūtīt katrai biedru organizācijai ziņu par plānoto sapulci, kā arī katrai
organizācijai jāpilnvaro persona, kas balsos (pilnvarai jābūt rakstiski apstiprinātai).
G.Gorbatenkova atgādina, ka sporta biedrībām biedrs skaitās tikai juridiska persona. Ja organizācija nav maksājusi biedru naudu 3 gadus un neatbild uz aicinājumu piedalīties pārvēlēšanas, tā
jāslēdz ārā.
A. Bērziņš piedāvā rīkot pārvēlēšanās 2017. gada 23.martā plkst.14:00 Zelta Boulinga un skvoša
centra telpās. Lemums pieņemts vienbalsīgi.
A.Bērziņš piedāva valdei padomāt par iespējamajiem kandidātiem, kurus varētu iekļaut valdē.
Valde nolēma:
3.1. Rīkot LTSA kopsapulci un pārvēlēšanas 2017. gada 23. martā plkst. 14:00 Zelta Boulinga un skvoša centrā.
4. Par jaunu biedru uzņemšanu LTSA
A. Bērziņš dod vārdu G.Gorbatenkovai sniegt informāciju.

G.Gorbatenkova informē, ka pieteikumu iestāties LTSA iesniedza Daugavpils biedrība Street
Spirit, kas agrāk bija Daugavpils Sporta pārvaldes sastāvā. Pašlaik organizācija ir Jaunatnes departamenta sastāvā kā struktūrvienība. G.Gorbatenkova aicina klātesošos pieņemt lēmumu par
Daugavpils biedrības Street Spirit uzņemšanu LTSA. Lēmums: pieņemt Daugavpils biedrību
Street Spirit LTSA.
G.Gorbatenkova aicina izskatīt Durbes novada domes pieteikumu pieņemt organizāciju LTSA.
Lēmums uzņemt Durbes novada domi par biedriem pieņemts vienbalsīgi.
G.Gorbatenkova aicina izskatīt Ropažu novada pašvaldības pieteikumu pieņemt organizāciju
LTSA. Lēmums uzņemt Ropažu novada pašvaldību par biedriem pieņemts vienbalsīgi.
G.Gorbatenkova aicina izskatīt Latvijas Orientēšanas federācijas pieteikumu pieņemt organizāciju LTSA. Lēmums uzņemt Latvijas Orientēšanas federāciju par biedru pieņemts vienbalsīgi.
G.Gorbatenkova informē, ka Petanka federācija atjaunoja savu biedru statusu LTSA, organizācija kādu laiku nebija aktīva, jo tajā mainījās vadība. Lēmums atjaunot LTSA biedru statusu
Petanka federācijai pieņemts vienbalsīgi.
G.Gorbatenkova aicina izskatīt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un Latvijas arodbiedības “Enerģija” pieteikumus pieņemt organizācijas LTSA. Lēmums uzņemt LBAS un Latvijas arodbiedību “Enerģija” par biedriem pieņemts vienbalsīgi.
Valde uzdod LTSA darbiniekiem nosūtīt vēstules jaunajiem biedriem par to uzņemšanu LTSA,
izrakstīt rēķinus, lai organizācija, ja tā grib balsot, vispirms apmaksātu rēķinu, kā arī informēt
biedrus par pārvēlēšanu datumu un laiku.
G.Gorbatenkova atbild, ka LTSA biroja darbinieki sagatavos formātu pilnvarai, lai būtu dokumentāls apliecinājums, ka cilvēks var pārstāvēt organizāciju sapulcē un ir lemttiesīgs.
Valde nolēma:
4.1. Uzņemt par biedriem Daugavpils biedrību Street Spirit, Ropažu novada pašvaldību,
Latvijas Orientēšanas federāciju, LBAS un Latvijas arodbiedību “Enerģija” un atjaunot
LTSA biedru statusu Petanka federācijai.
5. Par gatavošanos Pasaules Strādājošo sporta spēlēm WSG 2017
A.Bērziņš dod vārdu G. Gorbatenkovai.
G.Gorbatenkova stāsta, ka uz doto brīdi pieteicās 2692 dalībnieki. Pieteikšanās notiek tiešsaistes
platformā. Tiek nosauktas valstis, no kurām pieteicās dalībnieki. A.Bērziņš piebilst, ka pieteikšanās turpinās un būs atklāta līdz pat 2017. gada 7. maijam. No Latvijas pagaidām pieteicās ap
100 dalībnieku, bet tiek sagaidīts, ka pieteiksies vairāk. G.Zālītis uzskata, ka būtu labi jau redzēt
komandu skaitu, lai zinātu, kāda ir tendence. Viņš arī piebilst, ka jāslēdz līgumi ar sporta federācijām. G.Zālītis tiksies ar katru federāciju atsevišķi un izrunāt tāmes, kuras tās atsūtīja LTSA un
līdz 2017. gada 8. martam. G.Gorbatenkova informē klātesošos, ka sakarā ar to, ka lielāka daļa
dalībnieku pieteicās 3. zvaigžņu viesnīcu kategorijai, J.Naglim jāmeklē papildus izvietošanas iespējas šajā kategorijā. A.Bērziņš informē par sadarbību ar televīziju spēļu laikā. Viņš saka, ka
visdrīzāk tiks raidīti sižeti par spēlēm ziņās. Kā arī var izvērtēt sadarbības iespējas ar on-line
sporta televīziju “Sportacentrs.com”. G.Gorbatenkova informē par brīvprātīgajiem. Viņai bija
tikšanās ar divām ekspertēm šajā jautājumā, kuras organizēja brīvprātīgo darbu Koru Olimpiādē.
G.Gorbatenkova uzskata, ka šie cilvēki ir profesionāļi un viņiem var uzticēt brīvprātīgo piesaisti
un koordinēšanu Pasaules Strādājošo Sporta Spēļu laikā. G.Gorbatenkova nosauca klātesošajiem
provizorisko algu šiem speciālistiem. Vēl viena prasība ir 2 telefona numuri, viena no specialistēm pieprasīja, lai tiktu noslēgts patapinājumā līgums. G.Gorbatenkova uzskata, ka šie specialisti
var noņemt lielu daļu slodzes, kas saistīta ar brīvprātīgo piesaisti un koordinēšanu.
G.Gorbagtenkova skaidro, ka darbā ar brīvprātīgajiem ir noteiktas nianses, kuras jāņem vērā: vajag nodrošināt brīvprātīgajam pusdienas, lai nepilngadīgs nepaliktu vien un ilgāk par 23:00.

A.Bērziņs cer, ka tiks parakstīts īres līgums ar Skonto (jo šķērslis varētu būt Nacionālas izlases
spēles, kas plānotas uz 12.-13. jūniju). Savukārt, mēs nevaram pārcelt atklāšanas ceremoniju, jo
dalībnieki jau nopirka aviobiļetes.
G.Gorbatenkova piebilst, ka panākta vienošanās ar LaRocca par saviesīgiem vakara pasākumiem
spēļu dalībniekiem 14., 15. un 16. jūnijā. Vietas priekšrocības ir laba apsardze, nav papildus jādomā par izklaidi, vakara laikā ekrānos var raidīt spēļu interesantākus momentus. LaRocca klubs
arī piedāvāja nodrošināt ballītes atklāšanas un noslēguma ceremonijas vakaros (Skonto): uzbūvēt
mazu skatuvi, pieaicināt dīdžeju.
G.Gorbatenkova informē, ka atrasts risinājums hiropraktiķiem: fizioterapeitu organizācija, pēc
viņu dokumentu izpētes, var izsniegt apliecinājumu, ka tie drīkst praktizēt spēļu laikā. Kaut gan
visās spēļu vietās būs savi dakteri, mums, balstoties uz sadarbības līgumu starp FICS un CSIT, ir
jānodrošina hiropraktiķiem vieta, kur viņi varētu praktizēt. Parastu dakteru pakalpojumus dažas
federācijas jau ir ierēķinājušas tāmēs.
G.Gorbatenkova piebilst, ka pie Skonto stadiona atklāšanas un noslēguma laikā vajadzēs ātrās
palīdzības mašīna, kā arī vēl jāizrunā par parādi atklāšanas dienā.
A.Bērziņš informē, ka WSG-2017 reģistrācijas centrs būs Kongresu namā, apakšējā stāvā, kafejnīcas telpās.
G.Gorbatenkova piebilst par apbalvošanu, ka ir jāsaprot, cik daudz ir dalībnieki, ko var likt maisiņos. Viņa arī piebilst, ka nav vēl runāts par sagaidīšanu un aizvadīšanu. To varēs labāk plānot,
kad paradīsies iebraukšanas/izbraukšanas datumi. G.Gorbatenkova piebilst, ka vajag runāt ar lidostu Rīga, lai tur visu laiku būtu cilvēks, kas varētu koordinēt procesu, jārunā par autobusiem –
piemēram, ar Rīgas satiksmi.
G.Gorbatenkova piebilst par organizācijām, kas varētu piedāvāt savus pakalpojumus spēļu dalībniekiem info centrā: tūrisma aģentūras, auto noma utt.
G.Gorbatenkova stāsta, ka Drošības policijai jau bija tikšanās ar LTSA saistība ar lielu delegāciju no Izraēlas.
A.Bērziņš piebilst, ka tiks mēģināts panākt vienošanas ar Rīgas mežiem, lai Rīgas parkos varētu
norisināties demonstratīvie sporta veidi. G.Gorbatenkova piebilst, ka, diemžēl, tika atcelts apļu
vingrošanas čempionāts, jo ir pārāk dārgi pārvadāt inventāru.
A.Bērziņš saka, ka kārtējo WSG-2017 Orgkomitejas sēdi plāno sasaukt pēc nepieciešamības.
Valde nolēma:
5.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas un A.Bērziņa sniegto informāciju.
6. Par INWA konferences rīkošanu Jūrmalā no 2.10.2017 līdz 08.10.2017.
G.Gorbatenkova ziņo, ka 2017. gada oktobra sākumā Jūrmalā norisināsies Straptautiskās Nūjošanas federācijas (INWA) konference, kuras ietvaros notiks arī nūjošanas semināri, lekcijas un
nūjošanas treneru apmācības. G.Gorbatenkova ziņo, ka uz Jūrmalu varētu atbraukt dalībnieki no
Ķīnas, Japānas, Itālijas, Somijas un citām valstīm. G.Gorbatenkova informē, ka nosūtīta vēstule
Jūrmalas domei par šo pasākumu un lūgumu atbalstīt to.
Valde nolēma:
6.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju.
A.Bērziņš pasludina sapulci par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 17:10
Sēdi vadīja:
Protokolēja:

A.Bērziņš
A.Marčenko

