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Latvijas Tautas sporta asociācijas 

VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 2 
 

 

Dzirnavu ielā 147 k.1, Rīga 

2015.gada 09. aprīlī 

 

Sēde atklāta plkst. 15:00 

 

Sēdi vada:  LTSA Valdes priekšsēdētājs G.Mačs 

 

Piedalās:  Valdes locekļi          E.Eglāja, G.Gorbatenkova, G.Mačs,  

              A.Kazačkovs, A.Bērziņš, M. Pužuls 

        

Protokolē:  LTSA projektu vadītāja      K. Gorbatenkova 

 

Nepiedalās:                 Valdes locekļi         A.Vasiļjevs, I.Sormulis, J. Naglis                              

 

Valde ir lemttiesīga. 

          

 

Darba kārtība  

 

1. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 1 no 26. februāra 2015.)  

G.Mačs 

   

   

2. Par LTSA XIX Ziemas čempionāta noslēgumu    

G. Gorbatenkova 

 

 

3. Par XX Eiropas Strādājošo sporta spēlēm Ričionē, Itālijā 3.-7.06. 2015.g.  

         G. Gorbatenkova 

 

 

4. Par IV Pasaules Strādājošo sporta spēlēm Lignano, Itālijā 7.-14.06. 2015.g. un par 

spēļu rīkošanu Rīgā, 2017. gadā. 

         G. Gorbatenkova 

 

5. Par Pasaules Kompānijas Sporta Federācijas (WCSF) Kongresu 

         G. Gorbatenkova 

 

6. Par  iespēju organizēt (WCSF) 1. Pasaules Kompāniju sporta spēles Rīgā 2016. g. 

 

G. Gorbatenkova 

7.   Dažādi 
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1. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

Tiek izskatīts 2015.gada 26. februāra Valdes sēdes protokols Nr.1. 

Tiek izskatīta 2015. gada 09. aprīļa LTSA Valdes sēdes dienas kārtība. 

Valde nolēma: 

 1.1. Apstiprināt 2015.gada 26. februāra Valdes sēdes protokolu Nr.1. 

 1.2. Apstiprināt 2015. gada 09. aprīļa LTSA Valdes sēdes dienas kārtību. 

 

2. Par LTSA XIX Ziemas čempionāta noslēgumu 

G.Gorbatenkova informē, ka XIX LTSA Ziemas Čempionāts tuvojas beigām un spēļu fināli 

notiks 10. maijā Salaspils Sporta Centrā. Piedāvā apbalvot uzvarētājus ar medaļām un 

komandas ar diplomiem uz vietas, uzreiz pēc fināla spēlēm. Diplomi ir jau sagatavoti, atliek 

uzrakstīt tikai uzvarētāju komandu nosaukumus un medaļas ir jau pasūtītas.  

 

A.Bērizņš jautā, kāpēc jāapbalvo uz vietas, nevis rīkojot noslēguma balli?  

G. Gorbatenkova paskaidro, ka komandām mainījās sastāvi un ir daudz gados jaunu 

spēlētāju un viņus tādi pasākumi ne īpaši interesē. 

 

Valde nolēma: 

Pieņemt esošo informāciju zināšanai un veikt apbalvošanu uz vietas pēc fināla spēlēm. 

 

3. Par XX Eiropas Strādājošo sporta spēlēm Ričonē, Itālijā 3.-7.06. 2015.g.  

 

G.Gorbatenkova informē, ka ir pieteikušās 22 komandas, no tiem 141 spēlētājs un VIP ar 

līdzbraucējiem - 15 personas (saraksts pielikumā). LTSA piedāvāja čarter lidojumu no Rīgas 

līdz Rimini, bet Airbaltic piedāvāja tikai lielu 140 vietīgo lidmašīnu un rezultātā augstās cenas 

dēļ nevarējām nokomplektēt pilnu lidmašīnu. Taču 70 cilvēki palūdza palīdzēt nodrošināt 

pārlidojumu un transportu līdz Ričonei. Mēs arī piedāvājām pārlidojumu no Rīgas līdz Romai 

ar ekskursiju Romā un autobusa pārvadājumu no lidostas līdz Ričonei un atpakaļ, no Ričone 

līdz Milānai ar ekskursiju Milānā, nodrošinot transportu- lielo autobusu. Visi dalībnieki ir 

pieteikti un katram ir piešķirts un apstiprināts dalībnieka numurs, kā arī nodrošināta 

izvietošana attiecīgi pēc komandu pieprasījumiem.   

E.Eglāja jautā vai tas nozīmē, ka viss ir gatavs un komandas var doties uz sacensībām? 

G.Gorbatenkova atbild, ka kopumā, jā, vienīgi vēl var būt izmaiņas vārdiskos pieteikumos.  

G.Gorbatenkova ziņo, ka  Eiropas Strādājošo sporta spēļu laikā notiks EFCS 

Ģenerālasambleja un EFCS valdes sēde un ka abos pasākumos jāpiedalās LTSA valdes 

priekšsēdētājam G. Mačam un LTSA ģenerālsekretārei kā EFCS Vice prezidentei.  

Valde nolēma: 

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par Latvijas delegācijas dalību un gatavošanos 

Eiropas Strādājošo sporta spēlēm Ričonē, Itālijā. 

2. Uzdot G.Mačam un G.Gorbatenkovai  pārstāvēt LTSA Ģenerālasamblējā un EFCS 

valdes sēdē.  

3. Nozīmēt G.Maču par Latvijas delegācijas vadītāju un G.Gorbatenkovu par Latvijas 

delegācijas vadītāja vietnieci.  
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4. Par IV Pasaules Strādājošo sporta spēlēm Lignano, Itālijā 7.-14.06. 2015.gadā un 

par spēļu rīkošanu Rīgā, 2017. gadā.  

G.Gorbatenkova ziņo, ka ir pieteikušās divas sieviešu pludmales volejbola komandas, kopā 

9 dalībnieki. Visi dalībnieki ir piereģistrēti un dalības maksas ir apmaksātas. 

G.Mačs informē, ka CSIT Prezidents Haralds Bauers personīgi ir zvanījis un apsveicis ar 

izcīnīto iespēju Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēles rīkot Rīgā, 2017. gadā.  

A.Bērziņš piebilst, ka apsveicams darbs.  

G.Gorbatenkova informē, ka sakarā ar uzvaru LTSA valdei obligāti jāpiedalās IV Pasaules 

Strādājošo sporta spēlēs Lignano, Itālijā 7.-14.06. 2015.gadā. 

 

Valdes nolēma:  

1.Pieņemt zināšanai informāciju par Latvijas delegācijas dalību un gatavošanos IV 

Pasaules Strādājošo sporta spēlēs Lignano, Itālijā 7.-14.06. 2015. gadā.  

2. Deleģēt G.Maču un G.Gorbatenkovu pārstāvēt LTSA un mācīties, pārņemt pieredzi 

Pasaules Sporta spēļu rīkošanai Rīgā, 2017. gadā. 

 

 

5. Par Pasaules Kompānijas Sporta Federācijas (WCSF) Kongresu 

G. Gorbatenkova, apsveic G. Maču ar Pasaules Kompānijas Sporta Federācijas Vice-

prezidenta amata iegūšanu.  

G.Mačs informē, ka par agru apsveikt, ka darba ir ļoti daudz (dalībvalstis, sponsori u.c), ka šī 

ir jauna organizācija, pašlaik ir 21. dalībvalsts bet viss vēl ir priekšā.  

Valde nolēma: Pieņemt zināšanai un novēl G.Mačam būt aktīvam un ar godu pārstāvēt 

LTSA.   

 

6. Par iespēju organizēt (WCSF) 1. Pasaules Kompāniju sporta spēles Rīgā 2016. g. 

G.Gorbatenkova informē, ka LTSA ir saņēmusi piedāvājumu rīkot 1. Pasaules Kompāniju 

sporta spēles Rīgā 2016. gadā sakarā ar to, ka Grieķija ir atteikusies no spēļu rīkošanas savas 

finanšu situācijas dēļ un  Pasaules Kompānijas Sporta Federācijas prezidents vēlas, lai spēles 

tiktu organizētas ļoti augsta līmenī. Zinot LTSA pieredzi un organizācijas augsto līmeni, 

viņuprāt LTSA būtu ideāls kandidāts šāda līmeņa spēlēm, bet ir viens nosacījums - par sporta 

spēļu rīkošanu jāsamaksā licence - 50 000 EUR apmērā.  

 

Valde nolēma: uzdot G.Gorbatenkovai sagatavot sporta spēļu budžetu, informāciju par 

sporta spēļu bāzēm un viesnīcām līdz 20. aprīlim 

   

 

 

 

G.Mačs pasludina sapulci par slēgtu. 

Sēde slēgta plkst. 16:30 

 

 

Sēdi vadīja:          G.Mačs 

 

Protokolēja:          K. Gorbatenkova 

 


