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Darba kārtība  

 

1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana 

G.Mačs 

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 2 no 09.04.2015).  

          G.Mačs 

3. Par  XX Eiropas Strādājošo sporta spēlēm 3.-7. jūnijā, Ričonē, Itālijā 

         G.Gorbatenkova 

        

4. Par IV Pasaules strādājošo un amatieru sporta spēlēm 7.-14. jūnijā, Lignano, Itālijā 

           G.Gorbatenkova 

5. Par 2.Starptautisko turnīru pludmales volejbolā 21.-22. augustā, Vecāķos 

           G.Gorbatenkova 

          

6. Par Eiropas Sporta nedēļu (EWOs) 2015. gadā  7.-13. septembris 

- 2015. gadā 21. jūlijā preses konferences organizēšana sadarbībā ar Eiropas Komisijas 

pārstāvniecību Latvijā 

           G.Gorbatenkova 

 

7. Par Pasaules strādājošo un amatieru konfederācijas (CSIT) Kongresu  2016. gadā un sporta 

spēlēm 2017. gadā, Rīgā 

- Darba grupas izveide 

- Darbības plāna izveide  

- CSIT pārstāvju sanāksme Rīgā (septembris) u.c. 

           G.Gorbatenkova 

 

8. Par Eiropas Kompāniju Sporta federācijas projektu “Aktīva darbavieta- veselīgs dzīvesveids” 

(AWHL) 

            

           G.Gorbatenkova 



 

9. Par Latvijas Veselības nedēļu (Move Week) 2015. gadā 21.-27. septembrī 

          G.Gorbatenkova 

 

 10. Par dalību CSIT Kongresā 2015. gadā 12.-18. oktobrī, Kankunā, Meksikā,  

    -TAFISA Kongresā 2015. gadā 14.-18. oktobrī Budapeštā, Ungārijā, 

    - INWA Konvencijā 2015. gadā, 09.-11. oktobrī Barselonā, Spānijā. 

G.Gorbatenkova 

  

G.Gorbatenkova 

 12.  Dažādi 

 

 

1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana  

 

Tiek izskatīta 2015. gada 08. jūlija LTSA Valdes sēdes dienas kārtība. 

 

Valde nolēma: 

Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2015.gada 8.jūlija sēdes darba kārtību. 

 

 

2. Latvijas Tautas sporta asociācijas  2015.gada 9. aprīļa sēdes protokola apstiprināšana 

 

Tiek izskatīts 2015.gada 9. aprīļa Valdes sēdes protokols Nr.2. 

 

Valde nolēma: 

Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2015.gada 9. aprīļa sēdes protokolu. 

 

3. Par XX Eiropas Strādājošo sporta spēlēm 3.-7. jūnijā, Ričonē, Itālijā  
 

G.Gorbatenkova informē, ka XX Eiropas strādājošo vasaras sporta spēlēs Ričonē piedalījās 

6000 dalībnieki no 25 valstīm. Eiropas Strādājošo sporta spēlēs sacensības notika 25 sporta 

veidos. Latviju pārstāvēja 22 komandas, no tiem 141 sportists un VIP ar līdzbraucējiem - 15 

personas.  Latvijas sportisti piedalījās 6 sporta veidos: volejbols, pludmales volejbols, futbols, 

šaušana, riteņbraukšana, vieglatlētika. 

XX Eiropas strādājošo vasaras sporta spēlēs Latvijas sportisti ieguva trīs zelta medaļas, divas 

sudrabu medaļas un trīs bronzas medaļas. Medaļas tika iegūtas šādos sporta veidos: zelta medaļas 

- volejbolā jauktajām komandām (komanda LDz Cargo), pludmales volejbolā sievietēm līdz 40 

gadiem (komanda Azur) un pludmales volejbolā vīriešiem pēc 40 gadiem (komanda Filkuls);  

sudrabu medaļas - volejbolā vīriešiem līdz 40 gadiem (komanda Madona),  pludmales volejbolā  

jauktajam komandām  (komanda Tropicana) un bronzas medaļas - volejbolā jauktajām komandām 

(komanda Smiltene), pludmales volejbolā vīriešiem pēc 40 gadiem (komanda Lidosta), pludmales 

volejbolā sievietēm līdz 40 gadiem (komanda Talsi), futbolā  no 18 – 40 gadiem (komanda LDz 

Cargo). Kopvērtējumā  Eiropas XX strādājošo vasaras sporta spēlēs Latvijas  izlase ieguva 12. 

vietu. Sportistu sporta spēļu kopējo statistika pielikumā.  

A.Bērziņš piebilst, ka Latvijas izlase Eiropas strādājošo vasaras sporta spēlēs sasniedza labu 

rezultātu. 

Valde nolēma: 

Pieņemt zināšanai informāciju par Latvijas sportistu panākumiem Eiropas strādājošo 

sporta spēlēs. 



 

 

 

4. Par IV Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēlēm 7.-14. jūnijā, Lignano, Itālijā 

 

G.Gorbatenkova informē klātesošos,   ka IV Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēlēs 

Latviju pārstāvēja divas sieviešu pludmales volejbola komandas, kopā 9 cilvēki.. Komandas 

pārstāvji izteica neapmierinātību ar spēļu organizāciju, jo sacensību programmā  komandas netika  

sadalītas pēc vecuma grupām. Pasaules IV strādājošo un amatieru sporta spēļu rezultāti  

pielikumā. 
 

Valde nolēma: 

Pieņemt zināšanai  biedrības “Latvijas Tautas sporta asociācijas” ģenerālsekretāres sniegto 

informāciju. 

 

5. Par 2. Starptautisko turnīru pludmales volejbolā 21.-22. augustā, Vecāķos 

 

G.Gorbatenkova informē, par  Starptautisko  turnīru pludmales volejbolā, kurš notiek Rīgā, 

Vecāķu pludmalē.  2014. gadā turnīrā piedalījās 61 komanda no dažādām valstīm: Lietuvas, 

Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas. Turnīrs notiek augusta trešajās brīvdienās. Dalībnieki atzīst, ka 

turnīrs ir ļoti labs un interesants un noteikti LTSA ir jāturpina šo tradīciju.  LTSA sagatavoja 

Starptautisko turnīru pludmales volejbolā  nolikumu un tāmi (pielikumā). Lai piesaistītu vel 

lielāku komandu skaitu un turnīrs būtu vel interesantāks  ir jāveido balvu fonds. Problēma ir tāda, 

ka ir sagatavoti visi nepieciešami dokumenti un iesniegti LDz lai parakstītu reklāmas līgumu, bet 

nezināmu iemeslu dēļ  nav informācijas pat tālāko virzību. G.Gorbatenkova šaubās,  ka līgums tiks 

parakstīts. Sakarā ar šo informāciju valdei ir jāpieņem lēmumu par balvas fondu.  

G.Gorbatenkova aicina klātesošos valdes locekļus izteikt ierosinājumus Starptautisko turnīru 

pludmales volejbolā nolikuma pilnveidošanai vai papildināšanai.  

A.Bērziņš piedāvā izskatīt iespēju  organizēt Starptautisko turnīru pludmales volejbolā Jūrmalā, jo 

tur ir labāk attīstīta infrastruktūra.  

G. Gorbatenkova norāda, ka  organizējot turnīru Vecāķos  pirms Pasaules Strādājošo un amatieru 

sporta spēlēm, kas notiks 2017. gadā Latvijā, tiks noskaidrots cik ir nepieciešams tribīņu, CW  

pasākumam u.c. 

J.Naglis norāda, ka turnīra norises vieta varētu būt Pludmales sporta centrs “Brazīlija”. 

G.Gorbatenkova norāda, ka Starptautisko turnīru pludmales volejbolā organizēšana Vecāķos dos 

iespēju labāk sagatavoties Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēlēm 2017. gadā. 

 

Valde nolēma: 

1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas Starptautiskā turnīra pludmales volejbolā 

21.-22. augustā Vecāķos  nolikumu. 

2. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas Starptautiskā turnīra pludmales volejbolā 

21.-22. augustā Vecāķos tāmi. 

3. Uzdot Latvijas Tautas sporta asociācijas valdei piesaistīt sponsorus Starptautiskā turnīra 

pludmales volejbolā 21.-22. augustā Vecāķos  balvu fondam 3 000 EUR apmērā. 

 

6. Par Eiropas Sporta nedēļu 2015. gadā 7.-13. septembris 

 

G.Gorbatenkova informē klātesošos par paveikto Eiropas Sporta nedēļu, kura notiks  2015. gadā  

7.-13. septembrī, par padarītiem darbiem. Ir nosūtītas ap 4000 vēstules pirmsskolas izglītības 

iestādēm, skolām, augstskolām, sporta un fitnesa klubiem, sporta federācijām, uzņēmumiem, 



nevalstiskām organizācijām un biedrībām, ministrijām, pašvaldībām, vēstniecībām, ar 

uzaicinājumu piedalīties Eiropas Sporta nedēļā.  

G.Gorbatenkova informē, ka LTSA izstrādāja Eiropas Sporta nedēļas programmu, kuras saturs 

balstās uz Eiropas Savienības priekšlikumiem. Eiropas Sporta nedēļas 2015 programma un 

pieteikumu foruma pielikumā. LTSA izveidojās laba sadarbība ar Eiropas Komisijas 

pārstāvniecību Latvijā.  

Izvēlēta Eiropas Sporta nedēļas vēstnese - trīskārtējā Eiropas čempione brīvajā cīņā Anastasija 

Grigorjeva. 2013. un 2014. gadā Grigorjeva tika atzīta par gada labāko sportisti Latvijā. Ir jau 

sagatavots video ar Anastasijas Grigorjevas uzaicinājumu Latvijas iedzīvotiem būt  fiziski 

aktīviem un ņemt aktīvu dalību pasākumos. Notiek pārrunas ar  Valsts prezidenta  kanceleju un 

Izglītības un zinātnes ministriju par prezidenta un izglītības ministres uzrunu Latvijas tautai 

piedalīties Eiropas Sporta nedēļā. 

Sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā 4. augustā Eiropas mājā  tiek plānota 

preses konferencē.  

 

Valde nolēma: 

1. Apstiprināt Eiropas Sporta nedēļas 2015 programmu. 

2. Uzdot Latvijas Tautas Sporta asociācijai iesaistīt vairāk vēstnieci Anastasiju Grigorjevu  

Eiropas Sporta nedēļas 2015  popularizēšanā. 

3. Uzdot Latvijas Tautas Sporta asociācijas Valdes priekšsēdētājam G. Mačam piedalīties 

preses konferencē š.g. 4. augustā Eiropas mājā. 

 

 

7. Par Pasaules strādājošo un amatieru konfederācijas (CSIT) Kongresu  2016. gadā un 

sporta spēlēm 2017. gadā, Rīgā 

 

G.Gorbatenkova informē klātesošos, ka 2017. gada oktobrī Rīgā ir jānotiek Pasaules strādājošo 

un amatieru sporta spēlēm (WSG). Pēc konfederācijas noteikumiem, vienu gadu pirms spēlēm, 

2016. gadā mums ir jāorganizē CSIT kongress, lai varētu iepazīstināt organizāciju par gatavību 

organizēt spēles. Lai spēles organizētu augstā līmeni ir nepieciešams veidot Organizācijas 

komiteju, Rīcības komiteju. Pielikumā Pasaules strādājošo un amatieru sporta spēļu projekts par 

Organizācijas komitejas  un Rīcības komitejas sastāvu, darbības plānu. 

A.Bērziņš norāda, ka nepieciešams  sagatavot visus  dokumentus, lai iesniegt  tos Latvijas 

Nacionālai Sporta padomei izskatīšanai finanšu piešķiršanai šīm pasākumam. 

J.Naglis norāda, ka steidzīgi ir jārezervē viesnīcas. 

G.Gorbatenkkova informē, ka ir uzrunātas trīs viesnīcas: Islande Hotel Riga, Radisson Blu Hotel 

Latvija,  Tallink Hotel Riga. Mums ir jākļaujas cenās kuras piedāvā CSIT, un tās ir:  vienvietīgais 

numurs - 90 EUR par dienu, divvietīgais numurs – 75 EUR uz cilvēku ar pilno pansiju. Viesnīcai 

nedrīkst būt zemāk par četrām zvaigznēm. 

J.Naglis saka, ka Rīgā par tādu cenu grūti ir atrast viesnīcu un piedāvā viesnīcu SemaraH Hotel 

Lielupe, Jurmalā. 

G.Gorbatenkova norāda, ka šis variants neder, jo viesnīcai jābūt obligāti tajā pilsētā, kur notiek 

sacensības un izteica priekšlikumu izvietot pasākuma dalībniekus viesnīcā Tallink Hotel Riga. 

G.Gorbatenkova informē, ka tika saņemta informācija no CSIT, ka šī gada WSG-2015 spēļu 

organizatori plāno ierasties Rīgā ar mērķi palīdzēt 2017. gada spēļu organizēšanā, bet tas nav 

iespējams, jo septembra mēnesis ir ļoti noslogots  ar pasakāmiem un neredz iespēju tos pieņemt. 

A.Kazačkovs norāda, ka ir jāsazinās CSIT, lai palūgtu organizatorus atbraukt uz Rīgu novembrī 

vai decembrī. 

  

Valde nolēma: 



1. Uzdot Latvijas Tautas sporta asociācijas prezidentam G.Mačam veidot Darba grupu 

Pasaules strādājošo un amatieru konfederācijas sporta spēlēm 2017. gadā Rīgā 

2. Uzdot Latvijas Tautas sporta asociācijas ģenerālsekretārei G.Gorbatenkovai  sagatavot 

nepaciešamos dokumentus un iesniegt LNSP sekretariātam  par CSIT Kongresu 2016. gadā 

un  Pasaules strādājošo un amatieru sporta spēlēm 2017. gadā Rīgā.   

3. Uzdot Latvijas Tautas sporta asociācijas ģenerālsekretārei G.Gorbatenkovai  kontaktēties 

ar CSIT pārstāvjiem, lai plānoto septembra sanāksmi Rīgā pārcelt uz novembra - decembra 

mēnesi.   

4. Uzdot Latvijas Tautas sporta asociācijas ģenerālsekretārei G.Gorbatenkovai  rezervēt 

viesnīcu Tallink Hotel Riga Pasaules strādājošo un amatieru konfederācijas (CSIT) 

Kongresu  2016. gadā, Rīgā rīkošanai. 

 
8. Par Eiropas Kompāniju Sporta federācijas projektu “Aktīva darbavieta - veselīgs 

dzīvesveids” (AWHL) 

G.Gorbatenkova informē par jauno Erasmus+ programmu “Aktīva darba vieta- veselīgs 

dzīvesveids”, kas notiks vairākās Latvijas pilsētās 2015.gada 20. -30. septembrī. “Aktīva darba 

vieta- veselīgs dzīvesveids” ir paredzēta strādājošiem un viņu ģimenēm, lai veicinātu sportu un 

fiziskas aktivitātes Eiropā, tai skaitā Latvijā. Šī pasākuma galvenais mērķis ir popularizēt veselīgu 

dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātes. 

Pasākuma ietvaros tiks organizēti jauni pasākumi un izmantotas esošās iniciatīvas, kas jau tagad 

veiksmīgi īstenotas Eiropas, valsts, reģionālā vai vietējā mērogā. Šim projektam EFCS izdala 

6000 EUR, bet no mūsu puses ir jāiegulda vel 20% līdzfinansējumam. 

Valde nolēma: 

Pieņemt zināšanai  biedrības “Latvijas Tautas Sporta asociācijas” ģenerālsekretāres sniegto 

informāciju un turpināt darbu pie pasākuma organizēšanas.  

 

 

9. Par Latvijas Veselības nedēļu 2015. gadā 21.-27. septembrī 

 

G.Gorbatenkova informē, ka  2015. gadā Latvijas Veselības nedēļa notiks 21. -27. septembrī.                   

Sabiedrība jau zina un gaida šo pasākumu, jo tas notiek jau 3 gadu pēc kārtas. Pagājušajā gadā 

Veselības nedēļā piedalījās 32000  cilvēku un šajā gadā tiek plānots vel palielināt dalībnieku 

skaitu. LTSA uzsāka aktīvu gatavošanos Veselības nedēļas organizēšanai, it īpaši piesaistot vairāk 

pašvaldības un organizācijas, lai šogad tā būtu vēl vērienīgāka kā iepriekšējos gadus.  

Tiek arī plānots darbs pie mediju piesaistīšanas, taču lielākā daļa publikācijas, intervijas radio un 

TV tiek plānota septembrī. Vēl ir jāpasūta lielie reklāmas banneri, T-krekli, afišas un piemiņas 

balvas, varētu būt pildspalvas. 

G.Gorbatenkova informē, ka šogad tiek mainīts Latvijas Veselības nedēļas  nolikums, jo 

pietrūkst  finanšu dalībnieku balvām. Ir saņemts finansējums no Starptautiskās Sporta un kultūras 

asociācijas - 5000 EUR, bet IZM līdzfinansējums Eiropas Veselības nedēļai ir pārdalīts uz Eiropas 

Sporta nedēļas projektu kā līdzfinansējums.    

G.Gorbatenkova norāda, ka jau laicīgi vajadzētu ieplānot  Eiropas Sporta nedēļas un Veselības 

nedēļas noslēguma pasākuma datumu un vietu. Viens no variantiem pasākuma vietai ir Latviešu 

Biedrības nams, un datums noslēguma pasākumam varētu būt oktobra beigās vai novembra 

sākumā. 

E.Eglāja piebilst, ka patiešām ļoti svarīgi organizēt noslēguma pasākumu, jo organizatori būs 

gandarīti, ja saņems pateicības rakstus par ieguldīto darbu.     



 

Valde nolēma: 

Pieņemt zināšanai  biedrības “Latvijas Tautas Sporta asociācijas” ģenerālsekretāres sniegto 

informāciju.  

 

10. Par dalību:  

- CSIT Kongresā 2015. gadā 12.-18. oktobrī, Kankunā, Meksikā, 

- TAFISA Kongresā 2015. gadā 14.-18. oktobrī Budapeštā, Ungārijā 

- 1INWA Konvencijā 2015. gadā, 09.-11. oktobrī Barselonā, Spānijā 

 

G.Gorbatenkova iepazīstina valdes locekļus ar starptautiskajiem pasākumiem, kuros Latvijas 

Tautas sporta asociācijai jānodrošina LTSA dalību: 

- CSIT Kongresā 2015. gadā 12.-18. oktobrī, Kankunā, Meksikā,  

 -TAFISA Kongresā 2015. gadā 14.-18. oktobrī Budapeštā, Ungārijā 

- INWA Konvencijā 2015. gadā, 09.-11. oktobrī Barselonā, Spānijā  

 

G.Gorbatenkova informē, ka  INWAs valde vēršas pie LTSA ar lūgumu deleģēt viņu INWA 

valdē. G.Gorbatenkova  norāda ka ir ļoti noslogota un viņa  ieteica  kandidātu  Roberts Radičuks. 

 

Valde nolēma: 

1. Komandēt G.Gorbatenkovu darbam  INWA Konvencijā Barselonā (Spānijā). 

2. Komandēt  G.Maču un G.Gorbatenkovu uz CSIT Kongresu, Kankunā, Meksikā.  

3. Uzdot  Latvijas Tautas sporta asociācijas ģenerālsekretārei G.Gorbatenkovai  sagatavot 

visu nepieciešamo informāciju CSIT Kongresa organizēšanai 2016. gadā Rīgā, kā arī CSIT 

Pasaules Sporta spēļu prezentēšanai (sagatavot prezentācijas materiālus un filmu par Rīgu) 

CSIT Kongresā laikā 2015. gadā 12.-18. oktobrī, Kankunā, Meksikā. 

4. Uzdot  Latvijas Tautas Sporta asociācijas ģenerālsekretārei G.Gorbatenkovai  nodrošināt 

LTSA pārstāvja dalību  TAFISA Kongresā Budapeštā (Ungārijā). 

4.  Deleģēt  INWA valdē Robertu  Radičuku. 

 

 

Valde nolēma: 

 

G.Mačš pasludina sapulci par slēgtu. 

Sēde slēgta plkst.17.30 

 

Sēdi vadīja:          G.Mačs 

 

 

Protokolēja:          E.Eglāja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. pielikums 

 

Eiropas XX strādājošo vasaras sporta spēļu rezultāti  Ričonē 3.-7. junījā  

 

 

Sacensībās piedalījās 6000 dalībnieki no 25 valstīm. Latviju pārstāvēja 141 sportists. Sacensības 

notika 25 sporta veidos. 

 
Volejbols jauktajām komandām   

1. vieta - LDz Cargo (26 komandu konkurencē) 
2. vieta - Smiltene   

9. vieta - Rīgas Siltums  

  

Volejbols sievietēm līdz 40. gadiem  

4. vieta - LDz Cargo   

 (26 komandu konkurencē) 

Volejbols vīriešiem līdz 40. gadiem  
2. vieta - Madona   

3. vieta - Lidosta   

  

Pludmales volejbols vīriešiem pēc 40 gadiem  

1. vieta - Filkuls (24 komandu konkurencē) 

  

Pludmales volejbols vīriešiem līdz 40 gadiem  
4. vieta - Filkuls (34 komandu konkurencē) 

5. vieta - Mareks/Aleksandrs  

  

Pludmales volejbols sievietēm līdz 40 gadiem  

1. vieta - Ažur  

2. vieta -Talsi   
  

Pludmales volejbols jauktajām komandām pēc 40 gadiem  

2. vieta - Tropicana (8. komandu konkurencē) 

  

Pludmales volejbols jauktajām komandām līdz 40 gadiem  

16. vieta - Filkuls (28 komandu konkurencē) 

  

Futbols no 18 līdz 40 gadiem  

3. vieta - LDz Cargo (8. komandu konkurencē) 

  

Futbols  (6+1) līdz 40 gadiem  

_ . vieta - “Liepājas papīrs” (42 komandu konkurencē) 

_ . vieta - “Ventspils naftas termināls”  

  

Šaušana ar gaisa pistoli   

24. vieta Dainis Liepa  (33 sportistu konkurencē) 

  

Riteņbraukšana:  

10. vieta – Trial vīriešiem no 18 līdz 30 gadiem (25 sportistu konkurencē) 

12. vieta – 50. km vīriešiem no 18 līdz 30 gadiem (25 sportistu konkurencē) 

20. vieta –vīriešiem no 41 līdz 50 gadiem (33 sportistu konkurencē) 
23. vieta – Trial vīriešiem no 41 līdz 50 gadiem (44 sportistu konkurencē) 



 


