
 
Latvijas Tautas sporta asociācijas 

  
VALDES SĒDE Nr. 3 

 

Latvijas Tautas sporta asociācijas birojā 
Vaļņu ielā 32, Rīga, LV-1050 
2017. gada 23. maijā 
Sākums plkst. 16:00 

Sēdi vada:  LTSA Valdes loceklis       A.Bērziņš 

Piedalās:  Valdes locekļi             A.Bērziņš, G.Gorbatenkova, J.Naglis,V.Aunītis, 
E.Eglāja, E.Abrams, A.Dišlers, R.Mežeckis, 
M.Pužuls 

Pieaicinātie                            G.Zālītis 

Protokolē:  Projektu vadītāja           A.Marčenko 

Valde ir lemttiesīga. 

1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.  
                       A.Bērziņš 

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 2 no 23.03.2017). 
                                                      A.Bērziņš 

3. Par Veselības nedēļu 2017 (29.05.2017 – 04.06.2017). 
A.Marčenko 

4. Par gatavību Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēlēm (WSG-2017). 
G.Gorbatenkova 

5. Par 5. Pasaules strādājošo un amatieru sporta spēļu (WSG 2017) 
pēcpasākuma analīzi (PPA). 

A.Bērziņš 
6. Par Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēļu noslēguma pasākumu. 

G.Gorbatenkova 
7. Par 3. Eiropas strādājošo sporta spēlēm Gentē. 

                       G.Gorbatenkova 
8. Dažādi.   



1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana. 
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 23. maija sēdes darba kārtību 
vienbalsīgi. 
 
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 2 no 23.03.2017).  
A.Bērziņš piedāvā izskatīts protokolu Nr. 2 no 23.03.2017.  
Tiek izskatīts 2017.gada 23. marta Valdes sēdes protokols Nr.2. 
Valde nolēma: 
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2017. gada 23. marta valdes sēdes protokolu. 
 
3. Par Veselības nedēļu 2017 (29.05.2017 – 04.06.2017) 
A.Marčenko ziņo, ka no šī gada 29. maija līdz 4. jūnijam visā Latvijā norisināsies Latvijas Veselības 
nedēļā 2017, kura ir daļa no Starptautiskās Sporta un Kultūras asociācijas (ISCA) MOVE week kampaņas 
ar mērķi līdz 2020. gadam “iekustināt” par 100 miljoniem vairāk eiropiešu. Pasākumos 60 Latvijas pilsētās 
piedalīsies vairāk nekā 50000 dalībnieku. Latvijas Tautas sporta asociācija rīko Latvijas veselības nedēļu 
jau 6. reizi. Īpaši aktīva ir Daugavpils pilsēta, kur Veselības nedēļas pasākumos piedalīsies 29 
organizācijas (skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, sporta skolas, sporta klubi). Interesantie pasākumi ir 
ieplānoti Talsu novadā, Latvijas krosmintona federācija Veselības nedēļas ietvaros organizēs bezmaksas 
krosmintona nodarbības Rīgā, katra skola un pirmsskolas izglītības iestāde cenšas piedāvāt saviem 
audzēkņiem daudzveidīgu un interesantu programmu (peim. sajūtu taka pašiem mazākajiem, pārgājieni, 
jautras stafetes, sacensības un konkursi). 
Veselības nedēļas rezultātus plānots apkopot pēc Pasaules Strādājošo sporta spēlēm augustā-septembrī, jo 
šī pasākuma sagatavošana prasa daudz laika un lielas noslogotības dēļ nav iespējams Veselības nedēļas 
aktīvāku dalībnieku apbalvošanu rīkot agrāk. 
G.Gorbatenkova aicina valdes locekļus aktīvi ņemt dalību Veselības nedēļā 2017. 

 
Valde nolēma: 
3.1. Pieņemt zināšanai A.Marčenko sniegto informāciju. 
 
4. Par gatavību Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēlēm (WSG-2017) 
G.Gorbatenkova ziņo, ka uz doto brīdi dalībai Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēlēs (WSG-2017) 
pieteicās vairāk nekā 3000 dalībnieku no 37 pasaules valstīm. Bet dalībnieku skaits varētu būt mazāks 
nekā plānots, jo dažām delegācijām ir problēmas ar vīzām un, iespējams, tās nevarēs laicīgi saņemt vīzas 
un atbraukt uz sacensībām Rīgā. Šāda situācijā ir dalībniekiem no, piemēram, Kamerūnas, Nepālas, 
Indijas. 
A.Bērziņš uzsver, ka spēļu organizēšanā pašlaik aktīvi tiek iesaistītas visas svarīgākās institūcijas 
(piemēram, drošības policija, pretterorisma centrs, pašvaldības policija). 
G.Gorbatenkova piebilst, ka pašlaik spēļu programmā ir iekļauti 15 oficiālie čempionāti un ka pašlaik tiek 
aktīvi strādāts pie demonstrējumu sporta veidu programmas (šo sporta veidu norises vietas būs Ķīpsalas 
pludmalē, Lucavsalā, Kronvalda parks un laukums pie Kongresu nama). Speciāla programma ir paredzēta 
senioriem, un aktivitātes norisināsies galvenokārt Arkādijas sporta centrā. 
G.Gorbatenkova ziņo, ka ir panākta vienošanās ar kompānijām, kas nodarbosies ar spēļu dalībnieku 
sagaidīšanu. 
J.Naglis ziņo, ka ar viesnīcām ir noslēgti līgumi par spēļu dalībnieku izmitināšanu. 
G.Zālītis ziņo, ka visas Latvijas sporta federācijas ir informētas par Pasaules strādājošo un amatieru 
sporta spēlēm, notiek pēdējie sacensību noteikumu saskaņošanas darbi, dažos sporta vedos galvenie 
tiesneši jau sāk veidot sacensību grafikus. Dažos sporta veidos (it īpaši komandu) grafikus salikt vēl nav 



iespējams, jo pieteikšanās vēl turpinās un delegācijas ievieš pēdējās korekcijas delegāciju sastāvos. 
Attiecīgi galīgais dalībnieku skaits un grafiki būs zināmi tad, kad dalībnieki iebrauks 13. jūnijā. 
G.Zālītis informē, ka ir paredzēts, ka pārsvarā sacensības norisināsies no 9:00 līdz 18:00. 
G.Gorbatenkova ziņo, ka atklāšanas ceremonija sāksies ar parādi no Esplanādes uz atklāšanas 
ceremonijas vietu – Skonto stadionu. 
G.Gorbatenkova piebilst, ka viņai ir šaubas par Mamanet Ginesa rekordu, jo no komunikācijas ar 
sadarbības partneriem no Izraēlas nav skaidrs, vai ar Ginesa pasaules rekordu komiteju ir panākta 
vienošanās. A.Bērziņš uzdot G.Gorbatenkovai sazināties ar Mamanet kustības pārstāvjiem Izraēlā, lai 
tiktu skaidrība par Mamanet Ginesa rekordu. 
G.Zālītis ziņo, ka ir pieņemts lēmums cīņas un O-Sport sacensības rīkot 15. vidusskolā, nevis Sporta 
manēžā kā bija plānots iepriekš. G.Gorbatenkova uzsver, ka Sporta manēžas pašreizējais stāvoklis neļauj 
rīkot tur sacensības. G.Gorbatenkova ziņo, ka pludmales cīņa notiks Ķīpsalas pludmalē. 
A.Bērziņš ziņo, ka pašlaik norisinās darbi, kas saistīti ar spēļu mārketingu un sabiedriskajām attiecībām. 
Darbs notiek saskaņā ar iepriekš sagatavotu un saskaņotu mediju plānu.   
  
Valde nolēma: 
4.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju. 

4.2. Uzdot G.Gorbatenkovai sazināties ar Mamanet kustības pārstāvjiem Izraēlā, lai noskaidrotu, 
vai 16. jūnijā Lucavsalā notiks Ginesa rekords. 

5. Par 5. Pasaules strādājošo un amatieru sporta spēļu (WSG 2017) pēcpasākuma analīzi (PPA) 

A.Bērziņš informē, ka saskaņā ar līgumu par piešķirto finansējumu projekta 5. Pasaules strādājošo un 
amatieru sporta spēļu īstenošanai no Ministrijas 2017.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 
“Sports” apakšprogrammas 09.16.00 “Dotācija nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu 
organizēšanai Latvijā” LTSA jāveic pēcpasākuma analīze (PPA) saskaņā ar Nacionālās sporta padomes 
(NSP) nosacījumiem pēc 2017. gada 29. martā apstiprinātās metodikas “Par liela mēroga sporta 
pasākumu ietekmi uz Latvijas ekonomiku”. A.Bērziņš uzrunāja SIA “P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”, 
kas piekrita veikt šo darbu. A.Bērziņš jautā, vai kādam no valdes locekļiem ir priekšlikumi/iebildumi. 
Iebildumu nav. A.Bērziņš uzdod LTSA darbiniekiem sagatavot visu nepieciešamo informāciju, lai SIA 
“P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības varētu veikt pēcpasākuma analīzi”. 

Valde nolēma: 
5.1. Uzdot LTSA darbiniekiem sagatavot visu nepieciešamo informāciju, lai SIA “P.R.A.E. 
Sabiedriskās attiecības” varētu veikt pēcpasākuma analīzi. 

6. Par Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēļu noslēguma pasākumu. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka pēc Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēlēm tiek plānots sarīkot  WSG-
2017 noslēguma pasākumu, uz kuru tiks uzaicināti federāciju pārstāvji, un to organizāciju un iestāžu 
pārstāvji, kuri atbalstīja Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēles Rīgā. Ar šo pasākumu LTSA 
vēlas pateikties visiem, kas bija iesaistīti spēļu organizēšanā. Pasākums ir ieplānots uz šī gada 13.jūliju 
un viena no iespējamām pasākuma norises vietām ir restorāns Sunset Lounge Riga. A.Bērziņš jautā 
valdei, vai tā atbalsta šo iniciatīvu. Valde atbalsta vienbalsīgi. 

Valde nolēma: 
6.1. Rīkot 2017. gada 13. jūlijā Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēļu noslēguma 
pasākumu restorānā Sunset Lounge Riga. 

 



7. Par 3. Eiropas strādājošo sporta spēlēm Gentē 

G.Gorbatenkova ziņo, ka šogad no 21. līdz 25. jūnijam notiks 21. Eiropas Strādājošo Sporta Spēles 
Gentē. Programmā ir iekļauti 23 sporta veidi. No Latvijas dalībai šīm pasākumam pieteicās tikai 2 
komandas: LDz Cargo un Rīgas Siltums. G.Gorbatenkova skaidro, ka mazs dalībnieku skaits ir 
skaidrojams ar to, ka organizatori nav panākuši vienošanas ar Gentes pilsētu par spēļu dalībnieku 
izvietošanas iespējām viesnīcās, tāpēc dalībniekiem ir jāmeklē viesnīcas pašiem. LDz komanda pati 
meklēja izvietošanu, Rīgas Siltums komanda piekrita LTSA piedāvātajām izvietošanas variantam. 
Vēl viens iemesls tam, kāpēc dalībnieku skaits samazinājās, ir Pasaules Strādājošo un amatieru sporta 
spēles Rīgā, kurās piedalīsies ap 280 dalībniekiem no Latvijas dažādiem uzņēmumiem un 
organizācijām, kuri parasti piedalās LTSA piedāvātajos starptautiskajos pasākumos ārzemēs.   

A.Bērziņš pasludina valdes sēdi par slēgtu. 
Sēde slēgta plkst. 17:25 
Sēdi vadīja:       A.Bērziņš 

Protokolēja:        A.Marčenko 


