
 

 

Latvijas Tautas sporta asociācijas 
  

VALDES SĒDE Nr. 4 
 
SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" birojā 
Turgeņeva  ielā 21 
2017. gada 5. septembrī 
Sākums plkst. 16:00 
    
Sēdi vada:  LTSA Valdes priekšsēdētājs    A.Bērziņš 
 
Piedalās:  Valdes locekļi                 A.Bērziņš, G.Gorbatenkova,J.Naglis,V.Aunītis, 

E.Eglāja, E.Abrams, A.Dišlers, R.Mežeckis 

Nepiedalās:                 Valdes loceklis     M.Pužuls 

Protokolē:  Projektu vadītāja                        A.Marčenko 
 
Valde ir lemttiesīga.  
 

DARBA KĀRTĪBA 
 

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

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
                      A.Bērziņš 

3. Par Latvijas Veselības nedēļas 2017. g. 29.05.- 04.06. rezultātiem                            
        A.Marčenko 

4. Par 5. Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēļu 
(WSG-2017, 13.-18. jūnijā, Rīgā ) norisi 

                                                                                                                         A.Bērziņš 
5. Par LTSA delegāciju Pasaules Strādājošo un amatieru  

sporta konfederācijas (CSIT) Kongresā  Eilatā, Izraēlā  
2017. g. 22.-28 .oktobrī 

                                                                                                                                A.Bērziņš 
6. Par līdzdalību  starptautiskā  konkursā par tiesībām rīkot Pasaules  

Kompāniju (amatieru) vasaras sporta spēles 2022.g., Jūrmalā  
                                                                                                                  G.Gorbatenkova 

 
7. Par pieteikšanos  „Latvijas Gada balvai sportā 2017”  

G.Gorbatenkova 
8. Dažādi.  



 

 

 
 

1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināša. 

A.Bērziņš atklāj valdes sēdi un piedāvā iepazīties ar darba kārtību un, ja nav iebildumu,   apstip-
rināt to. 
 
Valde nolēma: 
1.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2017. gada 5.septembra sēdes darba 
kārtību vienbalsīgi. 

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 3 no 2017. gada 23.maija ).  

A.Bērziņš piedāvā izskatīts un apstiprināt protokolu Nr. 3 no 2017. gada 23.maija.  
 
Valde nolēma: 
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2017. gada 23.maija valdes sēdes proto-
kolu. 

3. Par Latvijas Veselības nedēļas 2017. g. 29.05.- 04.06. rezultātiem 

A.Marčenko ziņo, ka veselības nedēļa notika jau 6. reizi. Pasākumā piedalās plašs organizāciju 
loks: pašvaldības, skolas, organizācijas, pirmsskolas izglītības iestādes, sporta centri, sporta sko-
las. Šogad pasākumā piedalījās 204 organizācijas un kopējais pasākumu skaits veselības nedēļas 
ietvaros sasniedza ap 500. Pasākums norisinājās ne tikai lielajās pilsētās, bet arī mazajos pagas-
tos. G.Gorbatenkova piebilst, ka salīdzinājumā ar Eiropas sporta nedēļu Veselības nedēļai (MO-
VE WEEK) pagaidām nav pietiekoši daudz sponsoru un tai ir piešķirts mazāks finansējums. Tā-
pēc jāstrādā pie sponsoru piesaistes, jo pasākumam ir potenciāls kļūt vēl populārākam un ir vai-
rākas organizācijas, kas pasākumā piedalās katru gadu. 
A.Marčenko ziņo, ka, saskaņā ar nolikumu par Veselības nedēļu ir apkopoti tās rezultāti un pie-
likumā ir saraksts ar aktīvākajām organizācijām, skolām, PII utt. Noslēguma pasākums ieplānots 
14. septembrī Zelta Boulinga un skvoša centrā. Sagatavoti sertifikāti organizatoriem un pateicī-
bas iestādēm. G.Gorbatenkova informē, ka šogad balvas aktīvākas organizācijas varēs saņemt 
“Lasa-100”, ar kuru sagatavots līgums parakstīšanai. Lūdzam valdes locekļus palīdzēt ar apbal-
vošanu.     
 
Valde nolēma: 
3.1. Uzdot projektu vadītājai A.Marčenko strādāt pie sponsoru piesaistes Veselības nedēļai 
2018 un panākt lielāku mediju uzmanību Veselības nedēļai. 

3.2. Organizēt Veselības nedēļas 2017 noslēguma pasākumu šī gada 14. septembrī Zelta 
Boulinga un skvoša centrā. 

4. Par 5. Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēļu (WSG-2017, 13.-18. jūnijā, Rīgā ) 
norisi 

A.Bērziņš pateicās G.Gorbatenkovai un LTSA kolektīvam par darbu Pasaules Strādājošo un 
amatieru sporta spēļu laikā. Spēlēs piedalījās 32 valstis un vairāk nekā 4000 dalībnieku (ieskaitot 
spēļu organizatoru komandu). Latvijas medaļu kopvērtējuma ir septītajā vietā, kas ir labs rezul-
tāts. Spēlēs piedalījās dažādu klubu un pašvaldību komandas, piem. LDz, Ventspils utt.). 
A.Bērziņs uzsver, ka kopumā atsauksmes par pasākumu gan no CSIT, gan no dalībniekiem ir 
pozitīvas. A.Bērziņš piebilst, ka sacensību laikā bija pāris traumas, bet medicīniska palīdzība tika 
nodrošināta operatīvi. Runājot par vīzām, A.Bērziņš uzsver, ka Latvijā iebrauca tikpat daudz ār-



 

 

zemnieku, cik izbrauca. Kopumā A.Bērziņš uzskata, ka LTSA veiksmīgi organizēja spēles, nes-
katoties uz problēmām ar reģistrācijas platformu, kuras darbu nodrošināja itāļu speciālisti (sas-
kaņā ar CSIT līgumu). Kā arī pēdējā brīdī Mamanet Ginesa rekords kļuva par Pasaules rekordu, 
jo kolēģi no Izraēlas nebija laicīgi panākuši vienošanās ar Ginesa rekorda komiteju. A.Bērziņš 
ziņo, ka labas atsauksmes par spēlēm tika arī saņemtas no Izglītības un zinātnes ministrijas. 
A.Bērziņš ziņo, ka tika veikts speciālais pasākuma ekonomiskās ietekmes pētījums, kura rezultā-
ti šomēnes jāiesniedz Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Izglītības un zinātnes minis-
trijai.  

 
Valde nolēma: 
4.1. Novērtēt LTSA darbu Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēļu organizācijā kā 
labu. 
  
5. Par LTSA delegāciju Pasaules Strādājošo un amatieru sporta konfederācijas (CSIT) 
Kongresā  Eilatā, Izraēlā 2017. g. 22.-28 .oktobrī. 

A.Bērziņš ziņo, ka LTSA delegācijai ir jāpiedalās CSIT kongresā Eilatā 22.-28. oktobrī, lai at-
skaitītos par Rīgā notikušajām spēlēm. A.Bērziņš piebilst, ka spēles Rīgā bija veiksmīgas arī tā-
pēc, ka labi nostrādāja tiesneši un sporta federācijas. 
A.Bērziņš piedāvā apstiprināt delegācijas sastāvu braucienam uz CSIT kongresu Eilatā 
A.Bērziņa, G.Gorbatenkova, G.Zālīša, A.Marčenko sastāvā. Iebildumu par delegācijas sastāvu 
nav. 
G.Gorbatenkova atgādina, ka, pamatojoties uz CSIT un LTSA līgumu par WSG-2017 rīkošanu, 
LTSA ir jāsagatavo grāmata par WSG-2017 un filma. Sagatavošanas darbi iet pēc plāna un viss 
būs gatavs līdz kongresam. Grāmatu varēs prezentēt kongresā Eilatā un dāvināt organizācijām, 
kas piedalījās spēlēs. Kongresa laikā jāprezentē arī video par spēlēm 7 minūšu garumā. 
G.Gorbatenkova saka, ka obligāti jāorganizē grāmatas prezentācija Latvijā, uz kuru LTSA uzai-
cinās dalībniekus, kas izcīnīja godalgotas vietas, sporta federācijas un citas organizācijas, kas 
ņēma dalību pasākuma organizēšanā. Grāmatas prezentācija Latvijā varētu notikt novembra mē-
nesī.  
 
Valde nolēma: 
5.1. Apstiprināt delegācijas sastāvu dalībai Pasaules Strādājošo un amatieru sporta konfe-
derācijas (CSIT) Kongresā  Eilatā, Izraēlā 2017. g. 22.-28 .oktobrī. 
 
6. Par līdzdalību  starptautiskā  konkursā par tiesībām rīkot Pasaules  Kompāniju 
(amatieru) vasaras sporta spēles 2022.g., Jūrmalā. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka WFCS (Pasaules  Kompāniju sporta federācija) izsludina konkursu uz 
4. Pasaules  Kompāniju (amatieru) sporta spēļu organizēšanu 2022. gadā. G.Gorbatenkova ziņo, 
ka šīs spēles pārsvarā notiek kurortos: piemēram, pirmās spēles 2016. gadā notika Palma de 
Maljorka, 2018. gada spēles notiks Francijā La Baule kurortā, 2020. Gadā spēles notiks Grieķija, 
Atēnās. 
M.Pužuls uzdod jautājumu, kādi ir noteikumi, lai piedalītos konkursā. 
G.Gorbatenkova skaidro, ka WFCS līdz 6. oktobrim jānosūta nodomu vēstule, kuru paraksta 
LTSA valdes priekšsēdētājs un Jūrmalas pilsētas mērs. Pilsētai, kurai būs piešķirtas tiesības rīkot 
šo pasākumu ir jāmaksā 60 tūkstoši EUR kā licence. A.Bērziņš uzdot G.Gorbatenkovai steidzami 
sagatavot vēstuli un visu nepieciešamo informāciju par spēlēm Jūrmalas domei. 



 

 

A.Bērziņš jautā vai valdei ir kādi iebildumi. Iebildumu nav, lēmums atbalstīt iniciatīvu 
piedalīties konkursā par iespēju rīkot Pasaules  Kompāniju amatieru vasaras sporta spēles 
2022.gadā Jūrmalā pieņemts vienbalsīgi.  
Valde nolēma: 

   6.1. Atbalstīt LTSA iniciatīvu piedalīties konkursā par iespēju rīkot Pasaules  Kompāniju 
amatieru vasaras sporta spēles 2022.gadā Jūrmalā. 

   6.2. G.Gorbatenkovai sagatavot vēstuli par Pasaules Kompāniju sporta spēlēm Jūrmalas 
domei. 

 
7. Par pieteikšanos „Latvijas Gada balvai sportā 2017“ 
A.Marčenko informē, ka šī gada 21. decembrī notiks pasākums „Latvijas Gada balva 
sportā 2017” un A.Marčenko uzskata, ka WSG-2017 ir valstij nozīmīgs pasākums, kura 
organizāciju augsti novērtēja tā dalībnieki, un būtu lietderīgi pieteikt šo pasākumu divās 
nominācijās: „Gada notikums Tautas sportā“ un „Gada sporta notikums“.  
A.Bērziņš piedāvā pieteikt Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēlēs (WSG-2017) 
dalībai „Latvijas Gada balva sportā 2017“. A.Dišlers un E.Abrams piedāvā palūgt Ārlietu 
Ministrijai un Rīgas domei atzinumus par šo pasākumu, kurus varētu pievienot 
pieteikumam.   
Lēmums par Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēļu pieteikšanu Latvijas Gada 
balvai sportā 2017 pieņemts vienbalsīgi. 
Valde nolēma: 
7.1. Uzdot LTSA pieteikt Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēles (WSG-
2017) Latvijas Gada balvai sportā 2017. 

 
                                                                                                                                

 
A.Bērziņš pasludina sapulci par slēgtu. 

Sēde slēgta plkst. 17:30 

Sēdi vadīja:          A.Bērziņš 

Protokolēja:           A.Marčenko 

  
 

 


