
 

 

Latvijas Tautas sporta asociācijas 
  

VALDES SĒDE Nr. 6 
 
 
Latvijas Tautas sporta asociācijas birojā 
Vaļņu ielā 32, Rīga, LV-1050 
2017. gada 20. novembrī 
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 locekļi                 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 CSIT novērtējumu 5. Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēļu 
rīkošanai 13.-18. jūnijā Rīgā. 

                 A.Bērziņš 
4. Par 5. Pasaules strādājošo un amatieru sporta spēļu (WSG 2017) 

pēcpasākuma analīzes (PPA) rezultātiem. 
                 A.Bērziņš   

5. Par Latvijas Nūjošanas čempionāta kopvērtējuma apbalvošanu un nūjošanas 
10. gadu jubilejas atzīmēšanu. 

 G.Gorbatenkova   
6. Par dalību Pasaules Kompāniju (amatieru) sporta spēlēm 

La Baulē, Francijā 2018.g. 23.-28. maijā . 
G.Gorbatenkova 

7. Par LTSA un starptautisko pasākumu plāniem 2018. gadam. 
                  G.Gorbatenkova 

8. Par jaunu biedru uzņemšanu LTSA 
                G.Gorbatenkova 

9. 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 20.novembra sēdes darba 
kārtību vienbalsīgi. 

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 5 no 2017. gada 13. oktobra).  

A.Bērziņš piedāvā izskatīts protokolu Nr. 5 no 2017. gada 13. oktobra.  
 
Valde nolēma: 
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2017. gada 13. oktobra valdes sēdes pro-
tokolu. 

3. Par  CSIT novērtējumu 5. Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēļu rīkošanai 13.-
18. jūnijā Rīgā. 

A.Bērziņš ziņo, ka kongresā Izraēlā Pasaules Strādājošo un amatieru konfederācija (CSIT) augsti 
novērtēja LTSA sagatavoto grāmatu un filmu par 5. Pasaules strādājošo un amatieru sporta 
spēlēm Rīgā, kā arī kopumā spēļu organizācija saņēma vērtējumu starp „ļoti labi“ un „izcili“. 
CSIT īpaši atzīmēja sporta sacensību labu organizāciju, labas sporta bāzes un labu tiesnešu 
darbu. Augsti tika novērtēti arī saviesīgie pasākumi, atklāšanas un noslēguma ceremonija, 
reģistrācijas centra darbs. 
A.Bērziņš pateicas LTSA komandai par darbu Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēļu 
laikā. 

Valde nolēma: 
3.1. Pieņemt zināšanai A.Bērziņa sniegto informāciju. 

4. Par 5. Pasaules strādājošo un amatieru sporta spēļu (WSG 2017) pēcpasākuma analīzes 
(PPA) rezultātiem. 

A.Bērziņš ziņo, ka pētījums sagatavots un iesniegts Ekonomikas ministrijā, Finanšu ministrijā un 
Izglītības un zinātnes ministrijā. A.Bērziņš aicina klātesošos iepazīties ar pētījuma rezultātiem. 
A.Bērziņš uzsvēr, ka pasākums ir devis nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecībai. PPA aprēķini un 
analīze parāda, ka WSG 2017 Pasākums ir piesaistījis 4,26 miljonus ārvalstu viesu līdzekļu, bet 
kopā ar vietējo viesu līdzekļiem – 5,22 miljonus, kas apliecina, ka pasākums ir devis nozīmīgu 
ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Tāpat aprēķini un analīze liecina, ka iespējamie valsts budžeta 
ieņēmumi no ārvalstu viesu tēriņiem ir 506 tūkstoši EUR, bet kopējie – 733 tūkstoši EUR.  Dati 
arī parāda, ka valsts un pašvaldības atbalstam ir izšķiroša loma, lai šāds Pasākums norisinātos 
bez zaudējumiem, taču atbalsts ir atmaksājies, un ikviens ieguldītais EUR ir piesaistījis gandrīz 
12 reizes lielākus finanšu līdzekļus. Pasākums palielināja Latvijas atpazīstamību ārzemēs, jo 
daudzi šeit atbraukušie sacensību dalībnieki "atklāja" sev Latviju un ieguva pozitīvu iespaidu. 
Turpmāk viņi kā Latvijas "vēstneši" palīdzēs veidot pozitīvu Latvijas tēlu un reputāciju savās 
mītnes zemēs, un tas savukārt radīs interesi ārvalstniekiem apmeklēt Latviju, tērēt šeit savus lī-
dzekļus un tādā veidā dot savu ieguldījumu valsts ekonomikā. 



 

 

Runājot par spēļu integrēto mārketinga komunikāciju stratēģiju, A.Bērziņš uzsver, ka veiksmīgas 
stratēģijas īstenošana palīdzēja sasniegt intensīvu facebook.com/sportsvisiem profila izaugsmi ar 
kāpumu pasākuma laikā un proporcionāli kopējam sekotāju skaitam, kas tika dubultots notikuma 
laikā, organiski panākot aizsniedzamību un WSG 2017 saturā iesaistot gandrīz 250 000 cilvēku. 
Laikā no 1. jūnija līdz 24. jūnijam CSIT facebook profils facebook.com/csit.wsg guva 19 500 
jaunu sekotāju, kas summāri veidoja 147 229 lapas sekotāju jūnija beigās. Summāri – divos tī-
mekļa pamatavotos (csit.tv un wsg2017.com) saturs par WSG piesaistīja vairāk nekā 45 tūksto-
šus unikālo apmeklētāju, kas iepazinās ar spēļu norises dokumentiem, informāciju par notikumu 
un kopējo spēļu atbalsi ģenerētajos ziņu materiālos šajās, no satura viedokļa centrālajās tīmekļa 
vietnēs. Vietnē csit.tv tika novērots apmeklētāju pieaugums – 25 113 unikālie apmeklējumi jūni-
jā (kas ir par 35% vairāk nekā iepriekšējā mēnesī), kopā pārskatot 396502 vietnes lapas un vei-
dojot vairāk nekā 1022890 klikšķu no CSIT dalībvalstu un citu interesentu ģeogrāfiskā spektra. 
Kopumā spēļu laikā radītais saturs (20 dažu minūšu sižeti) noskatīts vairāk nekā 93 tūkstošu rei-
žu. Izmantojot sekmīgu komunikāciju kā spēļu digitālajās platformās, tā fiziskajā vidē – WSG 
reģistrācijas centrā, kurā tika attēlots spēļu plakāts un mērķtiecīgi novirzītas dalībnieku aktivitā-
tes, Latvijas spēļu rīkotājiem izdevās vairot par vairāk nekā 360% instagram auditoriju. 

Valde nolēma: 

4.1. Pieņemt zināšanai A.Bērziņa sniegto informāciju. 

5. Par Latvijas Nūjošanas čempionāta kopvērtējuma apbalvošanu un nūjošanas 10. gadu 
jubilejas atzīmēšanu 

G.Gorbatenkova ziņo, ka no 2017. gada 2. oktobra līdz 8. oktobrim Jūrmalā norisinājās 
Starptautiskās Nūjošanas federācijas (INWA) konference, kurā piedalījās ap 40 nūjošanas 
profesionāļiem (ieskaitot starptautiskus trenerus) no tādām valstīm kā Itālija, Japāna, Ķīna, 
Somija, Spānija u.c. Visi dalībnieki bija sajusmā par pasākuma organizāciju. 

G.Gorbatenkova piebilst, ka šī gada jūnijā Pasaules Strādājošo un amatieru spēļu laikā notika 
pirmais Pasaules kauss nūjošanā. Bet pirmais pasākums nūjošanā notika 10 gadus atpakaļ 2007. 
gadā. Līdz ar to G.Gorbatenkova piedāvā atbalstīt ideju rīkot nūjošanas 10. gadu jubilejas 
pasākumu šī gada decembra sākumā. Šo notikumu varētu apvienot ar 2017. gada Latvijas 
nūjošanas čempionāta kopvērtējuma apbalvošanu. Pasākumā varētu piedalīties līdz 100 
cilvēkiem. Pasākumu plānots rīkot „Koka Rīga“ telpās 9. decembrī. A.Bērziņš uzskata, ka ir 
īpaši svarīgi uzsvērt, ka LTSA bija pirmā organizācija, kas ieviesa nūjošanu kā fizisko aktivitāti 
Latvijā. 
Lēmums par nūjošanas sporta veida 10. gadu jubilejas atzīmēšanu Latvijā pieņemts vienbalsīgi. 
E.Abrams jautā, vai ir iespēja juridiski nostiprināt LTSA tiesības, lai jebkurš nūjošnas pasākums 
varētu būt rīkots saskaņā ar LTSA. E.Eglāja atbild, ka pašlaik, saskaņā ar sporta likumu, jebkurš 
var rīkot pasākumus. LTSA valde uzskata, ka jābūt noteiktai kvalitātes zīmei sportā jomā, kura 
apliecinātu rīkota pasākuma kvalitāti.     
 
Valde nolēma: 

   5.1. Uzdot Gaļinai Gorbatenkovai organizēt nūjošanas sporta veida 10. gadu jubilejas pa-
sākumu 2017. gada decembra sākumā.  

 
6.  Par dalību Pasaules Kompāniju (amatieru) sporta spēlēs La Baulē, Francijā 2018.g. 23.-
27. maijā. 

G.Gorbatenkova atgādina, ka līdz decembra beigām notiek pieteikšanās Pasaules Kompāniju 
(amatieru) sporta spēlēm La Baulē, Francijā 2018.g. 23.-27. maijā. Pagaidām pieteicās 10 cilvēki 



 

 

(vīriešu pludmales volejbola komanda ”Teters/Adlers” no Alūksnes, sieviešu pludmales 
volejbola komanda ”Ekurs”, Smiltenes volejbola komanda), bet G.Gorbatenkova uzskata, ka 
dalībnieku skaits noteikti būs lielāks, jo Rīgas Siltums palūdza palīdzību transporta 
nodrošināšanai no Rīgas uz Labolu (lidmašīna, autobuss). Izrāda interesi arī Latvijas Dzelzceļa 
komanda, galda tenisa spēlētāji no Latvijas Galda tenisa federācijas. A.Bērziņš uzdod 
G.Gorbatenkovai un LTSA birojam sazināties ar LTSA biedru organizācijam, sporta 
federācijām, lai atgādinātu viņiem par pasākumu. 
 
Valde nolēma: 

   6.1. Uzdot LTSA darbiniekiem sazināties ar LTSA biedriem, sporta federācijām u.c. un ai-
cināt piedalīties  
 
7.   Par  LTSA un starptautisko pasākumu plāniem 2018. gadam 

G.Gorbatenkova piedāvā LTSA valdei LTSA pasākumu plānus 2018. gadam (pielikumā). 
A.Bērziņš piedāvā pieņemt par pamatu G.Gorbatenkovas piedāvātos LTSA un starptautisko 
pasākumu plānus 2018. gadam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. A.Bērziņš jautā, vai LTSA valdes 
locekļiem ir priekšlikumi vai papildinājumi šiem plāniem. E.Abrams piedāvā iesaistīt pasākumā 
„Latvija soļo“ kardiologus. G.Gorbatenkova piedāvā atjaunot darba kolektīvu (uzņēmumu) spēļu 
tradīciju. G.Gorbatenkova piebilst, ka starptautisko pasākumu plānam vēl iespējami 
papildinājumi 2018. gadā.   

Valde nolēma: 
   7.1. Pieņemt par pamatu G.Gorbatenkovas izstrādātus LTSA un starptautisko pasākuma 

plānus 2018. gadam. 
 

8.   Par  jaunu biedru uzņemšanu LTSA. 

G.Gorbatenkova informē, ka pieteikumu iestāties LTSA iesniedza biedrība “Mārtiņa Pļaviņa 
sporta klubs”. G.Gorbatenkova aicina klātesošos pieņemt lēmumu par “Mārtiņa Pļaviņa sporta 
kluba” uzņemšanu LTSA. Lēmums: pieņemt “Mārtiņa Pļaviņa sporta klubu” LTSA. 
 

Valde nolēma: 
   8.1. Pieņemt par pamatu G.Gorbatenkovas izstrādātus LTSA un starptautisko pasākuma 

plānus 2018. gadam. 
 
 
A.Bērziņš pasludina sapulci par slēgtu. 
Sēde slēgta plkst. 17:30 
 
Sēdi vadīja:          A.Bērziņš 
 
Protokolēja:           A.Marčenko 


