
 

 

Latvijas Tautas sporta asociācijas 
  

VALDES SĒDE Nr. 3 
 
 
Latvijas Tautas sporta asociācijas birojā 
Vaļņu ielā 32, Rīga, LV-1050 
2018. gada 14.septembrī 
 
Sākums plkst. 16:00 
    
Sēdi vada:  LTSA Valdes priekšsēdētājs    A.Bērziņš 
 
Piedalās:  Valdes locekļi                 A.Bērziņš, G.Gorbatenkova, V.Aunītis, 

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

Nepiedalās:                 Valdes locekļi                 J.Naglis 

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 Pludmales volejbola turnīra 2018 pārcelšanu uz decembra mēnesi. 

        G.Gorbatenkova 

4. Par INWA konferenci 5.-7. oktobrī un G.Gorbatenkovas izvirzīšanu INWA valdē. 
                       G.Gorbatenkova 

5. Priekšlikumi LTSA darbības paplašināšanai un attīstībai. 
                         E. Spade 

6. Informācija par EFCS 22. Eiropas Kompāniju sporta spēlēm Zalcburgā 2019. gada 26. – 
30. jūnijā. 
                G.Gorbatenkova 

7. Informācija par 6. CSIT Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēlēm Tortosā, Spānijā 
2019. gada 2.-7. jūlijā. 
                G.Gorbatenkova 

8. Par atkārtotu pieteikšanos dalībai starptautiskajā  konkursā par tiesībām rīkot Pasaules  
Kompāniju vasaras sporta spēles 2022.g., Jūrmalā. 
                G.Gorbatenkova 

9. 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 2018. gada 14.septembra sēdes 
darba kārtību vienbalsīgi. 

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 2 no 2018. gada 29. jūnija).  

A.Bērziņš piedāvā izskatīts protokolu Nr. 2 no 2018. gada 29.jūnija.  
 
Valde nolēma: 
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2018. gada 29. jūnija valdes sēdes 
protokolu. 

3. Par Pludmales volejbola turnīra 2018 pārcelšanu uz decembra mēnesi.  

G. Gorbatenkova ziņo, ka iepriekš bija plānots organizēt pludmales volejbola turnīru sep-
tembrī O-Sands pludmales volejbola laukumos (6 laukumi ārā, 4 iekšā – var spēlēt, ja būs 
slikti laika apstākļi). Bet izanalizējot pludmales volejbola turnīru piedāvājumu tajā laikā, 
tika konstatēts, ka tiek rīkoti vairāki šāda veida pasākumi. G.Gorbatenkova piedāvā rīkot 
pludmales volejbola turnīru decembrī (no 27. līdz 29. decembrim) O-Sands pludmales vo-
lejbola laukumos Elektrum Olimpiskajā centrā. Jau vairāku gadu garumā šajā laikā LTSA 
un biedrība “Šmēdi” organizē pludmales volejbola turnīru jauniešiem skolēnu Ziemassvēt-
ku brīvlaikā un būtu loģiski, ja tajā pašā laikā notiktu arī turnīrs pieaugušajiem. Valde at-
balsta šo iniciatīvu vienbalsīgi.     

Valde nolēma: 
   3.1. Pieņemts zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju un pārcelt Pludmales 

volejbola turnīru uz 2018. gada decembra mēnesi. 
 3.2. Uzdot LTSA birojam veikt turnīra norisei nepieciešamus sagatavošanas darbus. 
 3.3. Apstiprināt Pludmales volejbola turnīra datumus un nolikumu. 
 

4. Par INWA konferenci 5.-7. oktobrī un G.Gorbatenkovas izvirzīšanu INWA valdē. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka 2018. gada oktobrī Somijā notiks INWA konference. Šogad no-
tiks arī valdes pārvēlēšanās. A.Bērziņš piedāvā virzīt G.Gorbatenkovas kandidatūru INWA 
valdē. Iebildumu nav. LTSA valde atbalsta G.Gorbatenkovas kandidatūras virzīšanu 
INWA valdē un komandē G.Gorbatenkovu dalībai INWA konferencē 5.-7. oktobrī.    

Valde nolēma: 

4.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par INWA konferenci 
5.-7. oktobrī Kiljavā, Somijā. 

4.2. Virzīt G.Gorbatenkovas kandidatūru INWA valdē. 

4.3. Komandēt G.Gorbatenkovu pārstāvet LTSA INWA konferencē 5.-7. oktobrī So-
mijā.   

 
5. Priekšlikumi LTSA darbības paplašināšanai un attīstībai. 



 

 

A.Bērziņš dod vārdu Edgaram Spadem sniegt informāciju. E.Spade prezentē savu ideju: 
veidot informatīvus pasākumus ar mērķi sniegt iedzīvotājiem informāciju par fizisko akti-
vitāšu / sporta nodarbību iespējām noteiktajā vieta, kā arī dot iespēju izmēģināt dažādus 
sporta veidus. E.Spade piedāvā izveidot platformu, kurā būtu apkopota informācija par ie-
dzīvotājiem pieejamām sporta nodarbībām/treniņiem un sporta laukumu / inventāra piee-
jamību. Kopā ar platformu varētu attīstīt arī mobilo lietotni. E.Spade piedāvā platformas 
izveidei piesaistīt biznesa inkubatorus. A.Bērziņš uzdod E.Spadem uz nākamo valdes sēdi 
sagatavot savas idejas detalizētāku plānu ar konkrētiem mērķiem un izmaksām. 
 

Valde nolēma: 

5.1. Pieņemt zināšanai E.Spades sniegto informāciju. 
5.2. Uzdot E.Spadem izstrādāt savas idejas biznesa plānu, kas iekļautu tās realizācijai 
nepieciešamās izmaksas, un prezentēt šo plānu nākamajā LTSA valdē. 
 
6. Informācija par EFCS 22. Eiropas Kompāniju sporta spēlēm Zalcburgā 2019. gada 
26. – 30. jūnijā. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka 2019. gadā no 26. līdz 30. jūnijam Zalcburgā norisināsies EFCS 
22. Eiropas Kompāniju sporta spēles. Informācija par šo pasākumu tiks nosūtīta visiem 
LTSA biedriem. Sacensības norisināsies 27 sporta veidos. Dalības maksa ir 175 EUR no 
cilvēka.  

Valde nolēma: 

6.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par EFCS 22. Kompāni-
ju sporta spēlēm. 
 
7. Informācija par 6. CSIT Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēlēm Tortosā, 
Spānijā 2019. gada 2.-7. jūlijā.   
 
G.Gorbatenkova ziņo, ka 2019. gada 2.-7. jūlijā Tortosā, Spānijā norisināsies 6. CSIT Pa-
saules Strādājošo un amatieru sporta spēles. Programmā ir 16 oficiālie čempionāti. Tāpat 
kā spēlēs Rīgā 2017. gadā būs arī citi čempionāti, demonstratīvie sporta veidi un speciāla 
programma senioriem. Galīga programma būs pieejama septembri, un informācija par šīm 
spēlēm tiks izsūtīta LTSA biedru organizācijām.     
 
Valde nolēma: 

7.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par 6. CSIT Pasaules 
Strādājošo un amatieru sporta spēlēm Tortosā, Spānijā 2019. gada 2.-7. jūlijā. 
 
8. Par atkārtotu pieteikšanos dalībai starptautiskajā  konkursā par tiesībām rīkot Pa-
saules Kompāniju vasaras sporta spēles 2022.g., Jūrmalā. 
 
G.Gorbatenkova ziņo, ka no Jūrmalas domes tika saņemts atteikums piedalīties konkursā 
par iespēju rīkot 2022. gada Pasaules kompāniju sporta spēles. G.Gorbatenkova uzskata, ka 
vēlreiz jāmēģinā uzrunāt Jūrmalas domi, jo pasākums ir ļoti interesants, un uz Jūrmalu va-
rētu atbraukt ap 5000 dalībnieku, kā arī cilvēki joprojām atceras 2001. gada LTSA rīkotās 
strādājošo spēles Jūrmalā, kas palielina Jūrmalas izredzes iegūt šo pasākumu.   
 



 

 

Valde nolēma: 

8.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju sniegto informāciju par 
izmaiņām pieteikšanās procedūrā konkursā par tiesībām rīkot Pasaules Kompāniju 
vasaras sporta spēles 2022. g., Jūrmalā. 
 
9. Dažādi. 
 
A.Bērziņš jautā, vai klātesošajiem ir papildus jautājumi vai komentāri. Papildus jautājumu 
un komentāru nav. 
 
A.Bērziņš pasludina sapulci par slēgtu. 
Sēde slēgta plkst. 17:40 
 
Sēdi vadīja:         A.Bērziņš 
 
Protokolēja:          A.Marčenko 


