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Latvijas Tautas sporta asociācijas birojā 
Uzvaras bulvāris 10, Rīga, LV- 1083 
2020. gada 18. jūnijā 
 
Sākums plkst. 16:00 
 
    
Sēdi vada:  LTSA Valdes priekšsēdētājs    A.Bērziņš 
 
Piedalās:  Valdes locekļi                 A.Bērziņš, G.Gorbatenkova, E.Abrams, 
                                                                                       R.Mežeckis, M.Pužuls, E.Eglāja 

Nepiedalās:                 Valdes locekļi                 J.Naglis, A.Dišlers 

Protokolē:  Projektu vadītāja                        E.Eglāja 
 
Valde ir lemttiesīga.  
 

 
DARBA KĀRTĪBA 

 
1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.  

      A.Bērziņš 
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

      A.Bērziņš 

3. Par veiktajiem izmaiņām pasākumu plāna.    
                                                                                                  G.Gorbatenkova 
 

4. Par Starptautisko pasākumu pārcelšanu  
                                                                                                  G.Gorbatenkova 

 
5. Par Latvijas Veselības sporta nedēļas organizēšanu š. g. 26.10. - 01.11. 

                                                                                                  G.Gorbatenkova  
 

6. 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 2020. gada 18. jūnija sēdes darba 
kārtību vienbalsīgi. 

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 1 no 2020. gada 27. marta).  

A.Bērziņš piedāvā izskatīts protokolu Nr. 1 no 2020. gada 27.marta.  
 

Valde nolēma: 
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2020. gada 27. marta valdes sēdes 
protokolu. 

 

 3. Par veiktajiem izmaiņām pasākumu plāna. 

G.Gorbatenkova piedāvā klātesošajiem iepazīties ar veiktajām izmaņām  LTSA pasākumu 
plānā, sakarā ar vīrusa COVID-19 izplatību, Latvijas Saeimas 
Ministru Kabineta rīkojumiem par ārkārtējas situācijas izsludināšanu Latvijā.  
G.Gorbatenkova ziņo, ka 2020. gadā tiks rīkoti Latvijas čempionāts nūjošanā, bet būs tikai 
pieci posmi, gandrīz visi pasākumi pārcelti uz vēlāko laiku. Tiks pārcelta uz oktobra mēnesi 
Latvijas Veselības sporta nedēļa. Pārcelts uz 14.-18. jūliju liels labs pasākums “Vecāķu 
Beach Fest 2020”, kurā piedalās vairāk kā 600 dalībnieki -  jaunieši, amatieri un  Latvijas 
labākie pludmales volejbolisti. Tiek plānots, ka notiks 2020. gada jūnijā-augustā vasaras 
brīvlaikā LTSA atbalstītie pludmales volejbola treniņi sadarbībā ar Martiņas Pļaviņa Sporta 
klubu. Sagatavoti, ņemot vēra visus izmaiņas  finansiālie dokumenti un nosūtīti 
apstiprināšanai uz LSFP.  
 
Valde nolēma: 
3.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par LTSA pasākumu 
plānu 2020. gadam. 
3.2. Gorbatenkovai turpināt darbu, sekot līdzi situācijai COVID-19 valsti un atgādināt 

pasākumu organizatoriem par COVID-19 piesardzības un ierobežojošu pasākumu 

īstenošanu un attiecīgo noteikum ievērošanu.  

 
4. Par Starptautisko pasākumu  pārcelšanu. 

G.Gorbatenkova informē par Starptautisko pasākumu atcelšanu un  pārcelšanu.  

Atcelti: 

- 17. Starptautiskais strādājošo sporta festivāls  19.-24. jūnijā Albenā, Bulgārijā 
- CSIT čempionāts pludmales volejbolā 30.jūnijā – 6.jūlijā 2020.g. Akapulko, Meksikā 
- CSIT Čempionāts tennisā  26.jūlijā – 1.augustā 2020 – Pajulahtī, Somijā 
- CSIT peldēšana Oulū Somijā 26.- 30. augustā 2020.g. 
- Pasaules Kausi Nūjošanā 2020: 

o 22. augustā Pļaviņās, Latvijā 
o 11.-12. septembrī Petrovskā, Krievijā 
o 4. oktobrī  Nagano, Japānā 

 
Pārcelti: 

- Pasaules Kompāniju sporta spēles (WCSG)17.-21. jūnijā 2020.g. Atēnās, Grieķijā  uz 16.-

20. jūniju 2021.g. 



-  7. TAFISA Pasaules spēles Sports visiem 1.-7. oktobrī Lisabonā, Portugālē 2020.g. uz 
2021.g. 18.-24. jūniju 
G.Gorbatenkova piebilst, kā noteikti būs informācija par Kongresiem, Ģenerālajiem 
Asamblējam un citiem pasākumiem. 

 
Valde nolēma: 
4.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par Starptautisko 
pasākumu izmainām  2020. gadā. 
4.2. Gorbatenkovai turpināt darbu, sekot līdzi visam izmaiņām un savlaicīgi informēt 
organizācijas, kuras plānoja piedalīties Starptautiskajos pasākumos 
 

5. Par Latvijas Veselības sporta nedēļas organizēšanu š. g. 26.10. - 01.11. 
G.Gorbatenkova  ziņo, ka Latvijas Veselības sporta nedēļa parasti tiek organizēta maija 
mēneša pēdējā nedēļā, šogad bija plānots, ka tā notiks no 27. maija līdz 02. jūnijam, bet 
ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu par 
pandēmijas situāciju,  sakarā ar vīrusa “Covid 19” izplatību, Latvijas Saeimas 
Ministru Kabineta rīkojumiem par ārkārtējas situācijas izsludināšanu Latvijā, mēs bijām 
spiesti pārcelt šī pasākuma organizēšanu uz vēlāko laiku. 
Nosūtījām informāciju visām organizācijām, ka pasākums pārcelts. Konsultējoties ar dalību 
organizācijām pieņēmām lēmumu organizēt Latvijas Veselības sporta nedēļu no 26.oktobra 
līdz 1.novembrim.. Sagatavots nolikums, sākām izstrādāt afišu, baneru, flajeru sagataves.  
G.Gorbatenkova atgādina, ka Latvijas veselības sporta nedēļa šogad  notiks jau 9 reizi un ir 
daļa no Starptautiskās Sporta un Kultūras asociācijas (ISCA) MOVE WEEK kampaņas ar 
mērķi līdz 2020. gadam “iekustināt” par 100 miljoniem vairāk eiropiešu. 
G.Gorbatenkova aicina valdes locekļus aktīvi ņemt dalību Veselības sporta nedēļā 2020. 

 
Valde nolēma: 

5.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju.  

5.2. Uzdot G.Gorbatenkovai turpināt darbu, atgādināt pasākumu organizatoriem par 

COVID-19 piesardzības un ierobežojošo pasākumu īstenošanu un attiecīgo noteikumu 

ievērošanu. 

 

6. 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. 17:20 
 
         Sēdi vadīja:         A.Bērziņš 
 
         Protokolēja:          E.Eglāja 
 

  


