
 

Latvijas Tautas sporta asociācijas 
  

VALDES SĒDE Nr. 3 
 

 
Latvijas Tautas sporta asociācijas birojā 

Uzvaras bulvāris 10, LV-1048 

2019. gada 12.septembrī 

 

Sākums plkst. 16:00 

    

Sēdi vada:  LTSA Valdes priekšsēdētājs    A.Bērziņš 

 

Piedalās:  Valdes locekļi                 A.Bērziņš, G.Gorbatenkova, V.Aunītis, 

E.Abrams, R.Mežeckis, E.Eglāja 

Nepiedalās:                 Valdes locekļi                 M.Pužuls, 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 Eiropas Strādājošo  sporta spēļu Zalcburgā, Austrijā 2019. gada 26.-30. jūnijā un            

Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēļu Tortosā, Spānijā  2019. gada 2.-7. jūlijā    

rezultātiem. 

                G.Gorbatenkova 

4.  Par Latvijas Veselības nedēļas 2019. g. 27.05. - 02.06.  

rezultātiem un Latvijas Veselības nedēļas noslēguma pasākumu. 

                                                                                                                  G.Gorbatenkova 

      5.   Par TAFISA kongresu 2019.g. 12-18.novembris Tokijā, Japānā. 

 

                          

                

                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 2019. gada 12. septembra sēdes 

darba kārtību vienbalsīgi. 

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 2 no 2019. gada 19.jūnija ).  

            A.Bērziņš piedāvā izskatīt protokolu Nr. 2 no 2019. gada 19. jūnija 

 

 Valde nolēma: 

 2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2019. gada 19.jūnija valdes sēdes 

 protokolu.    
 

3. Par Eiropas Strādājošo  sporta spēļu Zalcburgā, Austrijā 2019. gada 26.-30. 

jūnijā un Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēļu Tortosā, Spānijā  2019. gada 

2.-7. jūlijā  rezultātiem. 

 G.Gorbatenkova ziņo: ECSG – Eiropas Strādājošo sporta spēles 2019.g. 26.-30.jūnijā  

Zalcburgā, Austrijā piedalījās  vairāk kā 7000 dalībnieku no 24 Eiropas valstīm. Lielākās 

delegācijas bija no Vācijas, Francijas, Austrijas 

Šogad Latviju pārstāvēja salīdzinoši neliela delegācija, bet startēja ar ļoti labiem 

rezultātiem. 

Nu jau tradicionāli volejbola jaukto komandu finālā spēlē komanda no Latvijas SK 

“Lokomotīve”, izcīnot arī šogad  1.vietu. 

Divas sudraba medaļas izcīnīja Latvijas Galda tenisa federācijas pārstāvji:  

2.vieta -  Ina Jozepsone un Georgijs Rubinšteins jauktajām komandām grupā 40+ 

2.vieta - Daina Ročāne un Vera Eriksone sievietēm 40+ 

Lieliskas spēles aizvadīja arī mūsu pārējās komandas, kurām diemžēl tikai nedaudz 

pietrūka veiksmes, tā piemēram -  handbolistiem no  Sporta kluba “Jūrmalas Sports” cīņā 

par 3-4 vietu, zaudējot 1. punktu, palika 4. vietā.      

WSG-2019 –6. Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēles 2019.g. 2.-7.jūlijā 

Tortosā, Spānijā piedalījās  ap 3000 dalībnieku no 37 pasaules valstīm. Šoreiz Latviju 

pārstāvēja 16 dalībnieki. Mūsu sportisti piedalījās petankā, pludmales volejbolā un 

vieglatlētikā. Kaut neliela pār-stāvniecība, bet izcīnītas medaļas. Fantastiskā cīņā, 

nedaudz piekāpjoties,mūsu meitenes uzvaru atdeva 2x jaunākām Austrijas komandas 

dalībniecēm.  

           V.Aunītis piebilst, ka rezultāti tiešām ļoti labi un varbūt varam padomāt, kā 

pateikties dalībniekiem par sasniegumiem un Latvijas sporta vārda nešanu starptautiskā 

arēnā. G.Gorbatenkova izsaka priekšlikumu lūgt dalībnieku audienci pie jaunā valsts 

prezidenta, kas tiek dēvēts par tautas prezidentu. Valdes locekļi vienbalsīgi atbalsta 

izteikto ierosi-nājumu.  

 

            Valde nolēma: 

           3.1.Pieņemt zināšanai saņemto informāciju un G.Gorbatenkovai sagatavot vēstuli ar   

           lūgumu prezidenta kancelejai. 

 

4. Par Latvijas Veselības nedēļas 2019. g. 27.05. - 02.06. rezultātiem un Latvijas 

Veselības nedēļas noslēguma pasākumu. 

            G.Gorbatenkova ziņo, ka saņemtas atskaites un apkopoti rezultāti par Latvijas veselības   

            nedēļu.  

Veselības nedēļu organizēja 202 pasākumu koordinatori, organizēti 702 pasākumi, 

palīdzēja 1852  brīvprātīgie, veselības nedēļā kopumā piedalījās 68989 dalībnieki. 

Pamatojoties uz mūsu organizācijas nolikumu, tika izvērtētas aktīvākās organizācijas. Ar 



rezultātiem var iepazīties apkopojumā.  Noslēguma pasākums ieplānots 3.oktobrī Pepsi 

boulinga un skvoša centrā, iesaistot pasākuma dalībniekus sportiskās aktivitātēs. 

Dalībniekiem tiks prezentēta spēle mamanet un dota iespēja pašiem piedalīties. Pieredzes 

apmaiņai lūdzām dalībniekus nodemonstrēt savā darbā pielietotas, inovatīvas aktivitātes.  

            Apbalvošanai ir jau pasūtīti sertifikāti organizatoriem, pateicības raksti organizācijām.    

            Aktīvākās organizācijas balvās saņems  sporta inventāru sporta preču firmā” LASA 100”. 

A.Bērziņš noklausoties ziņojumu, uzdod valdes locekļiem jautājumu par iespējamiem 

komentāriem, priekšlikumiem, jautājumiem.  

 

Valde nolēma:  

4.1. Pieņemt zināšanai saņemto informāciju. Uzdot G.Gorbatenkovai turpināt  

pasākuma organizēšanas darbus. 

 

5. Par TAFISA kongresu 2019.g. 12-18.novembris Tokijā, Japānā 

G.Gorbatenkova informē, ka pēc LTSA pasākumu plāna, tuvojās vienas no mūsu 

starptautiskajām organizācijām, kuras biedri mēs esam, TAFISA kongress 12.-18. 

novembrī Japānā, Tokijā. Paralēli kongresa norisei  15.novembrī norisināsies  TAFISA 

Ģenerālā asambleja. J.Naglis izsaka domu, ka tik nozīmīgu starptautisku organizāciju 

kongresā un Ģenerālajā asamblejā, kurā plānots  dokumenta  “TAFISA misija 2030” 

aktivitāšu “Sports visiem-ceļš uz labāku pasauli”, strādāt pie vietējām aktivitātēm 

dokumenta 12 tēmu ietvaros, Latvija jāpārstāv LTAS valdes priekšsēdētājam A.Bērziņam 

un valdes loceklei G.Gorbatenkovai .  

A.Bērziņš jautā, vai ir kāds no valdes locekļiem, kurš vēlētos piedalīties minētajos 

pasākumos. Visi valdes locekļi piekrita J.Nagļa izteikumam. 

 

Valde nolēma:  

5.1. Uz TAFISA kongresu un Ģenerālo asambleju deliģēt A.Bērziņu un 

G.Gorbatenkovu. G.Gorbatenkovai organizēt lidojuma biļešu iegādi un naktsmītņu 

rezervāciju.  

 

6. Par LTSA valdes locekļu dalību 42. CSIT kongresā Romā, Itālijā 2019. Gada 

22.-28. oktobrī. 

A.Bērziņš atgādina kolēģiem, ka pagājušajā valdes sēdē bija izteikts priekšlikums par 

piedalīšanos kongresā Romā, Itālijā.  

G.Gorbatenkova noziņo, ka interesentu nav. 

  

Valde nolēma:  

6.1.Komandēt G.Gorbatenkovu dalībai CSIT kongresā Itālijā, Romā 2019. g. 16.- 

            20. oktobrī un segt no LTSA līdzekļiem ar braucienu saistītas izmaksas    

            (izmitināšana, aviobiļetes, dienas nauda). 

 

            7.   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. 17.00 

 

 

              Sēdi vadīja:                       A.Bērziņš 

 

              Protokolēja:                                                                                                        E.Eglāja   


