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1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana. 

A.Katkēvičs atklāj valdes sēdi un piedāvā iepazīties ar darba kārtību un, ja nav iebildumu, 
apstiprināt to. 
 
Valde nolēma: 
1.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2021. gada 16. jūnija sēdes  darba 
kārtību vienbalsīgi. 

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 2 no 2021. gada 22. aprīļa). 
  
 A.Katkēvičs piedāvā izskatīt protokolu Nr. 2 no 2021. gada 22. aprīļa. 
 
Valde nolēma: 
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2021. gada 22. aprīļa valdes sēdes 
protokolu.     

3. Par valdes locekļu iesaisti un ieguldījumu LTSA turpmākajā attīstībā. 
 
A.Katkēvičs piedāvā katram no klātesošajiem valdes locekļiem prezentēt savu LTSA 
turpmākās attīstības vīziju un padiskutēt par šo tēmu. 
J.Naglis piedāvā savu palīdzību jautājumos, kas attiecas uz LSFP jaunajām iniciatīvām, 
piem. pašlaik notiek diskusijas par IZM sagatavoto projektu par sportistu licencēšanu, kas 
nav tik vienkārši traktējams amatieru sporta kontekstā, jo daudzās amatieru sporta 
organizācijās (tostarp arī LTSA) licencēšana pašlaik nepastāv, bet, iespējams, ka nākotnē 
licencēto sportistu skaits var kļūt par kritēriju finansējuma piešķiršanai. A.Dišlers jautā, 
kāpēc nav iespējams ieviest licencēšanu piem. Nūjošanā. G.Gorbatenkova atbild, ka 
nūjošana ir amatieru sports, kā arī INWA (Starptautiskā Nūjošanas federācija) nav GAISF 
biedrs. G.Gorbatenkova jautā J.Naglim, vai LSFP pašlaik notiek kādi finansēšanas konkursi. 
J.Naglis atbild, ka vienīgais konkurss ir bērnu nometņu organizēšanai. 
E.Eglāja piedāvā savu palīdzību Latvijas Čempionāta nūjošanā organizēšanā, jo jau 
tradicionāli viens no čempionāta posmiem norisinās Ropažu novadā. G.Gorbatenkova jautā, 
vai būtu iespējams Ropažos šogad rīkot nevis pēdējo, bet pirmo čempionāta posmu. E.Eglāja 
atbild, ka tas ir iespējams, bet laicīgi jāatsūta pieteikums pasākuma rīkošanai. 
G.Gorbatenkova atbild, ka tuvākajā laikā tiks pieņemts galīgais lēmums par 1. posma norises 
vietu. 
A.Dišlers ierosina, ka Latvijas Tautas sporta asociācija varētu izveidot sporta bāžu un 
tiesnešu datu bāzi, un piedāvāt šo informāciju lielajiem uzņēmumiem, kas vēlās organizēt 
sporta spēles darbiniekiem, bet kuriem trūkst informācijas, kur un kā to varētu darīt. 
G.Gorbatenkova uzskata, ka vairāk jādomā par sadarbību ar Latvijas Darba devēju 
konfederāciju (LDDK) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), jo viņiem 
katru gadu notiek Uzņēmēju sporta spēles, piedalās daudz organizācijas un spēles   organizē 
SIA “Lūzumpunkts”. J.Naglis piebilst, ka vēl nav zināms, vai spēles notiks šogad. Pašlaik ir 
atļauts organizēt sporta pasākumus, kas ir iekļautās Latvijā atzīto sporta federāciju 
kalendārajos plānos ar dalībnieku skaitu līdz 300 cilvēkiem (ieskaitot organizatorus). 
G.Gorbatenkova piedāvā A.Dišleram palīdzēt ar pludmales volejbola sacensību 2 – 3 posmu 
organizēšanā, kuri varētu notikt šajā vasarā. 
A.Bērziņš piedāvā savu palīdzību komunikācijā ar Olimpisko komiteju. 
A.Katkevičs iesaistīsies likumdošanas iniciatīvu izstrādē un komunikācijā ar LSFP, LOK un 
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisiju. 
A.Katkēvičs nolasa M.Pužula ierosinājumus Latvijas Tautas sporta asociācijas turpmākajai 
attīstībai: M.Pužuls ir gatavs palīdzēt asociācijai ar IT jautājumiem, kā arī iesaistīties statūtu 



sakārtošanā atbilstoši esošajām prasībām. G.Gorbatenkova piebilst, ka pašlaik jautājums par 
statūtu sakārtošanu nav aktuāls, jo pašreizējie statūti pilnībā atbilst prasībām un 
likumdošanai.  
 
Valde nolēma:  
3.1. Pieņemt zināšanai valdes locekļu ierosinājumus LTSA turpmākajai attīstībai. 

4.  Par LTSA pasākumu plānu 2021. gadam. 
 
G.Gorbatenkova piedāvā klātesošajiem iepazīties ar LTSA pasākumu plānu 2021. gadam. 
G.Gorbatenkova ziņo, ka pašlaik plānā ir iekļauti Latvijas čempionāts nūjošanā, bet 
jāprecizē to norises vietas. Tuvākajā laikā par precizējumiem plāna jāpaziņo LSFP. 
G.Gorbatnekova īpaši uzsver, ka jāpieņem lēmums par Latvijas Veselības sporta nedēļas 
norises laiku, jo septembrī parasti norisinās Eiropas sporta nedēļa, bet uz oktobri Latvijas 
Olimpiskā komiteja ieplānojusi "Sporto visa klase" pasākumu, un nav vēlams, lai pasākumi 
pārklātos. Līdz ar to, iespējams, Latvijas Veselības sporta nedēļu varētu organizēt oktobra 
sākumā, vai labāk 11.-17. oktobrī. 
E.Eglāja piedāvā sadarboties ar Latvijas Olimpisko komiteju un apsvērt iespēju organizēt 
Veselības sporta nedēļu "Sporto visa klase" pasākuma ietvaros. G.Gorbatenkova lūdz 
nejaukt kopā pasākumus un uzskata, ka cītīgāk jāmeklē atbalstītāji pasākumam. 
 
Valde nolēma:  
4.1. G.Gorbatenkovai pieņemt galīgo lēmumu par Latvijas Veselības sporta nedēļas 
norises datumiem. 
4.2. Valdes locekļiem meklēt atbalstītājus LTSA pasākumiem. 
 
5. Par LTSA organizētajiem pasākumiem 2021. gada aprīlī - jūnijā. 
 
A.Marčenko ziņo, ka 2021. gada 15.-16. jūnijā norisinājās Pasaules Nūjošanas diena: 
Latvijas Tautas sporta asociācija piedāvāja dalībniekiem iesaistīties virtuālajā stafetē, jo tajā 
brīdī vēl bija aizliegums rīkot klātienes pasākumus. Dalībnieki varēja nūjot vai staigāt. Pirms 
pasākuma katrs no dalībniekiem vai dalībnieku grupa, ievērojot valstī noteiktos 
ierobežojumus,  pieteicās noteiktajam laika intervālam, kurā plānots nūjot vai staigāt. Šādi 
tika nodrošināta nepārtrauktā nūjošana un staigāšana 36 stundu garumā. Pasākums ļoti aktīvi 
tika atspoguļots Facebook, un šādi tika panākta lielāka dalībnieku iesaistē. Saņēmtas 
pozitīvas atsauksmes no dalībniekiem. Dalībnieki no Jelgavas un Carnikavas nūjoja arī 
naktī: piem. Carnikavas komandai bija lielisks nakts video ar lukturīšiem, bet Jelgavā viena 
no grupām nūjoja no pusnakts līdz plkst. 4, bet otrā no plkst. 4 līdz plkst. 8. Piedalījās ap 
400 nūjotāji un staigātāji, kopā 36 stundās tika paveikti gandrīz 4 500 km. 
Pavisam nesen noslēdzās pasākums "Eiropas jūdze", kas norisinājās no 1. līdz 5. jūnijam. 
Šīs bija starptautiskais pasākums sadarbībā  ar Starptautisko Sporta un kultūras asociāciju 
(ISCA). Dalībai pieteicās 12 000 cilvēki, īpaši aktīvi bija pirmsskolas izglītības iestādes: 
piedalījās 120 bērnudārzi. Eiropas jūdzes ietvaros norisinājās arī pasākumi grupās ar 
treneriem, dažās pašvaldībās, kā arī tika piedāvāts piedalīties tiešsaistes izaicinājumā "Krāj 
jūdzes". Pavisam kopā tika sakrātas 25 000 jūdzes (jeb ~ 40 000 km). Bērni bija ļoti laimīgi, 
jo pasākuma galvenais mērķis bija paveikt jūdzi jebkurā sev tīkamā veidā. Bērni piedalījās 
pārgājienos, stafetēs, skrēja, brauca ar divriteņiem un skrejriteņiem.  
 
Valde nolēma:  
5.1. Pieņemt zināšanai A.Marčenko sniegto informāciju. 
 



6. Par starptautiskajiem pasākumiem 2021. gadā 
 
G.Gorbatenkova informē, ka daži starptautiskie pasākumi, kā, piemēram, TAFISA Pasaules 
Sports visiem spēles (7th TAFISA World Sport for All Games) norisināsies tiešsaistē no 18. 
līdz 24. jūnijam, kaut gan iepriekš tika plānots, ka tās notiks Lisabonā, Portugālē. 
Pasaules Strādājošo sporta spēlēm, kuras organizē EFCS, bija jānotiek vasarā Atēnās, 
Grieķijā, bet tās tika pārceltas uz 06. - 10. oktobri. Līdzīgi arī Pasaules Strādājošo un 
amatieru sporta spēles Červijā, Itālijā, tika pārceltas uz 12. - 17. oktobri. Tiek plānots, ka arī 
CSIT kongress 11. oktobrī norisināsies klātienē. Kā arī plānots, ka EFCS Ģenerālā 
Asamblēja notiks klātienē Ibicā, Spānijā no 19. līdz 21. Novembrim. G.Gorbatenkova 
piebilst, ka nākamajā valdes sēdē varētu apspriest, kas pārstāvēs LTSA šajos pasākumos. 
A.Dišlers piedāvā atkārtoti nopublicēt informāciju par starptautiskajiem pasākumiem LTSA 
sociālajos medijos. 
 
Valde nolēma: 
6.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par starptautiskajiem 
pasākumiem. 
6.2. LTSA projektu vadītājai A. Marčenko nopublicēt LTSA mājas lapā un Facebook 
aicinājumu pieteikties dalībai LTSA sadarbības organizāciju starptautiskajos 
pasākumos. 
 
7. Par jaunu biedru uzņemšanu: biedrība “Sporta klubs “Brīvsolis”” 
 
G.Gorbatenkova  informē, ka pieteikumu iestāties LTSA iesniedza Biedrība “Sporta klubs 
“Brīvsolis”” no Tukuma novada Smārdes pagasta. G.Gorbatenkova skaidro, ka biedrība 
organizē daudzus pasākumus ne tikai sava pagasta iedzīvotājiem, bet visam Tukuma 
novadam. 
A.Katkēvičs jautā, vai sapulces dalībniekiem ir jautājumi. Jautājumu nav. Lēmums par jauna 
biedra uzņēmšanu LTSA pieņemts vienbalsīgi.     
 
Valde nolēma: 
7.1. Uzņemt par biedru biedrību “Sporta klubs “Brīvsolis””. 
 
8. Dažādi 
 
A.Katkēvičs jautā, vai klātesošajiem ir papildus jautājumi vai komentāri. 
A.Marčenko ziņo, ka no Pasaules Strādājošo un amatieru sporta konfederācijas (CSIT) ir 
saņemts aicinājums deleģēt LTSA pārstāvi iniciatīvai "CSIT sejas" (Faces of CSIT), kas 
ietvers īsas intervijas ar CSIT dalīborganizāciju pārstāvjiem, kuras vēlāk tiks publicētas 
CSIT sociālajos medijos. G.Gorbatenkova piedāvā deleģēt A.Bērziņu dalībai šajā projektā. 
Iebildumu nav, lēmums deleģēt A.Bērziņu dalībai "CSIT sejas" iniciatīvā pieņemts 
vienbalsīgi. 
G.Gorbatenkova ziņo, ka organizācijām, kas darbojas sporta jomā, jāizveido 
Epidemioloģiskās drošības pasākumu komplekss Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai kalendārā iekļautajās sacensībās. G.Gorbatenkova piedāvā Epidemioloģiskās 
drošības pasākumu projektu un lūdz klātesošos pakomentēt to. Komentāru nav. A.Katkēvičs 
aicina nobalsot par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai LTSA kalendārā iekļautajās sacensībās. Visi valdes locekļi balso par. 
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai LTSA 
kalendārā iekļautajās sacensībās ir apstiprināti. 
 



Valde nolēma: 
8.1. Deleģēt A.Bērziņu intervijai “Faces of CSIT” projekta ietvaros. 
8.2. Apstiprināt epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai LTSA kalendārā iekļautajās sacensībās. 
 
A.Katkēvičs jautā, vai ir vēl kādi jautājumi. Jautājumu nav. 
 
 
 A.Katkēvičs pasludina sapulci par slēgtu. 

        Sēde slēgta plkst. 16:30 
 
Sēdi vadīja:                                         A.Katkēvičs 
 

        Protokolēja:                                                                                                       A.Marčenko                    


