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Latvijas Tautas sporta asociācijas birojā 

Uzvaras bulvāris 10, Rīga, LV-1048 

2021. gada 14.decembrī 

 

Sākums plkst. 15:00 

 

Sēdi vada:   LTSA Valdes priekšsēdētājs   A.Katkēvičs 

 

Piedalās:   Valdes locekļi    A.Katkēvičs, G.Gorbatenkova, 

E.Eglāja, J.Naglis, R.Mežeckis, 

A.Dišlers, A.Bērziņš 

 

Nepiedalās       M.Pužuls, V.Aunītis 

 

Protokolē:   Projektu vadītāja    A.Marčenko 

 

Valde ir lemttiesīga.  

 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.  

                                                                                  A.Katkēvičs 

2. Iepriekšējās Valdes sēdes protokola apstiprināšana.               

                                                                                  A.Katkēvičs 

 

3. Par LTSA delegācijas dalību Pasaules kompāniju sporta spēlēs Atēnās 2021. gada 6. - 10. 

oktobrī.                                                                         

          G.Gorbatenkova 

 

4. Par Latvijas Veselības sporta nedēļas 2021 rezultātiem. 

                                                                                  A.Marčenko 

5. Pasākumu plāns un budžets 2022. gadam. 

                                                                                  G.Gorbatenkova 

6.  Par LTSA nākotni   

                                                                                  A.Katkēvičs 

                                                                 

7.  Par LTSA automašīnu 

                                                                                     G.Gorbatenkova 

 

8.  Par LTSA pieteikšanos EFCS spēļu organizēšanai Rīgā 2027. gadā. 

                                                                                     G.Gorbatenkova 

                                                                    

9.  Dažādi 

 



 

 

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 14. decembra sēdes darba 

kārtību vienbalsīgi.  

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 4 no 2021. gada 28. jūlija). 

A.Katkēvičs piedāvā izskatīt protokolu Nr. 4 no 2021. gada 28. jūlija.  

Valde nolēma:  

2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2021. gada 28. jūlija valdes sēdes 

protokolu. 

3. Par LTSA delegācijas dalību Pasaules kompāniju sporta spēlēs Atēnās 2021. gada 6. - 

10. oktobrī.     

G.Gorbatenkova ziņo, ka 2021. gada 6.-10. oktobrī LTSA komanda piedalījās Pasaules 

kompāniju sporta spēlēs un, neskatoties uz to, ka Covid-19 dēļ Latvijas delegācija bija skaitliski 

mazāka nekā iepriekšējos gados (piemēram, kad spēles tika pārceltas, Rīgas Siltums komanda 

diemžēl atsauca savu dalību), LTSA komandas pārstāvjiem izdevās sasniegt ievērojamus 

rezultātus: Elza Gribuste (Ķekava) ieguva 1. vietu šķepa mešanā, Inga Priedniece un Gerda 

Salmiņa ieguva zelta medaļas pludmales volejbolā 40+ kategorijā, bet Latvijas Galda tenisa 

federācijai īpaši veicās jauktajai 40+ komandai (Ina Jozepsone, Sandijs Vasiljevs) – zelta 

medaļa, sievietēm open kategorijā (Daina Ročāne, Vēra Eriksone) – 2. vieta, sievietēm 40+ 

grupā - 1. vieta (Daina Ročāne, Vēra Eriksone). Vīriešu komanda 40+ kategorijā (Guntis 

Krivods, Roalds Cildermanis) ieguva 5. vietu, bet Guntis Šēnhofs un Juris Siliņš – 7. vietu. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka Covid-19 dēļ spēles tika pārceltas (sākotnēji spēlēm bija jānotiek 

2020. gadā). G,Gorbatenkova piebilst, ka joprojām no Atēnas spēļu organizatoriem LTSA gaida 

dalības maksas atmaksu komandai Rīgas Siltums. Nauda, kas Rīgas Siltums komandai bija 

iemaksāta par izvietošanu viesnīcā, jau ir atmaksāta. 

Valde nolēma: 

3.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par Pasaules Kompāniju 

sporta spēlēm Atēnās. 

3.2. LTSA biroja darbiniekiem turpināt komunikāciju ar spēļu organizatoriem un 

atgādināt par neatgriezto dalības maksu Rīgas Siltums komandai. 

4. Par Latvijas Veselības sporta nedēļas 2021 rezultātiem. 

A.Marčenko ziņo, kas ir apkopoti Latvijas Veselības sporta nedēļas 2021 rezultāti. Dalībai 

pieteicās 195 organizācijas (pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, pašvaldības un pagasti, un 

citas organizācijas). Kopējais dalībnieku skaits sasniedza 34 000. A.Marčenko piebilst, kas tas 

ir labs rezultāts, ņemot vērā to, ka Latvijas Veselības sporta nedēļas laikā tika ieviesti 

ierobežojumi. Veselības sporta nedēļai bija jānotiek no 8. līdz 14. novembrim, bet tā notika no 

22. novembra līdz 28. novembrim, lai tajā varētu pieteikties vairāk organizāciju, jo no 21. 

oktobra līdz 15. novembrim tika ierobežotas pat aktivitātes svaigajā gaisā. Kopumā Latvijas 

Veselības sporta nedēļa noritēja labi, dalībnieki aktīvi dalījās ar bildēm no pasākuma un sūtīja 

tās LTSA, notika stafetes, izaicinājumi, pārgājieni, treniņi un citas daudzveidīgas aktivitātes 

(ievērojot valstī noteiktus ar Covid-19 saistītus ierobežojumus). Šoreiz ne tik aktīvi 



ierobežojumu dēļ piedalījās pašvaldības, līdz ar to tika nedaudz mainīta vērtēšanas sistēma. 

Aktīvākie Latvijas Veselības sporta nedēļas dalībnieki ir noteikti un saņems dāvanu kartes 

sporta inventāra iegādei savām iestādēm (kopā 26 organizācijas saņem dāvanu kartes 100 EUR 

vērtībā) – saraksts pielikumā. A.Bērziņš jautā, kur šie dalībnieki varēs apmainīt dāvanu karti 

pret sporta inventāru. G.Gorbatenkova atbild, ka LTSA ir vienošanās ar “Lāsa 100, SIA”, jau 

ir sagatavots līgums un tās tiks parakstīts tuvākajā laikā pēc valdes sēdes. 

Kā arī, šogad Latvijas Tautas sporta asociācija sniegs tiem dalībniekiem, kas piedalās Latvijas 

Veselības nedēļā 10. reizi, iespēju apmeklēt TAFISA Eiropas Sports visiem spēles Perudžā, 

Itālijā 2022. g. 23.-29. septembrī (G.Gorbatenkova iepazīstina ar organizācijām). 

G.Gorbatenkova piebilst, ka ir jāsagatavo atbalsta vēstules, lai attiecīgas pašvaldības varētu 

šiem dalībniekiem segt ceļa izdevumus. 

Valde nolēma: 

4.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par Latvijas Veselības 

sporta nedēļas 2021 norisi un rezultātiem. 

4.2. LTSA biroja darbiniekiem sagatavot atbalsta vēstules Latvijas Veselības sporta 

nedēļas dalībniekiem, kas piedalās pasākumā katru gadu, ar lūgumu segt ceļa izdevumus. 

5. Pasākumu plāns un budžets 2022. gadam. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka pašlaik ir ļoti grūti plānot pasākumus nākamajam gadam, ņemot vērā 

gan situāciju ar Covid-19, gan situāciju ar valsts piešķirto finansējumu. Līdz ar to pašreizējais 

pasākumu plāns ir provizorisks un tajā iespējamas izmaiņas. Skaidrība būs, kad tiks parakstīts 

finansējuma piešķiršanas līgums ar LSFP. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka LVM ziedojumu līdzekļi ir izlietoti (pēdējais pasākums – Latvijas 

Veselības sporta nedēļa, kurai, neskatoties uz Covid-19 situāciju, pieteicās 195 organizācijas). 

Ieplānoti arī starptautiskie pasākumi: piemēram, INWA Pasaules kauss nūjošanā. Noteikti tiks 

organizēts Latvijas Čempionāts nūjošanā, bet, iespējams, tiks pārskatīts posmu skaits. LTSA 

arī turpinās attīstīt Mamanet spēli Latvijā. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka būtiski pieauga izmaksas birojam, jo pieauga apkure, elektrība. Līdz 

ar to varētu būt grūti segt tieši šīs izmaksas, kā arī darbinieku algas. 

E.Eglāja piedāvā iegūt informāciju par pašvaldību telpu piedāvājumu nevalstiskajām 

organizācijām uz bezatlīdzības pamata. 

Valde nolēma: 

5.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par pasākumu plānu un 

iespējamo budžeta deficītu. Februāra mēnesī valdes sēdē atkārtoti atgriezties pie šī 

jautājuma.  

5.2. LTSA biroja darbiniekiem iegūt informāciju par iespējam NVO izmantot pašvaldību 

piedāvātas telpas bez atlīdzības. 

6. Par LTSA nākotni. 

A.Katkēvičs ziņo, ka, ņemot vērā visu iepriekš apspriesto,  LTSA noteikti ir jāmeklē papildus 

finansējuma piesaistīšanas avoti, jo biroja izmaksas ir pieaugušas energoresursu 

sadārdzināšanas un inflācijas dēļ. Kā arī līdz ar minimālās algas pieaugumu, izmaksas 

palielināsies vēl vairāk. A.Katkēvičs aicina valdes locekļus sniegt savus priekšlikumus / vīziju, 

kā varētu veicināt LTSA turpmāko darbību pašreizējā stāvoklī. 

A.Katkēvičs uzdod LTSA valdes locekļiem sniegt priekšlikumus LTSA turpmākās darbības 

veicināšanai līdz nākamajai valdes sēdei. 



Valde nolēma: 

6.1. LTSA valdes locekļiem sniegt priekšlikumus LTSA turpmākās darbības veicināšanai. 

7. Par LTSA automašīnu. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka pašlaik uz LTSA bilances ir automašīna, kurai beidzās tehniskā 

apskate, bet, lai izietu tehnisko apskati, nepieciešams remonts. A.Katkēvičs aicina klātesošos 

izteikt savu viedokli, ko darīt ar šo automašīnu. J.Naglis piedāvā LTSA biroja darbiniekiem 

atrast iespējas iziet tehnisko apskati un meklēt variantus automašīnas pārdošanai. Visi 

klātesošie valdes locekļi atbalsta šo lēmumu vienbalsīgi. 

Valde nolēma: 

7.1. LTSA biroja darbiniekiem izskatīt LTSA automašīnas pārdošanas variantus. 

8. Par LTSA pieteikšanos EFCS spēļu organizēšanai Rīgā 2027. gadā. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka 2027. gada Eiropas kompāniju sporta spēļu norises vieta tiks noteikta 

2022. gada maija mēnesī Ģenerālasamblejā Bordo un LTSA ir pietiekoši lielas izredzes iegūt 

tiesības rīkot šo pasākumu Rīgā. A.Katkēvičs jautā klātesošos, vai viņi atbalsta iniciatīvu 

pieteikties konkursam organizēt 2027. gada Eiropas kompāniju sporta  spēles sadarbībā ar Rīgas 

pilsētu. Valdes locekļi atbalsta šo iniciatīvu vienbalsīgi. 

A.Katkēvičs uzdot LTSA biroja darbiniekiem pēc iespējas ātrāk sagatavot nepieciešamo 

informāciju par spēlēm un aicinājumu Rīgas domei kopā ar LTSA pieteikties Eiropas 

kompāniju sporta spēļu rīkošanai kā spēļu uzņemošajai pilsētai. 

Valde nolēma: 

8.1. LTSA biroja darbiniekiem sagatavot nepieciešamo informāciju, lai uzrunātu Rīgas 

domi kandidēt kopā ar  LTSA kā 2027. gada Eiropas kompāniju sporta spēļu uzņemošajai 

pilsētai. 

9. Dažādi   

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 

 

 

 

 


