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VALDES SĒDE Nr.3 

 

Latvijas Tautas sporta asociācijas birojā 

Uzvaras bulvāris 10, LV-1048 

2022. gada 29. jūnijā 

 

Sākums plkst. 16:00 

 

Sēdi vada:   LTSA Valdes priekšsēdētājs   A.Katkēvičs 

 

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

E.Eglāja, J.Naglis, R.Mežeckis, 

A.Bērziņš, M.Pužuls 

 

Nepiedalās       V.Aunītis, A.Dišlers 

 

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. EFCS Ģenerāla Asamblēja Bordo, Francija 6.-8. maijā.                                                              

          G.Gorbatenkova 

4. Eiropas jūdze 1.-5. jūnijā.                                                              

          A.Marčenko 

5.  CSIT Mamanet Čempionāts Červijā Itālijā 8. -12. jūnijā. 

                                                                                  G.Gorbatenkova 

  6. Meditatīva nūjošana Pokaiņu mežā 23. jūnijā ar LTSA. 

                  A.Marčenko 

  7. Eiropas Kompāniju sporta spēles Arnhemā, Nīderlandē 22.-26. jūnijā. 

                            G.Gorbatenkova 

  8. Pasaules kauss nūjošanā 9. jūlijā Rīgā, Vecāķos. 

                           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 2022. gada 29. jūnija sēdes darba 

kārtību vienbalsīgi.  

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 2 no 2022. gada 29. marta). 
A.Katkēvičs piedāvā izskatīt protokolu Nr. 2 no 2022. gada 29. marta.  



Valde nolēma:  

2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2022. gada 29. marta valdes sēdes 

protokolu. 

3. EFCS Ģenerāla Asambleja Bordo, Francija 6.-8. maijā. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka EFCS Ģenerālajā Asamblejā Bordo, Francijā viņa tika ievēlēta par 

EFCS Vice-Prezidenti. LTSA valdes locekļi apsveic G.Gorbatenkovu. G.Gorbatenkova ziņo, ka 

šoreiz pasākumā tika pieņemts lēmums, kur norisināsies 2027. gada Eiropas Kompāniju sporta 

spēles. Ņemot vērā to, ka Rīga vairāk nepiedalījās konkursā, lai uzņemtu šo pasākumu, palika 

tikai 2 kandidāti: Prāga (Čehija) un Atēnas (Grieķija). Balsošanas rezultātā vinnēja grieķu 

organizācija un spēles norisināsies Atēnās. G.Gorbatenkova piebilst, ka viņa pati kā eksperte 

piedalījās vienā no kandidātpilsētu izvērtēšanas braucieniem (Prāgā). Viņa uzskata, ka Prāgā ļoti 

labi tiek uzturēta sporta infrastruktūras objekti. 

Valde nolēma: 

3.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju. 

4. Eiropas jūdze 1.-5. jūnijā. 

A.Marčenko ziņo, ka šogad pasākumā piedalījās nedaudz vairāk dalībnieku, nekā pagājušajā 

gadā – 13 000. Pārsvarā tās bija pirmsskolas izglītības iestādes. Bet notika arī tradicionālais 

tiešsaistes izaicinājums “Krāj jūdzes”, kā arī dažas pašvaldības arī piedāvāja iedzīvotājiem 

aktivitātes Eiropas jūdzes ietvaros. A.Marčenko piebilst, ka distance 1 jūdze (1 km 609 m) vairāk 

uzruna tieši mazus bērnus, jo viņi var to veikt radoši (pārgājiens, šķēršļu josla, apiet/apskriet ap 

savas PII eku), bet pieaugušajiem tomēr prasās lielāka distance, tāpēc LTSA parasti piedāvā krāt 

jūdzes. Kopumā pasākuma norise vērtējama pozitīvi. 

Valde nolēma: 

4.1. Pieņemt zināšanai A.Marčenko sniegto informāciju. 

5. CSIT Mamanet Čempionāts Červijā Itālijā 8. -12. jūnijā. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka no 8. līdz 12. jūnijam Červijā, Itālijā notika Mamanet Čempionāts, ko 

organizēja LTSA sadarbības organizācija Pasaules Strādājošo un Amatieru konfederācija 

(CSIT). No Latvijas pasākumā piedalījās komandas no Jēkabpils un Naukšēniem (kopā 20 

sievietes). LTSA uzrunāja pašvaldības ar mērķi atbalstīt komandu dalību šajā pasākumā, bet 

rezultātā dalībnieces pašas finansēja braucienu.  

Naukšēni ierindojās 8. vietā (27 komandu konkurencē), bet Jēkabpils komanda – 21. vietā (toties 

ar 2 kausiem – viens Kristīnei Kačanovai kā Fair play Best player un vēl viens – par 3. vietu 

Mamanet Beach Cup). 

Kopumā G.Gorbatenkova pozitīvi vērtē Mamanet attīstību Latvijā pēdēja gada laikā – Mamanet 

jau spēlē daudzās vietās, piemēram, aprīlī turnīrā Jēkabpilī piedalījās 14 komandas, un to skaits 

aizvien pieaug. Sievietes aktīvi iesaistās, veidojas komandas. 

Valde nolēma: 

5.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju. 

6. Meditatīva nūjošana Pokaiņu mežā 23. jūnijā ar LTSA. 

A.Marčenko ziņo, ka 23. jūnijā LTSA ar starptautiskās organizācijas It’s Great Out There 

atbalstu organizēja pasākumu “Meditatīva nūjošana Pokaiņu mežā”, kura mērķauditorija bija 

vardarbībā cietušās sievietes un sievietes no Ukrainas. Pasākumā piedalījās 55 dalībnieki. Grupu 

pavadīja gids, kas parādīja nūjošanas pārgājiena dalībniekiem meditācijai vispiemērotākās 

vietas. Pasākuma dalībnieki bija gandarīti par iespēju pastaigāt pa mežu, relaksēties, izmēģināt 

jaunu aktivitāti (nūjošana).  



Valde nolēma: 

6.1. Pieņemt zināšanai A.Marčenko sniegto informāciju. 

7. Eiropas Kompāniju sporta spēles Arnhemā, Nīderlandē 22.-26. jūnijā. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka Eiropas Kompāniju sporta spēles notika Arnemā, Nīderlandē 22.-26. 

jūnijā. No Latvijas piedalījās volejbola komanda. G.Gorbatenkova piebilst, ka viņa darbojās šo 

spēļu uzraudzības komisijā, bet diezgan lielas problēmas bija saistītas ar spēļu organizāciju: 

vietējie organizatori nodrošināja transportu tikai tiem dalībniekiem, kas pieteicās organizatoru 

viesnīcām, pārējiem bija jāpārvietojas starp norises vietām pašiem; sporta objekti neatradās 

centralizēti, kā arī naktsmītņu cenas bija pietiekoši augstas. Bet Latvijas komanda, kas apmeklēja 

spēles, diezgan pozitīvi novērtēja šo pasākumu. 

Valde nolēma: 

7.1. Pieņemt zināšanai 

8. Pasaules kauss nūjošanā 9. jūlijā Rīgā, Vecāķos. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka LTSA pieteicās Rīgas Domes IKSD atbalstam starptautisko pasākumu 

organizēšanai Rīgā. LTSA tika piešķirti 1708 EUR kā atbalsts pasākuma organizēšanā. Atbalsts 

galvenokārt tiks novirzīts neatliekamas medicīniskās palīdzības brigādes pakalpojumu 

nodrošināšanai, ka arī apbalvošanai (kausiem, medaļām). G.Gorbatenkova piebilst, ka pašlaik 

vēl turpinās pasākuma saskaņošanas darbi (piem. ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Ādažu novada 

domi u.c.), jo trase ies ne tikai pa Rīgu, bet arī pa teritoriju, kas pieder Ādažu novadam. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka liela interese par pasākumu ir no poļu nūjotājiem. Plānots, ka uz Rīgu 

dalībai Pasaules kausā varētu atbraukt 40 poļu dalībnieki.          

Valde nolēma: 

8.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju. 

8.2. LTSA biroja darbiniekiem turpināt sagatavošanas darbus Pasaules kausam nūjošanā 

9. jūlijā Rīgā, Vecāķos. 

9. Par Sporta likuma grozījumiem un informācijas pieprasījumu no Totalitārisma seku 

dokumentēšanas centra. 

G.Gorbatenkova ziņo, ka saskaņā ar kuru atbilstoši SL pārejas noteikumu 14. punktam, ne vēlāk 

kā līdz 2022. gada 30. jūnijam atzītajai sporta federācijai jāpieprasa no Totalitārisma seku 

dokumentēšanas centra (turpmāk – TSDC) izziņu par to, vai centra rīcībā vai Latvijas 

Nacionālajā arhīvā vai citās valsts glabātavās ir dokumenti, kas liecina, ka attiecīgās sporta 

organizācijas izpildinstitūcijas loceklis varētu būt bijis LPSR Valsts drošības komitejas 

darbinieks vai informators. G.Gorbatenkova informē, ka LTSA nosūtīja šādu vēstuli š.g. 28. 

jūnijā. 

Valde nolēma: 

9.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju. 

10. Dažādi. 

A.Katkēvičs jautā, vai ir vēl kādi jautājumi. Jautājumu nav. 

 

A.Katkēvičs pasludina sapulci par slēgtu.  

Sēde slēgta plkst. 17.30  

Sēdi vadīja:          A.Katkēvičs 

Protokolēja:          A.Marčenko 


