
Biedrība 
“Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” 

VALDES SĒDE 

Sēdes protokols Nr. 46 
Sēdes norise: 2020.gada 17. septembrī plkst. 15:00 
“Latvijas Olimpiskā vienība” telpās, Roberta Feldmaņa ielā 8, Rīga, LV 1014. 
Sēdi beidz: 15:30 

Sēdi vada: 
LKSSA prezidents:               E.Štelmahers 

Sēdē piedalās: 
Valdes locekļi:                M.Bičevskis, V.Koziols, V.Ļašenko, J.Buks.   
Biedru pārstāvji:                                  K. Cipruss, I.Pētersons 
Pieaicinātā persona:                             E.Fogelis 
Izpilddirektors:              K. Gorkšs 
Protokolētājs:                           K. Gorkšs    

Darba kārtība 
1. Valdes sēdes kvoruma un protokolētāja apstiprināšana. /E.Štelmahers/ 
2. Par Latvijas Olimpiskā vienība attīstības plāniem un sadarbību ar komandu sporta spēles 
pārstāvošajām federācijām. /E.Fogelis/ 
3. Par IZM darba grupu darba gaitu un rezultātiem. /K.Gorkšs/  
4. Ziņojums par LKSSA aktualitātēm un paveikto. /K.Gorkšs, I.Pētersons/ 
5. Dažādi.  

  
1. Par valdes sēdes kvorumu un protokolētāja apstiprināšanu. 
E. Štelmahers ziņo, ka valdes sēdē ir kvorums un tā ir lemttiesīga. 
E. Štelmahers aicina protokolētāja pienākumus uzticēt K. Gorkšam.

NOLEMJ: 
Vienbalsīgi nolemj valdes sēdes protokolēšanu uzticēt K.Gorkšam. 

2. Par Latvijas Olimpiskā vienība (LOV) attīstības plāniem un sadarbību ar komandu sporta 
spēles pārstāvošajām federācijām. 

E.Fogelis iepazīstina klātesošos ar LOV attīstības plāniem, nākotnes izaicinājumiem un iespējamo 
sadarbību ar komandu sporta spēles pārstāvošajām federācijām.  
Diskusijā iesaistās V.Koziols, J.Buks, M.Bičevskis, K.Cipruss, K.Gorkšs 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi nolemj pieņemt E.Fogeļa sniegto informāciju zināšanai. 

3. Par IZM darba grupu darba gaitu un rezultātiem. 
K. Gorkšs iepazīstina klātesošos ar darbu norises gaitu un rezultātiem IZM izveidotajās darba 
grupās. 

Diskusijā iesaistās: M.Bičevskis, V.Koziols. 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi nolemj pieņemt K. Gorkša sniegto informāciju zināšanai. 



4. Ziņojums par LKSSA aktualitātēm un paveikto. 

K.Gorkšs iepazīstina klātesošos ar paveikto. I.Pētersons iepazīstina klātesošos ar darba gaitu pie 
jauniem valsts piešķirtā finansējuma sadales kritērijiem komandu sporta spēļu federācijām.  

Diskusijā iesaistās: M.Bičevskis, V.Koziols, E.Štelmahers, E.Fogelis. 

NOLEMJ: 

Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša un I.Pētersona ziņojumu un nolemj: 

1. K.Gorkšam līdz nākošajai LKSSA sēdei iesniegt IZM priekšlikumu par izmaiņām MK 
noteikumos sakarā ar komandu sporta spēļu federāciju finansējuma pieprasījuma termiņiem 
nākamajam gadam. 

5. Dažādi. 

E.Štelmahers rosina nākamo LKSSA valdes sēdi sasaukt 2020. gada 7. oktobrī.  

NOLEMJ: 

Vienbalsīgi nolemj nākamo LKSSA valdes sēdi sasaukt 2020.gada 7. oktobrī.


LKSSA valdes sēdes darba kārtība ir izskatīta un valdes sēde tiek slēgta. 

Sēdes vadītājs: 

LKSSA prezidents:      E.Štelmahers 

Protokolēja:      K. Gorkšs 


