
Biedrība 
“Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” 

VALDES SĒDE 

Sēdes protokols Nr. 48 
Sēdes norise: 2020.gada 27. oktobrī plkst. 13:00 
Neklātienē. 
Sēdi beidz: 14:30 

Sēdi vada: 
LKSSA prezidents:               E.Štelmahers 

Sēdē piedalās: 
Valdes locekļi:                M.Bičevskis, V.Koziols, V.Ļašenko, R.Vējonis  
Biedru pārstāvji:                                  K. Cipruss 
Izpilddirektors:              K. Gorkšs 
Protokolētājs:                           K. Gorkšs    

Darba kārtība 
1. Valdes sēdes kvoruma un protokolētāja apstiprināšana. /E.Štelmahers/ 
2. Ziņojums par LKSSA aktualitātēm. /K.Gorkšs/ 
3. Par valstī prioritāro sporta veidu noteikšanu. /K.Gorkšs/ 
4. Par COVID19 pandēmijas rezultātā izraisītajiem ierobežojumiem sporta nozarē. /K.Gorkšs/  
5. Par komandu sporta spēļu sadarbību ar Latvijas Olimpisko vienību (LOV) 2021.gadā. /K.Gorkšs/ 
6. 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. Ziņojums par LKSSA aktualitātēm 
K.Gorkšs ziņo par: 
-  LVM piešķirtā finansējuma mērķu maiņas procesu; 
- prioritāro sporta veidu noteikšanas kritērijiem un Latvijas sporta federāciju padomes organizētās 

sanāksmes darba gaitu un tajā apspriestajām tēmām; 
- Izglītības un zinātnes ministrijas organizēto darba grupu darba gaitu un to rezultātiem; 
- valsts piešķirtā finansējuma samazinājumu 2021.gadam un Izglītības un zinātnes ministrijas fi-

nansējuma iekšējo pārdali, lai daļēji kompensētu radušos samazinājumu sporta nozarei; 
- Ekonomikas ministrijai un Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai izstrādāto piedāvājumu un 

kritēriju kopumu, sakarā ar potenciālo finansējuma piešķiršanu lielajiem sporta pasākumiem.  
Diskusijā iesaistās V.Koziols, R.Vējonis, M.Bičevskis, K.Cipruss, K.Gorkšs. 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi pieņem K. Gorkša sniegto informāciju zināšanai un nolemj: 
2.1. K.Gorkšam piesaistīt komunikācijas speciālistu termiņam līdz 2020.gada izskaņai, informējot 
valdes locekļus par papildus nepieciešamo finansējumu pakalpojuma apmaksai un nepieciešamības 
gadījumā piesaistot to no valdē pārstāvētajām komandu sporta spēļu federācijām. 



2.2. K.Gorkšam veikt LKSSA mājas lapas uzlabojumus piesaistot speciālistu atbilstoši no valdeis 
locekļiem prezentētā veicamā darba apjoma un izcenojumiem. 
 
3. Par valstī prioritāro sporta veidu noteikšanu.  
K. Gorkšs iepazīstina klātesošos ar aktualitātēm un diskusijām par prioritāro sporta veidu 
noteikšanu Latvijā. Atkārtoti iepazīstina valdes locekļus ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
izstrādātajiem kritērijiem un aprēķinu rezultātā izvirzītajiem prioritārajiem sporta veidiem. Informē 
klātesošos valdes locekļus par 2020.gada 27.oktobrī Latvijas sporta federāciju padomes organizēta-
jā sanāksmē apspriestajiem jautājumiem un prezentētajiem kritērijiem.  
Diskusijā iesaistās V.Koziols, R.Vējonis, M.Bičevskis, K.Cipruss, K.Gorkšs 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi nolemj pieņemt sniegto informāciju zināšanai. 

4. Par COVID19 pandēmijas rezultātā izraisītajiem ierobežojumiem sporta nozarē. 
K. Gorkšs iepazīstina klātesošos ar ierobežojumiem sporta nozarē sakarā ar COVID19 pandēmiju. 
Iepazīstina ar papildus izstrādātajiem noteikumiem iekļaušanai komandu sporta spēļu higiēnas pro-
tokolos, kuri nostiprina sporta federāciju lomu higiēnas prasību ievērošanas uzraudzībā. Informē par 
sniegtajiem priekšlikumiem Izglītības un zinātnes ministrijai un Veselības ministrijai.  

Diskusijā iesaistās: M.Bičevskis, V.Koziols, K.Cipruss. 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi pieņem K. Gorkša sniegto informāciju zināšanai un nolemj: 
4.1. K.Gorkšam, nepieciešamības gadījumā, organizēt darba grupu turpmāko ierobežojumu un ier-
obežojumu papildinājumu izstrādei, iekļaujot tajā komandu sporta spēļu federāciju pārstāvjus. 

5. Par komandu sporta spēļu sadarbību ar Latvijas Olimpisko vienību (LOV) 2021.gadā. 
K.Gorkšs iepazīstina klātesošos par LOV redzējumu sadarbībai ar komandu sporta spēļu federāci-
jām. Rosina federācijām iesniegt savu redzējumu LOV un komandu sporta spēļu sadarbībai 
2021.gadā.  
Diskusijā iesaistās: M.Bičevskis, V.Koziols, E.Štelmahers. 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša ziņojumu un nolemj: 
5.1. K.Gorkšam sagatavot katras LKSSA pārstāvētās sporta federācijas redzējumu un vēlmes sadar-
bībai ar LOV.  

6. Dažādi. 
E.Štelmahers rosina nākamo LKSSA valdes sēdi sasaukt 2020. gada 10. novembrī.  
NOLEMJ: 
Vienbalsīgi nolemj nākamo LKSSA valdes sēdi sasaukt 2020.gada 10. novembrī. 

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

Sēdes vadītājs: 

LKSSA prezidents:      E.Štelmahers 

Protokolēja:      K. Gorkšs


