Biedrība
“Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”
VALDES SĒDE
Sēdes protokols Nr. 51
Sēdes norise: 2020.gada 17. decembrī plkst. 10:00
Neklātienē.
Sēdi beidz: 11:45
Sēdi vada:
LKSSA prezidents:

E.Štelmahers

Sēdē piedalās:
Valdes locekļi:
Biedru pārstāvji:
Izpilddirektors:
Protokolētājs:

M.Bičevskis, V.Koziols, V.Ļašenko, R.Vējonis
K.Cipruss, G.Aizporiete, I.Pētersons
K. Gorkšs
K. Gorkšs, E.Štelmahers

Darba kārtība
1. Valdes sēdes kvoruma un protokolētāja apstiprināšana. /E.Štelmahers/
2. Par LKSSA aktualitātēm. /K.Gorkšs/
- LOV atbalsts komandu sporta spēlēm.
- Kritēriju izstrāde lielo starptautisko sporta pasākumu piesaistei.
- LVM finansējums.
- Saeimas sporta apakškomisijas sēdē apspriestais.
- Prioritārie sporta veidi.
3. Par "Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027" projektu. /K.Gorkšs/
4. Par papildus komandu sporta spēļu bērnu un jauniešu programmām piešķirto finansējumu./K.Gorkšs/
5. Par komandu sporta spēļu kritēriju izstrādes darba grupas darbu./I.Pētersons/
6. Par Latvijas Peldēšanas federācijas iesniegumu./K.Gorkšs/
7. Dažādi.
1. Valdes sēdes kvoruma un protokolētāja apstiprināšana.
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 LKSSA aktualitātēm.
K.Gorkšs iepazīstina ar LKSSA aktualitātēm un paveikto. Iepazīstina LKSSA valdes locekļus ar
darba gaitu pie Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk - LIAA) kritēriju izstrādes lielu
starptautisko sporta pasākumu piesaistei, jautājumu virzību Latvijas Olimpiskā vienība (turpmāk LOV) par atbalstu komandu sporta spēļu atlētiem, Latvijas valsts meži (turpmāk - LVM) finansējuma sadali un procesu virzību, kā arī Saeimas sporta apakškomisijā apspriesto. R.Vējonis
iepazīstina ar izmaiņām nodokļu regulējumā profesionālajiem sportistiem. V. Ļašenko lūdz LKSSA
valdes sēdei pievienot LFF ģenerālsekretāru E.Pukinsku.
K.Gorkšs lūdz LKSSA valdes locekļus uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijā.
Diskusijā iesaistās: E.Štelmahers, V.Koziols, V.Ļašenko, E.Pukinsks, M.Bičevskis, R.Vējonis, K.Gorkšs.
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai.

3. Par "Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027" projektu.
K.Gorkšs iepazīstina klātesošos ar “Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” (turpmāk Pamatnostādnes) projektu. Informē valdes locekļus par ierosinājumu iesniegšanas termiņiem. Lūdz
LKSSA valdes locekļus izteikties par atsevišķiem Pamatnostādņu punktiem, kā arī izteikt
ierosinājumus izmaiņu un papildinājumu iesniegšanai.
Diskusijā iesaistās V.Koziols, R.Vējonis, K.Gorkšs, M.Bičevskis, E.Pukinsks.
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai un nolemj:
3.1. K.Gorkšam līdz 2020.gada 29.decembrim apkopot komandu sporta spēļu federāciju ierosinājumus Pamatnostādņu projekta pilveidei.
3.2. Deleģēt K.Gorkšu LKSSA biedru vārdā iesniegt apkopotos ierosinājumus un papildinājumus
Pamatnostādņu projektam LR Izglītības un zinātnes minitrijā.
Pēc jautājuma izskatīšanas E.Pukinsks pamet LKSSA valdes sēdi.
4. Par papildus komandu sporta spēļu bērnu un jauniešu programmām piešķirto finansējumu.
E.Štelamhers iepazīstina klātesošos par apspriestajiem jautājumiem Latvijas Nacionālajā sporta
padomē. Informē par papildus piešķirtajiem finanšu līdzekļiem bērnu un jauniešu attīstības
programmu veicināšanai un pilnveidei komandu sporta spēlēs. K.Gorkšs iepazīstina klātesošos ar
LVM prezentētajām idejām bērnu un jauniešu komandu sporta spēļu attīstības veicināšanai un
veiksmīgai iziešanai no dīkstāves pēcpandēmijas periodā.
Diskusijā iesaistās V.Koziols, R.Vējonis, K.Gorkšs, M.Bičevskis.
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai un nolemj:
4.1. K.Gorkšam līdz 2021.gada 13.janvārim apkopot komandu sporta spēļu pārstāvju idejas un
ierosinājumus bērnu un jauniešu attīstības programmu iniciatīvām un pilnveidei.
Pēc jautājuma izskatīšanas K.Gorkšs pamet valdes sēdi un uztic protokolēšanu E.Štelmaheram.
5. Par komandu sporta spēļu kritēriju izstrādes darba grupas darbu.
I.Pētersons ziņo par darba gaitu komandu sporta spēļu kritēriju izstrādes darba grupā. Iepazīstina
klātesošos ar apkopoto informāciju.
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem I.Pētersona sniegto informāciju zināšanai un nolemj:
5.1. I.Pētersonam līdz 2021.gada 8.janvārim apkopot komandu sporta spēļu aktuālo statistiku un
LKSSA janvāra valdes sēdē prezentēt jauno komandu sporta spēļu kritēriju redakciju.
6. Par Latvijas Peldēšanas federācijas iesniegumu.
E.Štelmahers iepazīstina klātesošos ar Latvijas peldēšanas federācijas iesniegumu.
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem I.Pētersona sniegto informāciju zināšanai un nolemj:
6.1. Atlikt jautājuma izskātīšanu uz 2021.gada janvāra LKSSA valdes sēdi.
7. Dažādi
E.Štelmahers rosina par nākamo LKSSA valdes sēdi rīkot 2020.gada 21.decembrī.
NOLEMJ:
Vienbalsīgi nolemj par nākamo LKSSA valdes sēdi rīkot 2020.gada 21.decembrī..
LKSSA valdes sēdes darba kārtība ir izskatīta un valdes sēde tiek slēgta.
Sēdes vadītājs:

LKSSA prezidents:

E.Štelmahers

Protokolēja:

K. Gorkšs

