
Biedrība 
“Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” 

VALDES SĒDE 

Sēdes protokols Nr. 52 
Sēdes norise: 2021.gada 13. janvārī plkst. 12:00 
Neklātienē (ZOOM) 
Sēdi beidz: 13:30 

Sēdi vada: 
LKSSA prezidents:               E.Štelmahers 

Sēdē piedalās: 
Valdes locekļi:                M.Bičevskis, V.Ļašenko, R.Vējonis  
Biedru pārstāvji:                                  G.Aizporiete, I.Pētersons, O.Pulks 
Izpilddirektors:                          K. Gorkšs 
Protokolētājs:                           K. Gorkšs    

Darba kārtība. 
1. Valdes sēdes kvoruma un protokolētāja apstiprināšana. /E.Štelmahers/  
2. Par LKSSA budžetu 2021.gadam. /K.Gorkšs/ 
3. Par komandu sporta spēļu kritēriju izstrādes darba grupas darba gaitu. /I.Pētersons/ 
4. Par AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk - LVM) finansējuma piešķiršanas kārtību. /K.Gorkšs/ 
5. Par Daugavas stadiona multifunkcionālās halles projektu./K.Gorkšs/ 
6. Ziņojums par aktualitātēm. /K.Gorkšs/ 
7. Par bērnu un jauniešu komandu sporta spēļu veicināšanas iniciatīvām. /K.Gorkšs/ 
8. Dažādi 
 8.1. Par Latvijas Peldēšanas federācijas iesniegumu. 
 8.2. Par nākamās LKSSA valdes sēdes norisi.  
  
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 budžetu 2021.gadam. 
K.Gorkšs iepazīstina klātesošos ar LKSSA budžeta projektu 2021.gadam. Aicina klātesošo izteikties 
par 2021.gada 11.janvārī nosūtīto LKSSA budžeta projektu, uzdot jautājumus un apstiprināt LKSSA 
budžetu 2021.gadam. 
Diskusijā iesaistās: E.Štelmahers, V.Ļašenko, R.Vējonis, K.Gorkšs. 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai un nolemj: 
2.1. Apstiprināt LKSSA budžetu 2021.gadam.  



3. Par komandu sporta spēļu kritēriju izstrādes darba grupas darba gaitu.  
I.Pētersons ziņo par darba gaitu komandu sporta spēļu kritēriju izstrādes darba grupā. Iepazīstina 
klātesošos ar apkopoto informāciju, iezīmējot iztrūkstošo informāciju un izaicinājumus tās ap-
kopošanā. V. Ļašenko lūdz LKSSA valdes sēdei pievienot LFF valdes locekli O.Pulku. V. Ļašenko 
12:25 pamet LKSSA valdes sēdi. 
Diskusijā iesaistās: R.Vējonis, K.Gorkšs, O.Pulks, I.Pētersons. 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi pieņem I.Pētersona sniegto informāciju zināšanai. 

Pēc jautājuma izskatīšanas O.Pulks pamet LKSSA valdes sēdi 

4. Par LVM finansējuma piešķiršanas kārtību. 
K.Gorkšs informē par sagatavoto sadarbības līguma projektu un tajā iekļautajām papildus prasībām 
darba organizācijas un finanšu disciplīnas uzlabošanā, kā arī savlaicīgu atskaišu iesniegšanas 
nodrošināšanā. 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai. 

5. Par Daugavas stadiona multifunkcionālās halles projektu. 
LKSSA valdes sēdei pievienojas M.Bičevskis. 
K.Gorkšs iepazīstina klātesošos ar Daugavas stadiona vieglatlētikas/multifunkcionālās halles 
būvniecības projekta aktualitātēm. Aicina LKSSA valdes locekļus izteikties un formulēt LKSSA 
kopējo viedokli par Daugavas stadiona vieglatlētikas/multifunkcionālās halles projektu un tā liet-
derību komandu sporta spēļu attīstības veicināšanā. 
Diskusijā iesaistās I.Pētersons, R.Vējonis, K.Gorkšs, M.Bičevskis. 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai un nolemj: 
5.1. K.Gorkšam uz februāra LKSSA valdes sēdi aicināt Daugavas stadiona pārstāvjus.  
5.2. Deleģēt K.Gorkšu pārstāvēt LKSSA viedokli IZM rīkotajās diskusijās par Daugavas stadiona 
vieglatlētikas/multifunkcionālas halles projektu. 

6. Ziņojums par aktualitātēm. 
K.Gorkšs ziņo par ierosinājumu iesniegšanu IZM izstrādātajam projektam “Sporta politikas pamat-
nostādnes 2021.-2027. gadam”. Informē klātesošos par AS “Latvijas valsts meži” 2020.gadam 
piešķirtā finansējuma mērķu maiņas saskaņošanas virzību. Tāpat ziņo par darba gaitu pie Latvijas 
investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk - LIAA) un Ekonomikas ministrijas kritēriju izstrādes 
lielu starptautisko sporta pasākumu piesaistei un informē klātesošos par IZM vērtēšanas komisijas 
sēdi un tās ietvaros izskatāmajiem jautājumiem. 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai. 

7. Par bērnu un jauniešu komandu sporta spēļu veicināšanas iniciatīvām. 
K.Gorkšs iepazīstina klātesošos ar apkopoto informāciju par bērnu un jauniešu komandu sporta 
spēļu veicināšanas iniciatīvām. 
Diskusijās iesaistās: R.Vējonis, M.Bičevskis, E.Štelmahers. 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai un nolemj: 



7.1. K.Gorkšam organizēt darba grupu bērnu un jauniešu komandu sporta spēļu veicināšanas inici-
atīvu izstrādei. 

8. Dažādi 
K.Gorkšs ziņo par Latvijas peldēšanas federācijas iesniegumu. Lūdz klātesošos izteikt viedokli.  
Diskusijā iesaistās: R.Vējonis, K.Gorkšs, E.Štelmahers, M.Bičevskis. 
E.Štelmahers rosina par nākamo LKSSA valdes sēdi rīkot 2021.gada 10.februārī.  
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi pieņem sniegto informāciju zināšanai un nolemj: 
8.1. K.Gorkšam uz 2021.gada 10.februāra LKSSA valdes sēdi aicināt Latvijas peldēšanas federāci-
jas (ūdenspolo) pārstāvjus.  
8.2. Nākamo LKSSA valdes sēdi rīkot 2021.gada 10.februārī. 

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

Sēdes vadītājs: 

LKSSA prezidents:      E.Štelmahers 

Protokolēja:      K. Gorkšs


