
Biedrība 
“Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” 

VALDES SĒDE 

Sēdes protokols Nr. 56 
Sēdes norise: 2021.gada 14.jūlijā plkst. 13:00 
Klātienē 
Sēdi slēdz: 15:00 

Sēdi vada: 
LKSSA prezidents: E.Štelmahers 

Sēdē piedalās: 
Valdes locekļi: M.Bičevskis, R.Vējonis, V.Koziols, V.Ļašenko 
Latvijas Volejbola federācijas prezidents J.Buks 
Izpilddirektors: K. Gorkšs 
Protokolētājs: K. Gorkšs    

Darba kārtība. 
1. Valdes sēdes kvoruma un protokolētāja apstiprināšana. /E.Štelmahers/ 
2. Par LVM finansējumu bērnu un jauniešu meistarsacīkšu atsākšanai. /K.Gorkšs/ 
3. 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 LVM finansējumu bērnu un jauniešu meistarsacīkšu atsākšanai. 
K.Gorkšs iepazīstina valdes locekļus ar federācijās iesaistīto sportistu skaitu pēc Valsts izglītības 
informācijas sistēmā (VIIS) datiem. Piedāvā bērnu un jauniešu atsākšanai paredzēto finansējumu 
piešķirt federācijām proporcionāli licencēto bērnu un jauniešu skaitam federācijas rīkotajās sacen-
sībās. Lūdz klātesošos izteikt savu viedokli.  
Diskusijā iesaistās: R.Vējonis, V.Koziols, M.Bičevskis, V.Ļašenko, E.Štelmahers, K.Gorkšs, 
J.Buks. 
V.Koziols rosina, ka šāds princips - sadalīt finansējumu, ņemot vērā VIIS datus, ir attiecināms uz šo 
gadījumu, taču nākotnē būtu jāuzlabo reģistrēto sportistu uzskaites datu kvalitāte un jāveic aprēķins 
pēc komandu sporta federāciju iesniegtajiem datiem LKSSA, ņemot vērā arī bērnus un jauniešus, 
kas trenējas privātos sporta klubos. 

NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai un nolemj: 
2.1. K.Gorkšam veikt bērnu un jauniešu meistarsacīkšu atsākšanai paredzētā finansējuma dalījumu 
proporcionāli komandu sporta spēļu federāciju iesniegtajiem datiem Valsts izglītības informācijas 
sistēmā (VIIS) par licencēto bērnu un jauniešu skaitu federāciju organizētajās meistarsacīkstēs. 



2.2. K.Gorkšam sagatavot Sadarbības līgumus ar komandu sporta spēļu federācijām atbilstoši 
2.1.punktā minētajam dalījumam. 

3. Dažādi 
E.Štelmahers rosina par nākamās LKSSA valdes sēdes datumu vienoties elektroniski.  
NOLEMJ: 
Par nākamās LKSSA valdes sēdes datumu vienoties elektroniski. 

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

Sēdes vadītājs: 

LKSSA prezidents:      E.Štelmahers 

Protokolēja:      K. Gorkšs


