Biedrība
“Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”
VALDES SĒDE

Sēdes norise: 2021.gada 10. februārī plkst. 13:00
Neklātienē (ZOOM)
Sēdi beidz: 14:38
Sēdi vada:
LKSSA prezidents:

Sēdes protokols Nr. 53

E.Štelmahers

Sēdē piedalās:
Valdes locekļi: M.Bičevskis, R.Vējonis, J.Buks, V.Koziols
Biedru pārstāvji: G.Aizporiete, I.Pētersons, K.Cipruss, K.Vents, M.Trukšāns, M.Galuška, S.Kovaļovs
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 komandu sporta spēļu kritēriju izstrādes darba grupas darba gaitu. /I.Pētersons/
4. Par situāciju bērnu un jauniešu komandu sportā Latvijā. /K.Gorkšs/
5. Par Latvijas Peldēšanas federācijas iesniegumu. /M.Galuška/
6. Par LKSSA biedru kopsapulces organizēšanu./K.Gorkšs/
7. Dažādi
7.1. Par papildus finansējuma piesaisti LKSSA.
7.2. Par situāciju Latvijas regbija federācijā.
7.3. 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. Ziņojums par LKSSA aktualitātēm.
K.Gorkšs informē klātesošos par Sadarbības līgumu slēgšanas gaitu ar komandu sporta spēļu federācijām un
iekļautajām papildus prasībām darba organizācijas un finanšu disciplīnas uzlabošanā. Izklāsta par Latvijas
nacionālajā sporta padomē apspriesto un diskusijās par Daugavas stadiona projektu izrunāto. Aicina klātesošo izteikties.
Diskusijā iesaistās: E.Štelmahers, V.Koziols, M.Bičevskis, R.Vējonis, K.Gorkšs, K.Vents
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai un nolemj:
2.1. K.Gorkšam LKSSA biedru vārdā sniegt ierosinājumus Izglītības un zinātnes ministrijai Daugavas stadiona laba sadarbības modeļa veidošanai ar komandu sporta spēļu federāciju pārstāvjiem.
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 apkopošanā. Diskutē par
jaunu kritēriju iekļaušanu izvērtēšanas tabulā un iesniegto datu kvalitātes uzlabošanu.
Diskusijā iesaistās: M.Bičevskis, K.Gorkšs, V.Koziols, I.Pētersons, E.Štelmahers.
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem I.Pētersona sniegto informāciju zināšanai un nolemj:
3.1. I.Pētersonam virzīt komandu sporta spēļu kritērijus apstiprināsānai LKSSA valdē līdz 2021.gada
31.martam.

4. Par situāciju bērnu un jauniešu komandu sportā Latvijā.
K.Gorkšs informē par nepieciešamību aktīvi iesaistīties publiskā diskusijā, kas saistīti ar bērnu un jauniešu
komandu sporta atsākšanu epidemioloģiski drošos apstākļos. Tāpat izstrādāt noteikumus bērnu un jauniešu
fizisko aktivitāšu atsākšanai iekštelpās un uzrunāt veselības nozares pārstāvjus par nākotnes izaicinājumiem
bērnu un jauniešu fiziskajā un psihiskajā veselībā sakarā ar ilgstošajiem ierobežojumiem un mazkustīgo
dzīvesveidu.
Diskusijā iesaistās: V.Koziols, M.Bičevskis, I.Pētersons, K.Gorkšs.
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai un nolemj:
4.1. K.Gorkšam līdz 2021.gada 12.februārim lūgt pārskatīt 2020.gada 6.novembra Ministru kabineta

rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikumus par ierobežojumiem augstāko
līgu čempionāta aizvadīšanai.
Pēc jautājuma izskatīšanas LKSSA valdes sēdi pamet V.Koziols.
LKSSA valdes sēdei pievienojas M.Galuška.
5. Par Latvijas Peldēšanas federācijas iesniegumu.
M.Galuška iepazīstina klātesošos ar ūdenspolo attīstību Latvijā un izsaka Latvijas Peldēšanas federācijas
vēlmi kļūt par LKSSA biedru.
Diskusijā iesaistās K.Gorkšs, M.Bičevskis.
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem M.Galuškas sniegto informāciju zināšanai un nolemj:
5.1. Uzņemt Latvijas peldēšanas federāciju par LKSSA asociēto biedru atbilstoši LKSSA statūtiem.
6. Par LKSSA biedru kopsapulces organizēšanu.
K.Gorkšs rosina kārtējo LKSSA biedru kopsapulci rīkot 2021.gada 03.martā.
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai un nolemj:
6.1. Sasaukt kārtējo LKSSA biedru kopsapulci 2021.gada 03.martā, atbilstoši LKSSA statūtiem.
7. Dažādi
K.Gorkšs iepazīstina ar darba gaitu pie papildus finansējuma piesaistes LKSSA. Ziņo par iespējām uzrunāt
potenciālos atbalstītājus atseviškiem komandu sporta spēļu federāciju projektiem, iniciatīvām vai sacensībām, iesaistot federāciju pārstāvjus finansējuma piesaistes procesā. Lūdz izteikt viedokli klātesošajiem.
Diskusijā iesaistās: E.Štelmahers, M.Bičevskis, K.Gorkšs.
K.Vents iepazīstina klātesošos ar izveidojušos situāciju Latvijas regbija federācijā.
Diskusijā iesaistās: K.Gorkšs
E.Štelmahers rosina par nākamās LKSSA valdes sēdes datumu vienoties elektroniski.
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem sniegto informāciju zināšanai un nolemj:
7.1. K.Gorkšam turpināt darbu pie papildus finansējuma piesaistes LKSSA un tās pārstāvošajām federācijām.
7.2. 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

