Biedrība
“Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”
VALDES SĒDE

Sēdes norise: 2021.gada 14. aprīlī plkst. 13:00
Neklātienē (ZOOM)
Sēdi slēdz: 14:00

Sēdes protokols Nr. 54

Sēdi vada:
LKSSA prezidents: E.Štelmahers
Sēdē piedalās:
Valdes locekļi: M.Bičevskis, R.Vējonis, G.Aizporiete, V.Koziols, V.Ļašenko
Biedru pārstāvji: I.Pētersons, M.Trukšāns
Izpilddirektors: K. Gorkšs
Protokolētājs: K. Gorkšs
Darba kārtība.
1. Valdes sēdes kvoruma un protokolētāja apstiprināšana.
2. Ziņojums par LKSSA aktualitātēm un A/S “Latvijas valsts meži” (turpmāk - LVM) finanšu izlietojumj
pirmajā 2021.gada ceturksnī. /K.Gorkšs/
3. Par komandu sporta spēļu kritēriju izstrādes darba grupas darbu./I.Pētersons/
4. Par LVM finansējumu bērnu un jauniešu meistarsacīkšu atsākšanai./K.Gorkšs/
5. Dažādi.
- Par avīzi “Sports”;
- Par Sporta skolām;
- Par bērnu un jauniešu sporta atsākšana.
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 un LVM finanšu izlietojumj pirmajā 2021.gada ceturksnī..
K.Gorkšs informē klātesošos par aktuālajiem notikumiem sporta nozarē. Prezentē 2021.gada pirmā ceturkšņa
pārskatu par LKSSA finansējuma izlietojumu. Informē valdes locekļus par sporta federācijām pieejamajiem
atlikumiem un veicamo procedūru, gadījumā, ja nepieciešama LVM piešķirtā finansējuma mērķu maiņa
sakarā ar izmaiņās sacensību kalendārā. Aicina klātesošos izteikties.
Diskusijā iesaistās: R.Vējonis, K.Gorkšs.
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai.
3. 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, iezīmējot iztrūkstošo informāciju un izaicinājumus tās apkopošanā.
Diskusijā iesaistās: M.Bičevskis, K.Gorkšs, V.Koziols, I.Pētersons, E.Štelmahers.
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem I.Pētersona sniegto informāciju zināšanai.
4. Par LVM finansējumu bērnu un jauniešu meistarsacīkšu atsākšanai.
K.Gorkšs iepazīstina valdes locekļus ar federācijās iesaistīto sportistu skaitu pēc LKSSA iesniegtajiem
datiem un Izglītības un zinātnes ministrijas reģistra. Piedāvā bērnu un jauniešu atsākšanai paredzēto finansējumu piešķirt federācijām proporcionāli licencēto bērnu un jauniešu skaitam federācijas rīkotajās sacensībās. Informē par nepieciešamību Latvijas Futbola federācijai precizēt iesniegtos datus par unikālo licencēto
bērnu un jauniešu skaitu. Lūdz klātesošos izteikt savu viedokli.
Diskusijā iesaistās: G.Aizporiete, V.Koziols, M.Bičevskis, I.Pētersons, K.Gorkšs.
NOLEMJ:

Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai un nolemj:
4.1. V.Ļašenko līdz 2021.gada 16.aprīlim iesniegt LKSSA precizētus datus par Latvijas futbola federācijā
licencēto bērnu un jauniešu skaitu.
4.2. K.Gorkšam veikt bērnu un jauniešu meistarsacīkšu atsākšanai paredzētā finansējuma dalījumu proporcionāli komandu sporta spēļu federāciju iesniegtajiem datiem LKSSA par licencēto bērnu un jauniešu skaitu
federāciju organizētajās meistarsacīkstēs.
7. Dažādi
K.Gorkšs rosina uz kādu no nākamjām LKSSA valdes sēdēm aicināt Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomes (turpmāk - LSIIDP) valdes priekšsēdētāju D.Zaļupi.
Diskusijā iesaistās: M.Bičevskis, V.Koziols.
V.Koziols izsakās par avīzi “Sports”. Rosina veidot darba grupu, lai strādātu pie avīzes “Sports” koncepta
2022.-2025. gadam.
Diskusijā iesaistās: K.Gorkšs, M.Bičevskis, V.Koziols.
K.Gorkšs informē klātesošos par gaidāmo tikšanos ar Veselības ministru D.Pavļutu. Lūdz klātesošos izteikt
viedokli un ierosinājumus.
Diskusijā iesaistās: R.Vējonis, V.Koziols, M.Bičevskis
E.Štelmahers rosina par nākamās LKSSA valdes sēdes datumu vienoties elektroniski.
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem sniegto informāciju zināšanai un nolemj:
7.1. K.Gorkšam uz kādu nākamajām LKSSA valdes sēdēm aicināt LSIIDP valdes priekšsēdētāju D.Zaļupi.
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

