
Biedrība 
“Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” 

VALDES SĒDE 

Sēdes protokols Nr. 58 
Sēdes norise: 2021.gada 20.oktobrī plkst. 13:00 
Neklātienē 
Sēdi slēdz: 14:00 

Sēdi vada: 
LKSSA prezidents: E.Štelmahers 

Sēdē piedalās: 
Valdes locekļi: M.Bičevskis, R.Vējonis, V.Ļašenko 
Latvijas Volejbola federācijas pģenerālsekretārs A.Tunte 
Latvijas Handbola federācijas prezidente: I.Asare 
Izpilddirektors: K. Gorkšs 
Protokolētājs: K. Gorkšs    

Darba kārtība. 
1. Valdes sēdes kvoruma un protokolētāja apstiprināšana. /E.Štelmahers/ 
2. Par LKSSA aktualitātēm /K.Gorkšs/. 
3. Par LOK Sporta veidu komisijas Sporta spēļu apakškomisijas darbu /M.Bičevskis/. 
4. Par izmaiņām LKSSA valdes sastāvā /K.Gorkšs/. 
5. Diskusija par 9.10.2021 MK rīkojumu Nr.720 un ietekmi uz komandu sporta spēlēm /K.Gorkšs/. 
6. Dažādi. 
   
E.Štelmahers iepazīstina Latvijas komandu sporta spēļu asociācijas (turpmāk - LKSSA) valdes lo-
cekļus ar Latvijas handbola federācijas prezideti I.Asari un Latvijas volejbola ģenerālsekretāru A.-
Tunti, kuri nesen stājušies uzsākuši darbu attiecīgajās federācijās. Aicina viņus iepazīstināt ar sevi 
un vēl veiksmi nākotnes izaicinājumos, kā arī ciešu sadarbību ar LKSSA.  
E.Štelmahers aicina papildināt LKSSA valdes sēdes darba kārtības punktu “Dažādi” ar diskusiju par 
LKSSA 2022.gada budžetu. LKSSA valdes locekļi neiebilst. 

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 LKSSA valdes locekļus ar LKSSA un AS “Latvenergo” projektu konkursa 
rezultātiem, komandu sporta spēļu kritēriju izstrādes darba grupas darba gaitu un citām sporta 
nozares aktualitātēm.  
Diskusijā iesaistās: R.Vējonis, M.Bičevskis. 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai. 



3. Par LOK Sporta veidu komisijas Sporta spēļu apakškomisijas darbu. 
M.Bičevskis informē par līdzšinējo LOK Sporta veidu komisijas Sporta spēļu apakškomisijas dar-
bību un tās lomu sporta spēļu attīstībā Latvijā un izklāsta iespējamos ceļus, kā aktivizēt jautājumu 
par komandu sporta spēļu jaunatnes izlašu atbalstu Latvijas olimpiskajā vienībā. M.Bičevskis aicina 
klātesošos izteikties.   
Diskusijā iesaistās: R.Vējonis, K.Gorkšs, A.Tunte. 
Diskusijas rezultātā tiek secināts, ka jautājuma virzības lielāks potenciāls ir to aktivizējot caur 
LKSSA, nevis LOK, jo LOK komandu sports šobrīd nav prioritāšu sarakstā. 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi pieņem M.Bičevska sniegto informāciju zināšanai un atbalsta secinājumu, ka 
jautājuma virzības lielāks potenciāls ir to aktivizējot caur LKSSA.!

4. Par izmaiņām LKSSA valdes sastāvā. 
K.Gorkšs informē klātesošos par izmaiņām komandu sporta federāciju sastāvā. M.Bičevskis un 
I.Asare informē, ka līdz LKSSA biedru kopsapulcei M.Bičevskis trupinās pildīt LKSSA valdes lo-
cekļa pienākumus. 
Diskusijā iesaistās: E.Štelmahers, R.Vējonis, K.Gorkšs. 

NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi pieņem sniegto informāciju zināšanai. 

5. Diskusija par 9.10.2021 MK rīkojumu Nr.720 un ietekmi uz komandu sporta spēlēm. 
K.Gorkšs iepazīstina klātesošos ar 9.10.2021 MK rīkojumu Nr.720. Lūdz klātesošos iesaistīties 
diskusijā.  
Diskusijā iesaistās:E.Štelmahers, R.Vējonis, M.Bičevskis, K.Gorkšs, E.Štelmahers. 

NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi pieņem sniegto informāciju zināšanai. 

6. Dažādi. 
E.Štelmahers rosina uzsākt darbu pie LKSSA 2022.gada budžeta sastādīšanas. 
E.Štelmahers rosina par nākamās LKSSA valdes sēdes datumu vienoties elektroniski.  

NOLEMJ: 
K.Gorkšam uz nākamo LKSSA valdes sēdi sastādīt LKSSA budžeta projektu 2022.gadam. 

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


