
Biedrība 
“Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” 

VALDES SĒDE 

Sēdes protokols Nr. 59 
Sēdes norise: 2021.gada 15.decembrī plkst. 15:00 
Neklātienē 
Sēdi slēdz: 16:00 

Sēdi vada: 
LKSSA prezidents: E.Štelmahers 

Sēdē piedalās: 
Valdes locekļi: M.Bičevskis, R.Vējonis, V.Koziols 
Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretārs: 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 un sporta nozares aktualitātēm. /K.Gorkšs/ 
3. Par A/S “Latvijas valsts meži” ziedojuma sadali un piešķiršanas kārtību. /K.Gorkšs/ 
4. Par ārkārtas LKSSA biedru kopsapulce sasaukšanu. /E.Štelmahers/ 
5. Par LKSSA budžeta projektu 2022.gadam. /K.Gorkšs/ 
6. Par LKSSA prioritātēm 2022.gadam. /E.Štelmahers/ 
7. 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 LKSSA un sporta nozares aktualitātēm. 
K.Gorkšs iepazīstina LKSSA valdes locekļus ar Latvijas nacionālajā sporta padomē (turpmāk - 
LNSP) nolemto, t.sk. Sporta politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam apstiprināšanas gaitu, A/S 
“Latvijas valsts meži”  (turpmāk - LVM) ziedojuma apjomu un proporcionālo sadali, diskusiju gaitu 
par sporta pārvaldības modeli un citām sporta nozares aktualitātēm.  
Diskusijā iesaistās: R.Vējonis. 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai. 

3. Par LVM ziedojuma sadali un piešķiršanas kārtību. 
K.Gorkšs informē par LVM ziedojuma apmēru 2022.gadā un iepazīstina klātesošos ar sadales pro-
cesu un katrai komandu sporta federācijai piešķirto finansējuma apjomu, saskaņā ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas 2017.gada 20.janvāra rīkojums Nr.38 “Par kritērijiem komandu sporta spēļu 
federācijām paredzētā valsts finansējuma sadalei, lai nodrošinātu valsts izlases komandu sporta 

http://t.sk


spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases 
turnīros un finālsacensībās”. Lūdz klātesošos izteikt viedokli. 
V.Koziols lūdz aktualizēt darbu pie jaunu finansējuma piešķiršanas kritēriju izstrādi komandu 
sporta spēļu federācijām. 
Diskusijā iesaistās: R.Vējonis, M.Bičevskis, V.Koziols, A.Tunte. 
NOLEMJ: 
Valde pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai un nolemj: 
3.1. Apstiprināt LVM ziedojuma sadali komandu sporta spēļu federācijām 2022.gadam. 
3.2. K.Gorkšam līdz 2022.gada 16.februārim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai LKSSA valdē jaunu, 
uz kritērijiem balstītu, finansējuma sadales mehānismu komandu sporta spēļu federācijām. 
3.3. K.Gorkšam iekļaut LKSSA janvāra valdes sēdes darba kārtībā jautājumu par finansējuma sadali 
bērnu un jauniešu komandu sportam.  

4. Par ārkārtas LKSSA biedru kopsapulce sasaukšanu. 
E.Štelmahers aicina LKSSA valdi sasaukt LKSSA biedru kopsapulci, lai apstiprinātu LKSSA 
budžetu 2022.gadam, veiktu izmaiņas LKSSA valdes sastāvā un noteiktu LKSSA biedru naudas 
apmēru 2022.gadā. 
Diskusijā iesaistās: V.Koziols, K.Gorkšs. 

NOLEMJ: 
4.1. K.Gorkšam, atbilstoši LKSSA statūtu 6.4.punktam, 2021.gada 15.decembrī informēt LKSSA 
biedrus par LKSSA ārkārtas biedru kopsapulces sasaukšanu 2021.gada 29.decembrī. 

5. Par LKSSA budžeta projektu 2022.gadam. 
K.Gorkšs iepazīstina klātesošos ar LKSSA budžeta izpildi 2021.gadā, komandu sporta spēļu federā-
cijām pieejamo finansējuma atlikumu, kā arī LKSSA budžeta projektu 2022.gadam. Lūdz LKSSA 
valdes locekļus izteikties par LKSSA budžeta projektu 2022.gadam un virzīt to apstiprināšanai 
LKSSA biedru kopsapulcē. 
Diskusijā iesaistās: E.Štelmahers, R.Vējonis, M.Bičevskis, K.Gorkšs. 

NOLEMJ: 
5.1. Apstiprināt LKSSA budžeta projektu 2022.gadam un virzīt to apstiprināšanai LKSSA biedru 
kopsapulcē 2021.gada 29.decembrī. 

6. Par LKSSA prioritātēm 2022.gadam. 
E.Štelmahers lūdz klātesošos izteikt viedokli un iesaistīties diskusijā par to, kādām jābūt LKSSA 
prioritātēm 2022.gadā. 
Diskusijā iesaistās: V.Koziols, R.Vējonis, M.Bičevskis, K.Gorkšs. 

NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi pieņem sniegto informāciju zināšanai un nolemj: 
6.1. K.Gorkšu uzaicināt uz nākamo LKSSA valdes sēdi LSFP prezidentu E.Fogeli, lai iepazītos ar 
LSFP veidotās darba grupas izstrādāto sporta pārvaldības modeli. 

7. Dažādi. 
E.Štelmahers rosina piešķirt K.Gorkšam piemaksu vienas mēnešalgas apmērā. 
E.Štelmahers rosina par nākamās LKSSA valdes sēdes datumu vienoties elektroniski.  



NOLEMJ: 
7.1. Papildus ikmēneša atalgojumam, piešķirt K.Gorkšam 2021.gada decembrī vienreizēju piemak-
su vienas mēnešalgas apmērā. 
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


