Biedrība
“Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”
VALDES SĒDE
Sēdes protokols Nr. 60
Sēdes norise: 2022.gada 16.februārī plkst. 13:00
ZOOM platforma
Sēdi slēdz: 14:45
Sēdi vada:
LKSSA prezidents: E.Štelmahers
Sēdē piedalās:
Valdes locekļi: I.Asare, R.Vējonis, V.Koziols, V.Ļašenko, A.Tunte
Latvijas Handbola federācijas ģenerālsekretāre: L.Bīriņa
LKSSA 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 bērnu un jauniešu komandu sportam. /K.Gorkšs/
4. Par A/S “Latvijas valsts meži” ziedojuma sadali un piešķiršanas kārtību “Motivējoši pasākumi
bērnu un jauniešu iesaistei komandu sporta veidos”. /K.Gorkšs/
5. Par LKSSA biedru kopsapulces sasaukšanu. /E.Štelmahers/
6. Par komandu sporta spēļu federāciju kritērijiem valsts finansējuma sadalei Latvijas izlašu dalībai
starptautiskās sacensībās. /K.Gorkšs/
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 Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM)
Vērtēšanas komisijas sēdes darba kārtību, 2021.gada 21.decembra MK noteikumu Nr.885 “Kārtība,
kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” ietekmi uz komandu sporta
spēlēm un valsts piešķirtā finansējuma apjomu pedagogu atalgojuma samaksai, ieviesto sportistu
reģistru, sporta nozares pārvaldības plāniem un termiņu, IZM valsts budžeta līdzekļu sadales kritēriju uzstādījumiem, kā arī sadarbības iespējām ar A/S “Latvenergo” 2022.gadā.
Diskusijā iesaistās: E.Štelmahers, V.Ļašenko, V.Koziols.
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai.

3. Par A/S “Latvijas valsts meži” ziedojuma sadali un piešķiršanas kārtību bērnu un jauniešu
komandu sportam.
K.Gorkšs informē LKSSA valdes locekļus par papildus piešķirtā A/S “Latvijas valsts meži” (turpmāk - LVM) ziedojuma apmēru Jaunatnes komandu sportam 2022.gadā un iepazīstina klātesošos ar
piešķirtā finansējuma sadales kritērijiem iepriekšējos gados (IZM rīkojuma Nr.38 kritēriji, atkarībā
no reģistrēto bērnu un jauniešu skaita Valsts izglītības informācijas sistēmā un Solidaritātes principa, kur komandu sporta federācijas iedalītas trijās grupās atkarībā no iesaistīto skaita un organizēto
pasākumu skaita). Tāpat kā iepriekšējā gadā, par atbilstošāko tiek izvēlēts solidaritātes princips,
kurš vissefektīvāk ļautu sasniegt komandu sporta izvirzītos masveidības un bērnu fiziskās aktivitātes veicināšanas mērķus. Tā ietvaros piecas komandu sporta federācijas ar vislielāko iesaistīto un
aktivitāšu skaitu saņemtu identisku finansējuma apjomu jaunatnes komandu sporta veicināšanai, kā
arī divas komandu sporta federācijas ar nākamo lielāko iesaistīto bērnu un jauniešu skaitu saņemtu
papildus finansējumu bērnu un jauniešu komandu sporta programmām. Atlikušais finansējums tiks
novirzīts kopējām bērnu un jauniešu komandu sporta programmām - komandu sporta spēļu popularizēšanas pasākumiem. I.Asare izsaka gatavību piedalīties šo programmu izstrādē.
Diskusijā iesaistās: R.Vējonis, I.Asare, V.Koziols, A.Tunte, V.Ļašenko, E.Štelmahers
NOLEMJ:
Valde pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai un nolemj:
3.1. Apstiprināt LVM papildus piešķirtā finansējuma sadali komandu sporta spēļu federācijām Jaunatnes komandu sporta programmu un projektu īstenošanai 2022.gadā (Pielikums Nr.1).
3.2. K.Gorkšam līdz 2022.gada 25.februārim sagatavot sadarbības līgumus ar federācijām atbilstoši
3.1.punktā nolemtajam.
4. Par LVM ziedojuma sadali un piešķiršanas kārtību “Motivējoši pasākumi bērnu un jauniešu iesaistei komandu sporta veidos”.
K.Gorkšs iepazīstina klātesošos ar LVM un LKSSA 2020.gada 10.decembrī noslēgtā Dāvinājuma
(ziedojuma) līguma Nr. 5-8.2_009h_101_20_77 mērķiem un izstrādāto projektu konkursa nolikumu
“Latvijas komandu sporta spēļu asociācijas atbalsts bērnu un jauniešu komandu sporta veidu
masveidības veicināšanai”, tā administrēšanas un izvērtēšanas kārtību. Rosina projektu konkursa
realizēšanu noteikt līdz 2022.gada 31.jūlijam. V.Koziols rosina daļu finasējuma izmantot satura veidošanai, lai veicinātu bērnu un jauniešu iesaisti sportiskajās aktivitātēs. I.Asare rosina stiprināt
izglītības standartus izglītības iestādēs.
Diskusijā iesaistās: R.Vējonis, I.Asare, V.Koziols, A.Tunte, V.Ļašenko, E.Štelmahers, L.Bīriņa.
NOLEMJ:
4.1. Apstiprnāt projektu konkursa “Latvijas komandu sporta spēļu asociācijas atbalsts bērnu un jauniešu komandu sporta veidu masveidības veicināšanai” nolikumu (Pielikums Nr.2) un 2022.gada
18.februārī izsludināt to LKSSA mājaslapā.
4.2. V.Koziolam un K.Gorkšam līdz 2022.gada 18.martam sagatavot priekšlikumus publikāciju ciklam par sporta nozares aktualitātēm, lai veicinātu bērnu un jauniešu fizisko aktivitāti.
5. Par LKSSA biedru kopsapulces sasaukšanu.
E.Štelmahers aicina LKSSA valdi sasaukt LKSSA biedru kopsapulci. Iepazīstina LKSSA valdes
locekļus ar LKSSA biedru kopsapulces darba kārtības projektu.
Diskusijā iesaistās: E.Štelmahers, R.Vējonis, V.Koziols.

NOLEMJ:
5.1. K.Gorkšam, atbilstoši LKSSA statūtu 6.4.punktam, līdz 2022.gada 4.martam informēt LKSSA
biedrus par LKSSA biedru kopsapulces sasaukšanu 2022.gada 18.martā.
6. Par komandu sporta spēļu federāciju kritērijiem valsts finansējuma sadalei Latvijas izlašu
dalībai starptautiskās sacensībās.
K.Gorkšs ziņo par darbu pie komandu sporta spēļu federāciju kritērijiem valsts finansējuma sadalei
Latvijas izlašu dalībai starptautiskās sacensībās. Iepazīstina ar esošo kritēriju analīzi un secinājumiem to uzlabošanai. Rosina kritēriju izmaiņu procesā iesaistīt IZM.
Diskusijā iesaistās: V.Koziols, R.Vējonis, E.Štelmahers.
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem sniegto informāciju zināšanai.
7. Dažādi.
K.Gorkšs iepazīstina klātesošos ar normatīvajiem aktiem, kuri nākotnē varētu ietekmēt sporta
nozares darbu un aicina LKSSA aktīvi iesistīties likumdošanas iniciatīvu izstrādē sporta nozarei.
E.Štelmahers rosina par nākamās LKSSA valdes sēdes datumu vienoties elektroniski.
NOLEMJ:
7.1. Deleģēt K.Gorkšu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt likumdošanas iniciatīvas, kas veicinātu sporta lomas stiprināšanu un LKSSA mērķu sasniegšanu.
7.2. Par nākamās LKSSA valdes sēdes datumu vienoties elektroniski.
LKSSA valdes sēdes darba kārtība ir izskatīta un valdes sēde tiek slēgta.
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