Biedrība
“Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”
VALDES SĒDE
Sēdes protokols Nr. 62
Sēdes norise: 2022.gada 30.jūnijā plkst.13:00
Biedrības “Latvijas Hokeja federācija” telpās - Daugavas stadiona ledus halle.
Sēdi slēdz: 14:30
Sēdi vada:
LKSSA prezidents: E.Štelmahers.
Sēdē piedalās:
Valdes locekļi: V.Koziols, A.Tunte
Biedrības “Latvijas Hokeja federācija” ģenerālsekretārs R.Pļāvējs.
Biedrības “Latvijas Basketbola savienība” ģenerālsekretārs K.Cipruss.
Biedrība “Latvijas Handbola federācija” ģenerālsekretāre L.Bīriņa.
Biedrība “Latvijas Kērlinga asociācija” prezidents M.Trukšāns, ģenerālsekretārs A.Zentelis.
Biedrība “Latvijas Regbija federācija” prezidents A.Pilenieks.
Biedrība “Latvijas Futbola federācija” valdes loceklis S.Kovaļovs.
LKSSA izpilddirektors: K.Gorkšs.
Protokolētājs: K.Gorkšs.
Darba kārtība.
1. Par grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 819 "Kārtība, kādā
valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās”.
K.Gorkšs iepazīstina ar Izglītības un zinātnes ministrijas virzītajiem grozījumiem Ministru kabineta
2009. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 819 "Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases
komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko
spēļu atlases turnīros un finālsacensībās” (turpmāk - Noteikumi). E.Štelamhers rosina diskusiju par
izmaiņām Noteikumu 5.punkta redakcijā.
M.Trukšāns un A.Zentelis iepazīstina klātesošos ar biedrības “Latvijas Kērlinga
asociācijas” (turpmāk - LKA) viedokli un potenciālo ietekmi uz virzītajām izmaiņām Noteikumos,
kā arī iepazīstina ar Pasaules Kērlinga federācijas (WCF) skaidrojumu par kērlinga piederību komandu sporta spēļu skaitam. Lūdz LKSSA atbalstīt LKA pozīciju un paralēli meklēt kompromisus
ar pārējām komandu sporta spēļu federācijām. Klātesošie norāda uz atšķirībām starp kērlingu un
citām komandu sporta spēlēm. Uzsver nepieciešamību pilnveidot finansējuma sadales kritērijus
komandu sporta spēlēm, lai tajos tiktu ietvertas un atspoguļotos šīs atšķirības.
A.Pilenieks norāda uz aktuālo situāciju biedrībā “Latvijas Regbija federācija” (turpmāk - LRF),
sakarā ar rīcībspējīgas valdes apstirpināšanu.
Diskusijā iesaistās: V.Koziols, A.Tunte, K.Cipruss, K.Gorkšs, S.Kovaļovs, L.Bīriņa, A.Pilenieks,
A.Zentelis, M.Trukšāns.
Nolemj:
Deleģēt K.Gorkšu veikt LKSSA reģistrāciju Tiesību aktu portālā, kā arī veikt komentārus un iebildumus sakarā ar izmaiņām Noteikumos un ar izmaiņām sporta nozares pārvaldības modelī.

LKSSA valdes sēdes darba kārtība ir izskatīta un valdes sēde tiek slēgta.

Sēdes vadītājs:
LKSSA prezidents:

E.Štelmahers

Protokolēja:

K. Gorkšs

