Biedrība
“Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”
VALDES SĒDE
Sēdes protokols Nr. 63
Sēdes norise: 2022.gada 12.jūlijs plkst. 11:00
Biedrības “Latvijas sporta federāciju padome” telpās - Rīga, Grostonas iela 3, LV-1013.
Sēdi slēdz: 12:45
Sēdi vada:
LKSSA prezidents: E.Štelmahers.
Sēdē piedalās:
Valdes locekļi: R.Vējonis, V.Koziols, A.Tunte.
Biedrības “Latvijas Futbola federācija” valdes loceklis S.Kovaļovs.
Biedrības “Latvijas Handbola federācija” ģenerālsekretāre L.Bīriņa.
Biedrības “Latvijas sporta federāciju padome” prezidents E.Fogelis.
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” (turpmāk Noteikumi) un sporta nozares pārvaldības modelī.
E.Štelmahers iepazīstina klātesošos ar darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un aicina biedrības
“Latvijas sporta federāciju padome” (turpmāk - LSFP) prezidentu E.Fogeli izklāstīt aktuālo situāciju par Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) virzītajām izmaiņām (turpmāk - Izmaiņas)
sporta nozares pārvaldībās modelī.
E.Fogelis iepazīstina klātesošos ar Izmaiņu būtību un informē, ka tās izliktas publiskai komentēšānai un iebildumiem Tiesību aktu portālā. Atbild uz LKSSA valdes locekļu un pieaicināto personu
jautājumiem.
LKSSA valde interesējas par kritērijiem, kuri tiks piemēroti komandu sporta spēļu atbalstam, ja
sporta nozares pārvaldības reforma tiek atbalstīta, par potenciālo risku izvērtējumu un administratīvajās izmaksām un kapacitāti LSFP, pārņemot sporta nozares pārvaldību savā pakļautībā.
E.Fogelis informē par IZM ieceri pieprasīt papildus finansējumu 15 prioritāri atbalstāmajām sporta
federācijām, kuru sastāvā esot arī vairākas komandas sporta spēļu federācijas. Informē, ka šobrīd
nav izstrādāti jauni kritēriji finansējuma sadalei starp komandu sporta spēļu fedrācijām, un, ka par
to tikšot lemts pēc sporta nozares pārvaldības modeļa izmaiņu apstiprināšanas. Informē par viena
līguma principu valsts budžeta finansējuma piešķiršanā.
R.Vējonis aicina diskutēt par kērlinga un regbija pozīciju starp komandu sporta spēlēm un aicināt
IZM nostiprināt to statusu Noteikumu labotajā redakcijā.
LKSSA valdes locekļi aicina komandu sporta spēlēm valsts budžeta finansējumu saglabāt atseviški
no pārējām sporta federācijām, lai nerastos iztrūkumi komandu sporta spēļu federāciju budžetos,
kas, papildus pašreizējiem izaicinājumiem, būtu liels slogs sporta veidu attīstība un valsts izlašu nepieciešamību nodrošināšanai.

Diskusijās iesaistās: R.Vējonis, V.Koziols, A.Tunte, K.Gorkšs. E.Štelmahers, L.Bīriņa.
NOLEMJ:
LKSSA Valde vienbalsīgi pieņem sniegto informāciju zināšanai un nolemj:
1.1. K.Gorkšam lūgt LSFP sagatavot finansējuma sadales aprēķinu komandu sporta spēļu federācijām, ja tas tiktu dalīts pēc aktuālajiem LSFP kritērijiem, iekļaujot komandu sporta spēlēm līdz šim
atvēlēto valsts budžeta finansējumu kopējā finansējuma apjomā.
1.2. Informēt LKSSA valdes locekļus par turpmāko Noteikumu un sporta pārvaldības modeļa izmaiņu gaitu.

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

Sēdes vadītājs:

LKSSA prezidents:

E.Štelmahers

Protokolēja:

K. Gorkšs

