Biedrība
“Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”
VALDES SĒDE
Sēdes protokols Nr. 64
Sēdes norise: 2022.gada 19.septembrī plkst.15:00.
ZOOM platforma.
Sēdi slēdz: 16:15
Sēdi vada:
LKSSA prezidents: E.Štelmahers
Sēdē piedalās:
Valdes locekļi: I.Asare, R.Vējonis, V.Koziols, A.Tunte.
LKSSA izpilddirektors: K.Gorkšs.
Protokolētājs: K.Gorkšs.
Darba kārtība.
1. Valdes sēdes kvoruma un protokolētāja apstiprināšana. /E.Štelmahers/
2. LKSSA aktuālie jautājumi. /K.Gorkšs/
2.1. LVM atskaites.
2.2. Finansējuma atlikumi uz 2022.gada 19.septembri.
2.3. Latvenergo projektu konkursa rezultāti.
3. Aktualitātes ar sporta nozari saistītajos jautājumos. /K.Gorkšs/
3.1. Sporta nozares finansēšanas modeļa maiņa.
3.2. Ar energoresursiem saistītie izaicinājumi sporta nozarē.
3.3. Potenciālie ierobežojumi, kas saistīti ar COVID19 izplatību.
3.4. Sportista darba tiesiskais regulējums un tā tālākā virzība.
3.5. Obligātā militārā dienesta regulējums un tā ietekme uz sporta nozari.
4. Dažādi.
4.1. Iesniegums par Latvijas beisbola un softbola federāciju.
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. LKSSA aktuālie jautājumi.
K.Gorkšs iepazīstina LKSSA valdes locekļus ar aktuālo situāciju par federāciju iesniegtajām
atskaitēm, sakarā ar A/S Latvijas valsts meži (turpmāk - LVM) un LKSSA 2020.gada 10.decembrī
noslēgto Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr. 5-8.2_009h_101_20_77 un 2021.gada 16.decembrī
noslēgto Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr. 5-8.2_00b8_101_21_126. Vērš uzmanību uz komandu sporta spēļu federācijām, kurām nav iesniegtas atskaites pilnā apmērā vai finansējuma
pieprasījumi nav iesniegti vispā. Informē, ka, saskaņojot to ar LVM, atskaišu iesniegšanas termiņš ir
pagarināts līdz 2022.gada 1.novembrim.

Informē klātesošos par katrai komandu sporta spēļu federācijai pieejamo finansējuma atlikumu uz
2022.gada 19.septembri.
Izklāsta par sadarbībā ar A/S “Latvenergo” rīkotā projekta konkursa norisi, rezultātiem un iepazīstina ar tiem klātesošos. I.Asare rosina projektu konkursa nolikumus turpmāk apstiprināt arī LKSSA
valdes ietvaros un ietvert lielāku skaitu kvalititatīvo kritēriju, kuri izvērtē iesniegto projektu būtību
un sasniedzamos rezultātus. Klātesošie LKSSA valdes locekļi šadam ierosinājumam piekrīt.
Diskusijā iesaistās: E.Štelmahers, I.Asare, V.Koziols, R.Vējonis, A.Tunte.
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai.
3. Aktualitātes ar sporta nozari saistītajos jautājumos.
K.Gorkšs informē LKSSA valdes locekļus par Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM)
virzītās sporta nozares pārvaldības izmaiņu gaitu un LR Saeimas Izglītības komitejas un Sporta
apakškomitejas kopsēdē apspriesto.
Informē par obligātā aizsardzības dienesta nosacījumiem, Veselības ministrijas vēstuli sakarā ar potenciālajiem COVID19 ierobežojumiem un citām sporta nozares aktualitātēm. Rosina starp klātesošajiem diskusiju par izaicinājumiem, kas saistīti ar energoresursu izmaksu sadardzinājumu.
V.Koziols informē par biedrības “Latvijas Hokeja federācija” izveidoto krīzes vadības grupu sakarā
ar energoresursu cenu kāpumu. Uzsver nepieciešamību rīkoties saskaņoti visām komandu sporta
federācijām.
Diskusijā iesaistās: R.Vējonis, I.Asare, V.Koziols, A.Tunte, E.Štelmahers.
NOLEMJ:
Valde vienbalsīgi pieņem K.Gorkša sniegto informāciju zināšanai.
4. Dažādi.
K.Gorkšs iepazīstina klātesošos ar iesniegumu saistībā ar biedrību “Latvijas beisbola un softbola
federācija” un tālāko jautājuma virzību.
E.Štelmahers rosina par nākamās LKSSA valdes sēdes datumu vienoties elektroniski.
NOLEMJ:
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

