
Latvijas Tautas sporta asociācijas 

  

VALDES SĒDE Nr. 2 

 

 

Teišsaistē Zoom platformā 

Rīgā, 2021. gada 22.aprīlī 

 

Sākums plkst. 15:40 

    

Sēdi vada:  LTSA Valdes loceklis               J.Naglis 

 

Piedalās:  Valdes locekļi                 A.Bērziņš, G.Gorbatenkova,  

R.Mežeckis, M.Pužuls, E.Eglāja,  

J.Naglis, A.Katkēvičs, A.Dišlers, 

V.Aunītis 

 

Pieaicinātie:             J.Šibalova (grāmatvede), G.Reika 

                                                                                      (revīzijas komisijas priekšsēdētājs), 

                                                               revīzijas komisijas locekļi Dz.Adlers,

    I.Jozepsone 

Protokolē:  Projektu vadītāja                        A.Marčenko 

 

Valde ir lemttiesīga.  

 

DARBA KĀRTĪBA 
 

1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.  

                      J.Naglis 

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

                     J.Naglis 

3. Par valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka un ģenerālsekretāra  

vēlēšanām 

                                                                  J.Naglis 

4. Par LTSA gada pārskata apstiprināšanu. 

J.Naglis 

5. Dažādi. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana. 

J.Naglis atklāj valdes sēdi un piedāvā iepazīties ar darba kārtību un, ja nav iebildumu, 

apstiprināt to. 

 

Valde nolēma: 

1.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2021. gada 22. aprīļa sēdes  

darba kārtību vienbalsīgi. 

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 1 no 2021. gada 31. marta). 

  

            J.Naglis piedāvā izskatīt protokolu Nr. 1 no 2021. gada 31. marta. 

 

Valde nolēma: 

2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2021. gada 31. marta valdes 

sēdes protokolu.     

3. Par valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka un ģenerālsekretāra 

vēlēšanām 

 

J.Naglis apsveic 2021.gada 22.aprīlī biedru kopsapulcē ievēlētos LTSA valdes locekļus 

darbam LTSA valdē turpmāko četru gadu garumā. Par LTSA valdes locekļiem darbam 

LTSA valdē turpmākos četrus gadus ievēlēti jau iepriekšējā LTSA valdes sastāvā 

darbojušies valdes locekļi: E.Eglāja, J.Naglis, G.Gorbatenkova, M.Pužuls, V.Aunītis, 

R.Mežeckis, A.Dišlers, kā arī valdē tika ievēlēts jauns valdes loceklis: A.Katkēvičs. J. 

Naglis ierosina par jaunu LTSA ģenerālsekretāri ievēlēt G.Gorbatenkovu. 

Ģenerālsekretāres kandidatūra apstiprināta (8 valdes locekļi par, G.Gorbatenkova atturas). 

J.Naglis piedāvā par jaunu LTSA priekšsēdētāju ievēlēt Andri Katkēviču. LTSA valdes 

priekšsēdētāja kandidatūra apstiprināta (8 valdes locekļi par, A.Katkēvičs atturas). J.Naglis 

piedāvā par jaunu LTSA priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Andri Bērziņu. LTSA valdes 

priekšsēdētāja vietnieka kandidatūra apstiprināta (8 valdes locekļi par, A.Bērziņš atturas). 

LTSA valdes locekļi apsveic jaunu LTSA valdes priekšsēdētāju. 

 

Valde nolēma:  

3.1. Par LTSA valdes priekšsēdētāju ievēlēt valdes locekli Andri Katkēviču, par 

valdes priekšsēdētāja vietnieku A.Bērziņu un par ģenerālsekretāri G.Gorbatenkovu. 

 

4.  Par LTSA gada pārskata apstiprināšanu. 

 

Biedrības grāmatvede J.Šibalova informē, ka LTSA gada pārskats par 2020. gadu ir 

sagatavots, informācija ir pieejama sapulces dalībniekiem. 

Grāmatvede J.Šibalova informē, ka revīziju veica revīzijas komisijas locekļi G. Reika, I. 

Jozepsone un Dz. Adlers.  

Revīzijas komisijas pārstāvis G.Reika  ziņo, kā  revīzijas komisija 3 cilvēku sastāvā (G. 

Reika, I.Jozepsone, Dz.Adlers), ir veikusi organizācijas 2020. gada pārskata revīziju, kas 

sastāv no 

• bilances,  

• bilances atšifrējuma, 

• ieņēmumu un izdevumu pārskata un atšifrējuma,  

• ziedojumu un dāvinājumu pārskata, 

• ziņojuma, 

• darbības pārskata un turpmākās darbības plāna,  



• revīzijas komisijas  ziņojuma. 

Saskaņā ar vispārpieņemtajiem revīzijas standartiem, izlases veidā tika pārbaudīti 

grāmatvedības dokumenti un cita grāmatvedības reģistros uzkrāta informācija, kuru 

revīzzijas komisija atzinusi par nepieciešamo. 

Revīzijas komisija ieguva izsmeļošu informāciju par organizācijas darbību un 

pārliecinājās, ka finansiālajos dokumentos nav būtisku nepareizību.  

Revīzijas komisija konstatēja, ka organizācijas ziedojumu līdzekļi ir izmantoti statūtos 

paredzētajai darbībai un mērķiem; organizācija veic nodokļu maksājumus normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā; krājumu un materiālo vērtību fizisko inventarizāciju veic 

apstiprināta komisija; visi grāmatvedības informācijas attaisnojošie dokumenti un 

grāmatvedības reģistri glabājas arhīvā un gada pārskats dod patiesu un skaidru priekšstatu 

par Latvijas Tautas Sporta Asociācijas finansiālo darbību, tai skaitā arī par ziedojumu un 

dāvinājumu pienācīgu izlietojumu 2020. gadā, kas atbilst likumā noteiktajai kārtībai. 

 

LTSA valdes locekļiem nav jautājumu par revīzijas komisijas atzinumu. 

J.Naglis aicina valdes locekļus apstiprināt 2020. gada pārskatu. 2020. gada pārskats 

apstiprināts vienbalsīgi. 

 

Valde nolēma:  

4.1. Apstiprināt LTSA 2020. gada pārskatu un tuvākajā laikā J.Šibalovai nodot 

bilanci. 

 

5. Dažādi 

 

J.Naglis jautā, vai klātesošajiem ir papildus jautājumi vai komentāri. G.Gorbatenkova 

informē, ka LSFP ir piešķirusi Latvijas Tautas sporta asociācijai finansējumu no VKS 

ziedojumu līdzekļiem un no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta apakšprogramma 

09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi”). G.Gorbatenkova iepazīstinā klātesošos ar 

plānoto pasākumu izdevumu tāmēm un apstiprināt tās. Tāmes apstiprinātas vienbalsīgi. 

 

J.Naglis jautā, vai klātesošajiem ir papildus jautājumi vai komentāri. Papildus jautājumu 

un komentāru nav. 

 

Valde nolēma:  

5.1. Apstiprināt LTSA plānoto pasākumu izdevumu tāmi 2021. gadam no LSFP 

piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta apakšprogramma 09.09. 

„Sporta federācijas un sporta pasākumi“) un LTSA Par VKS ziedojumu līdzekļiem 

plānoto pasākumu izdevumu tāmi 2021. gadam vienbalsīgi.   

 

             J.Naglis pasludina sapulci par slēgtu. 

             Sēde slēgta plkst. 16:10 

 

              Sēdi vadīja:                     J.Naglis 

 

              Protokolēja:                                                                                                   A.Marčenko 

 


