Latvijas Tautas sporta asociācijas
VALDES SĒDE Nr.1
Latvijas Tautas sporta asociācijas birojā
Uzvara bulvāris 10, Rīga, LV-1083
2020. gada 27. martā,
sākums plkst. 11:00

Sēdi vada:

LTSA Valdes loceklis

A.Bērziņš

Piedalās:

Valdes locekļi

E.Eglāja, G.Gorbatenkova, A.Bērziņš,
M. Pužuls, J.Naglis, E.Abrams, R.Mežeckis

Pieaicinātie

J.Šibalova (grāmatvede)
G.Reika (revīzijas komisijas priekšsēdētājs)

Nepiedalās:

Valdes locekļi

A.Dišlers, V.Aunītis

Protokolē:

Valdes locekle

E.Eglāja

Valde ir lemttiesīga.
DARBA KĀRTĪBA
1. Darba kārtības apstiprināšana.

A .Bērziņš

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana.

A.Bērziņš

3. Par LTSA gada pārskatu.

J.Šibalova

4. Par LTSA budžetu.

G.Gorbatenkova

5. Par izmaiņām 2020.g. pasākumu plānā

G.Gorbatenkova

6. Par jaunu biedru uzņemšanu LTSA.

G. Gorbatenkova

7. Dažādi.

G. Gorbatenkova

1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.
A.Bērziņš atklāj valdes sēdi un piedāvā iepazīties ar darba kārtību un, ja iebildumu nav,
apstiprināt to.
Valde nolēma:
1.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2020. gada 27. marta sēdes darba
kārtību vienbalsīgi.
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 4 no 2019. gada
12.decembra).
A.Bērziņš piedāvā izskatīt 2019. gada 12.decembra protokolu Nr.4.
Valde nolēma:
2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2019. gada 12. decembra valdes
sēdes protokolu.
3. Par LTSA bilanci
Biedrības grāmatvede J.Šibalova informē, ka LTSA gada pārskats par 2019. gadu ir
sagatavots. Piedāvā valdes locekļiem ar to iepazīties. LTSA ieņēmumi no pasākumiem ir
19 362 EUR, ziedojumu - nav, biedru nauda 1 240 EUR, saņemtas dotācijas 92 516 EUR.
Kopā 113 118 EUR. LTSA izdevumi kopā 147 337 Ieņēmumu un izdevumu starpība sastāda – 34 219 EUR.
Grāmatvede J.Šibalova informē, ka revīziju veica revīzijas komisijas locekļi G. Reika.
J.Okuņevs un Dz. Adlers.
Revīzijas komisijas pārstāvis G.Reika ziņo, kā revīzijas komisija 3 cilvēku sastāvā (G.
Reika, J.Okuņevs, D.Adlers), esam veikuši organizācijas 2019. gada pārskata revīziju, kas
sastāv no
 bilance,
 bilances atšifrējums,
 ieņēmumu un izdevumu pārskats un atšifrējums,
 ziedojumu un dāvinājumu pārskats,
 ziņojums,
 darbības pārskats un turpmākās darbības plāns,
 revīzijas komisijas ziņojums.
Saskaņā ar vispārpieņemtajiem revīzijas standartiem, esam izlases veidā pārbaudījuši grāmatvedības dokumentus un citu grāmatvedības reģistros uzkrāto informāciju,
kuru esam atzinuši 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 2019. gadā, kas atbilst likumā noteiktajai kārtībai.
LTSA valdes locekļiem nav jautājumu par revīzijas komisijas atzinumu.
Valde nolēma:
3.1. Apstiprināt LTSA 2019. gada pārskatu un līdz 2019. gada 31. martam J.Šibalovai
nodot gada pārskatu.
4. Par LTSA budžetu
G.Gorbatenkova piedāvā valdes locekļiem iepazīties ar LTSA 2020. gada budžeta
projektu. G.Gorbatenkova informē valdes locekļus, ka 09.09. ir iesniegta elektroniski tāme
ar drošu parakstu Latvijas Sporta federāciju padomē, bet nav atbildes pat par to, ka dokuments saņemts. Viņi strādā attālināti, ofiss ir slēgts.
A.Bērziņš jautā, vai ir jautājumi par budžetu. Jautājumu nav. A.Bērziņš piedāvā apstiprināt
un pieņemt rīcībai par pamatu 2020. gada LTSA budžetu.
Valde nolēma:
4.1. Apstiprināt un pieņemt rīcībai par pamatu LTSA 2020. gada budžeta projektu.
5. Par LTSA pasākumu plānā 2020.g. izmaiņām.
G.Gorbatenkova informē, kā pasākumu plāns apstiprināts iepriekšējā valdes sēdē, bet ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, par pandēmijas situāciju, sakarā ar vīrusa “Covid 19” izplatību, Latvijas Saeimas Ministru
Kabineta rīkojumiem par ārkārtējas situācijas izsludināšanu Latvijā un paredzamo
Situācijas attīstību, mums noteikti būs jāveic pasākumu plāna izmaiņas.
Mūsu valdes loceklim E.Abramam ir priekšlikums organizēt LTSA Čempionātu Basketbolā 3x3 senioriem.
A. Bērziņš dot vārdu E. Abramam.
E.Abrams piedāvā organizēt LTSA čempionātu basketbola 3x3, cerot kā situācija ar
COVID-19 uzlabosies un viņš ir sazinājies ar vairākām pašvaldībām, interese esot.
Tuvākajā laika plānots braukt uz Talsiem uz tikšanām ar Talsu novada domes priekšsēdētaju un citiem atbildīgajiem sporta darbiniekiem. Kopumā ir interese no vairākām
pašvaldībām, organizējot pašvaldību svētkus, iekļaut to programmās sacensības bas-ketbolā
3x3.
Dalībnieku grupas:
Dāmu grupa – 30 +;
Kungu grupa – 35 +;
Kungu grupa – 45+.
Interesi izrādīja Talsu novada pašvaldība, Rēzeknes , Alūksnes, Krāslavas pilsētas, varē-tu
būt 4 posmi un piektais kā fināls Rīgā.

Valde nolēma:
5.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par LTSA pasākumu
plānu 2020. gadam.
5.2. Uzdot G.Gorbatenkovai turpināt darbu pie LTSA pasākumu plāna 2020.
5.3. Uzdot E.Abramam un G.Gorbatenkovai sagatavot nolikumu, vienoties ar
pašvaldībām un sākt organizēt čempionātu.
6. Par jaunu biedru uzņemšanu LTSA
G.Gorbatenkova informē, ka pieteikumu iestāties LTSA iesniedza SIA “Nords Event
Communication”, organizācija kura organizē "Lattelecom" Rīgas maratonu, 2019.g.
piedalījās 38 398 dalībnieki, bet kopš 2020. gada tas būs "Rimi" Rīgas maratons, kuram
atkārtoti 'World Athletics' piešķīra Zelta jeb "Gold Label" zīmi.
A.Bērziņš norāda, ka LTSA ir ieinteresēta jaunu biedru piesaistē, un ierosina uzņemt SIA
“Nords Event Communication”par LTSA biedru.
Valde nolēma:
6.1. Uzņemt par biedru SIA “Nords Event Communication”.
7. Dažādi
A.Bērziņš jautā, vai klātesošajiem ir papildus jautājumi vai komentāri. Papildus jautājumu
un komentāru nav.
A.Bērziņš pasludina sapulci par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 12:30
Sēdi vadīja:

A.Bērziņš

Protokolēja:

E.Eglāja

