Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2016. gada 30. augustā

Nr. 1/2016-7

Sēde notiek Rīgā, Šmerļa ielā 3-231.k.
Sēdē piedalās:
valdes priekšsēdētājs: Ieva Štauere
valdes locekļi: Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ieva Krusta, Ojārs Briedis
novērotāji: sēdes vadītājs: Ieva Štauere
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:30
Darba kārtība:
1) LKA finanšu gada (01.07.2015.-30.06.2016.) pārskata apstiprināšana.
2) Dažādi.
a) Latvijas ratiņkrēslu izlases apstiprināšana.
1. LKA finanšu gada (01.07.2015.-30.06.2016.) pārskata apstiprināšana
A.Zentelis informē, ka ir sagatavots biedrības finansiālās darbības pārskats par periodu
no 2015. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 30. jūnijam un rosina to apstiprināt.
Valde balso: PAR – 5; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt finanšu pārskatu sekojošā sastāvā:
- Bilance pēc uzņēmuma stāvokļa uz 2016. gada 30. jūniju ir 101 090 EUR;
- Ienākumu un izdevumu pārskats par periodu no 01.07.2015. līdz 30.06.2016.;
- Ziedojumu pārskats par periodu no 01.07.2015. līdz 30.06.2016.;
- Ziedojumu izlietojums par periodu no 01.07.2015. līdz 30.06.2016.
2. Apstiprināt likumā „Par uzņēmuma gada pārskatiem” 6.nodaļā paredzēto pielikumu
kā biedrības finanšu pārskata daļu, kas izskaidro pārskatu pamatformu rādītāju saturu.
3. Apstiprināt gada pārskata pielikumus kā daļu no Valdes ziņojuma saskaņā ar MK
noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”,
kuros ir atspoguļots saimnieciskās darbības un finansiālā stāvokļa skaidrojums skaitliskās
vērtībās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par noteiktiem bilances un ieņēmumu un izdevumu
pārskata posteņiem, kā arī cita informācija.

2. Dažādi

a) Latvijas ratiņkrēslu izlases apstiprināšana
A.Zentelis informē, ka ir saņemts iesniegums no 2016. gada Baltijas ratiņkrēslu kērlinga
čempionāta uzvarētājiem KKR/Briedis, kas vienlaicīgi ir arī Latvijas čempioni un ir izcīnījuši
tiesības pārstāvēt Latvijas Pasaules ratiņkrēslu kērlinga čempionāta B grupā, kas 4.-10. novembrī
notiks Lohjā, Somijā.
Valde balso: PAR – 5; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas ratiņkrēslu kērlinga izlasi dalībai 2016. gada Pasaules ratiņkrēslu
kērlinga čempionāta B grupā šādā sastāvā: Ojārs Briedis, Poļina Rožkova, Sergejs Djačenko, Agris
Lasmans, Maksims Voroņeckis, treneris Pēteris Šveisbergs.
Citu izskatāmo jautājumu nav.
Sapulces vadītāja paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 20:30
valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.
Sēdi vadīja

Ieva Štauere

Valdes locekļi

Artis Zentelis
Ieva Krusta
Raimonds Vaivods
Ojārs Briedis

Protokolēja

Artis Zentelis

