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Vispārīgā informācija 

 

 

 

 

Organizācijas nosaukums 

 

Latvijas Sportinga Federācija 

Organizācijas juridiskais statuss 

 

Biedrība 

Reģistrācijas nr. un datums 

 

40008062988  

Reģistrācija biedrību un nodibinājumu 

reģistrā 30.09.2004. 

Reģistrācija sabiedrisko organizāciju 

reģistrā 25.10.2001. 

Adrese (juridiskā un pasta) Zvaniņu iela 11, Ogre, LV-5041 

  

Biedrības vadītājs  

 

Edgars Šķēle 

Valdes priekšsēdētājs 

Amatā stāšanās datums 04.09.2020 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 

par 2021.gadu 

 
Piezīmes 

numurs 

2021 

EUR 

2020 

EUR 

Biedru nauda, iestāšanās nauda un 

citas gadskārtējās iemaksas 

 

 4 480 2 757 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  2 250 20 000 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 1 55 017 17 999 

Dotācijas (LAD)  5 647 9 680 

Citi ieņēmumi 2 9 542 11 555 

IEŅĒMUMI KOPĀ  76 936 61 991 

Izdevumi statūtos paredzēto mērķu 

un uzdevumu veikšanai    

Dalības maksa Eiropas Sportinga 

federācijā F.I.T.A.S.C.  
(3 660) (1 765) 

Sportinga sacensību izmaksas 3 (67 877) (41 192) 

Kopā izdevumi statūtos paredzēto 

mērķu un uzdevumu veikšanai  (71 537) (42 957) 

Administratīvie un saimnieciskās 

darbības izdevumi:    

Atalgojums   (1 560) (567) 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas  
(376) (137) 

Administratīvie un tamlīdzīgi izdevumi 4 (8 945)  (9 275) 

Kopā administratīvie un 

saimnieciskās darbības izdevumi:  (10 881) (9 979) 

IZDEVUMI KOPĀ  (82 418) (52 936) 

Ieņēmumu un izdevumu starpība  (5 482) 9 055 

 

 



Biedrība “Latvijas Sportinga federācija”           GADA PĀRSKATS                         2021.gads                           

5 

 

 

Bilance 2021.gada 31.decembrī 

 

 

 Piezīmes numurs 2021 

EUR 

2020 

EUR 

Aktīvs    

Ilgtermiņa ieguldījumi    

Pamatlīdzekļi  145 203 

Apgrozāmie līdzekļi kopā 

 

145 203 

Apgrozāmie līdzekļi 
   

Debitori 5 1 341 8 

Nauda 6 4 819 11 987  

Apgrozāmie līdzekļi kopā 

 

6 160 11 995 

Aktīvu kopsumma 

 

6 305 12 198 

 

 

  

Pasīvs  

  

1. Fondi  

  

Rezerves fonds 7 6 181 11 663 

Fondi kopā 
 

6 181 11 663 

2. Īstermiņa parādi  

  

Nodokļi un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

 - - 

Pārējie kreditori   124 535 

Īstermiņa parādi kopā 

 

124 535 

Pasīvu kopsumma 

 

6 305 12 198 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 

par 2021.gadu 
 

 
I. Atlikumi pārskata gada sākumā 0 
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu 

un dāvinājumu kopsumma 
 

Tai skaitā 
Neierobežotai lietošanai Ierobežotai lietošanai Noteiktiem mērķiem 

Nauda Manta Nauda Manta nauda Manta 

  2 250 - - - - - 

 Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistra numurs) 

 Sporta klubs Zvārde  2 250 - - - - - 

  - - - - - 

  - - - - - 

  - - - - - 

  - - - - - 

  - - - - - 

  - - - - - 

  - - - - - 

  - - - - - 

  - - - - - 

 Kopā 20 000 - - - - - 

III. 

Ziedojumu un dāvinājumu 

izlietojuma kopsumma 

Neierobežotai lietošanai Ierobežotai lietošanai Noteiktiem mērķiem 

Nauda Manta Nauda Manta nauda Manta 

1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un 

uzdevumiem – sabiedriskā labuma 
darbībai 

2 250 - - - - 
 

- 

2. Administratīvajiem izdevumiem - - - - - - 

 
3. Pārējiem saimnieciskās darbības 

izdevumiem 
- - - - - - 

 Kopā 2 250 - - - - - 

IV. Atlikumi pārskata gada beigās 0 
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No vispārējiem ziedojumiem veikto administratīvo izdevumu pārskats 

2021.gadam 
 
 

 Nauda (EUR) Manta (EUR) 

Neierobežotai lietošanai saņemto ziedojumu un dāvinājumu 

kopsumma (t.sk. vispārējie ziedojumi) 
2 250  

Administratīvie izdevumi   

Pašu vajadzībām patērētie materiāli, preces un citi krājumi   

Pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumi. 

Datorprogrammu, citu nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, 
akciju un citu vērtspapīru iegādes izdevumi. 

  

Organizācijas darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķinātā darba alga, 

atlīdzība vai citi darba samaksai pielīdzināmas maksājumu summas un ar to 
saistītās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

  

Organizācijas kā darba devējas pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātie likumā paredzētie 
maksājumi darbiniekiem darbnespējas gadījumos (bruto summās), naudas 

iemaksas privātajos pensiju fondos un citi ar darbinieku sociālo 

apdrošināšanu saistītie naudas maksājumi. 

  

Pārskata gadā aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā 
īpašuma nodokļa summas. 

  

Izdevumi par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, 

apkuri, apgaismošanu, tālruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas izdevumus, 

komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kā arī organizācijas 
īpašuma apdrošināšanas maksājumus. 

  

Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu un mazvērtīgo inventāru 

uzskaitītais nolietojums un norakstīšana 
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Ziņojums 

 

Biedrības pilns nosaukums: Biedrība “Latvijas Sportinga Federācija” 

 
Biedrības reģistrācijas numurs: 40008062988  

     datums:  25.10.2001 (pārreģ. 30.09.2004) 

 

Biedrības juridiskā adrese: Zvaniņu iela , Rīga, LV-1001 

  

Ziņas par pārvaldes institūciju locekļiem (vārds, uzvārds, amatā stāšanās datums):  

Valdes priekšsēdētājs Edgars Šķēle, amatā stāšanās datums 04.09.2020 
Valdes loceklis Mārtiņš Gaņģis, amatā stāšanās datums 05.03.2018 

Valdes loceklis Maira Sprukule, amatā stāšanās datums 04.09.2020 

Valdes loceklis Edmunds Juškevičs, amatā stāšanās datums 12.12.2011 

Valdes loceklis Ģirts Runnis, amatā stāšanās datums 08.04.2015 

 

Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un 

atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm: Biedrības „Latvijas 
Sportinga federācija” arī pārskata gada darbības mērķu sasniegšanas metodes bijušas 

organizatoriska, saimnieciska un juridiska rakstura darbību veikšana, treniņu, sacensību un 

tamlīdzīgu pasākumu organizēšana nolūkā nodrošināt sportinga un citu šaušanas sporta veidu 
attīstību Latvijā un ārvalstīs un veicināt augstu rezultātu sasniegšanu šajā sporta veidā. 

 

Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 

2001.gada 25.oktobrī LR Uzņēmuma reģistrā tika reģistrēta SO “Latvijas Sportinga 
federācija”, tās dibinātāji ir SO “Latvijas mednieku asociācija”; SO “Latvijas Safari klubs”; 

SIA “Sportings Rīga”. 2004.gada 30.septembrī organizācija ierakstīta biedrību un 

nodibinājumu reģistrā.  
Biedrības „Latvijas Sportinga federācija” darbības mērķi ir īstenot saimnieciskas, 

organizatoriskas un juridiska rakstura darbības un realizēt pasākumus nolūkā nodrošināt 

sportinga un citu šaušanas sporta veidu attīstību Latvijā un ārvalstīs, un veicināt augstu 
rezultātu sasniegšanu šajā sporta veidā.  

2020. gadā mērķa grupām adresētie pasākumi - tiesnešu semināri medību šaušanas 

sporta veidos, Latvijas kausu un Čempionātu organizēšana Sportingā, Compak Sportingā, 

medību kompleksajos sporta veidos,  kā arī sportistu - šāvēju interešu pārstāvēšana Latvijas 
likumdošanas optimizēšanai saskaņā ar sportistu - šāvēju vajadzībām. Tiesnešu kvalifikācijas 

paaugstināšana piedaloties pasaules mēroga sacensībās šogad nebija iespējama. 

 

Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas, 

galvojumi, ķīlas u. tml.): nav.  

 

Uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi 

 

Pārskata sagatavošanas pamats 

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, „Sabiedriskā 

labuma organizāciju likumu”, LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.808 “Noteikumi par 

biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”. 

 

Pielietotie grāmatvedības principi 

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

a) Pieņemts, ka biedrība darbosies arī turpmāk; 
b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā; 

c) Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību; 
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d) Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no 

maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas 

saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā; 
e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 

f) Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 

g) Darījumi atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis 
juridisko formu. 

 

Pārskata periods 

Pārskata periods ietver 12 mēnešus no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. 
 

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 

            Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā – 
euro (EUR). Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtie ieņēmumi vai zaudējumi ir 

atspoguļoti attiecīgā perioda ieņēmumu un izdevumu pārskatā. 

 

Īstermiņa posteņi 
Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, ir uzrādītas 

īstermiņa posteņos. 

 

 

Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem  

 

(1) Ieņēmumi no pamatdarbības 

 2021 2020 

   

Dalības maksas starptautiskajos čempionātos 6 450 - 
Dalības maksas biedrības organizētajos čempionātos 48 567 17 999 

   

 55 017 17 999 

  

(2) Citi ieņēmumi 
 2021 2020 

Latvijas Sporta Federāciju Padomes piešķirtie līdzekļi sporta 

pasākumu organizēšanai 7 919 11 555 

Citi ieņēmumi 1 623 - 
   

 9 542 11 555 

 

(3) Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu sasniegšanai 

 2021 2020 

Sportinga sacensību izmaksas:   

Treniņnometņu un sacensību organizēšanas izmaksas 44 964 15 272 

4 875 Apbalvojumi sacensību dalībniekiem 7 114 

Stenda šautuves pakalpojumi treniņiem un sacensībām - 13 508 
Sadarbībā ar Zemkopības Ministriju realizētais projekts “Drošas un 

precīzas šaušanas pamatprincipi medniekiem” 10 369 7 537 

Piedalīšanās starptautiskajos čempionātos 5 430 - 
Citi izdevumi  - - 

 67 877 41 192 

 

 

 



Biedrība “Latvijas Sportinga federācija”           GADA PĀRSKATS                         2021.gads                           

10 

 

(4) Citi administratīvie izdevumi 

Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi 8 546 6 327 

Bankas komisijas un kontu apkalpošanas maksas 121 122 

Citi izdevumi 220 2 768 

Pamatlīdzekļu nolietojums 58 58 

 8 945 9 275 

 
(5) Debitori 

 

 2021 2020 

   
Pircēju parādi 893 - 

Avansa norēķini 445 - 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 3 8 

 1 341 8 

 

(6) Nauda 

 

Naudas līdzekļu atlikums kasē  - 

Naudas līdzekļu atlikums bankas kontos 2 347 5 374 
Naudas līdzekļu atlikums Valsts Kases kontā 2 473 6 613 

 
4 819 11 987 

 

(7) Informācija par fondiem  

Fondu līdzekļu pieaugums /samazinājums pārskata gadā ir veidojies no ieņēmumu un izdevumu 

starpības. 

 
Rezerves fonds gada sākumā 11 663  

Pārskata gada ieņēmumu un izdevumu starpība (5 482)  

Rezerves fonds gada beigās 
6 181  

 
  

 
(8) Nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā  

 

Nodarbināto skaits 2 1 

 
2 1 
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