
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008041308
Nosaukums LATVIJAS SKVOŠA FEDERĀCIJA
Adrese Uzvaras bulvāris 10, Rīga, LV-1048
Taksācijas periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008041308 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008041308 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 937 0
II. Pamatlīdzekļi 30 937 0
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 937 0
II. Debitori 120 934 0
IV. Nauda 140 9 439 15 669
Apgrozāmie līdzekļi 80 10 373 15 669
Kopā aktīvi 150 11 310 15 669

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 15 429 9 464
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 -4 194 5 965
3. Rezerves fonds 40 11 235 15 429
I. Fondi 10 11 235 15 429
3. Pārējie kreditori 110 75 240
III. Īstermiņa kreditori 80 75 240
Kopā pasīvi 120 11 310 15 669
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008041308 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 14 592
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 3 000 6 200
IV. Saņemtās dotācijas. 40 2 500 3 225
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 1 248 3 496
VII. Citi ieņēmumi. 60 8 027 12 649
2. Materiālu izdevumi. 100 17 382 18 737
6. Citi izdevumi. 140 1 601 1 460
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 14 789 26 162
IX. Izdevumi. 80 18 983 20 197
XI. Izdevumi kopā. 160 18 983 20 197
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -4 194 5 965
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008041308 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

12 2 463 0

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 200 4 200
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 800 0
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 2 000 2 000
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 767 1 737
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 2 000 2 000
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 2 463 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 1 000 4 200
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 2 000 2 000
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 3 000 6 200
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 767 1 737
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 767 1 737

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 2 000 2 000
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 2 000 2 000
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 2 767 3 737
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 2 696 2 463
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 2 696 2 463
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008041308 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Ziedotāja
tips Valsts NMR kods /

personas kods
Nosaukums /

vārds, uzvārds Ārvalstu adrese Nauda
(euro)

Mantiskā
(euro) Mērķis Komentārs

1 LR
juridiskā
persona

LV 50003399781 AMERIKAS
BALTIJAS
TEHNOLOĢ
IJU
KORPORĀC
IJA SIA

2 000,00 Noteiktam mērķim

2 LR
juridiskā
persona

LV 50003399781 AMERIKAS
BALTIJAS
TEHNOLOĢ
IJU
KORPORĀC
IJA SIA

200,00 Neierobežotai
lietošanai

3 Fiziskā
persona
rezidents

LV 17117712177 Māris
Macijevskis

800,00 Neierobežotai
lietošanai

Kopā (euro) 3 000,00 0,00
Nauda un mantiskā kopā (euro) 3 000,00
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008041308 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs
Sertifikāta numurs
Komentārs
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Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008041308 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma

apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums

(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

Sabiedriskā
labuma

darbības joma

Sabiedriskā
labuma mērķa

grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju

skaits

vispārējie
ziedojumi

(neierobežotai
lietošanai), t.sk.

anonīmi

mērķziedojumi
(noteiktiem

mērķiem), t.sk.
anonīmi

no tiem kopā
anonīmi

ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Bezmaksas Kortu īre
junioriem

117,00 117,00 0,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 9 15,5 25

2 Treniņu un
sacensību izmaksas

2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 9 17 300

3 Trenneru kursu
Mācību maksas
atbalsts

650,00 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 9 5 150

Kopā 2 767,00 767,00 2 000,00 0,00 2 767,00 0,00 0,00 0,00 475
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008041308 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinojums_LSF_2021_labots_MM_v1.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4

Sagatavoja IEVA ŠTERNA-TIKAIŽE
E-pasts ieva.sterna@funns.lv
Tālrunis 29123177

Dokumenta numurs EDS: 80650175 Dokumenta sagatavotājs: IEVA ŠTERNA-TIKAIŽE

Parakstītāja vārds, uzvārds: IEVA ŠTERNA-TIKAIŽE Parakstīšanas datums: 08.06.2022
Parakstītāja personas kods: 09127411802 Parakstīšanas laiks: 06:37:09
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ZIŅOJUMS 


pie 2021. gada pārskata 


 


1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese 


 


Biedrība "Latvijas Skvoša federācija" Uzvaras bulvāris 10, Rīga, LV-1048 


 


2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008041308, datums 07.05.1999 


 


3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums) 


Māris Macijevskis, valdes priekšsēdētājs no 27.11.2018. 


Dimitrijs Bekasovs, valdes loceklis no 24.11.2015. 


Ivars Bērziņš, valdes loceklis no 27.11.2018. līdz 16.12.2021. 


Baiba Lulle, valdes loceklis no 24.11.2015. 


Ēriks Tikaiže, valdes loceklis no 24.11.2015. 


Armands Kančs, valdes loceklis no 15.12.2020. 


Gatis Vītols, valdes loceklis no 16.12.2021. 


 


 


Biedrības misija un uzdevumi 


 


1. Sabiedriskā labuma darbība skvoša attīstības veicināšanā.  


2. Popularizēt skvošu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu.  


3. Palielināt skvoša spēlētāju skaitu Latvijā.  


4. Veicināt un atbalstīt bērnu un jauniešu iesaistīšanu.  


5. Apvienot un koordinēt fiziskās un juridiskās personas, kuras ir Skvoša spēlētāji, 


atbalstītāji vai interesenti.  


6. Organizēt dažāda līmeņa skvoša sacensības,  


7. Atbalstīt Latvijas skvoša izlases komandas un Biedrības biedru dalību sacensībās 


gan Latvijā, gan ārvalstīs. 


8. Organizēt skvoša tiesnešu un treneru kvalifikācijas celšanu, pārbaudīt to 


sagatavotību un veikt akreditāciju savas kompetences ietvaros.  


9. Veicināt izcilu spēlētāju sagatavošanu ar mērķi veiksmīgi piedalīties 


starptautiskajās sacensībās, tai skaitā pārstāvēt Latviju pasaules Skvoša čempionātā.  


10. Atbalstīt esošo skvoša kortu saglabāšanu un veicināt jaunu skvoša kortu būvniecību 


Latvijā.  


11. Pārstāvēt Latvijas Republiku starptautiskajās skvoša organizācijās. 


 


4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 


 


Pārskata gadā mērķu un uzdevumu īstenošanai tiek realizēta sekojoši: 


 


• Saņemts un izmantots valsts finansējums, saņemtie ziedojumi, kā arī skvoša 


spēlētāju dalības maksas un licenču maksa. 


• Skvoša popularizēšanai pastāv mājās lapa www.squash.lv. Tā pastāvīgi tiek 


papildināta ar informāciju par turnīriem un aktuālajiem spēlētāju reitingiem. 


• Tika īstenots vadošās Latvijas skvoša spēlētājas Inetas Mackevičas (Pasaules 


reitingā 44.vietā) finansiāls atbalsts.  


• Izglītojoši semināri skvoša spēlētājiem, ārzemju skvoša treneru iesaiste 


treniņnometnēs Latvijā. 


• Tiek organizēti dažāda formāta turnīri gan pieaugušajiem, gan junioriem. 


• Tiek organizētas atvērtās dienas vairākos sporta klubos Latvijā, kur ir pieejami 


skvoša korti. 



http://www.squash.lv/





• Tiek organizētas Junioru treniņnometnes Latvijā. 


• Tiek sniegts atbalsts junioru Latvijas Čempioniem dalībai skvoša nometnēs un 


turnīros ārvalstīs un treniņiem Latvijā. 


 


5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas. 


 


Kā svarīgākos sasniegumus un notikumus2021. gadā varam minēt: 


• Neskatoties uz Covid-19 situāciju noorganizēti 11 turnīri pieaugušajiem (221 


dalībnieks). 


• Tika Plānota pirmā Latvian Junior Open 2021 turnīra norise Latvijā no 2021.gadā 


Rīgā, PEPSI centrs (diemžēl Covid-19 situācijas dēļ turnīrs pārcelts uz 2022.gadu). 


• Jebkurš juniors no LV var piedalīties ESF Junior open sacensībās, LSF apmaksājot 


turnīra dalības maksu. 


• Juniori atbrīvoti no gada licences, pieaugušo turnīros junioriem tiek piemērota 30-


50% atlaide dalībai. 


• Veicināta sertificēto skvoša treneru skaita palielināšana LV: Sniegts LSF atbalsts C 


līmeņa treneru kursu apgūšanai Augustam Ūbelim un Eduardam 


Stikutam.2021.gada 04.septembrī, Ķekavā, Zanzibārā notika junioru skvoša dienas 


nometne, ar kuru tika aktīvi aizsākta jaunā skvoša sezona. Nometnē piedalījās 20 


juniori no Jelgavas, Rīgas un Pļaviņām. 


• Turpināta klubu un treneru, kas trenē juniorus, finansiālā atbalsta programma. 


• Uz 01.03.2022 junioru skvoša spēlētāju reitingā: 31 juniors un 22 juniores, t.i. 


juniori kas aktīvi trenējas un piedalās skvoša sacensībās. 


 


Attīstības perspektīvas galvenokārt saskatām: 


• Attīstīt junioru skvošu- organizēt nometnes, turnīrus, treniņus, kursus, finansiāli 


atbalstīt junioru startus starptautiskās sacensībās, kā arī atbalstīt trenerus, kuri aktīvi 


iesaistīti junioru sagatavošanā un trenēšanā skvošā. 


• Eiropas Skvoša Federācijas junioru turnīra organizēšana Latvijā 2021.gadā un 


turpmāk Rīgā, nodrošinot Starptautiska līmeņa spēļu pieredzi LV junioriem. 


• Vadošās skvoša spēlētājas Inetas Mackevičas finansiāls atbalsts. 


• Privātā sektora ziedotāju, juridisku personu proaktīva piesaiste LSF stratēģisko 


prioritāšu realizēšanai 


• Attīstīt sadarbību ar Latvijas skolām, iespēju robežās nodrošinot skvoša ekipējumu 


potenciālo talantu atlasei un intereses veicināšanai par skvošu. 


• Attīstīt sadarbību un sinerģijas ar visiem skvoša sacensību organizatoriem LV 


skvoša sacensību kalendāra veidošanā. 


• Popularizēt sporta veidu, piedaloties Pasaules skvoša dienā un Eiropas Sporta 


Nedēļā. 


• Atbalstīt un veicināt skvoša attīstību Latvijas reģionos, it īpaši vietās, kur tiek aktīvi 


strādāts pie junioru skvoša attīstības. 


• Attīstīt federācijas klātbūtni sociālajā tīklā Facebook, izveidojot federācijas mājas 


lapu un informējot Latvijas sabiedrību, juniorus un jauniešus, skvoša interesentus 


un aktīvistus, veidojot interesantu saturu skvoša popularizēšanai. 


 


6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem 


 


Bilances postenis Pamatlīdzekļi: 
1 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 937 


 Bilances summa kopā 937 


 


Bilances postenis Debitori: 
1 Nākamo periodu izdevumi 934 







 Bilances summa kopā 934 


 


Bilances postenis Pārējie kreditori: 
1 Nākamo periodu ieņēmumi 75 


 Bilances summa kopā 75 


 


6.1.  Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums 


(Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā minēto 


nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums) 


 
Nosaukums Iegādes  


datums 
Nolietojamā  


vērtība 
Aprēķinātais  
nolietojums 


Atlikusī 
vērtība 


GoPro kameras 2 
gab. 28.12.2021  937.21  0.00  937.21 


 


7. Informācija par fondiem - (biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo 


informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes 


institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu) 


 


7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās  


 


Atlikums 2021 2020 


Pārskata gada sākumā 15429 9464 


Līdzekļu palielinājums vai samazinājums no 


ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem -4194 


 


5965 


Pārskata gada beigās 11235 15429 


 


7.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās 


avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu 


starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem 


 


Pārskata gadā Biedrībai šādu palielinājuma nav. 


 


7.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – 


pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums.   


 


Pārskata gadā Biedrībai samazinājās fondu līdzekļi sakarā ar iepriekšējos gados uzkrāto 


fondu daļēju izlietojumu. 


 


8. Informācija par nodokļiem un nodevām 


 


2021. gadā Latvijas mēroga un junioru čempionātos tika turpināts piesaistīt medicīnas 


personu pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanai, ar kuru tika noslēgts uzņēmuma līgums 


par sniegtajiem pakalpojumiem un Biedrība attiecīgi maksāja iedzīvotāju ienākuma nodokli 


un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 


 


8.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un 


nodevu veidiem 


 


1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 50 eiro. 


2. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 80 eiro. 


 


8.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, 


norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm 







 


Pārskata gadā Biedrībai šādu atvieglojumu nav. 


 


8.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par 


nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, 


nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai 


pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc minēto 


datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju 


 


Pārskata gadā Biedrībai šādu saistību nav. 


 


8.4. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par 


biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī par 


tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties saistības. Norāda 


aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, 


par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu. 


 


Pārskata gadā Biedrībai šādu saistību nav. 


 


8.5. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši 


algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības kopsumma un 


paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā 


aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto 


summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā 


 


Pārskata gadā pārvaldes institūcijas locekļi nav saņēmuši algu vai atlīdzību. 


 


8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba 


algas kopsumma 


 


Pārskata gadā biedrībai nav bijis nodarbinātu darbinieku. 


9.Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu  


Pārskata gadā Biedrība saņēmusi dotācijās finansējumu no Liepājas pašvaldības, par kopējo summu 


2500 EUR, kas izlietoti treniņu un sacensību izmaksās. 


 


Finansējuma sniedzējs Summa, eur 


LPPI LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SPORTA PĀRVALDE 2 500.00 


 


 


Izdevumu veids Eur 


Treniņu un sacensību izmaksas   2 500 


 


Postenī ‘’Citi ieņēmumi’’ uzrādīti no Biedrības Latvijas Sporta federāciju 


padome 8027 eiro ar sekojošu izlietojumu, kas attiecīgi ir sniegts LSFP 


atskaitēs:   
 


Izdevumu veids Eur 


Balvas turnīros  125 


Inventārs junioriem (raketes, bumbiņas, aizsargbrilles)  760 


Korti dažādām sacensībām un treniņiem 4 549 


Licences maksas starptautiskās organizācijās  239 


Treniņu un sacensību izmaksas   2 500 







Turnīru nodrošinājums   1 825 


Kopā 8027 


 


 


10. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem (atsevišķi par katru 


pamatlīdzekļu veidu)  
Pārskata gadā Biedrībai šādu pamatlīdzekļu nav. 


 


11.Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem  
Pārskata gadā Biedrībai šādu krājumu nav. 


 


12. Informācija par postenī "Debitori" esošajiem prasījumiem no citām personām (ja tādi ir), kas 


saņēmušas ziedotos finanšu līdzekļus atbilstoši līgumā paredzētajam mērķim no biedrības vai 


nodibinājuma, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (piemēram, saņemtā ziedojuma 


pārdalīšana (nodošana) citai biedrībai un nodibinājumam, ja nav saņemti ziedojuma izlietojumu 


apliecinoši dokumenti no šīs biedrības vai nodibinājuma) 


Pārskata gadā Biedrībai šādu pamatlīdzekļu nav. 


 


13. Informācija par izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības 


Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem pārskata gadā un šo līdzekļu atlikumi 


pārskata gada beigās. 


 


Pārskata gadā Biedrībai šādu pamatlīdzekļu nav. 


 


14. Informācija par postenī "Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem" esošajiem dzīvojamās 


mājas īpašnieku veiktajiem naudas maksājumiem par turpmākajos periodos veicamajiem dzīvojamās 


mājas uzturēšanas vai uzlabošanas un attīstīšanas darbiem, norādot šo līdzekļu izlietojumu pārskata 


gadā par katru konkrēto apsaimniekoto dzīvojamo māju atsevišķi 


 


Pārskata gadā Biedrībai šādu pamatlīdzekļu nav. 


 


15. informācija par postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" uzrādītajiem ieņēmumiem, norādot 


šo līdzekļu izlietojumu sabiedriskā labuma darbības jomai, ja pārskatu sniedz biedrības un 


nodibinājumi, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss 


 


Pārskata gadā biedrībai postenī Ieņēmumi no saimnieciskās darbības ieņēmumos uzrādīti  


1248 eiro, kas ir saņemtie sacensību līdz-maksājumi. Tie tika izlietoti biedrības organizēto 


sacensību izdevumu segšanai, kas visi ir saistīti ar sabiedriskā labuma darbības mērķu 


sasniegšanu un nodrošināšanu. 


 


Izdevumu veids EUR 


Nodevas maksājumi 14 


Sacensību nodrošinājums 667 


Grāmatvedības izdevumi  787 


Mājas lapas uzturēšana  246 


Bankas komisijas 55 


    


KOPĀ: 1770 


 







Informējam, ka biedrībai ir aktīvi 6 valdes locekļi, kas biedrības darbībā darbojas bez 


atlīdzības. Viņu pieredze un profesionālās iemaņas ir pietiekamas, lai nodrošinātu visu 


pasākumu organizēšanu un biedrība savā darbībā nepiesaista brīvprātīgos.  


 


 


Atbildīgā persona: Māris Macijevskis   _________________ 


 vārds, uzvārds   paraksts 


 


 





