
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008022129
Nosaukums LATVIJAS PAUERLIFTINGA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese Raiņa iela 3, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Taksācijas periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022129 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Darbinieku skaits 1
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022129 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 8 145 9 229
II. Pamatlīdzekļi 30 8 145 9 229
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 8 145 9 229
II. Debitori 120 509 114
III. Vērtspapīri 130 7 780 0
IV. Nauda 140 18 037 32 361
Apgrozāmie līdzekļi 80 26 326 32 475
Kopā aktīvi 150 34 471 41 704

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Mērķfondi 30 25 841 33 047
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 5 787 4 287
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 0 1 500
3. Rezerves fonds 40 5 787 5 787
I. Fondi 10 31 628 38 834
3. Pārējie kreditori 110 2 843 2 870
III. Īstermiņa kreditori 80 2 843 2 870
Kopā pasīvi 120 34 471 41 704
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022129 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 5 500 0
IV. Saņemtās dotācijas. 40 26 235 41 080
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 6 422 10 506
VII. Citi ieņēmumi. 60 1 355 0
3. Algas. 110 1 470 2 347
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 408 608
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 1 885 198
6. Citi izdevumi. 140 42 955 20 582
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 39 512 51 586
IX. Izdevumi. 80 46 718 23 735
XI. Izdevumi kopā. 160 46 718 23 735
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -7 206 27 851
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022129 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 5 000 0
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 500 0
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 985 0
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 500 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 5 000 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 500 0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 5 500 0
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 985 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 985 0

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 500 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 500 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 1 485 0
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 4 015 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 4 015 0
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022129 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 50003457011 E-PASAULE
SIA

5 000,00 Neierobežotai
lietošanai

2 LR
juridiskā
persona

LV 42403012397 RĒZEKNES
GAĻAS
KOMBINĀT
S SIA

500,00 Noteiktam mērķim

Kopā (euro) 5 500,00 0,00
Nauda un mantiskā kopā (euro) 5 500,00
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022129 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 40008022129 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 Latvijas sportista
Aivja Plociņa,
trenera Ilmāra
Plociņa dalībai
Eiropas čempion'tā
spiešanā guļus laika
periodā 21.11.-
25.11.2021.g.
Jekaterinburgā,
Krievijā

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 9 5 1

2 Bezmaksas seminārs
treneriem un
sportistiem

265,00 265,00 0,00 0,00 265,00 9 5 30

3 Starptautiskās
jauiešu un junioru
izlases formu
nodrošinājums

720,00 720,00 0,00 0,00 720,00 9 5 12

Kopā 1 485,00 985,00 500,00 0,00 1 485,00 0,00 0,00 0,00 43
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022129 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinojums2021.docx
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Informācija par brīvprātīgajiem Inform_cija_par_br_vpr_t_gajiem_2021_LPF.docx

Sagatavoja BRIGITA VĪTOLA
E-pasts vitolabrigita@gmail.com
Tālrunis 29188297

Dokumenta numurs EDS: 83810040 Dokumenta sagatavotājs: BRIGITA VĪTOLA

Parakstītāja vārds, uzvārds: BRIGITA VĪTOLA Parakstīšanas datums: 01.06.2022
Parakstītāja personas kods: 16046811359 Parakstīšanas laiks: 11:02:11
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Informācija par Latvijas pauerliftinga federācijas (LPF) brīvprātīgajiem nodarbinātajiem.



a) brīvprātīgo darba vieta:

Latvijas teritorijā noritošās sacensības – Latvijas čempionāti un kausa posmi. 

Norises vietas: www.powerliftings.lv/kalendars/2021/

b) brīvprātīgā darba veicēju kopskaits darba vietā:

10

c) brīvprātīgā darba veicēju nostrādāto stundu kopskaitu:

netiek precīzi uzskaitīts

d) pēc brīvprātīgā darba organizatora ieskatiem, nozīmīgākos pasākumus, projektus, aktivitātes un citu informāciju:

Brīvprātīgie – LPF vadītājs un valdes locekļi veic savus specifiskos katram valdes loceklim uzticētos pienākumus. LPF valdes locekļi u.c. tiek iesaistīti sacensību organizācijā. Kopējais gadā sarīkotais sacensību skaits – 45, tās norisinājušās 47 dienās. 


Saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada 3. oktobra noteikumiem Nr.808

Biedrība „Latvijas Pauerliftinga Federācija”



Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Valmieras nodaļai



ZIŅOJUMS



pie 2021. gada pārskata



1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese: Biedrība „Latvijas Pauerliftinga Federācija”, Raiņa iela 3, Valmiera, LV-4201



2. Organizācijas reģistrācijas numurs, datums: 40008022129, datums 06.05.1993.g. (15.03.2006.g.)



3. Ziņas par organizācijas vadītāju vai vadības institūcijas locekļiem (vārds, uzvārds, amatā stāšanās datums):

Pašreizējās valdes pilnvaras ir līdz 2022. gada 31. decembrim, tās pilnvaras stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī. Valde ievēlēta 2019. gada 14. decembrī.

Andrejs Rožlapa, valdes priekšsēdētājs, tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi 

Jurijs Ivaņušins, valdes loceklis

Gints Reinholds, valdes loceklis

Jana Jansone, valdes loceklis

Mārcis Pauls, valdes loceklis

Aigars Cīrulis, valdes loceklis

Arnis Rukmanis, valdes loceklis

Arnis Šķēls, valdes loceklis

Aleksandrs Andronovs, valdes loceklis



Valdes locekļi tiesīgi pārstāvēt biedrības intereses tikai visi kopā.



4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas:



Organizācijas darbību ļoti būtiski ietekmējusi Covid-19 pandēmijas dēļ ieviestie ierobežojumi, 



· Federācija nodrošinājusi 40-60 % sacensību kalendāra realizāciju.

· Turpināta atbalsta programma reģionālo turnīru sarīkošanai, sadarbība organizēta ar 11 pašvaldībām.

· Sarīkoti 2 Latvijas čempionāti un 8 Latvijas Kausa posmu sacensības, tajos piedalījušies ~ 1000 dalībnieku

· Sarīkotas 22 Latvijas tautas sporta sacensības, tajā skaitā projekta „Latvijas spēcīgākā pilsēta 2021” ietvaros. Iesaistīti ap 600 interesentu.

· Turpināta papildināt federācijas sportistu datu bāze.

· Noorganizēts 1 izglītojošais seminārs.

· Sadarbībā ar LAB veiktas 9 dopinga kontroles.

· Izveidoti informatīvie materiāli – diplomi, plakāti, sacensību foto materiāli, videorullīši.

· Uzturēta Federācijas mājaslapa www.powerliftings.lv Sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm realizēti dažādi citu spēka sporta veidu pasākumi.

· Visos Latvijas čempionātos nodrošināts balvu fonds un maksimāli iespējamais vecuma grupu skaits.

· Sniegts atbalsts reģionālo turnīru rīkotājiem informatīvā atbalsta veidā, nodrošinot plakātus, diplomus, medaļas

· Nodrošināta augsta spēka trīscīņas publicitāte Latvijas masu mēdijos. Sagatavotas un publicētas ~ 60  preses relīzes par LPF pasākumiem.

· Uzturēts pauerliftinga sporta profils http://www.youtube.com/user/wwwsplv, kur tiek apkopoti visi video materiāli (tiešraižu ieraksti) no organizētajām sacensībām

· Vekta ļoti būtiska materiāli tehniskā bāzes papildināšana – iegādāti spēka trīscīņas profesionālie sttaīvi un stieņi, datortehnika, audio un video tehnika.

· Veikta LPF mājas lapas informatīvās sistēma programēšana, sadarbībā ar zviedru kolēģiem veikta sacensību vadības sistēmas izstrāde.



2022. g. paredzēts:



Jebkādu aktivitāšu norisi noteiks situācija ar Covid-19 pandēmiju un dēļ tās noteiktajiem ierobežojumiem.



· Palielināt kolektīvo biedru skaitu

· Pilnveidot informatīvo bāzi jaunajā mājaslapā un turpināt veidot informatīvo sistēmu par pauerliftingu

· Sniegt palīdzību reģionālajiem klubiem sacensību organizēšanā.

· Nodrošināt startus Eiropas un Pasaules abu dzimumu un visu vecuma grupu čempionātos.

· Attīstīt sadarbību ar pašvaldībām reģionālo turnīru sarīkošanai.



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

5.1.  Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums (pamatlīdzekļu nosaukums, sākotnēja un atlikusī vērtība, pamatojums saskaņā ar minēto noteikumu 13.punktu)												

		Pamatlīdzekļa nosaukums

		 

		Perioda izmaiņas

		 

		 

		Atlikumi perioda beigās

		 



		 

		

		 

		Saņemta 

		Pamat- 

		Izslēg- 

		Izslēgtā PL 

		Uzskaites 

		Uzkrātais 

		Atlikusī 



		 

		

		 

		PL 

		līdzekļa 

		šana PL 

		uzkrātā 

		vērtība

		nolieto- 

		vērtība



		 

		

		 

		uzskaites 

		nolieto- 

		uzskaites 

		nolietojuma 

		

		jums

		



		 

		 

		 

		vērtībā

		jums

		vērtībā

		vērtībā

		

		

		



		Dators LENOVO V130-15IKB

		613.59

		122.72

		 

		 

		613.59

		224.99

		388.60



		Portatīvais dators RENEW DELL 

		2357.45

		471.49

		 

		 

		2357.45

		550.07

		1807.38



		Lattitude 3380

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Portatīvais dators ASUS FA 506

		1006.98

		201.40

		 

		 

		1006.98

		218.18

		778.80



		Powerliftinga statīvs ATLETAS

		1289.99

		  258.00 

		 

		 

		1289.99

		      258.00

		1031.99



		Powerliftinga statīvs ATLETAS, 

		4159.00

		831.80 

		 

		 

		4159.00

		831.80 

		3327.20



		platforma, diski

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Projektors BenQ un ekrāns Elite 

		690.63

		

		 

		 

		

		

		690.63



		ZALKTIS programma 

		110.00

		

		 

		 

		

		

		110.00







											

6. 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)												

6.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās	



Mērķa fondā – EUR 25 841

Rezerves fondā – EUR 5 787



6.2. 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							



6.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums		



EUR 7 206 - no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības

										

7. Informācija par nodokļiem un nodevām												

7.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem											

· Ienākuma nodoklis – EUR 291.33

· Sociālais nodoklis – EUR 408.32

· Pievienotās vērtības nodoklis – Nav PVN maksātājs



7.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm					0

7.3. 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												0

												

8. 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							0

										

9. 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												0

												

10. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma												



1 darbinieks, EUR 1470.00

										

11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu					



Kopā:	EUR 26 235.00 

Saņemtas dotācijas no:

Aizkraukles novada domes, Dienvidkurzemes novada domes, Dundagas novada domes, Jēkabpils pilsētas domes, Jelgavas pilsētas domes, Krāslavas novada domes, Ķeguma novada domes, Rēzeknes pilsētas domes, Siguldas novada domes, Smil;tenes novada domes, Tukuma novada domes.

Detalizēta informācija gada pārskatā LSFP: 

https://www.powerliftings.lv/wp-content/uploads/2022/01/pauerliftinga_aktivitasu_parskats_par_2021.docx



Dotācijas izlietotas:

EUR 5410 – Latvijas sacensību organizēšanai (23 sacensības)

sacensību saraksts www.powerliftings.lv/kalendars/2020/

EUR 730 – Tautas sporta projektu “Latvijas spēcīgākā pilsēta” un “Latvijas spēcīgākā skola” sarīkošanai 

EUR 9427 – inventāra (pamatlīdzekļu) iegādei

EUR 3700 – citi izdevumi, tajā skaitā sacensību dalībnieku dopinga kontroles, mājas lapas uzturēšana, grāmatvedes alga un nodokļi, sporta veida informatīvā nodrošinājuma pakalpojumu apmaksa

 									

12. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem (atsevišķi par katru pamatlīdzekļu veidu)												0

12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās								0

12.2. Nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā						0

												

13. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem					0

13.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās								0

13.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā									0

												

14. 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)					0

												

15. 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											0

												

16. 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		0

												

17. 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			

Kopā: EUR 6 422,00

Ieņēmumu sadaļu veido sacensību dalībnieku dalības maksas un sportistu licenču maksas, kā arī par antidopinga noteikumu pārkāpumiem diskvalificēto sportistu soda naudas.

Izlietojums:

EUR 1842 – Latvijas sacensību organizēšanai (22 sacensības, sacensību organizēšanas izdevumi: loģistika, apbalvojumi un balvas, telpu noma,), sacensību saraksts www.powerliftings.lv/kalendars/2021/

EUR 312 – transporta izdevumi

EUR 1651 – ofisa telpu noma, kancelejas, bankas un sakaru izdevumi

EUR 163 – komandējumu izdevumi

EUR 500 – informācijas sistēmas programēšana





2021. gada 24. aprīlī 			valdes priekšsēdētājs: Andrejs Rožlapa
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