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Biedrība Latvijas Kērlinga asociācija
Gada pārskats par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Vispārīgā informācija par biedrību.
Biedrības nosaukums

Latvijas Kērlinga asociācija – saīsināti LKA

Biedrības juridiskais statuss

Biedrība
Sabiedriskā labuma organizācija
SLO statuss piešķirts saskaņā ar LR finanšu ministrijas
lēmumu Nr.260 no 2005.gada 30.jūnija

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

40008058075
Biedrību un nodibinājumu reģistrs
2004.gada 29.oktobris
Sabiedrisko organizāciju reģistrs
2001.gada 27.februāris

Darbības veids

Saskaņojot asociācijas biedru darbību, darboties kērlinga
attīstībai.
9312-sporta klubu darbība

Juridiskā adrese

Biķernieku iela 121h
Rīga, LV-1021, Latvija

Pārvaldes institūcija:

Valde – 5 (piecu) personu sastāvā.

Valdes locekļi:

Ieva Palma, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi.
Artis Zentelis, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopā ar vismaz
vienu valdes locekli.
Ieva Krusta, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopā ar vismaz
vienu valdes locekli.
Ojārs Briedis, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopā ar vismaz
vienu valdes locekli.
Raimonds Vaivods, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopā ar
vismaz vienu valdes locekli.

Vidējais darbinieku skaits:

2 (divi)

Valdes priekšsēdētājs _________________ Ieva Palma
Rīgā, 2018.gada 9.marts
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Biedrība Latvijas Kērlinga asociācija
Gada pārskats par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Vadības ziņojums.

Pārskata periodā LKA valde turpināja darbu, saskaņā ar iepriekš apstiprināto kērlinga attīstības
stratēģiju 2016.-2022. gadam. Turpinājās darbs visās piecās stratēģiskajās jomās:
- insfrastruktūras attīstība: turpinājās sadarbība ar “Daugavas Stadions” attīstītājiem, kā arī tika
apzinātas alternatīvas jaunas kērlinga halles celtniecībai,
- aktīvo spēlētāju skaita palielināšana: neizdevās palielināt kopējo spēlētāju skaitu, bet junioru
vecuma spēlētāju skaits turpināja augt,
- atpazīstamība: rakstu daudzums par kērlingu un Facebook sekotāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējo
pārskata gadu gandrīz dubultojās, ievērojami lielāks laiks kērlingam tika atvēlēts arī TV pārraidēs,
- augstu sasniegumu sports: jauktā pāra izlase Pasaules čempionātā ieņēma 8. vietu, sieviešu izlase
nodrošināja dalību Eiropas čempionāta A grupā, LKA nodrošina finansiālu atbalstu vairākām vadošajām
vīriešu, sieviešu, jaukto pāru, ratiņkērlinga un junioru komandām,
- pārējās jomas: ir uzsākts darbs pie sponsorēšanas piedāvājuma izstrādes.
Pārskata periodā tika sarīkoti visi plānotie Latvijas čempionāti un starptautiskās sacensības, izņemot
senioru vīriešu un senioru sieviešu čempionātu, kuram nepieteicās neviena komanda. Tāpat finansiāli tika
nodrošināta nacionālo izlašu dalība Pasaules Kērlinga federācijas rīkotajās sacensībās.
2018. gadā norisināsies Ziemas olimpiskās spēles Pjončhajā, Dienvidkorejā, kas tradiocionāli
piesaista papildus uzmanību arī kērlingam. Līdz ar to ir sagaidāma gan plašāka publicitāte medijos, gan
pastiprināta interese no cilvēkiem, kas vēlas uzsākt treniņus kērlingā.
Latvijas čempionāti un kvalifikācijas turnīri:
Sarīkoti šādi Latvijas čempionāti:
 vīriešu komandām (8 komandas)
 sieviešu komandām (6 komandas)
 jauktajiem pāriem (11 komandas)
 jauktajām komandām (4 komandas)
 junioru (vīr.) komandām (4 komandas Baltijas čempionāta ietvaros)
 junioru (siev.) komandām (3 komandas Baltijas čempionāta ietvaros)
 ratiņkērlinga komandām (3 komandas Baltijas čempionāta ietvaros)
Sarīkoti šādi kvalifikācijas turnīri:
 vīriešu komandām (4 komandas, atlase uz Eiropas čempionātu)
 sieviešu komandām (4 komandas, atlase uz Eiropas čempionātu)
Pēc LKA iniciatīvas jau trešo gadu tika aizvadīts Baltijas junioru kērlinga čempionāts, lai veicinātu
konkurenci Baltijas valstu starpā. Tāpat pārskata gadā otro reizi tika aizvadīts Baltijas ratiņkrēslu
kērlinga čempionāts.
2017. gadā LKA valde apstiprināja izmaiņas “Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumos”,
nosakot, ka turpmāk vīriešu un sieviešu izlase dalībai Eiropas čempionātā un jaukto pāru izlase dalībai
Pasaules čempionātā tiks noteiktas atsevišķi rīkotā kvalifikācijas turnīrā.
LKA valde ir noteikusi, ka, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, visās LKA rīkotajās sacensībās tiek
pielietots “piecu sargu likums”.
Citas sacensības:
Sarīkotas šādas starptautiskas sacensības:
 Riga Open (12 komandas)
 Riga Junior Open (10 komandas)
 WCT Latvian International Curling Challenge (15 vīriešu un 13 sieviešu komandas)
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Nacionālās izlases:
Nodrošināts sekojošu nacionālo izlašu starts oficiālajās Pasaules kērlinga federācijas rīkotajās sacensībās
2017. gadā:
 juniori (zēni) – 5. vieta Pasaules čempionāta B grupā (Esterzunda, Zviedrija)
 juniores (meitenes) – 12. vieta Pasaules čempionāta B grupā (Esterzunda, Zviedrija)
 jauktais pāris – 8. vieta Pasaules čempionātā (Letbridža, Kanāda)
 jauktā komanda – 24. vieta Pasaules čempionātā (Šamperī, Šveice)
 vīrieši – 18. vieta Eiropas čempionātā (8. vieta B grupā) (Sanktgallena, Šveice)
 sievietes
–
12. vieta Eiropas čempionātā (2. vieta B grupā) (Sanktgallena, Šveice)
5. vieta 2018. gada Ziemas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā (Pilzene, Čehija)
2017. gadā bija plānota Latvijas junioru sieviešu (meiteņu) izlases dalības Eiropas Jaunatnes
Olimpiskajā Ziemas Festivālā Turcijā, bet nestabilās politiskās situācijas dēļ Latvijas delegācija atsauca
dalību.
Pasaules Kērlinga federācijas rangā vīriešu izlase ieņem 18. vietu, sievietes – 17. vietu, jauktais
pāris – 16. vietu, jauktā izlase – 24. vietu un ratiņkrēslu izlase – 14. vietu.
Sadarbība ar oficiālajām institūcijām:
Nodrošināta visu iepriekšējo periodu saistību izpilde, kā arī noslēgti līgumi par valsts dotāciju
apguvi 2018. gadā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Latvijas Sporta Federāciju padomi (LSFP),
Latvijas komandu sporta spēļu asociāciju (LKSSA) un Latvijas Paralimpisko komiteju (LPK). Uz
atskaites sagatavošanas brīdi ar minētajām institūcijām nav nenokārtotu saistību.
Latvijas Kērlinga asociācija tika pārstāvēta arī ikgadējā Pasaules Kērlinga federācijas (WCF)
kongresā, kas 2017. gada 14.-17. septembrī notika Bledā, Slovēnijā.
Attīstības projekti:
LKA finansiāli atbalstījusi šādas ar izlasēm nesaistītas aktivitātes:
- jauniešu-iesācēju grupas nodarbības (līdzfinansējums),
- atbalsts jauniešu komandu sagatavošanai (līdzfinansējums),
- junioru (līdz 21 gada vecumam) dalības maksa Amatieru līgā, Darbdienu līgā, Latvijas
čempionātos (līdzfinansējums),
- junioru puišu komandas dalība treniņnometnē Polijā (līdzfinansējums),
- treneru dalība kvalifikācijas celšanas kursos (pilns finansējums),
- TV translāciju nodrošinājums - Latvijas čempionāta izšķirošās spēles un Olimpisko spēļu
kvalifikācijas turnīra Latvijas sieviešu izlases divas spēles,
- grīdas kērlinga pasākumi skolās un bezmaksas kērlinga pasākumi skolēniem uz ledus (pilns
finansējums),
- mājaslapas uzlabošana,
- dalība publiskajos kērlinga popularizācijas pasākumos,
- atbalsts LKA biedru rīkotajām sacensībām (līdzfinansējums),
- junioru komandu treniņnometnes Kērlinga hallē Rīgā (līdzfinansējums),
- atbalsts Latvijas vīriešu, sieviešu un jaukto pāru čempionāta vadošajām trīs komandām
(līdzfinansējums).
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Pārskata gadā tika apstiprināts LKA pieteikums Pasaules Kērlinga federācijas rīkotajam
semināram “Stepping Stone Programme”, kas norisināsies 2018. gadā un ir paredzēts izlašu spēles
līmeņa paaugstināšanai.
Publicitāte un atpazīstamība:
Latvijas čempionāta vīriešiem un sievietēm, kā arī starptautiskā turnīra “WCT Latvian International
Curling Challenge” izšķirošās spēles tika translētas Latvijas sporta kanālā sportacentrs.com.
LKA finansiālā situācija:
LKA finansiālā situācija ir stabila, finanšu norēķini (izdevumu apmaksa) tiek veikti saskaņā ar
ieņēmumu plānu. Saņemtie mērķziedojumi un dotācijas tiek izlietoti atbilstoši noslēgtajiem ziedojumu un
dotāciju līgumiem.
Izmaiņas LKA:
2017. gada 4. decembrī biedrība “Dienas nagla” tika izslēgta no LKA biedra kandidātu saraksta.
Pārskata gadā trīs valdes locekļiem (Ieva Krusta, Artis Zentelis, Raimonds Vaivods) beidzās
pilnvaru termiņš un LKA biedri lēma par šo valdes locekļu pilnvaru termiņa pagarināšanu līdz
01.06.2021.
Turpmākās darbības plāns:
LKA valde turpinās darbu saskaņā ar iepriekš apstiprināto kērlinga attīstības stratēģiju 2016.-2022.
gadam. Galvenie darbības virzieni:
- sadarbības partneru meklēšana kērlinga haļļu celtniecībai Latvijā,
- jaunu spēlētāju piesaiste, īpaši liekot uzsvaru uz junioru vecuma spēlētājiem,
- junioru attīstības programmas detalizēta izstrāde,
- sponsoru piesaiste.

Valdes priekšsēdētājs _________________ Ieva Palma
Rīgā, 2018.gada 9.marts
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Gada pārskats par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Bilance 2017.gada 31.decembris.

Nr.
P.k.
I.
II.
1
2
III.
1
2
I.
1
2
II.
III.
IV.

Nr.
P.k.
I.
1
2
3
3.1.
3.2.
II.
1
2
III.
1
2
3

Posteņa nosaukums
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Nekustamais īpašums
Pārējie pamatlīdzekļi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Akcijas un daļas
Ilgtermiņa aizdevumi
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Materiāli
Preces
Debitori
Vērtspapīri
Nauda
Kopā aktīvi

Posteņa nosaukums
Fondi
Pamatfonds
Mērķfondi
Rezerves fonds
Iepriekšējo gadu rezerves fonds
Pārskata gada rezerves fonds
Ilgtermiņa kreditori
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm
Citi aizņēmumi
Īstermiņa kreditori
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm
Nodokļi un VSA obligātās iemaksas
Pārējie kreditori
Kopā pasīvi

Piezīmes
4.1.

4.2.

Piezīmes

4.5.
4.6.

Pārskata
gada
beigās
454
454
454
52534
16942
35592
52988

Pārskata
gada
sākumā
1415
12
1403
1403
58593
5643
52950
60008

Pārskata
gada
beigās
46470
46470
53070
- 6600
6518
722
5796
52988

Pārskata
gada
sākumā
53070
53070
67026
- 13956
6938
933
6005
60008

Valdes priekšsēdētājs _________________ Ieva Palma
Rīgā, 2018.gada 9.marts
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par pārskata periodu.

Nr.
P.k.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
1
2
3
4
5
6
X.
XI.
XII.

Posteņa nosaukums
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Saņemtie mantojumi
Saņemtās dotācijas

Piezīmes

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums
Citi ieņēmumi
Ieņēmumi kopā
Izdevumi
Naudas maksājumi personām
Materiālu izdevumi
Algas
Sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un
norakstīšana
Citi izdevumi
Nodokļi
Izdevumi kopā
Ieņēmumu un izdevumu starpība

4.8.

Sk.pārsk.
4.7.

4.9.

4.10.
4.11.

4.12.

Pārskata
gada
beigās
560
6475
131038

Pārskata
gada
sākumā
1 540
4765
104753

4916
89985
232974
239574
22432
28551
5101

98
91227
202383
218484
19342
17886
4219

1215
182275
239574
- 6600

1899
175138
218484
- 16101

Valdes priekšsēdētājs _________________ Ieva Palma
Rīgā, 2018.gada 9.marts
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Biedrība Latvijas Kērlinga asociācija
Gada pārskats par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats.
Nr.
P.k.
I.
II.
1
1.1.
1.2.

Posteņa nosaukums
Atlikums pārskata gada sākumā
Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma
Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārējie ziedojumi)
Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas
Ārvalstu juridiskās personas

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5
2.6
III.
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.
IV.

Fiziskās personas (rezidenti)
Fiziskās personas (nerezidenti)
Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji
Citi ziedotāji
Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi)
Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas
Ārvalstu juridiskās personas
Fiziskās personas (rezidenti)
Fiziskās personas (nerezidenti)
Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji
Citi ziedotāji
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma
Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārējie ziedojumi)
Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem
Sabiedriskā labuma darbībai
Citiem mērķiem un uzdevumiem
Administratīvajiem izdevumiem
Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem
Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi)
Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem
Sabiedriskā labuma darbībai
Citiem mērķiem un uzdevumiem
Administratīvajiem izdevumiem
Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem
Atlikums pārskata gada beigās

Pārskata
gada
beigās
6475
1475
-

Pārskata
gada
sākumā
2145
4765
765
-

1475
5000
5000
-

765
4 000
4 000
6910
765
765
765
6145
5745
5745
400
-

6475

1475

1475
1475

5000
5000
4500
500
-

Valdes priekšsēdētājs _________________ Ieva Palma
Rīgā, 2018.gada 9.marts
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts par pārskata periodu.

Ziedotāja tips

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LR juridiskā
persona
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents

Valsts

NMR kods /
personas kods

Nosaukums / vārds,
uzvārds

LV

40003996045 MEDILINK SIA

LV

22117610724 Akmene Nora

Ārvalstu
adrese

Nauda
(summa
EUR
valūtā)

Mantiskā
(summa
LV valūtā)

Mērķis

Komentārs

5000

-

Noteiktam
mērķim

75

-

Neierobežota
i lietošanai

120

-

Neierobežota
i lietošanai

30

-

Neierobežota
i lietošanai

LV

28064311815 Gusta Ruta Reģina

LV

17077810126 Pētersone Baiba

LV

18026910906 Stabulnieks Māris

135

-

Neierobežota
i lietošanai

LV

15076812753 Turina Anda

120

-

Neierobežota
i lietošanai

LV

07037412589 Jučere Inga

60

-

Neierobežota
i lietošanai

LV

Tralmaks
18047312673 Normunds

120

-

Neierobežota
i lietošanai

LV

20117013103 Java Jānis

60

-

Neierobežota
i lietošanai

LV

17108210116 Rieksta Agnese

60

-

Neierobežota
i lietošanai

LV

18017512076 Elere Ieva

60

-

Neierobežota
i lietošanai

LV

16076811501 Dundure Marika

125

-

Neierobežota
i lietošanai

LV

Konovalova
16117512058 Svetlana

105

-

Neierobežota
i lietošanai

LV

11018311119 Krimsis Aivis

25

-

Neierobežota
i lietošanai

LV

09026612787 Apse Marina

105

-

Neierobežota
i lietošanai
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16
17
18
19
20
21
22

Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents
Fiziskā
persona
rezidents

LV

14067911827 Ozoliņš Lauris

15

Neierobežota
i lietošanai

LV

08037214659 Sarah Louise Ilsters

15

Neierobežota
i lietošanai

LV

11107412069 Ieviņš Aivis

80

Neierobežota
i lietošanai

LV

04097212753 Gaudulis Māris

60

Neierobežota
i lietošanai

LV

12047910019 Lasmanis Madars

30

Neierobežota
i lietošanai

60

Neierobežota
i lietošanai

LV

06077710308 Buncis Jānis

LV

05057211291 Bitmete Saiva
KOPĀ:

15
6475

Neierobežota
i lietošanai
-

Valdes priekšsēdētājs _________________ Ieva Palma
Rīgā, 2018.gada 9.marts
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Biedrība Latvijas Kērlinga asociācija
Gada pārskats par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem

1

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojuma apraksts

Ziedojumu
un
dāvinājumu
izlietojums
(eiro)

2

3

Treniņprocesa
nodrošinājums,
ledus īre, dalība
turnīros u.c.
1 (7 dalībnieki)
Junioru
treniņprocesa
nodrošinājums
2 (10 dalībnieki)
KOPĀ:

Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma
veids (eiro)

Ziedojumu un dāvinājumu
izlietojuma summa (eiro)
vispārējie
ziedojumi
(neierobežot
ai lietošanai)

mērķ ziedojumi
(noteiktie
m
mērķiem)

sabiedriskā
labuma
darbībai
(SL)

4

administra
tī - vajiem
izdevumie
m (AI)
5

Sabiedriskā
labuma
darbības
joma

Sabiedrisk
ā labuma
mērķa
grupa

Sabiedrisk
ā labuma
guvēju
skaits

6

7

8

9 - Sporta

5000.00

-

5000.00

4500.00

500.00 atbalstīšana

1475.00
6475.00

1475.00
1475.00

5000.00

1475.00
5975.00

- atbalstīšana
500.00

9 - Sporta

17 - Cita

15 - Bērni

Valdes priekšsēdētājs _________________ Ieva Palma
Rīgā, 2018.gada 9.marts

12

Biedrība Latvijas Kērlinga asociācija
Gada pārskats par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Administratīvo izdevumu pārskats.
Pielikums Nr.2

(Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa
Visas summas uzrādītas eiro , ja nav norādīts savādāk)

LKA pārskata periodā ir saņemti ziedojumi par kopējo summu 6475.00 EUR (seši
tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci eiro 0 centi).
Ziedojumu daļa, 1475,00 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit pieci eiro 0 centi)
apmērā ir paredzēti neierobežotai lietošanai. No minētās summas tika segti administratīvie
izdevumi 0.00 EUR apmērā

Valdes priekšsēdētājs _________________ Ieva Palma
Rīgā, 2018.gada 9.marts
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Biedrība Latvijas Kērlinga asociācija
Gada pārskats par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Pielikums Nr.3

(Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa
Visas summas uzrādītas eiro , ja nav norādīts savādāk)

1.Vispārīgie principi
Biedrības finansu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmuma
gada pārskatiem”, likumu „Par grāmatvedību”, ministru kabineta noteikumiem Nr.808
„Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” un vispārēji
pieņemtajiem Latvijas grāmatvedības principiem.
1) Pieņemts, ka Latvijas Kērlinga asociācija darbosies arī turpmāk;
2) Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, uzņēmumā lietotās uzskaites un novērtēšanas
metodes nav mainītas;
3) Ieņēmumu un izdevumu pārskats sagatavots atbilstoši MK noteikumu Nr.808
2.pielikumam;
4) Ziedojumu un dāvinājumu pārskats sagatavots atbilstoši MK noteikumu Nr.808
3.pielikumam;
5) Grāmatvedības reģistru sastādīšanai tiek izmantota datorprogramma Tildes Jumis.
2. Ieņēmumu atzīšana
Uzņēmuma ieņēmumi sastāv no dalībnieku biedru naudām, dažādu organizāciju, kā arī
privātpersonu finansiālā atbalsta, no iekasētajām dalības maksām Latvijas Kērlinga asociācijas
organizētajos sporta pasākumos (skat. Vadības Ziņojumu) un citiem ar saimniecisko darbību
saistīti ieņēmumiem.
Biedru naudas un ienākumi no finansiālā atbalsta tiek uzskaitīti pēc kases principa.
3. Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to iegādes vērtībā. Nolietojums tiek aprēķināts visā pamatlīdzekļu
lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. Lietderīgo lietošanas laiku nosaka
valde.
Uzlabojumi un sīki pirkumi vērtībā zem 150,00 eiro, kuru lietderīgās izmantošanas laiks ir īsāks
par 1 gadu tiek iegrāmatoti kā izmaksas.
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Gada pārskats par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Pielikums Nr.4

(Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa
Visas summas uzrādītas eiro , ja nav norādīts savādāk)

1.Ilgtermiņa ieguldījumi

Patenti,
licences un
preču zīmes

Pārējie
pamatlīdzekļi
un inventārs

Datortehnika
un
komunikāciju
iekārtas

370
370

49715
220
49935

5071
5071

55156
220
55376

31.12.2017

358
12
370

48754
727
49481

4595
476
5070

53707
1215
54922

31.12.2016
31.12.2017

12
-

961
454

476
-

1449
454

Sākotnējā vērtība
31.12.2016
Iegādāts
Izslēgts
31.12.2017
Nolietojums
31.12.2016
Aprēķināts
Izslēgts
Atlikusī vērtība

2.Debitori
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem
Drošības nauda, biroja īre
Nākamo periodu izmaksas
***Prettiesiski piesavināti līdzekļi

Kopā (2)

31.12.2017
1118
172
11869
3 783
16942

Kopā

31.12.2016
1760
100
3 783
5643

***2016. gada 4. februārī pret Robertu Birznieku ir uzsākts kriminālprocess Nr.11091022715 pēc KL
179. panta pirmās daļas “Par svešas mantas prettiesisku iegūšanu vai izšķērdēšanu, ja to izdarījusi
persona, kurai šī manta uzticēta vai kuras pārziņa tā atradusies (piesavināšanās)”
3.Naudas līdzekļi

Šai postenī tiek atspoguļoti naudas līdzekļi uzņēmuma norēķinu kontos bankā.
4.Mērķa fonds
Bilances pasīva postenī „Mērķa fonds” tiek atspoguļoti LKA līdzekļi, kas ir paredzēti
ierobežotai lietošanai – neizlietotie mērķa ziedojumi (sk. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma

pārskats par pārskata periodu.).
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Gada pārskats par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
31.12.2017
43
Pievienotās vērtības nodoklis
Dabas resursu nodoklis
219
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
460
Soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas
722
Kopā (5)
Nodokļa veids

31.12.2016

Aprēķināts

Iemaksāts

+/pārmaksa
/ parāds

Pievienotās
vērtības
- 20.56
nodoklis
Iedzīvotāju
ienākuma
- 335.76
nodoklis
Soc.
apdrošināšanas
- 576.13
obligātās
iemaksas
Riska nodeva
0.18
Dabas resursu
nodoklis
KOPĀ

- 932.63

Aprēķinātās soda
naudas

31.12.2016
21
336
576
933
Pārvietots
no(-)/uz(+)
citiem
nodokļiem

31.12.2017
+/pārmaksa
/ parāds

-2187.51

2164.68

-

-

-

-4603.37

4720.37

-

-

- 218.70

-7371.05

7486.96

-

-

- 460.22

-7.92

8.84

-

-

0.74

-

-

-

-

- 721.57

-14169.79

6.Pārējie kreditori
Norēķini ar avansa norēķina personām
Aprēķinātās autoratlīdzības
Norēķini ar piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Norēķini par darba algu
Kopā (6)

14380.85

31.12.2017
1894
500
2377

31.12.2016
1017
550
3158

1025
5796

1280
6005

7. No valsts budžeta un pašvaldību budžetiem saņemtās dotācijas
31.12.2017
109129
LR izglītības un zinātnes ministrija
Talsu novada pašvaldība
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta
departaments

Latvijas paralimpiskā komiteja
Latvijas Sporta federāciju padome
Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija

Kopā (7)

43.39

12166
6579
3164
131038

31.12.2016
97423
1200
6130
104753
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Biedrība Latvijas Kērlinga asociācija
Gada pārskats par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

8.Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Ieņēmumi no inventāra nomas
Ieņēmumi no prod. un pak. pārdošanas
Pamatlīdzekļu pārdošanas vērtība
Kopā (8)
9.Citi ieņēmumi

**Finansiālais atbalsts
Dalības maksas
Citi ieņēmumi
Pozitīvā starpība darījumos ar valūtu
Kopā (9)
**Finansiālais atbalsts
World Curling Federation
Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments
Pašvaldību atbalsts izlašu dalībniekiem

31.12.2017
4916
4916

31.12.2016
98
98

31.12.2017
57044
8194
24747
-

31.12.2016
79132
12079
16

89985

91227

57044

79132

6917

7566

2630

-

2150
-

7980

29216

47966

9517

-

6300

14750

314

420

-

450

Kopā (10)

1802
19200
1430
22432

3548
15794
19342

11.Algas
Administrācijas darbinieku algas
Treneru un tiesnešu algas
Apkalpojošā personāla izdevumi
Kopā (11)

19445
2177
6929
28551

16580
1306
17886

834
46951
100344

1052
52942
87603

10967

9756

Latvijas Sporta Federāciju Padome, Biedrība

Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija,
Biedrība
Latvijas Olimpiskā komiteja, Biedrība
Latvijas Paraolimpiskā komiteja, Biedrība
Refinansējums no LKA biedriem
Ventspils kērlinga klubs, Biedrība

10.Materiālu izdevumi
Balvas un suvenīri
Sporta piederumu iegāde
Turnīru organizēšanas izdevumi
Mazvērtīgā inventāra iegāde

12.Citi izdevumi
Samaksātās biedru naudas
Ledus īre
Eiropas čempionātu un citu turnīru
izdevumi (dalība, naktsmītnes, ceļa
izdevumi u.c.)
Izmaksātās dienas naudas
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Biedrība Latvijas Kērlinga asociācija
Gada pārskats par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Grāmatvedības pakalpojumu izmaksas
Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām un
valūtas maiņas
Samaksa par darbiem un pakalp. no ārienes
Izlašu treniņprocesa nodrošinājums, citas
izmaksas
Medicīniskie pakalojumi
Attīstības izd. (semināri, pasākumi utt.)
Citi administrācijas izdevumi
Kopā (12)

1300
209

3000
-

20859
-

6583
2156

373
438
182275

261
9807
1978
175138
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Biedrība Latvijas Kērlinga asociācija
Gada pārskats par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Par finanšu pārskata par laika periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.
decembrim apstiprināšanu.
Pielikums Nr.5

(Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa
Visas summas uzrādītas eiro, ja nav norādīts savādāk)

Rīga

Lēmums
saskaņā ar LKA Valdes sēdes protokolu Nr. 1/2018-3 no 09.03.2018

Sakarā ar biedrības finansiālās darbības pārskata par 2017. gadu sastādīšanas darba pabeigšanu
un tā pārbaudi, nolemjam sekojošo:
1. Apstiprināt finanšu pārskatu sekojošā sastāvā:
 Bilance pēc uzņēmuma stāvokļa uz 2017.gada 31.decembri sastāda 52998 EUR
(piecdesmit divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi eiro) apmērā;
 Ienākumu un Izdevumu pārskats par 2017.gadu;
 Ziedojumu pārskats par 2017.gadu;
 Ziedojumu izlietojums par 2017.gadu;
2. 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.

Valdes priekšsēdētājs _________________ Ieva Palma
Rīgā, 2018.gada 9.marts
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Gada pārskats par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

(organizācijas

Latvijas Kērlinga asociācija Biedrība

nosaukums)

(organizācijas
numurs)

LV 40008058075

reģistrācijas

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
I. Vispārīgā daļa
1. Organizācijas darbības mērķis
Galvenie darbības mērķi:
- popularizēt kērlingu un veicināt tā attīstību ar izglītojošu un sportisku pasākumu palīdzību
Latvijā un pasaulē;
- veicināt augstas klases kērlinga spēlētāju sagatavošanu;
- apvienot sporta klubus, sporta skolas un citas organizācijas, kuras nodarbojas un atbalsta
kērlingu;
- sekmēt jaunatnes un visu interesentu piedalīšanos kērlinga nodarbībās;
- organizēt treneru, tiesnešu sagatavošanu un to kvalifikācijas celšanas seminārus;
- Latvijas čempionātu kērlingā organizēšana sieviešu, vīriešu, junioru, ratiņkrēslu un jauktajām
komandām;
- ziedotāju un sponsoru piesaistīšana kērlinga attīstībai Latvijā
2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
 labdarība
 cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība
 pilsoniskās sabiedrības attīstība
 veselības veicināšana
 slimību profilakse
 palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un
ārkārtas situācijās

 izglītības atbalstīšana
 zinātnes atbalstīšana
 vides aizsardzība
 trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu
grupu sociālās labklājības celšana
 kultūras atbalstīšana
 sporta atbalstīšana
 cita (norādīt)
_____________________________

3. Sabiedrības daļa(turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā
labuma darbība
 ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
 nepilnās ģimenes
 cilvēki ar invaliditāti
 personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu
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Gada pārskats par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

 15–25 gadus veci jaunieši
 personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm
 ilgstošie bezdarbnieki
 bezpajumtnieki
 cilvēktirdzniecības upuri
 politiski represētās personas
 personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu
ģimenes
 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes,
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes
 personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu
atkarības problēmām un viņu ģimenes
 ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti
 bērni
 no vardarbības cietušās personas
 cita - sportisti
4. Informācijas saņemšanai:
juridiskā adrese
Rīga, Biķernieku iela 121h, LV 1021
kontaktadrese
Rīga, Biķernieku iela 121h, LV 1021
tālruņa numurs
29535379, 29465786
faksa numurs nav
e-pasta adrese curling@curling.lv; president@curling.lv
mājaslapa
www.curling.lv
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II. 2017.gada sezonas darbības pārskats
5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Noorganizēts Pasaules kērlinga tūres posms “WCT Latvian International Challenger” 15 vīriešu
un 13 sieviešu komandām, 26.-29.10.2017., Tukums
2. Noorganizēts Baltijas čempionāts junioriem (9 komandas), 13.04.-16.04.2017., Rīga
3. Noorganizēts Baltijas čempionāts ratiņkrēslu komandām (5 komandas), 13.-16.04.2016., Rīga
Noorganizēti Latvijas čempionāti:
1) vīriešu komandām (8 komandas)
2)

sieviešu komandām (6 komandas)

3)

jauktajiem pāriem (11 komandas)

4)

jauktajām komandām (4 komandas)

5)

junioru (vīr.) komandām (4 komandas Baltijas čempionāta ietvaros)

6)

junioru (siev.) komandām (5 komandas Baltijas čempionāta ietvaros)

7)

ratiņkērlinga komandām (3 komandas Baltijas čempionāta ietvaros)

Noorganizētas sacensības:
8) Eiropas čempionāta Latvijas kvalifikācijas turnīrs vīriešiem un sievietēm (8
komandas)
9)
10)

Riga Junior Open (10 komandas)
Riga Open (12 komandas)

Nodrošināta Latvijas nacionālo izlašu dalība Pasaules Kērlinga federācijas rīkotajās sacensībās:
11) juniori (zēni) – 5. vieta Pasaules čempionātā, B grupa (Esterzunda, Zviedrija)
12) juniores (meitenes) – 12. vieta Pasaules čempionātā, B grupa (Esterzunda,
Zviedrija)
13)

jauktais pāris – 8. vieta Pasaules čempionātā (Letbridža, Kanāda)

14)

jauktā komanda – 24. vieta Pasaules čempionātā (Šamperī, Šveice)

15)

vīrieši – 18. vieta Eiropas čempionātā (8. vieta B grupā) (Sanktgallena, Šveice)

16)

sievietes –
12. vieta Eiropas čempionātā (2. vieta B grupā) (Sanktgallena, Šveice)
5. vieta 2018. gada Ziemas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā (Pilzene,
Čehija)

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa
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grupu un attiecīgajā jomā
1) nodrošināta junioru treniņgrupu regulāra darbība,
2) turpināta kērlinga popularizācijas programma Rīgas skolās,
3) dalība publiskajos kērlinga popularizācijas pasākumos,
4) nodrošināta treneru dalība kvalifikācijas celšanas kursos,
5) finansiāli atbalstīta LKA biedru rīkoto sacensību rīkošana.
7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
dibinātāju/biedru skaits 10 biedri
iesaistīto personu skaits 10 biedri
sabiedriskā labuma guvēju skaits 2
8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 6475 eiro
kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 6475 eiro, tai skaitā:
- sabiedriskā labuma darbībai 5975 eiro
- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu
kopsummas 0 eiro
9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
- Atbalsts no Pasaules kērlinga federācijas (World Curling Federation)
- Atbalsts no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Sporta Federāciju padomes, Latvijas
Komandu Sporta Spēļu Asociācijas, kā arī no Talsu novada, Ķekavas novada, Ventspils, Tukuma
un Rīgas pašvaldībām
- Iespēja piesaistīt ziedojumus kērlinga attīstības veicināšanai no privātiem komersantiem
- Aktīva līdzdarbošanās uz brīvprātības principiem no visiem Latvijas kērlingistiem
10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Tieši darbību kavējoši faktori nav. Organizācijas mērķu (īpaši jaunu sportistu piesaisti) sekmīgu
sasniegšanu ietekmē kopējie valsts makroekonomiskie faktori, piemēram, pieaugošais
elektroenerģijas tarifu kāpums, kas kopumā sadārdzina ledus īres izmaksas.

23

Biedrība Latvijas Kērlinga asociācija
Gada pārskats par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

III. Turpmākās darbības plāns
11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):
- iesāktie
Kērlinga popularizēšana skolās, bērnu un jauniešu iesaiste regulārās nodarbībās
Vadošo Latvijas komandu vīriešu, sieviešu un jaukto pāru konkurencē vidējā līmeņa celšana
Atbalsts Biedru organizētajām sacensībām
- plānotie
Junioru attīstības programmas detalizēta izstrāde un ieviešana
Sponsorēšanas plāna izstrāde un ieviešana
Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
- iesāktie
Finansiāli nodrošināt Latvijas vīriešu, sieviešu, jauktā pāra, junioru vīriešu, junioru sieviešu un
ratiņkērlinga izlašu sagatavošanos un dalību Pasaules Kērlinga federāciju rīkotajos pasākumos
- plānotie
Kvalitatīvi noorganizēt 2018. gada sezonas Latvijas čempionātus kērlingā (sievietes, vīrieši,
jauktās komandas, seniori vīrieši un sievietes, jauktie pāri).
Organizēt kopā ar Igaunijas un Lietuvas kērlinga asociāciju Baltijas valstu čempionātus
disciplīnās, kur Latvijas mērogā konkurence ir maza (junioru vīriešu, junioru sieviešu, ratiņkrēslu)

Ieva Palma
(organizācijas vadītāja paraksts)

(vārds un uzvārds)

2018.gada 9.marts
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