
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008022133
Nosaukums LATVIJAS TAUTAS SPORTA ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese Uzvaras bulvāris 10, Rīga, LV-1048
Taksācijas periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008022133 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Darbinieku skaits 3
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008022133 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10 1 004 1 104
II. Pamatlīdzekļi 30 1 004 1 104
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 1 004 1 104
Apgrozāmie līdzekļi 80 46 210 80 770
II. Debitori 120 464 393
IV. Nauda 140 45 746 80 377
Kopā aktīvi 150 47 214 81 874

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Fondi 10 46 911 81 129
1. Pamatfonds 20 1 010 1 010
2. Mērķfondi 30 45 901 80 119
III. Īstermiņa kreditori 80 303 745
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 0 745
3. Pārējie kreditori 110 303 0
Kopā pasīvi 120 47 214 81 874
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008022133 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 1 240 1 520
IV. Saņemtās dotācijas. 40 92 516 108 546
VII. Citi ieņēmumi. 60 19 362 44 006
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 113 118 154 072
IX. Izdevumi. 80 147 337 191 185
3. Algas. 110 26 151 39 924
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 6 300 9 302
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 878 933
6. Citi izdevumi. 140 114 008 141 026
XI. Izdevumi kopā. 160 147 337 191 185
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -34 219 -37 113
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008022133 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 0 2 000
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 0 2 000
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 0 2 000
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 0 2 000
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 0 2 000
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 0 2 000
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008022133 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

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 40008022133 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

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

Kopā 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

5/6



Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008022133 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinojums_pareizais_pie_2019.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Revizijas komisijas zinojums rev_zinojums.pdf

Sagatavoja GAĻINA GORBATENKOVA
E-pasts ltsa@riga.lv
Tālrunis 67226215

Dokumenta numurs EDS: 67388801 Dokumenta sagatavotājs: GAĻINA GORBATENKOVA
Parakstītāja vārds, uzvārds: GAĻINA GORBATENKOVA Parakstīšanas datums: 27.03.2020
Parakstītāja personas kods: 02105613508 Parakstīšanas laiks: 12:18:03
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Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Rīgas Ziemeļu klientu 


apkalpošanas centrs teritoriālā iestāde      


        


ZIŅOJUMS 


                                         pie 2019. gada pārskata    


       


           


1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese     


Biedrība "Latvijas Tautas sporta asociācija"      


    


2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008022133, datums 2005.gada 


17.marts           


          


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


stāšanās datums) 


Andris Bērziņš - valdes priekšsēdētājs - 2017.gada 23.martā 


Gaļina Gorbatenkova - valdes locekle (ģenerālsekretāre) - 2017.gada 


23.martā 


Mārtiņš Pužuls - valdes loceklis - 2017.gada 23.martā 


Evita Eglāja - valdes locekle - 2017.gada 23.martā 


Edgars Abrams - valdes loceklis - 2017.gada 23.martā 


Jānis Naglis - valdes loceklis - 2017.gada 23.martā 


Valdis Aunītis - valdes loceklis - 2017.gada 23.martā 


Aivis Dišlers- valdes loceklis - 2017.gada 23.martā 


Rudolfs Mežeckis - valdes loceklis - 2017.gada 23.martā   


           


4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības 


perspektīvas    


1.) Tika turpināta veiksmīga sadarbība ar pašvaldībām, piemēram, 


organizējot  Latvijas Veselības nedēļu (27. maijs - 02.jūnijs). Veselības 


nedēļas mērķis ir pievērst uzmanību tam, ka tieši regulāras fiziskās 







aktivitātes ir vislētākais un efektīvākais veids, kā novērst dažādas 


slimības, it īpaši šī brīža ekonomiskajos apstākļos. Organizēti vairāk ka 


700 pasākumi, piedalījās dalībnieki no skolām, pirmsskolas izglītības 


iestādēm, pašvaldībām, organizācijām, sporta skolām utt. (kopā 68989 


dalībnieki). Pasākumā darbojās 202 koordinatori un bija iesaistīti 1852 


brīvprātīgie. 


Pasākumi tika organizēti dažādās vietās visā Latvijā (Daugavpils, 


Alūksne, Rīga,  Liepāja, Jelgava, Skrīveri, Ropaži, Riebiņi ). Plānots 


turpmāk iesaistīt pasākumos novadu iedzīvotājus vēl vairāk. 


2.) Visos LTSA organizētajos pasākumos palielinājās iesaistīto Latvijas 


iedzīvotāju skaits. 


4.) Veicināta un uzlabota sadarbība ar vairākām starptautiskajām 


organizācijām. 


5.) Ģimeņu sporta dienas tika organizētas dažādās Latvijas pilsētās visa 


gada garumā. 


6.) Latvijas Čempionāts nūjošanā, nūjošanas pārgājieni, nūjošanas 


festivāli no aprīļa līdz decembrim visā Latvijā, Pasaules Nūjošanas 


Kauss. 


7.) LTSA vadīja regulārus bezmaksas masu nūjošanas apmācību 


pasākumus - nodarbības interesentiem laikā no maija līdz novembrim. 


8.) LTSA atbalsta iesaistoties organizēšanā Latvijas Čempionāta 


atlētiskajā vingrošanā (bērni, pusaudžu kat., jauniešu kat., junioru kat., 


vīr. kat., senioru kat.- līdz 49 gadiem, senioru kat.- no 50 gadiem,  siev.)- 


8 posmos.          


     


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)  


Velosipēds 14 ASPECT 930 sāk.vērt. 695 EUR noliet.683 EUR atl.vērt. 


12 EUR 


  







 Printeris RICON MP C306ZSP  sāk.vērt. 1118 EUR noliet. 932 EUR 


atl.vērt. 186 EUR   


Sony kamera HDR-CX6258 sāk.vērt.488 EUR noliet. 327 EUR atl.vērt. 


161 EUR     


Portatīvais dators ASUS UX430UA sāk.vērt.779 EUR noliet.134 EUR 


atl.vērt. 645 EUR          


         


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    


       


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    


       


           


7. Informācija par nodokļiem un nodevām     


7.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa 


nodokļu un nodevu veidiem       


Darba devēja nodoklis 6480 EUR 


Darba ņēmēja nodoklis 2975 EUR 


Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 5232 EUR  


7.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru 


nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem 


atvieglojumiem un atlaidēm       


    







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     


      


           


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         


Nav  


           


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     


      


           


10. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits 


gadā un viņu darba algas kopsumma      


     


3 darbinieki: 26151 EUR 


Citas nodarbinātas personas 2434 EUR     


      


11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu:   


      1.) Biedrības ”Latvijas Sporta federāciju padome” valsts budžeta 


apakšprogrammas 09.09.”Sporta federācijas un sporta pasākumi” dotācija 


17276 EUR, izlietots 15959 EUR sporta pasākumu organizēšanai: 







Ģimeņu sporta dienas, Mobilās brigādes informatīvu kampaņu 


organizēšanai, pludmales volejbola festivāls, Mamanet „Ķer bumbu”, 


dalība starptautiskajās organizācijās, starptautiskos kongresos, atlikums 


1317 EUR 


     2.) Biedrības ”Latvijas Sporta federāciju padome” VKS ziedojumu 


līdzekļu dotācija 75240 EUR, izlietots 75240 EUR sporta pasākumu 


organizēšanai: Latvijas čempionāts atlētiskajā vingrošanā, Latvijas 


Nūjošanas kauss, Latvijas veselības nedēļa, starptautiskais čempionāts 


pludmales volejbolā, jauniešu tautas sporta pasākumu organizēšanas 


finansējums.       


           


12. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem 


pamatlīdzekļiem (atsevišķi par katru pamatlīdzekļu veidu)  


         


12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās    


       


12.2. Nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā   


        


           


13. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem


           


13.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās    


       


13.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā     


           


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)         


  


           







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 


          


           


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          


           


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  


        


           


Atbildīgā persona  Gaļina Gorbatenkova       ___________________ 


     vārds, uzvārds   paraksts   


  





