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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: Mārtiņš Trukšāns, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi.
Artis Zentelis, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopā ar vismaz
vienu valdes locekli.
Aivars Avotiņš, 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: 1 (viens)

Valdes priekšsēdētājs _________________ Mārtiņš Trukšāns

Rīgā, 2020.gada 12.marts
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Vadības ziņojums.
Pārskata periodā LKA valde turpināja darbu, saskaņā ar iepriekš apstiprināto kērlinga attīstības

stratēģiju 2016.-2022. gadam:
1) infrastruktūras attīstība: ir notikušas vairākas tikšanās saistībā ar iespēju realizēt specializētās

kērlinga halles celtniecību Rīgā “Daugavas Stadiona” teritorijā, bet pārskata gadā ir pieņemts lēmumu
izslēgt kērlinga halles būvniecību šajā teritorijā. Ir noslēdzies metu konkurss Paraolimpiskajam centram
Rīgā, kurā ir iekļauta arī četru celiņu kērlinga halle, bet turpmākā projekta realizācija ir atkarīga no
pieejamā finansējuma. Tiek uzturēti kontakti par iespējām realizēt specializētas kērlinga halles
būvniecību, bet pašlaik nav informācijas par konkrētu projektu virzību.

2) aktīvo spēlētāju skaita palielināšana: pārskata gadā nav notikušas būtiskas izmaiņas spēlētāju
skaitā, bet ir izdevies palielināt junioru vecuma spēlētāju proporciju no 23,4% līdz 27,5%. Galvenokārt
tas ir izdevies, pateicoties popularizācijas pasākumiem skolās un regulāri nodrošinātiem bērnu un
jauniešu treniņu laikiem. Turpmāko spēlētāju skaita palielināšanu būtiski ierobežo pieejamās
infrastruktūras kapacitāte.

3) atpazīstamība: regulāri LKA mājaslapā un sociālajos kontos tiek atspoguļota visa aktuālā ar
kērlingu saistītā informācija, Facebook gada nogalē pirmo reizi sasniedzot 1000 sekotājus. Visi lielākie
sporta notikumi tiek atspoguļoti TV, radio, presē, portālos utt. Sportacentrs.com televīzijā tika translētas
atsevišķas Pasaules čempionāta sievietēm spēles, kā arī Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra
vīriešiem un sievietēm finālspēlēs un Pasaules kērlinga tūres posms izšķirošās spēles.

4) augstu sasniegumu sports: Latvijas izlasēm šī bija viena no veiksmīgākajām sezonām pēdējo gadu
laikā – Latvijas sieviešu izlase pēc piecu gadu pārtraukuma startēja Pasaules čempionātā, ratiņkērlinga
izlase saglabāja vietu Pasaules čempionāta A grupā, savukārt meiteņu junioru izlase Pasaules čempionāta
B grupā izcīnīja otro vietu un pirmo reizi kvalificējās Pasaules čempionāta A grupai.

5) pārējās jomas: ir uzsākts darbs pie sponsoru piesaistes, kas pagaidām nav atspoguļojies finansiāli.

Pārskata periodā tika sarīkoti visi plānotie Latvijas čempionāti un starptautiskās sacensības, izņemot
senioru čempionātus (pieteicās tikai pa vienai komandai) un jaukto pāru čempionāts, jo mainījās
sacensību formāts.

Latvijas čempionāti un kvalifikācijas turnīri:
Sarīkoti šādi Latvijas čempionāti:

 vīriešu komandām (6 komandas)
 sieviešu komandām (5 komandas)
 jauktajām komandām (2 komandas)
 junioru (vīr.) komandām (5 komandas)
 junioru (siev.) komandām (4 komandas)
 ratiņkērlinga komandām (2 komandas)

Sarīkoti šādi kvalifikācijas turnīri:
 vīriešu komandām (4 komandas, atlase uz Eiropas čempionātu)
 sieviešu komandām (4 komandas, atlase uz Eiropas čempionātu)
 jauktajiem pāriem (3 komandas, atlase uz Pasaules čempionātu)
 jauktajiem pāriem (8 komandas, atlase uz Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīru)

Citas sacensības:
Sarīkotas šādas starptautiskas sacensības:

 Riga Open (12 komandas)
 Riga Junior Open (12 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
2019. gadā:

 juniori (zēni) – 9. vieta Pasaules čempionāta B grupā (Lohja, Somija)
 juniores (meitenes) – 14. vieta Pasaules čempionāta B grupā (Lohja, Somija)
 ratiņkērlings – 9. vieta Pasaules čempionātā (Stirlinga, Lielbritānija)
 sievietes – 13. vieta Pasaules čempionātā (Silkeborga, Zviedrija)
 jauktais pāris – 27. vieta Pasaules čempionātā (Stavangera, Norvēģija)
 seniori (vīrieši) – 13. vieta Pasaules čempionātā (Stavangera, Norvēģija)
 seniores (sievietes) – 14. vieta Pasaules čempionātā (Stavangera, Norvēģija)
 jauktā komanda – 31. vieta Pasaules čempionātā (Aberdīna, Lielbritānija)
 vīrieši – 17. vieta Eiropas čempionātā (7. vieta B grupā) (Helsingborga, Zviedrija)
 sievietes – 10. vieta Eiropas čempionātā (Helsingborga, Zviedrija)
 jauktais pāris – 7. vieta Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā (Grīnekri, Lielbritānija)
 juniori (zēni) – 17. vieta Pasaules čempionāta B grupā (Lohja, Somija)
 juniores (meitenes) – 2. vieta Pasaules čempionāta B grupā (Lohja, Somija)

Pasaules Kērlinga federācijas rangā vīriešu izlase ieņem 19. vietu, sievietes – 15. vietu, jauktais
pāris – 20. vietu, jauktā izlase – 27. vietu un ratiņkrēslu izlase – 12. vietu.

Sadarbība ar oficiālajām institūcijām:
Nodrošināta visu iepriekšējo periodu saistību izpilde, kā arī noslēgti līgumi par valsts dotāciju

apguvi 2019. gadā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Latvijas Sporta Federāciju padomi (LSFP),
Latvijas komandu sporta spēļu asociāciju (LKSSA) un Latvijas Paralimpisko komiteju (LPK). Uz
pārskata sagatavošanas brīdi ar minētajām institūcijām nav nenokārtotu saistību.

Latvijas Kērlinga asociācija tika pārstāvēta arī ikgadējā Pasaules Kērlinga federācijas (WCF)
kongresā, kas 2019. gada 3.-7. septembrī notika Kankūnā, Meksikā.

Attīstības projekti:
LKA finansiāli atbalstījusi šādas ar izlasēm nesaistītas aktivitātes:
- junioru-iesācēju grupas nodarbību nodrošināšana,
- finansiāls atbalsts jauniešu komandu sagatavošanai,
- līdzfinansējums junioriem (līdz 21 gadam) dalībai Latvijas čempionātos, Amatieru līgā,

Darbdienu līgā,
- līdzfinansējums jauniešiem (22-25 gadi) dalībai Latvijas čempionātos,
- treneru dalība kvalifikācijas celšanas kursos (pilns finansējums),
- TV translāciju nodrošinājums (pilns finansējums),
- grīdas kērlinga pasākumi skolās un bezmaksas kērlinga pasākumi skolēniem uz ledus,
- kērlings kā viena no sacensību disciplīnām Skolu jaunatnes Ziemas Olimpiskajā festivālā,
- finansiāls atbalsts LKA biedru rīkotajām sacensībām un nometnēm,
- finansiāls atbalsts Latvijas labākajām komandām vīriešu, sieviešu, jaukto pāru, junioru vīriešu un

junioru konkurencē,
- Rīgas skolu mini kērlinga čempionāts,
- atklātie kērlinga treniņi Eiropas Sporta nedēļas ietvaros jaunu spēlētāju piesaistei,
- nodrošinātas fiziskās sagatavotības nodarbības junioriem nesezonā (vasarā).
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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:
2019. gada 8. martā Ieva Krusta pameta LKA valdes locekļa amatu un Mārtiņš Trukšāns tika

apstiprināts LKA valdes locekļa amatā.
2019. gada 16. augustā Ieva Palma pameta LKA valdes priekšsēdētājas amatu. Valdes loceklis

Mārtiņš Trukšāns tika apstiprināts par valdes priekšsēdētāju, bet par valdes locekli tika apstiprināts
Aivars Avotiņš. Par LKA revidenti tika apstiprināta Sanita Saulgrieze.

Turpmākās darbības plāns:
LKA valde 2019. gadā aktualizēs iepriekš apstiprināto kērlinga attīstības stratēģiju 2016.-2022.

gadam, nosakot reālus sasniedzamos kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus. Galvenie plānotie darbības
virzieni ir:

- sadarbības partneru meklēšana kērlinga haļļu celtniecībai Latvijā,
- jaunu spēlētāju piesaiste, īpaši liekot uzsvaru uz junioru vecuma spēlētājiem,
- junioru attīstības programmas detalizēta izstrāde,
- prioritāro izlašu nodrošinājums,
- sponsoru piesaiste.

Valdes priekšsēdētājs _________________ Mārtiņš Trukšāns

Rīgā, 2020.gada 12.marts
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Bilance 2019.gada 31.decembris.

Nr.
P.k. Posteņa nosaukums Piezīmes

Pārskata
gada
beigās

Pārskata
gada

sākumā
Ilgtermiņa ieguldījumi 4.1. 205 540

I. Nemateriālie ieguldījumi - -
II. Pamatlīdzekļi 205 540
1 Nekustamais īpašums - -
2 Pārējie pamatlīdzekļi 205 540
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi - -
1 Akcijas un daļas - -
2 Ilgtermiņa aizdevumi - -

Apgrozāmie līdzekļi 69308 83869
I. Krājumi - -
1 Materiāli - -
2 Preces - -
II. Debitori 4.2. 9552 18451
III. Vērtspapīri - -
IV. Nauda 59756 65418

Kopā aktīvi 69513 84409

Nr.
P.k. Posteņa nosaukums Piezīmes

Pārskata
gada

beigās

Pārskata
gada

sākumā
I. Fondi 57580 76520
1 Pamatfonds - -
2 Mērķfondi - -
3 Rezerves fonds 57580 76520
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 76520 46470
3.2. Pārskata gada rezerves fonds -18940 30050
II. Ilgtermiņa kreditori - -
1 Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm - -
2 Citi aizņēmumi - -
III. Īstermiņa kreditori 11933 7889
1 Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm - -
2 Nodokļi un VSA obligātās iemaksas 4.5. 2065 1248
3 Pārējie kreditori 4.6. 9868 6641

Kopā pasīvi 69513 84409

Valdes priekšsēdētājs _________________ Mārtiņš Trukšāns

Rīgā, 2020.gada 12.marts
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par pārskata periodu.

Nr.
P.k. Posteņa nosaukums Piezīmes

Pārskata
gada

beigās

Pārskata
gada

sākumā
I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas 1890 490

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi Sk.pārsk. 11000 2612
t.sk. no juridiskām personām 4700 -
t.sk. no fiziskām personām 6300 2612

III. Saņemtie mantojumi - -
IV. Saņemtās dotācijas 4.7. 183483 144007
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 4.8. 1042 1225
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums -
VII. Citi ieņēmumi 4.9. 98641 113226
VIII. Ieņēmumi kopā 296056 261560
1 Naudas maksājumi personām - -
2 Materiālu izdevumi 4.10. 39684 25654
3 Algas 4.11. 39162 34399
4 Sociālās apdrošināšanas maksājumi 7058 6072

5
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un
norakstīšana 335 405

6 Citi izdevumi 4.12. 2208753 164980
IX. Nodokļi 4 -
X. Izdevumi kopā 314996 231510
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība -18940 30050

Valdes priekšsēdētājs _________________ Mārtiņš Trukšāns

Rīgā, 2020.gada 12.marts
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats.

Nr.
P.k. Posteņa nosaukums

Pārskata
gada

beigās

Pārskata
gada

sākumā
I. Atlikums pārskata gada sākumā - -
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 11000 2612
1 Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārējie ziedojumi) 6300 2612
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas - -
1.2. Ārvalstu juridiskās personas - -
1.3. Fiziskās personas (rezidenti) 6300 2612
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti) - -
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji - -
1.6. Citi ziedotāji - -
2 Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi) 4700 -
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 4700 -
2.2. Ārvalstu juridiskās personas - -
2.3. Fiziskās personas (rezidenti) - -
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti) - -
2.5 Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji - -
2.6 Citi ziedotāji - -
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 11000 2612
1 Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārējie ziedojumi) 6300 2612
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 6300 2612
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai 6300 2612
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem -
1.2. Administratīvajiem izdevumiem -
1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem -
2 Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi) 4700 -
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 4700 -
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai - -
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem 4700 -
2.2. Administratīvajiem izdevumiem - -
2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem - -
IV. Atlikums pārskata gada beigās - -

Valdes priekšsēdētājs _________________ Mārtiņš Trukšāns

Rīgā, 2020.gada 12.marts
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts par pārskata periodu.

1

Ziedotāja tips Valst
s

NMR kods /
personas kods

Nosaukums / vārds,
uzvārds

Ārvalstu
adrese

Nauda
(summa
EUR
valūtā)

Mantiskā
(summa

LV
valūtā)

Mērķis Kome
ntārs

1
Fiziskā persona
rezidents LV 09026612787 Apse Marina 230.00

Neierobežotai
lietošanai

2
Fiziskā persona
rezidents LV 02067812302 Astašovs Mareks 45.00

Neierobežotai
lietošanai

3
Fiziskā persona
rezidents LV 06077710308 Buncis Jānis 30.00

Neierobežotai
lietošanai

4
Fiziskā persona
rezidents LV 24038013058 Barone Daina 244.03

Neierobežotai
lietošanai

5
Fiziskā persona
rezidents LV 12107912009

Brakovskis
Aigars 15.00

Neierobežotai
lietošanai

6
Fiziskā persona
rezidents LV 16076811501 Dundure Marika 390.00

Neierobežotai
lietošanai

7
Fiziskā persona
rezidents LV 24064311815

Guste Ruta
Regīna 270.00

Neierobežotai
lietošanai

8
Fiziskā persona
rezidents LV 04097212753 Gaidulis Māris 210.00

Neierobežotai
lietošanai

9
Fiziskā persona
rezidents LV 11107412069 Ieviņš Aivis 460.00

Neierobežotai
lietošanai

10
Fiziskā persona
rezidents LV 07037412589 Jučere Inga 570.00

Neierobežotai
lietošanai

11
Fiziskā persona
rezidents LV 05077112856 Jēkabsons Valdis 450.00

Neierobežotai
lietošanai

12
Fiziskā persona
rezidents LV 16117512058

Konovalova
Svetlana 240.00

Neierobežotai
lietošanai

13
Fiziskā persona
rezidents LV 06067811308

Kupče-Bunce
Dace 150.00

Neierobežotai
lietošanai

14
Fiziskā persona
rezidents LV 16127812759 Lasmane Agnese 180.00

Neierobežotai
lietošanai

15
Fiziskā persona
rezidents LV 10017611211 Letinska Sandra 90.00

Neierobežotai
lietošanai

16
Fiziskā persona
rezidents LV 11018212567 Lapkovska Laura 30.00

Neierobežotai
lietošanai

17
Fiziskā persona
rezidents

LV
08027311092

Priste-Vonda
Zanda 1100.00

Neierobežotai
lietošanai

18
Fiziskā persona
rezidents

LV
24087710722 Redliha Iveta 165.00

Neierobežotai
lietošanai

19 Fiziskā persona
rezidents

LV
25127711813

Riekstiņa
Natālija 105.00

Neierobežotai
lietošanai

20
Fiziskā persona
rezidents

LV
26127512720 Rudzītis Jānis 725.88

Neierobežotai
lietošanai

21
Fiziskā persona
rezidents

LV
18026910906

Stabulnieks
Māris 270.00

Neierobežotai
lietošanai
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22
Fiziskā persona
rezidents

LV
30078211236 Svīķe Iveta 60.00

Neierobežotai
lietošanai

23
Fiziskā persona
rezidents

LV
15076812753 Turina Anda 270.00

Neierobežotai
lietošanai

24

Juridiska
persona
rezidents

LV

40003145516

RMC-
TRANSPORTS
SIA 900.00

Noteiktiem
mērķiem

25

Juridiska
persona
rezidents

LV

40003921407
RADEX-
EUROPE SIA 1800.00

Noteiktiem
mērķiem

26

Juridiska
persona
rezidents

LV

51203009611 SAMRODE SIA 1000.00

Noteiktiem
mērķiem

27

Juridiska
persona
rezidents

LV

41203019783

KURZEMES
GRANULAS
SIA 1000.00

Noteiktiem
mērķiem

KOPĀ: 10999.91 -

Valdes priekšsēdētājs _________________ Mārtiņš Trukšāns

Rīgā, 2020.gada 12.marts
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem

Valdes priekšsēdētājs _________________ Mārtiņš Trukšāns

Rīgā, 2020.gada 12.marts

Ziedojumu un
dāvinājumu

izlietojuma apraksts

Ziedojum
u un

dāvināju
mu

izlietoju
ms (eiro)

Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma

summa (eiro)

Ziedojumu un
dāvinājumu

izlietojuma veids
(eiro) Sabiedrisk

ā labuma
darbības
joma

Sabiedriskā
labuma

mērķa grupa

Sabied
riskā
labum
a

guvēju
skaits

vispārējie
ziedojumi
(neierobež

otai
lietošanai)

mērķ -
ziedojumi
(noteiktiem
mērķiem)

sabiedris
kā

labuma
darbībai
(SL)

administr
atīvajiem
izdevumi
em (AI)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Junioru
treniņprocesa
nodrošinājums 6300.00 6300.00 - 6300.00 -

9 - Sporta
atbalstīšana 15 - Bērni 25

2

Jelgavas Kērlinga
kluba komandu
treniņprocesa
nodrošinājums 2700.00 2700.00 2700.00

9 - Sporta
atbalstīšana

5 - 15-25
gadus veci
jaunieši 5

3

Latvijas senioru
sieviešu izlases
dalība Pasaules
čempionātā 2000.00 2000.00 2000.00

9 - Sporta
atbalstīšana

4 - personas,
kuras
pārsniegušas
darbspējas
vecumu 4

KOPĀ: 11000.00 6300.00 4700.00 11000.00 -
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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 10999.91 EUR (desmit
tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi eiro 91 cents ).

Ziedojumu daļa, 6299.91 EUR (seši tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi eiro 91 cents )
apmērā ir paredzēti neierobežotai lietošanai no fiziskām personām un 4700.00 EUR ( četri
tūkstoši septiņi simti eiro un 00 centi ) no juridiskām personām noteiktiem mērķiem. No minētās
summas tika segti administratīvie izdevumi 0.00 EUR apmērā.

Valdes priekšsēdētājs _________________ Mārtiņš Trukšāns

Rīgā, 2020.gada 12.marts
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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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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

Kopā

Sākotnējā vērtība
31.12.2018 370 49935 5562 55867

Iegādāts - - - -
Izslēgts - - - -

31.12.2019 370 49935 5562 55867
Nolietojums

31.12.2018 370 49794 5193 55327
Aprēķināts - 171 164 335
Izslēgts - - - -

31.12.2019 370 49935 5357 55662
Atlikusī vērtība

31.12.2018 - 171 369 540
31.12.2019 - - 205 205

2.Debitori
31.12.2019 31.12.2018

Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem 2481 2850
Drošības nauda, biroja īre 272 272
Nākamo periodu izmaksas 6799 11547
***Prettiesiski piesavināti līdzekļi - 3783

Kopā (2) 9552 18451

***2015. 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 pārziņā tā atradusies (piesavināšanās)”. 2018. gada 22. augustā
kriminālprocess ir izbeigts un ar 2019. gada 16. augusta LKA biedru sapulces lēmumu nr. 1/2019-10 šie
līdzekļi ir atzīti par neatgūstamiem un ir norakstāmi.

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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5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
31.12.2019 31.12.2018

Pievienotās vērtības nodoklis - -
Dabas resursu nodoklis - -
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 817 454
Soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas 1248 794

Kopā (5) 2065 1248

Nodokļa veids 31.12.2018 Aprēķināts Iemaksāts Aprēķinā-
tās soda
naudas

Pārvietots
no(-)/uz(+)
citiem

nodokļiem

31.12.2019
+ / - + / -

pārmaksa
/ parāds

pārmaksa
/ parāds

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis

-453.66 -5176.65 4813.84 - - -816.47

Soc.
apdrošināšanas

obligātās
iemaksas

-794.50 -10011.63 9557.98 - - -1248.15

Riska nodeva 0.36 -4.66 4.32 - - 0.02
KOPĀ -1247.80 -15192.94 14376.14 - - -2064.60

6.Pārējie kreditori
31.12.2019 31.12.2018

Norēķini ar avansa norēķina personām 1542 38
Aprēķinātās autoratlīdzības 850 798
Norēķini ar piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

5000 4264

Norēķini par darba algu 2476 1541
Kopā (6) 9868 6641

7. No valsts budžeta un pašvaldību budžetiem saņemtās dotācijas
31.12.2019 31.12.2018

LR izglītības un zinātnes ministrija 167729 128878
Latvijas Paralimpiskā komiteja 6844 6517
Latvijas Sporta federāciju padome 8910 8612

Kopā (7) 183483 131038

8.Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
31.12.2019 31.12.2018

Ieņēmumi no inventāra nomas - -
Ieņēmumi no prod. un pak. pārdošanas 1042 1225
Pamatlīdzekļu pārdošanas vērtība - -

Kopā (8) 1042 1225
9.Citi ieņēmumi

31.12.2019 31.12.2018
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**Finansiālais atbalsts 81944 93456

Citi ieņēmumi 16697 19770

Kopā (9) 98641 113226

**Finansiālais atbalsts 81944 93456

World Curling Federation 3504 11307
Pašvaldību atbalsts sacensību rīkošanai 3080 4520
Pašvaldību atbalsts izlašu dalībniekiem 6310 6938

Latvijas Sporta Federāciju Padome, Biedrība - 1036
Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija, Biedrība 51327 50145

Latvijas Olimpiskā komiteja, Biedrība 1786 2724
Latvijas Paralimpiskā komiteja, Biedrība 12000 8000

Refinansējums no LKA biedriem 3937 8786

10.Materiālu izdevumi
Balvas un suvenīri - -
Sporta piederumu iegāde 2484 6842
Turnīru organizēšanas izdevumi 22254 15081
Mazvērtīgā inventāra iegāde 14946 3731

Kopā (10) 39684 25654

11.Algas

Administrācijas darbinieku algas 17686 16200
Treneru un tiesnešu algas 9598 6598
Apkalpojošā personāla izdevumi 11878 11601

Kopā (11) 39162 34399

12.Citi izdevumi
Samaksātās biedru naudas 1054 1040
Ledus īre 66205 55878
Eiropas čempionātu un citu turnīru
izdevumi (dalība, naktsmītnes, ceļa
izdevumi u.c.)

123444 81912

Izmaksātās dienas naudas 23036 9658
Grāmatvedības pakalpojumu izmaksas 1950 2108
Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām un
valūtas maiņas

149 -

Samaksa par darbiem un pakalp. no ārienes 8952 11499
Izlašu treniņprocesa nodrošinājums, citas
izmaksas

-

Medicīniskie pakalojumi -
Attīstības izd. (semināri, pasākumi utt.) 943 899
Citi administrācijas izdevumi 3020 1986

Kopā (12) 228753 164980



Biedrība Latvijas Kērlinga asociācija
Gada pārskats par periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

18

Par finanšu pārskata par laika periodu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.
decembrim apstiprināšanu.
Pielikums Nr.5
(Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa
Visas summas uzrādītas eiro, ja nav norādīts savādāk)

Lēmums
saskaņā ar LKA Valdes sēdes protokolu Nr. 1/2020-3 no 30.03.2020.

Rīga

Sakarā ar biedrības finansiālās darbības pārskata par 2019. gadu sastādīšanas darba pabeigšanu
un tā pārbaudi, nolemjam sekojošo:

1. Apstiprināt finanšu pārskatu sekojošā sastāvā:
 Bilance pēc uzņēmuma stāvokļa uz 2019.gada 31.decembri sastāda 69513 EUR

( sešdesmit deviņi tūkstoši pieci simti trīspadsmit eiro )
 Ienākumu un Izdevumu pārskats par 2019. gadu;
 Ziedojumu pārskats par 2019. gadu;
 Ziedojumu izlietojums par 2019. 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 _________________ Mārtiņš Trukšāns

Rīgā, 2020.gada 12.marts
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Valsts ieņēmumu dienesta ________________________teritoriālā iestāde
(pēc organizācijas atrašanās vietas)

ZIŅOJUMS
pie 2019. gada pārskata

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese
Latvijas Kērlinga asociācija, biedrība,
Biķernieku iela 121h, Rīga, LV-1021

2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008058075, datums 27.02.2001.

3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās
datums):
Mārtiņš Trukšāns, 08.03.2019.
Ojārs Briedis, 14.04.2014.
Aivars Avotiņš, 16.08.2019.
Raimonds Vaivods, 19.11.2013.
Artis Zentelis, 19.11.2013.

4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas
1) noorganizēts Pasaules kērlinga tūres posms “WCT Latvian International
Challenger” 15 vīriešu un 13 sieviešu komandām, 24.-27.10.2019., Tukums.
2) noorganizēti 6 Latvijas čempionāti (vīriešiem, sievietēm, junioriem vīriešiem,
juniorēm sievietēm, jauktajām komandām, ratiņkērlingā) un 4 kvalifikācijas turnīri
Pasaules Kērlinga federācijas sacensībām (vīriešiem, sievietēm, 2x jauktajiem
pāriem),
3) nodrošināta 13 Latvijas nacionālo izlašu dalība Pasaules Kērlinga federācijas
rīkotajās sacensībās.
2020. gadā uzsvars tiks likts uz jaunu spēlētāju piesaisti, kā arī tiks turpināts pie
esošo spēlētāju līmeņa celšanas, ilgtermiņā paaugstinot Latvijas izlašu līmeni
dalībai Eiropas un Pasaules čempionātos.

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)
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Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība ir 55496.67 EUR. 2019.gadā pārējo pamatlīdzekļu
vērtības samazināšana ir 335.25 EUR un uzkrātais nolietojums ir 55662.15 EUR.
Atlikusī vērtība uz 31.12.2019. ir 204.52 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

Biedrības fondu atlikums gada sākumā ir 76520 EUR, gada beigās 57580 EUR

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

Pārskata gadā fondu līdzekļu palielinājums ir 296056 EUR:
 Biedru nauda – 1890 EUR
 Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi – 11000 EUR
 Saņemtās dotācijas – 183483 EUR
 Ieņēmumi no saimnieciskās darbības – 1042 EUR
 Citi ieņēmumi – 98641 EUR

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

Pārskata gada fondu izlietojums ir 314996 EUR:
 Materiālu iegāde turnīru un treniņprocesa organizēšanai – 39684 EUR
 Darba algas – 39162 EUR
 Sociālās apdrošināšanas maksājumi – 7058 EUR
 Nemateriālo ieguldījumu un pārējo pamatlīdzekļu nolietojums – 335 EUR
 Citi izdevumi, saistīti ar biedrības biedru naudas maksājumiem, piedalīšanos

turnīros un samaksa par pakalpojumiem no ārienes – 228753 EUR

7. Informācija par nodokļiem un nodevām
7.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu
un nodevu veidiem

Kopējā nodokļu samaksa 2019.gada sastādīja 14376.14 EUR:
 IIN – 4813.84 EUR
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 VSAOI – 9557.98 EUR
 Riska nodeva – 4.32 EUR

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

Pārskata gadā biedrība nebija saņēmusi nodokļu atvieglojumus un nebija piešķirtas
atlaides.

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

Šādi maksājumi un soda aprēķini biedrībai nav bijuši.

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

Biedrībai nav bijušas saistības, kas nav ietvertas bilancē.

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

Biedrība aprēķināja un izmaksāja administrācijas darbinieku algas – 17686 EUR;
treneru un tiesnešu algas – 9598 EUR; apkalpojošā personāla algas – 11878 EUR.
Algas izmaksātas pārskaitot uz personāla bankas kontiem.
Vidējais darbinieku skaits ir 1.

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



Biedrība Latvijas Kērlinga asociācija
Gada pārskats par periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

22

Uz darba līguma pamata vidēji gadā bija nodarbināts 1 cilvēks un viņa darba algas
kopsumma bija 17686 EUR.

11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu

Pārskata gadā biedrība bija saņēmusi dotācijas no budžeta un pašvaldību
budžetiem par summu 183483 EUR un izlietoti tika 183483 EUR.

12. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem
(atsevišķi par katru pamatlīdzekļu veidu)
12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās
Biedrībai tāds postenis nav.

12.2. Nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā
Biedrībai tāds postenis nav.

13. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem
13.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās
Biedrībai tāds postenis nav.

13.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā
Biedrībai tāds postenis nav.

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)
Biedrībai tādi debitori nav.

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
Biedrībai tāds finansējums nav bijis.

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
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konkrēto apsaimniekoto dzīvojamo māju atsevišķi
Biedrības bilancē šādu posteņu nav.

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.

Biedrības ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir 1042 EUR kuri izlietoti:
Kērlinga popularizēšanai, piedaloties vietēja un starptautiska mēroga kērlinga
sacensībās.

Mārtiņš Trukšāns
(organizācijas vadītāja paraksts) (vārds un uzvārds)

2020.gada 12.marts
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