
Ziņojums pie 2016. gada pārskata

1. Organizācijas pilns nosaukums Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija

2. Organizācijas juridiskā adrese Latvijas Republika, LV - 1083, Rīga, Elvīras 19

40008022970

1993. gada 25. maijs

40008022970

2006. gada 2. februāris

5. Ziņas par organizācijas vadītāju vai vadības 

institūcijas locekļiem

Vārds, uzvārds, personas kods, amatā stāšanās 

datums

Prezidents Varis Strazdiņš, 310160-10601, 1995

Izpilddirektore Iveta Kraze, 231280-11246, 2002

Grāmatvede Liene Kleina-Brūvere, 151174-11818, 1999

Valdes locekļi Raitis Ozols, 220371-10658, 2001

Guntars Beisons, 190262-11579, 2005

Gunta Vazdiķe, 290573-10827, 2013

LNSF prezidents Varis Strazdiņš

2017.gada 27.marts

Vidējais skaits - 3 darbinieki, 2016.gadā saņemtās algas (brutto) kopsumma ir Eur 10828.

Pārskata periodā nekādu saistību LNSF nav uzņēmusies.

Sekmīgi aizvadītas visas plānotās sacensības. Tai skaitā noorganizējām 2 lielas sacensības - Ziemeļu un 

Baltijas valstu nedzirdīgo sacensības boulingā un telpu futbolā. Jāturpina arī turpmāk  darboties nedzirdīgo 

sporta sfērā.

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

Bilance sastādīta par periodu 2016.g.janvāris – decembris.  

Saņemti Valsts un pašvaldību dotācija- Eur 45854, NVA finansējums- Eur 2650, naudas balva par augstiem 

sasniegumiem sportā - Eur 19406, pārējie ieņēmumi - Eur 31950 (tai skaitās ieņēmumi no saimnieciskās 

darbības -  sporta sacensību dalības maksa  - Eur 12406) un ikgadējā biedru nauda – Eur 150.  Ieņēmumi no 

saimnieciskās darbības izlietoti darba algām un valsts nodokļu nomaksai, bankas pakalpojumu komisijas 

maksām par kontu apkalpošanu un citi izdevumi.  Pārējie ieņēmumi - izlietoti kalendārā paredzēto 

sacensību organizēšanas izdevumiem kurām netika iedalīts paredzētais finansējums (Ziemeļu un Baltijas 

valstu nedzirdīgo sacensībām boulingā un telpu futbolā Latvijā). Atlikumu  paredzot nākamajam gadam 

līdzīgiem mērķiem.

9. Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas, galvojumi, 

ķīlas u.tml.)

3. Organizācijas reģistrācijas numurs un datums 

sabiedrisko organizāciju reģistrā

6. Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības 

no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm

LNSF darbības metodes nav mainījušās. Tās ir: nodrošināt nedzirdīgo sporta vadīšanu Latvijā, organizēt 

sporta aktivitātes atbilstoši LNSF statūtiem.

7. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas

4. Organizācijas reģistrācijas numurs un datums 

biedrību un nodibinājumu reģistrā

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


