
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

 
Reģistrācijas numurs 40008022970
Nosaukums LATVIJAS NEDZIRDĪGO SPORTA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083
Taksācijas periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015
Darbinieku skaits 3
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022970 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10 1601 1831
I. Nemateriālie ieguldījumi 20 127 276
II. Pamatlīdzekļi 30 1474 1555
1. Nekustamais īpašums 40 0 0
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 1474 1555
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 60 0 0
1. Akcijas un daļas 70 0 0
Apgrozāmie līdzekļi 80 9561 9828
I. Krājumi 90 268 959
1. Materiāli 100 0 0
2. Preces 110 268 959
II. Debitori 120 884 114
III. Vērtspapīri 130 0 0
IV. Nauda 140 8409 8755
Kopā aktīvi 150 11162 11659

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Fondi 10 11162 11659
1. Pamatfonds 20 0 0
2. Mērķfondi 30 11162 11659
3. Rezerves fonds 40 0 0
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 0 0
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 0 0
II. Ilgtermiņa kreditori 50 0 0
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 60 0 0
2. Citi aizņēmumi 70 0 0
III. Īstermiņa kreditori 80 0 0
1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 90 0 0
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 0 0
3. Pārējie kreditori 110 0 0
Kopā pasīvi 120 11162 11659
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022970 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 150 180
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 0 0
III. Saņemtie mantojumi. 30 0 0
IV. Saņemtās dotācijas. 40 45004 40714
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 4701 5441
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 0 0
VII. Citi ieņēmumi. 60 15403 4888
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 65258 51223
IX. Izdevumi. 80 65755 44941
1. Naudas maksājumi personām. 90 0 0
2. Materiālu izdevumi. 100 2365 2335
3. Algas. 110 12476 9458
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 2943 2231
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 776 428
6. Citi izdevumi. 140 47195 30489
X. Nodokļi. 150 0 0
XI. Izdevumi kopā. 160 65755 44941
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -497 6282
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022970 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

12 0 0

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 0 0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 0 0
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 0 0
1.2. Ārvalstu juridiskās personas. 50 0 0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 0 0
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 70 0 0
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 80 0 0
1.6. Citi ziedotāji. 90 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 0 0
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 0 0
2.2. Ārvalstu juridiskās personas. 120 0 0
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 0 0
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 140 0 0
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 150 0 0
2.6. Citi ziedotāji. 160 0 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

180 0 0

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 0 0
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 0 0
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 210 0 0
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 0 0
1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 230 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

240 0 0

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 0 0
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 0 0
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 270 0 0
2.2. Administratīvajiem izdevumiem. 280 0 0
2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 290 0 0
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 0 0

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

320 0 0
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Darbības veidu saraksts Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022970 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Darbības veida kods
(NACE 2.redakcija) Darbības veida nosaukums (NACE 2.redakcija) Pamatdarbība

1 9319 Citas sporta nodarbības X
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022970 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums 2015_gada_zinojums_1.pdf

2 Administratīvo izdevumu pārskats Parskats_par_administrat_2015.pdf

3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības

plāns
2015_gada_parskats_1.pdf

Dokumenta numurs EDS: 41586778 Dokumenta sagatavotājs: VARIS STRAZDIŅŠ

Parakstītāja vārds,
uzvārds:

VARIS STRAZDIŅŠ Parakstīšanas datums: 29.03.2016

Parakstītāja personas
kods:

31016010601 Parakstīšanas laiks: 22:39:45
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Pārskats par administratīvajiem izdevumiem no vispārējiem 


ziedojumiem 2015.gadā 
LATVIJAS NEDZIRDĪGO SPORTA FEDERĀCIJA 


 


Nr. 


p.k. 
Rādītāja nosaukums 


Pārskata 


gads 


1. Saņemto vispārējo ziedojumu (ziedojumi, kuru izlietojuma 


mērķi līgumā nav noteikti) kopsumma 


0,00 


2. Administratīvie izdevumi: 0,00 


2.1. organizācijas pašu vajadzībām patērētie pārskata gadā 


pirktie, ziedojumā vai dāvinājumā saņemtie materiāli, 


preces un citi krājumi 


 


2.2. pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas 


izdevumi, datorprogrammu, citi nemateriālo 


ieguldījumi, kapitāla līdzdalības daļu, akciju un citu 


vērtspapīru iegādes izdevumi 


 


2.3. organizācijas darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķinās 


darba algas, atlīdzība vai citu darba samaksai 


pielīdzināmu maksājumu summas un ar to saistītās 


darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 


iemaksas 


 


2.4. organizācijas kā darba devējas pārskata gadā 


aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 


iemaksu summas, aprēķinātos likumā paredzētos 


maksājumus darbiniekiem darbnespējas gadījumos 


(bruto summas), naudas iemaksas privātajos pensiju 


fondos un citus ar darbinieku sociālo apdrošināšanu 


saistītus naudas maksājumus 


 


 2.5. pārskata gadā aprēķinātās uzņēmumu ienākuma 


nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa summas 


 


 2.6. izdevumi par saņemtajiem citu personu 


pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, apgaismošanu, 


tālruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas izdevumus, 


komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kā arī 


organizācijas īpašuma apdrošināšanas maksājumus 


 


3. Izdevumi kopā 0,00 


 


 


Sabiedriskā labuma organizācijas vadītājs Varis Strazdiņš 
                


 


2016.gada 26.marts 


 


 
 








Pielikums 


Ministru kabineta 


         2010.gada 5.maija 


noteikumiem Nr.407 


  


Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija 


(organizācijas nosaukums) 


LV 40008022970 


(organizācijas reģistrācijas numurs) 


  


Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 


  


I. Vispārīgā daļa 
  


1. Organizācijas darbības mērķis 


 LNSF galvenais mērķis ir radīt apstākļus, lai izlases sportisti ar dzirdes traucējumiem varētu 


piedalīties oficiālās vietējās un starptautiskās sacensībās.   


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 veicināšana 


zinātnes veicināšana 


vides aizsardzība 


trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu 


sociālās labklājības celšana 


kultūras veicināšana 


 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, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu 


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 
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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 (norādīt)  _____________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________ 
  


4. Informācijas saņemšanai 


juridiskā adrese: Elvīras iela 19, Rīga, LV - 1083 


kontaktadrese: Elvīras iela 19, Rīga, LV - 1083 


tālruņa numurs: 67471588 


faksa numurs: 67470589 


e-pasta adrese: lnsf@inbox.lv   


mājaslapa www.lnsf.lv  
  


II. 2015.gada 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) Organizēti 15 dažādi vietējie sporta pasākumi; 


2) Organizēts starptautiskais pasākums - Atklātais Ziemeļu un Baltijas valstu Nedzirdīgo 


čempionāts smilšu volejbolā 16. - 19.07.2015. Jūrmalā, Latvijā 


3) Nodrošināta Latvijas izlases sportistu līdzdalība starptautiskajos pasākumos ārpus mūsu 


valsts: 


- 9.Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāts 2015. g. 20. - 25. jūlijā Bydgoszcz, 


Polijā 


- Atklātais Ziemeļu un Baltijas valstu Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā  


2015. g. 16. - 19. jūlijā, Majoru pludmalē, Jūrmalā 


- Pasaules Nedzirdīgo orientēšanās čempionāts veterāniem 2015. g. 5. - 8. augustā 


Ņujorkā, ASV  


- 4. Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionāts 2015. g. 17. - 22. augustā San Antonio, 


Teksasa, ASV  


- Pasaules Nedzirdīgo boulinga čempionāts 2015. g. 20. - 30. augustā Boloņā, Itālijā 


- 1. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts cīņu mākslā 2015. gada 26. - 31. oktobrī Erevānā, 


Armēnijā  


6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu 


un attiecīgajā jomā 


   Latvijas Nedzirdīgo izlases sasniegumu rezultāti mērāmi sekojošos pasākumos: 


1) 9.Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāts Bydgoszcz, Polijā 


(Māris Grēniņš – 1.vieta tāllēkšanā, 4. vieta 100m barjerskrējienā,  



mailto:lnsf@inbox.lv

http://www.lnsf.lv/
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Sergejs Soklakovs - 5. vieta 100 m barjerskrējienā) 


      2) Atklātais Ziemeļu un Baltijas valstu Nedzirdīgo smilšu volejbola čempionāts Majoru 


pludmalē, Jūrmalā, Latvijā (vīriešu konkurencē Latvija - 3.vietā), 


     3) Pasaules Nedzirdīgo orientēšanās čempionāts veterāniem, Ņujorkā, ASV 


 (Agita Intsone un Pēteris Kursītis -  3.vieta vidējā distancē) 


     4) 4. Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionāts San Antonio, Teksasa, ASV 


 (Z.Embrekte - 7.vieta 50m brīvajā stilā, 9.vieta 100m brīvajā stilā, 14.vietā 50m brasā) 


     5) Pasaules Nedzirdīgo boulinga čempionāts Boloņā, Itālijā  


      (individuāli L.Vaivade - 9. vieta, A.Valdmane - 51.vieta, M.Dukurs - 28.vieta, A. Smirnovs - 


38.vieta, Sergejs Vorobjovs - 66.vieta, pāru spēlēs L.Vaivade/A.Valdmane - 19.vitea, 


M.Dukurs/A.Smirnovs - 45.vieta, S.Vorobjovs/G.Beisons - 45.vieta) 


6) 1.Eiropas Nedzirdīgo čempionāts cīņu mākslā Erevānā, Armēnijā  
( L.Gaile - 2.vieta kyrugi no 6 dalībniecēm) 


7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 


dibinātāju/biedru skaits 5 nedzirdīgo sporta klubi 


iesaistīto personu skaits 251 cilvēki ar dzirdes traucējumiem 


sabiedriskā labuma guvēju skaits 312 dalībnieki ar dzirdes traucējumiem 


8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 


kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 0,00 eiro, 


kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 0,00 eiro, tai skaitā: 


• sabiedriskā labuma darbībai 0,00 eiro 


• kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu 


kopsummas 0,00 eiro 


  


9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, 


komersantiem) 


- LNSF ir atzīta LR Izglītības un zinātnes ministrijā Nr. 031 ar tiesībām pārstāvēt Latvijas 


valsti starptautiskās nedzirdīgo sporta organizācijās; 


- atzīta biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” sporta federācijas atzīšanas apliecība 


Nr. 6 LNSF ir tiesības vadīt un koordinēt darbu nedzirdīgo sportu Latvijā; 


- cieša sadarbība ar Latvijas Nedzirdīgo savienību nedzirdīgā cilvēka sociālā rehabilitācijā; 


- laba sadarbība ar pilsētu, novadu pašvaldībām, kurās atrodas nedzirdīgo sporta klubi un arī 


sportisti ar dzirdes traucējumiem un vai tiek organizēti sporta pasākumi; 


- LNSF apvieno 5 nedzirdīgo sporta klubus visā Latvijā. 
 


10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 


 Ņemot vērā Latvijas zemo ekonomisko un sociālo stāvokli, cilvēkiem ar dzirdes 


traucējumiem ir traucēta dažādu sporta veidu attīstība un pilnveidošana. 


LNSF galvenais ārējo faktoru drauds ir finanšu trūkums, kā rezultātā nav iespējama: 


- kvalitatīva treniņu, sporta sacensību organizēšana un norise; 


- treneru un treniņu zāles nepietiekamība; 


- Latvijas izlases sportistu vai komandas līdzdalība starptautiskajos sporta pasākumos. 
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III. Turpmākās darbības plāns 
  


11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā 
  


Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu 


gadu): 


• iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, 


papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


1. nostiprināt un attīstīt LNSF finansiālo stāvokli, materiāli tehnisko bāzi;  


2. veikt pasākumus organizatoriskā darba kapacitātes paaugstināšanai; 


3. nepieciešams regulāri piedalīties LR likumu un citu normatīvo aktu projektu 


apspriešanā un izstrādē, ja tie saistīti ar nedzirdīgo sportu; 


4. nodrošināt Latvijas nedzirdīgo čempionātu vai LNSF balvas izcīņu norisi nedzirdīgo 


sportistu vidū populāros sporta veidos; 


5. sportistiem, kas izpildījuši izlases atlases kritērijus, censties nodrošināt līdzdalību 


oficiālās sacensībās (ICCD šaha Olimpiādēs, pasaules, Eiropas, Ziemeļvalstu – 


Baltijas valstu čempionātos); 


6. aktīvi piedalīties starptautisko nedzirdīgo sporta organizāciju (ICSD, EDSO, ICCD, 


NBDSF, DIBF, DIFA) kongresos, apspriedēs vai semināros; 


7. nodrošināt Latvijas nedzirdīgos izlases sportistus ar treniņu apstākļiem pirms 


oficiālām sacensībām; 


8.  censties panākt nepieciešamo finansējumu kalendārā plāna sacensībām tai skaitā 


jauniešu sportam no valsts vai pašvaldību budžeta; 


9. sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī citām NVO, lai risinātu ar 


nedzirdīgo sportu saistītos jautājumus; 


10. sniegt metodisko, organizatorisko un cita veida palīdzību nedzirdīgo sporta klubiem, 


lai veicinātu to darbību; 


11. turpināt apkopot nedzirdīgo sporta vēstures materiālus un izdot par to grāmatu. 


• plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, 


papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


  1. Pasākumu “Ziemeļu un Baltijas valstu Nedzirdīgo čempionāti boulingā un telpu 


futbolā 2016. gadā” organizēšana Rīgā 


2. Pārstāvju deleģēšana uz Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas 18.kongresu Erevānā, 


Armēnijā 


3. Gatavošanās un līdzdalība Pasaules un Eiropas čempionātos vieglatlētikā, peldēšanā, 


smilšu volejbolā  un šaušanā 


4. turpināt līdzdalību vietējos sacensību pasākumos starp dzirdīgajiem sportistiem ar 


dzirdes traucējumiem meistarības paaugstināšanā un pilnveidošanā; 


5. Semināra organizēšana sporta klubiem par antidopingu, līdztiesību un sporta attīstības 


veicināšanu jauniešiem.   


Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam 


gadam): 


• iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, 


papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


1. Gatavošanās Ziemeļu un Baltijas valstu Nedzirdīgo čempionātu organizēšanā 


boulingā (14. - 18.06.2016) un telpu futbolā (15. - 19.11.2016), Rīgā, Latvijā  


2. Gatavošanās startam 5.Eiropas Nedzirdīgo čempionātam vieglatlētikas telpās 


Toruņā, Polijā 2016. gada 17. – 19.martam; 
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3. Gatavošanās startam Pasaules Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātam  Stara 


Zagorā, Bulgārijā 2016.gada 25. jūnijā  – 02. jūlijā ; 


4. Gatavošanās startam Pasaules Nedzirdīgo smilšu volejbola čempionātam Samsun, 


Turcijā 2016. gada 18.  – 24. jūlijā; 


5. Ņemt jauniešu līdzdalību Ziemeļu un Baltijas valstu Nedzirdīgo sporta festivāla 


ietvaros jauniešu nometnē Marienhamnā, Ālandu salās, Somijas teritorijā, 2016. 


gada 01. - 06. augustā; 


6. Gatavošanās startam 3. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātam junioriem 


Karslruē, Vācijā 2016.gada 25. - 27.augustā ; 


7. Gatavošanās startam Pasaules Nedzirdīgo šaušanas čempionātam Kazaņā 


Krievijas Federācijā 2016. gada 7. – 16.septembrim ; 


8. Kalendārā plānā paredzēto Latvijas Nedzirdīgo čempionātu un LNSF balvas 


izcīņu pasākumu organizēšana 2016. gadā. 


• plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, 


papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


   Sportā galvenokārt tiek realizēti ilgtermiņa projekti. 


  


LNSF prezidents                                 Varis Strazdiņš 


 (organizācijas vadītāja paraksts
*
)                                           (vārds un uzvārds) 


  


Piezīme. * Veidlapas rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir 


sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 


  


2016.gada 26.martā 


  


  


 








Ziņojums pie 2015. 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


Izpildirektore 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


2016.gada 26.marts


Vidējais skaits - 3 darbinieki, 2015.gadā saņemtās algas (brutto) kopsumma ir Eur 9716.


Pārskata periodā nekādu saistību LNSF nav uzņēmusies.


Sekmīgi aizvadītas visas plānotās sacensības. Tai skaitā piedalījāmies Eiropas un Pasaules Nedzirdīgo 


sacensībās. Jāturpina arī turpmāk  darboties nedzirdīgo sporta sfērā.


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


Bilance sastādīta par periodu 2015.g.janvāris – decembris. 


Saņemti Valsts un pašvaldību dotācija- Eur 45004, NVA finansējums- Eur 4072, naudas balva par augstiem 


sasniegumiem sportā - Eur 10672, citi ieņēmumi - Eur 5360 un biedru nauda – Eur 150.


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





