
Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas teritoriālā iestāde 

ZIŅOJUMS 

pie 2019. gada pārskata 

 

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese: 

Latvijas LAKROSA federācija  

 

2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008088671, datums 25.02.2005. 

 

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

datums): Pauls Dzintars Kalniņš 28.03.2019., Māris Melderis – 28.03.2019., Krista 

Brīdiņa – 28.03.2019., Kristaps Lācis – 28.03.2019., Edgars Vasiļevskis – 28.03.2019.   

 

4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas: 

sadarbībā ar Eiropas federāciju tika organizēts Lieldienu turnīrs Jelgavā priekš sieviešu 

lakrosa izlasēm, U20 Latvijas jauniešu lakrosa izlases izveide un 8. vieta Eiropas 

čempionātā Čehijā (29.06.- 07.07.), 9. vieta Eiropas čempionātā lakrosā sievietēm Izraēlā 

(15.-25.07.) 

 

5. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem: 

nav. 

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): nav pamatlīdzekļu. 

 

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): nav. 

6.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās: nav. 

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 gada 

rezerves fonda palielinājies uz € 5 404. 
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6.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa 

virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to 

vērtības samazinājums: nav. 

 

7. Informācija par nodokļiem un nodevām: nav. 

7.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu 

un nodevu veidiem: nav. 

 

7.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli 

atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un 

atlaidēm: nav. 

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: nav. 

 

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: nav.  

 

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

darba algas kopsumma: nav. 

11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu: IZM € 8 002 izlietoti uz 

pusēm Eiropas čempionātiem lakrosā U20 jauniešiem un sievietēm, piešķirta € 12 000  

naudas balva no IZM. 

12. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem 

(atsevišķi par katru pamatlīdzekļu veidu): nav. 

12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās: nav. 
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12.2. Nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā: nav. 

13. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem: nav. 

13.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās: nav. 

13.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā: 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): 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: nav. 

 

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: 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: nav. 

 

Atbildīgā persona   ___________________        ___________________   

        

    vārds, uzvārds   paraksts     
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