
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

 
Reģistrācijas numurs 40008022063
Nosaukums LATVIJAS BRIDŽA FEDERĀCIJA
Adrese "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111
Taksācijas periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022063 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022063 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10 0 161
I. Nemateriālie ieguldījumi 20 0 0
II. Pamatlīdzekļi 30 0 161
1. Nekustamais īpašums 40 0 0
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 0 161
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 60 0 0
1. Akcijas un daļas 70 0 0
2. Ilgtermiņa aizdevumi 75 0 0
Apgrozāmie līdzekļi 80 16135 31676
I. Krājumi 90 0 0
1. Materiāli 100 0 0
2. Preces 110 0 0
II. Debitori 120 1995 0
III. Vērtspapīri 130 0 0
IV. Nauda 140 14140 31676
Kopā aktīvi 150 16135 31837

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Fondi 10 16135 31837
1. Pamatfonds 20 0 0
2. Mērķfondi 30 0 0
3. Rezerves fonds 40 16135 31837
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 0 0
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 16135 31837
II. Ilgtermiņa kreditori 50 0 0
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 60 0 0
2. Citi aizņēmumi 70 0 0
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Bilances pasīvi
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 16135 31837
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022063 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 670 971
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 17500 36680
III. Saņemtie mantojumi. 30 0 0
IV. Saņemtās dotācijas. 40 16795 4263
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 0 0
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 0 0
VII. Citi ieņēmumi. 60 70591 14218
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 105556 56132
IX. Izdevumi. 80 121257 31038
1. Naudas maksājumi personām. 90 0 0
2. Materiālu izdevumi. 100 0 0
3. Algas. 110 0 221
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 0 175
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 161 160
6. Citi izdevumi. 140 121096 30482
X. Nodokļi. 150 0 0
XI. Izdevumi kopā. 160 121257 31038
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -15701 25094
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022063 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 21250 5513
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

12 1250 5513

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 20000 0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 17500 36680
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 17500 16680
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 17500 16000
1.2. Ārvalstu juridiskās personas. 50 0 0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 0 680
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 20000
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 0 20000
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 38750 20943
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 18750 20943

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 18750 20943
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 18750 20943
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 20000 0
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 20000 0
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 20000 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 21250
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 0 1250

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

320 0 20000
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022063 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Ziedotāja
tips Valsts NMR kods /

personas kods
Nosaukums /

vārds, uzvārds Ārvalstu adrese Nauda
(euro)

Mantiskā
(euro) Mērķis Komentārs

1 LR
juridiskā
persona

LV 40103784303 DISPLAY
LATVIA SIA

500,00 Neierobežotai
lietošanai

2 LR
juridiskā
persona

LV 40003390456 WILO
BALTIC SIA

2000,00 Neierobežotai
lietošanai

3 LR
juridiskā
persona

LV 40003257516 VIENOTAIS
APGĀDES
CENTRS
SIA

1000,00 Neierobežotai
lietošanai

4 LR
juridiskā
persona

LV 40003000642 LATVIJAS
GĀZE AS

5000,00 Neierobežotai
lietošanai

5 LR
juridiskā
persona

LV 40003131785 NIDIJA SIA 7000,00 Neierobežotai
lietošanai

6 LR
juridiskā
persona

LV 40103302905 DATA
SECURITY
SOLUTIONS
SIA

2000,00 Neierobežotai
lietošanai

Kopā (euro) 17500,0
0

0,00

Nauda un mantiskā kopā (euro) 17500,0
0
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022063 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Zvērināta revidenta personas kods
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 40008022063 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

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

1 Sporta pasakumi 38750,00 18750,00 20000,00 0,00 38750,00 9 17 248
Kopā 38750,00 18750,00 20000,00 0,00 38750,00 0,00 0,00 0,00 248
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Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022063 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums 1_Zinojums_pie_LBF_G_p_2016.docx

2 Administratīvo izdevumu pārskats 3_LBF_Admin_izd_2016.docx

3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 2_LBF_Sab_lab_org_parskats_2016.docx

5 Detalizēta informācija par 2016.gadā izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem Copy of 4_LBF_detalizets_ziedojumu_izl_2016.xlsx

Sagatavoja JEĻENA ALFEJEVA
E-pasts alfejeva@inbox.lv
Tālrunis 29216643

Dokumenta numurs EDS: 47611697 Dokumenta sagatavotājs: JEĻENA ALFEJEVA

Parakstītāja vārds, uzvārds: JEĻENA ALFEJEVA Parakstīšanas datums: 27.03.2017
Parakstītāja personas kods: 22056613111 Parakstīšanas laiks: 12:40:49

8/8



             LATVIJAS BRIDŽA  FEDERĀCIJA

Biedrība,   Reģ. Nr. 40008022063 

Zalves  65-1 Rīga, LV 1046, tel. 29239284 , e-pasts  latvia.bridge.federation@gmail.com    

Bankas rēķini: LV20HABA0551006208627 Swedbanka, 

LV18TREL9153700000000 Valsts Kase 









Administratīvo izdevumu pārskats par 2016.gadu 







2016. gadā LBF administratīvo izdevumu nebija.













Prezidents                                                                                                      Jeļena Alfejeva



11.03.2017.
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Sheet1

		Latvijas Bridža federācija reģ.Nr. 40008022063

		Detalizēta informācija par 2016.gadā izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem

										Nosaukums:

		Nr.p.k.		Ziedotājs  (Juridiskām personām – nosaukums, reģ.Nr. )		Ziedotā summa (EUR)		1 Ziedojuma mērķis		Realizētā aktivitāte		2 Realizētās  aktivitātes
 izdevumu grupas		Izlietotā summa (EUR)		Realizēto aktivitāšu 
mērķu grupas		Sabiedriskā labuma 
guvēju skaits

		1		8 Latvijas uzņēmumi -  pilns saraksts gada pārskatā		17,500				Latvijas čempionāti un turnīri Latvijā		Telpu noma, apbalvojumi u.c.		2,330		visi sportisti		248

										Starptautiski turnīri Latvijā		Telpu noma		2,160

										Turnīri ārzemēs		Dalības maksas, ceļa izdevumi, viesnīca		20,028

										Jauniešu nometne		Telpu noma, ēdināšana		2,689

										Bridža klubu darbības atbalstam				11,543

		Kopā:		 		17,500								38,750				248

		1 Aizpilda, ja ziedojums ir nodots ar konkrētu mērķi

		2 Izdevumi, kuri saistīti ar realizētās aktivitātes nodrošināšanu

				Jeļena Alfejeva

				3/11/17






Saskaņā ar Ministru kabineta

2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808







Valsts ieņēmumu dienests  (pēc organizācijas atrašanās vietas)





ZIŅOJUMS

pie 2016. gada pārskata





1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese – Latvijas Bridža Federācija, biedrība

"Akvedukti", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111.



2. Organizācijas reģistrācijas numurs  40008022063,  datums 2005. gada 1. februāris (biedrību un nodibinājumu  reģistrā), 1993.gada 12.maijs (sabiedrisko organizāciju reģistrā)



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

Jeļena Alfejeva no 06.03.2015., Kārlis Rubins no 06.03.2015., Zita Stamere no 06.03.2015., Ivars Bebrišs no  06.03.2015., Mārtiņš Egle no 22.02.2011.



4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm – 

Latvijas Bridža Federācija rīko sporta bridža sacensības Latvijā, nosūta izlases komandas uz Eiropas un pasaules čempionātiem, veic citus sporta veida federācijai raksturīgus uzdevumus.



5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas – 

2016.gadā Latvijas Bridža Federācijas darbība atbilda statūtos noteiktajiem uzdevumiem. Līdzekļi, kas tika saņemti no ziedojumiem, biedra naudām un valsts budžeta tika izlietoti statūtos paredzētiem mērķiem – galvenokārt sacensību izdevumiem.



6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem – 

Paskaidrojums ieņēmumu un izdevumu pārskatam:

1. 60.rinda. Citi likumā atļautie ieņēmumi 70591 EUR:

Dalībnieku iemaksas čempionātu izdevumu segšanai- 70376 EUR, RTU – inventāra noma – 215 EUR.

2. 140.rinda. Citi izdevumi. 121096 EUR:

Ceļa izdevumi, viesnīcas, dalības maksas Eiropas čempionātos, turnīros ārzemēs 19260 EUR, izdevumi sacensību rīkošanai Latvijā 86730 EUR, dalības maksas starptautiskās organizācijās 768 EUR, klubu darbības veicināšanai EUR 11543, bankas komisijas maksas 123 EUR, mazvērtīgais inventārs – 176 EUR, Drukas un reklāmas pakalpojumi – 2496 EUR.



6.1.  Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums (Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums) – Iegādes vērtība projektoram 482 EUR, nolietojums 2016. gadā 161 EUR, atlikusī bilances vērtība 0 EUR.



7. Informācija par fondiem - (biedrība var nesniegt šo informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu)

Rezerves fonds – brīvie līdzekļi.



7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās.

Rezerves fonda atlikums uz gada sākumu bija 31837, bet uz gada beigām 16135 EUR.



7.2. Fondu līdzekļu izmaiņas 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 – 

Samazinājums sakarā ar izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem gada laikā. 



8. Informācija par nodokļiem un nodevām

2016. gadā LBF neveica saimniecisku darbību, līdz ar to nekādi nodokļi netika maksāti. 8.1. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm – nav.



8.2. 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.



8.3. 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.     Tādu nav.



8.4. 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.



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

Algotu darbinieku nebija, darba alga nav maksāta.





Atbildīgā persona	Jeļena Alfejeva		 __________________________

	   vārds, uzvārds			paraksts 
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pie 



2016
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1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese



 



–



 



Latvijas Bridža Federācija, 



biedrība



 



"Akvedukti", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV



-



2111



.



 



 



2. Organizācijas reģistrācijas numurs  40008022063,  datums 2005. gada 1. februāris (bied



rību 



un nodibinājumu  reģistrā)



, 1993.gada 12.maijs (sabiedrisko organizāciju reģistrā)



 



 



3. Ziņas par pārva



ldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums)



 



Jeļena Alfejeva



 



no 0



6.03.2015.



, 



Kārlis Rubins



 



no 



06.03.2015.



, 



Zita Stamere



 



no 



06.03.2015.



, 



Ivars Bebrišs



 



no 



 



06.03.2015.



, Mārtiņš Egle no 22.02.2011.



 



 



4. Izmantotās metodes mērķu un uzd



evumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no 



iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm



 



–



 



 



Latvijas Bridža Federācija 



rīko sporta bridža sacensības Latvijā, nosūta izlases komandas uz 



Eiropas un pasaules čempionātiem, veic citus sporta veida fede



rācijai raksturīgus uzdevumus.



 



 



5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas



 



–



 



 



2016



.gadā 



Latvijas Bridža Federācijas 



darbība atbilda statūtos



 



noteiktajiem uzdevumiem. 



Līdzekļi, kas tika saņemti no ziedojumiem, biedra naudām un valsts budžeta tika izlietoti 



statūtos paredzētiem mērķiem 



–



 



galvenokārt sacensību izdevumiem.



 



 



6. Skaidrojumi par



 



noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata post



eņiem 



–



 



 



Paskaidrojums ieņēmumu un izdevumu pārskatam



:



 



1.



 



60.rinda. Citi likumā atļautie ieņēmumi 



70591



 



EUR:



 



Dalībnieku iemaksas čempionātu izdevumu segšanai



-



 



70376 EUR



, RTU 



–



 



inventāra noma 



–



 



215



 



EUR



.



 



2.



 



140.rinda. Citi izdevumi. 



121096



 



EUR



:



 



Ceļa izde



vumi, viesnīcas, dalības maksas Eiropas



 



čempionātos, turnīros ārzemēs 



1



9260



 



EUR, izdevumi sacensību rīkošanai Latvijā 



86730



 



EUR, dalības maksas starptautiskās 



organizācijās 



768



 



EUR



, klubu darbības veicināšanai EUR 



11543



, bankas komisijas maksa



s 



123



 



EUR, mazvērtīgais inventārs



 



–



 



176



 



EUR



, Drukas



 



un reklāmas



 



pakalpojumi



 



–



 



2



496



 



EUR



.



 



 



6.1.



 



 



Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums



 



(



Noteikumu 



par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem



 



14.punktā minēto nema



teriālo 



ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums)



 



–



 



Iegādes vērt



ība projektoram 



482 EUR



, nolietojums 



2016



. gadā 161 EUR, atlikusī bilances vērtība 



0



 



EUR.



 



 



7. Informācija par fondiem 



-



 



(biedrība var nesniegt šo informāciju par mērķfondie



m, ja šāda 



informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem uzskatāma par 



konfidenciālu)



 



Rezerves fonds



 



–



 



brīvie līdzekļi.



 



 



7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās.



 






Saskaņā ar Ministru kabineta 


2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808 


 


 


 


Valsts ieņēmumu dienests  (pēc organizācijas atrašanās vietas) 


 


 


ZIŅOJUMS 


pie 2016. gada pārskata 


 


 


1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese – Latvijas Bridža Federācija, biedrība 


"Akvedukti", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111. 


 


2. Organizācijas reģistrācijas numurs  40008022063,  datums 2005. gada 1. februāris (biedrību 


un nodibinājumu  reģistrā), 1993.gada 12.maijs (sabiedrisko organizāciju reģistrā) 


 


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


Jeļena Alfejeva no 06.03.2015., Kārlis Rubins no 06.03.2015., Zita Stamere no 06.03.2015., 


Ivars Bebrišs no  06.03.2015., Mārtiņš Egle no 22.02.2011. 


 


4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no 


iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm –  


Latvijas Bridža Federācija rīko sporta bridža sacensības Latvijā, nosūta izlases komandas uz 


Eiropas un pasaules čempionātiem, veic citus sporta veida federācijai raksturīgus uzdevumus. 


 


5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas –  


2016.gadā Latvijas Bridža Federācijas darbība atbilda statūtos noteiktajiem uzdevumiem. 


Līdzekļi, kas tika saņemti no ziedojumiem, biedra naudām un valsts budžeta tika izlietoti 


statūtos paredzētiem mērķiem – galvenokārt sacensību izdevumiem. 


 


6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem –  


Paskaidrojums ieņēmumu un izdevumu pārskatam: 


1. 60.rinda. Citi likumā atļautie ieņēmumi 70591 EUR: 


Dalībnieku iemaksas čempionātu izdevumu segšanai- 70376 EUR, RTU – inventāra noma 


– 215 EUR. 


2. 140.rinda. Citi izdevumi. 121096 EUR: 


Ceļa izdevumi, viesnīcas, dalības maksas Eiropas čempionātos, turnīros ārzemēs 19260 


EUR, izdevumi sacensību rīkošanai Latvijā 86730 EUR, dalības maksas starptautiskās 


organizācijās 768 EUR, klubu darbības veicināšanai EUR 11543, bankas komisijas maksas 


123 EUR, mazvērtīgais inventārs – 176 EUR, Drukas un reklāmas pakalpojumi – 2496 


EUR. 


 


6.1.  Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums (Noteikumu 


par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā minēto nemateriālo 


ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums) – Iegādes vērtība projektoram 


482 EUR, nolietojums 2016. gadā 161 EUR, atlikusī bilances vērtība 0 EUR. 


 


7. Informācija par fondiem - (biedrība var nesniegt šo informāciju par mērķfondiem, ja šāda 


informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem uzskatāma par 


konfidenciālu) 


Rezerves fonds – brīvie līdzekļi. 


 


7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās. 



Pielikums 
Ministru kabineta 
2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.407



		Latvijas Bridža federācija   



		(organizācijas nosaukums)



		40008022063



		(organizācijas reģistrācijas numurs)





Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns

I. Vispārīgā daļa

		1. Organizācijas darbības mērķis



		 Sporta bridža popularizēšana Latvijā



		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

X sporta atbalstīšana



		3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība



		X cita - Latvijas iedzīvotāji – bridža un citu intelektuālo spēļu spēlētāji, neatkarīgi no to vecuma, dzimuma, tautības, pilsonības u.c. pazīmēm      



		4. Informācijas saņemšanai



		  juridiskā adrese 

„Akvedukti”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111

  tālruņa numurs     29216643

  e-pasta adrese       alfejeva@inbox.lv
   mājaslapa             www.bridge.lv __________________________________________________________________







II. 2016. 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)



		Latvijas komandu čempionāta organizēšana (februāris – aprīlis, Rīga); 
Latvijas atklāto pāru čempionātu organizēšana (februāris, Mārupe; oktobris, Rīga);

Latvijas atklātā jaukto pāru čempionāta organizēšana (septembris, Jūrmala);

Latvijas individuālā čempionāta organizēšana (decembris, Jūrmala)


Latvijas izlases deleģēšana uz Eiropas komandu čempionātu ( jūnijs, Ungārija), 
Latvijas spēlētāju deleģēšana uz Eiropas junioru pāru čempionātu (jūlijs, Liepāja, Latvija), un pasaules čempionātu (augusts, Itālija)


Tautas sporta sacensības Latvijā – visu gadu
Spēles apmācība – visu gadu – RTU, Rīgas 1. ģimnāzija, Druvas vidusskola, Ogres 1. vidusskola, Liepājas ģimnāzija



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



		 Iepriekš minētie pasākumi tika noorganizēti labā sportiskā un organizatoriskā līmenī



		7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas



		  dibinātāju/biedru skaits – 7: 7 sporta klubi

  iesaistīto personu skaits 248
 sabiedriskā labuma guvēju skaits 248



		8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums



		kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 17500 EUR

  kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 38750 EUR, tai skaitā:

- sabiedriskā labuma darbībai 38750 EUR
- kalendāra gada administratīvie izdevumi no izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas 0  EUR



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



		 Sadarbība ar valsts sporta organizācijām, ar atsevišķiem komersantiem



		10. Organizācijas darbību kavējošie faktori



		 Sporta veida salīdzinošā mazpazīstamība Latvijā un ārējā dinamisma trūkums (līdzīgi kā šahā un dambretē) neveicina tā popularitātes pieaugumu – šī iemesla dēļ to nedemonstrē arī TV sporta kanāli. Sabiedrībā daļēji pastāvošie aizspriedumi pret kārtīm kā azarta spēlēm vai vieglu izklaidi neveicina atbalstītāju piesaisti. 





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)

Spēles apmācība RTU, Rīgas 1. ģimnāzija, Druvas vidusskola, Ogres 1. vidusskola, Liepājas ģimnāzija.

• plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

 Eiropas Čempionu kausa organizēšana 2017.gadā Rīgā



		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)

• plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

Visu Latvijas čempionātu organizēšana atbilstoši sacensību kalendāram;
Latvijas spēlētāju deleģēšana uz Eiropas čempionātu (jūnijs, Itālija), Latvijas izlases deleģēšana uz Eiropas junioru komandu čempionātu (jūnijs, Slovākija),
Latvijas izlases deleģēšana uz Eiropas čempionātu, Pasaules čempionātu un Mazo federāciju kausa sacensībām 
Tautas sporta sacensības Latvijā – visu gadu.





 

		 

		 

		 Jeļena Alfejeva



		(organizācijas vadītāja paraksts*)

		 

		(vārds un uzvārds)
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Pielikums  


Ministru kabineta  


2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.407 


 


Latvijas Bridža federācija    


(organizācijas nosaukums) 


40008022063 


(organizācijas reģistrācijas numurs) 


Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 


I. Vispārīgā daļa 


1. Organizācijas darbības mērķis 


 Sporta bridža popularizēšana Latvijā 


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 


X sporta atbalstīšana 


3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas 


sabiedriskā labuma darbība 


X cita - Latvijas iedzīvotāji – bridža un citu intelektuālo spēļu spēlētāji, neatkarīgi 


no to vecuma, dzimuma, tautības, pilsonības u.c. pazīmēm       


4. Informācijas saņemšanai 


  juridiskā adrese  


„Akvedukti”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111 


  tālruņa numurs     29216643 


  e-pasta adrese       alfejeva@inbox.lv 


   mājaslapa             www.bridge.lv 


__________________________________________________________________ 


