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Bilance 
 

     

31.12.2017. 

 

31.12.2016. 

    

AKTĪVS    

     1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI    

          I. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI    

               1. Nemateriālie ieguldījumi  2 400 3 000 

          I. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ  2 400 3 000 

          II. PAMATLĪDZEKĻI    

               1.  Nekustamais īpašums  3 928 4 816 

               2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  237 233 64 131 

          II. PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ  241 161 68 947 

     1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPSUMMA 243 561 31 160 

     2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

          I. KRĀJUMI    

              1. Nepabeigtie ražojumi   31 026 46 173 

              2. Avansa maksājumi par precēm  9 436 666 

              3. Krājumi  2 380  

          I. KRĀJUMI KOPĀ  42 842 46 839 

          II. DEBITORI    

               1. Pircēju un pasūtītāju parādi  29 040 0 

               2. Nākamo periodu izmaksas  23 799 51 776 

               3. Pārmaksātie nodokļi  471 630 

               4. Citi debitori  14 570 5 609 

          II. DEBITORI KOPĀ  67 880 58 015 

          III. NAUDA    

               1. Nauda  104 999 159 208 

          III. NAUDA KOPĀ  104 999 159 208 

2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPSUMMA 215 721 196 134 

BILANCE   459 282 336 009 

    

PASĪVS    

     1. FONDI    

          1. Rezerves fonds  406 556 315 938 

     1. FONDI KOPSUMMA   406 556 315 938 

     2. KREDITORI     

          I. ĪSTERMIŅA KREDITORI    

               1. Citi aizņēmumi  13 234  

               2. Pāradi piegādātājiem   27 190 10 766 

               3. Pārējie kreditori  1 069 963 

               4. Nodokli   0 298 

               5. Uzkrātās saistības  11 233 8 044 

     2. KREDITORI KOPSUMMA   52 726 20 071 

BILANCE   459 282 336 009 

 
LKSF prezidents                          Atis Strenga 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 

  
   31.12.2017  31.12.2016 

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas 0 0 

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.   19 200 26 269 

 L-Ekspresis SIA 40103692371 7 000 8 000 

 Expotrans SIA 50003387231 2 700 6 200 

 Sigmen SIA 40003404243  1 500 10 350 

 Latvijas Finieris AS 40003094173 8 000 1 100 

 Capital AS 40003088497  619 

III. Saņemtie mantojumi   0 0 

IV. Saņemtās dotācijas   790 258 458 391 

  LR Izglītības un zinātnes ministrija 90000022399 246 462 233 827 

  Latvijas Olimpiskā komiteja 50008022421 442 326 149 691 

 Latvijas sporta federāciju padome 40008022932 62870 58 973 

 Naukšēnu Novada Pašvaldība 90009115247  150 

 Siguldas Novada dome 90000048152 35600 9 900 

  Rīgas Domes Izgl. kultūras sp. departaments 90000013606  1 650 

 Saulkrastu pašv. aģent. kultūras un sp. centrs 90002556661 3 000 3 000 

 Sējas Novada Dome 90000032857  1 200 

V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības   104 169 82 894 

VI. Citi ieņēmumi   345 878 322 620 

  Sporta programmu finansējums   345 878 322 306 

  Latvijas Olimpiskā Vienība SIA 40003212111 103 751 117 716 

 FIL Federation Internationale de Luge, Vācija Rathausplatz 9, D-83471 242127 204 590 

  Citi ieņēmumi.   46 314 

  Citi ieņēmumi  46 314 

VII. Ieņēmumi kopā.   1 259 551 890 174 

VIII. Izdevumi.   1 168 932 759 000 

  Materiālu izdevumi (sporta inventārs) 30 903 37 020 

  Algas     85 834      69 592 

  Naudas balva, sask.ar MK rīkojumu  49 687 96 041 

  Sociālās apdrošināšanas maksājumi.   20 248      16 417 

  Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 63 062 30 085 

  Sporta pasākumu organizēšana    421 432    219 394 

  Mācību-treniņu un sacensību izdevumi   403 216    235 018 

  Citi izdevumi   94 550      55 433 

IX. Nodokļi.  0 0 

X. Izdevumi kopā.   1 168 932 759 000 

XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība.   90 619 131 174 

 

 

 
LKSF prezidents                                   Atis Strenga 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 
  

Nr. 

p.k. 
Posteņa nosaukums  

Rindas 

kods 
31.12.2017. 31.12.2016. 

I Atlikums pārskata gada sākumā 10  1 011.03 610.20 

  

1. 
Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai 

skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 
12 

1 011.03 610.20 

2. 
Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā 

anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 
14 

    

II 
Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu 

kopsumma 
20 

19 200.00 26 269.00 

  

1. Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 30 19 200.00 26 269.00 

  

1.1. 
Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās 

personas 
40 19 200.00 

26 269.00 

1.1.1. 

 

L-Ekspresis SIA, 40103692371   7 000.00   

1.1.2.   Expotrans SIA, 50003387231   2 700.00   

1.1.3.   
Latvijas Finieris AS, 

40003094173 
  8 000.00 

  

1.1.4.   Konus SIA, 40003479924   1 500.00   

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) 100 0.00 0.00 

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 170 19 872.03 25 868.17 

  

1. 
Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai),  tai 

skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 
180 19 872.03 25 868.17 

  

1.1. 
Statūtos paredzētajiem mērķiem un 

uzdevumiem 
190 19 872.03 25 868.17 

  
1.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 200 19 872.03 25 868.17 

1.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem 210     

1.2. Administratīvajiem izdevumiem 220     

1.3. 
Pārējiem saimnieciskās darbības 

izdevumiem 
230     

2. 
Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā 

anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 
240 0.00 0.00 

  

2.1. 
Statūtos paredzētajiem mērķiem un 

uzdevumiem 
250 0.00 0.00 

  
2.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 260     

2.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem 270     

2.2. Administratīvajiem izdevumiem 280     

2.3. 
Pārējiem saimnieciskās darbības 

izdevumiem 
290     

IV Atlikums pārskata gada beigās 300 339.00 1 011.03 

 
 t.sk. Mantiskais atlikums   339.00  1 011.03 

  

1. 
Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai 

skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 
310 339.00 1011.03 

2. 
Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā 

anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 
320 0.00 0.00 

 

 

 
LKSF prezidents                                       Atis Strenga 
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Detalizēta informācija par saņemto ziedojumu izlietojumu 

 
 

Sabiedriskā labuma darbība 
Kamaniņu sportistu mācību treniņu procesa nodrošināšanas un organizācijas mērķu programmas 

izdevumi.  

 

Junioru Pasaules Čempionāts kamaniņu sportā, Sigulda, 02.02.-05.02.2017. 

 
 

Dokumenta 

Numurs 

 

Datums 

 

Partneris 

 

Piezīmes 

 

Summa, 

EUR 

 

Mu 698 

 

 

Mu 185 

 

 

Mu 776 

 

Mu 807 

 

Mu 827 

 

 

 

Mu 812 

 

 

Mu 826 

 

 

 

Mu 820 

 

 

Mu 881 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.01.2017. 

 

 

11.01.2017 

 

 

23.01.2017. 

 

07.02.2017 

 

07.02.2017 

 

 

 

07.02.2017 

 

 

07.02.2017. 

 

 

 

07.02.2017. 

 

 

16.02.2017. 

 

 

 

30.12.2017. 

 

 

 

30.12.2017. 

 

 

 

 

 

ULMA, SIA  

 

 

BTA, AS 

 

 

DELFI, AS  

 

JĀNIUS, SIA 

 

ĶIRUMI, ZS  

 

 

 

LATVIJAS GALDA HOKEJA 

FEDERĀCIJA  

 

LIVESOUND, SIA  

 

 

 

PĀRSTEIGUMU 

KARUSELIS, SIA 

 

BEST4SPORT, SIA 

 

 

 

LATVIJAS FINERIS AS 

 

 

 

Dole Marine SIA 

 

 

 

 

 

JPČ materiāli ielūgumi, aploksnes, 

brošūras,  plakāti. 

 

Pasākumu Organizētāju VCTA 30.01.-

06.02.17 JPČ Sigulda. 

 

Reklāma PČ Sigulda 27.01.-05.02.17.  

 

JPČ Valstu nosaukumu plāksnītes 

 

Pasākuma tehniskais nodrošinājums, 

skatuves, podesti, gaismu iekārtu 

.noma 04.-05.02.17. JPČ. 

 

Galda hokeja sacensību organizēšana 

JPČ Sigulda pasākuma ietvaros  

 

Skatuves konstrukciju, gaismas iekārtu 

piegāde, uzstādīšana, .apkalpošana 

.JPČ atklāšanas .ceremonijas 02.02.17  

 

Radošās darbnīcas un pasaku tēli 04.-

05.02.17. JPČ 

 

Translāciju nodrošināšana FIL JPČ 

04.-05.02.2017., kopēja summa 

6146.81, no zied.līdz.5464.68 

 

Ziedojums-kamanu slieču apstrāde 8 

komplekti, kamanu izgatavošanai  

Rēķ.LF17 017124 no 07.12.2017. 

 

Mantiskā ziedojuma nolietojums 

09.06.2017. - 31.12.2017. 

(Laiva Pella mini ar airiem un duļļiem) 

 

 

 

 

2 110.24 

 

250.00 

 

 

275.48 

 

31.46 

 

1 815.00 

 

 

 

100.00 

 

 

1 800.00 

 

 

 

1 278.00 

 

 

5 464.68 

 

 

 

6 146.81 

 

 

 

135.60 

 

 

 

 

                                                                                                                                         KOPĀ 19 872.03 
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Pārskats par administratīvajiem izdevumiem  

no vispārējiem ziedojumiem 

    

Nr. 
Rādītāja nosaukums  

p.k. 

1 

Saņemto vispārējo ziedojumu (ziedojumi, kuru izlietojuma mērķi līgumā nav 

noteikti) kopsumma 19 200 

2 

Administratīvie izdevumi: 0 

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 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  

 

 

 

 
LKSF prezidents                                    Atis Strenga 
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Ziņojums 
       

1. Nosaukums un juridiskā adrese  

Biedrība "Latvijas Kamaniņu sporta federācija"  

Rīga, Tērbatas iela 83a, LV-1001  

Biroja adrese un tālrunis:  

Rīga, Grostonas iela 6b, LV-1013, 67294779, 29430454  

    

2. Reģistrācijas numurs un datums  

Vienotais reģistrācijas Nr.40008023548, reģistrēts 09.07.1993.  

Ierakstīts biedrību un nodibinājumu reģistrā 2004.gada 29.decembrī. 

PVN reģistrācijas Nr.LV40008023548, reģistrēts 21.01.2016. 

  

    

3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem — vārds, uzvārds un amatā 

stāšanās datums 

LKSF prezidents un valdes priekšsēdētājs - Atis Strenga, amatā no 29.12.2004. 

LKSF viceprezidents – Einars Fogelis, amatā no 29.12.2004. 

LKSF ģenerālsekretāre – Dace Gods -Romanovska, amatā no 15.01.2009. 

LKSF valdes loceklis - Aivars Kalniņš, amatā no 29.12.2004. 

LKSF valdes loceklis – Pēteris Cīmanis, amatā no 05.02.2013. 

LKSF valdes loceklis – Normunds Grava, amatā no 05.02.2013. 

LKSF valdes loceklis – Juris Šics, amatā no 08.04.2014. 

LKSF valdes locekle – Maija Tīruma, amatā no 14.11.2016. 

LKSF valdes locekle – Dace Ābeltiņa, amatā no 14.11.2016. 

 

4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un 

atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm 

Veikta racionāla līdzekļu izmantošana Statūtu mērķu īstenošanai. Dažādu finansēšanas 

avotu piesaistīšana un konsolidēšana. Aktīvs darbs ziedotāju piesaistīšanā. Nacionālās, 

Junioru un Jauniešu izlašu nodrošināšana ar konkurētspējīgu sacensību un treniņu 

tehniku, starptautiskajiem standartiem atbilstošu inventāru. Jauno sportistu atlase un 

iesaistīšana Jaunatnes izlasē.  

    

5. Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas  

Plānotie uzdevumi ir izpildīti daļēji. Nacionālā izlase, Junioru un Jaunatnes izlases 

piedalījušās Latvijas un starptautiskajās mācību treniņu nometnēs, kā arī Latvijas un 

starptautiskajās sacensībās. 2017. gadā uzrādītie rezultāti daļēji atbilst plānotajam, 

galvenais akcents tika likts uz tehnikas sagatavošanu un fizisko sagatavotību, kā 

pamatmērķi izvirzot Latvijas Nacionālās izlases dalību starptautiska mēroga sacensībās 

un gatavošanos Ziemas Olimpiskajām spēlēm Korejā 2018. gadā, kā arī Junioru un 

Jaunatnes izlases dalību FIL Junioru pasaules čempionātā, Siguldā, Latvijā. Kopā 

2017. gada laikā Latvijas Nacionālā izlases ņēmusi dalību 36 starptautiskās sacensībās 

– Vācijā, Austrijā, Dienvidkorejā, Kanādā un ASV. Savukārt Junioru un Jaunatnes 

izlases 17 starptautiskās sacensībās – Vācijā, Austrijā un Latvijā. 
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Latvijas Nacionālās izlases sasniegumi 2017. gada ietvaros - 2016./2017. gada sezonā. 

48. FIL Eiropas čempionāts kamaniņu sportā Kēningzē (GER), komandu sacensībās – 

Elīza Cauce, Artūrs Dārznieks un divvietīgā ekipāža Andris un Juris Šici izcīnīja 

bronzas godalgu. Viessmann pasaules kausa kopvērtējumā komandu stafetē mūsu 

sportisti izcīnīja sudraba godalgu. Visas sezonas garumā sportisti kāpa uz goda 

pjedestāla – Phjončhana (KOR) – 3. vieta, Altenberga (GER) – 2. vieta, Oberhofa 

(GER) – 2. vieta. Ulla Zirne Nāciju kausa kopvērtējumā ieguva 2. vietu. Divvietīgā 

ekipāža Kristens Putins/Imants Marcinkēvičs izcīnīja 3. vietu sestajā FIL U23 pasaules 

čempionātā Iglsā (AUT). 

Nacionālā Junioru un Jaunatnes izlases startēja labi. 32. FIL Junioru pasaules 

čempionātā Kristers Aparjods izcīnīja zelta godalgu, savukārt komandu stafetē kopā ar 

Sigitu Bērziņu un divvietīgo ekipāžu Mārtiņu Botu/Robertu Plūmi – 4. vietu. 38. FIL 

Junioru Eiropas čempionātā Oberhofā (GER) – Kristers Aparjods – 2. vieta, komandu 

stafetē Kristers Aparjods, Elīna Ieva Vītola un Mārtiņš Bots/Roberts Plūme izcīnīja 

3.vietu.  

2017./2018. gada sezonas ietvaros Latvijas Nacionālā izlase, startējot Nācijas kausa 

posmos, sasniedza labus rezultātus. Nāciju kausā Iglsā (AUT) – Ulla Zirne 3. Vieta, 

Kristens Putins/Imants Marcinkēvičs – bronzas godalga. Nāciju kausā Vinterbergā 

(GER) Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš – 3. vieta. Altenbergā (GER) – Inārs 

Kivlenieks sudraba godalga, O. Gudramovičs/ P. Kalniņš – 1. vieta. Kalgari (CAN) 

zelta godalgu izcīnīja Riks Kristens Rozītis, Elīza Cauce – 3. vietu. Leikpleisidā (USA) 

– Ulla Zirne izcīnīja sudraba godalgu, Inārs Kivlenieks – 3. vietu.  Divvietīgā ekipāža 

Andris un Juris Šici Viessmann pasaules kausa Sprinta kausā Leikpleisidā (USA) 

izcīnīja bronzas godalgu. 

2017. gada janvārī Siguldā tika noorganizēts Viessmann pasaules kausa sestais posms 

kamaniņu sportā. Sacensības sevī ietvēra visas kamaniņu sporta disciplīnas, proti, 

Nāciju kausu sievietēm, vīriešiem un divvietīgajām ekipāžām, Viessmann pasaules 

kausu sievietēm, vīriešiem un divvietīgajām ekipāžām, BMW Sprinta pasaules kausu 

sievietēm, vīriešiem un divvietīgajā ekipāžām, kā arī Viessmann pasaules kausa 

Komandu stafeti sadarbībā ar BMW. Šīs sacensības Latvijā pulcēja pasaules labākos 

kamaniņu braucējus un tika translētas visos lielākajos sporta kanālos. Pasaules kausa 

sacensību TV reitingi sasniedza jaunus rekordus. Sižetu par sacensībām no Latvijas 

ZDF TV noskatījās 4,33 miljoni skatītāju. Kopējais skatītāju skaits sasniedza 

47.626.000, kas ir viens no pasaules kausa augstākajiem reitingiem. Kopējais Siguldas 

posma translāciju laiks – 37:17:41 stundas.  

2017. gada svarīgākās sacensības Junioru kategorijā - 32. FIL Junioru pasaules 

čempionāts norisinājās Siguldā, pulcējot pasaules labākos jaunos sportistus, kas cīnījās 

par čempionu tituliem. Šīs sacensības ieies Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas 

vēsturē ar to, ka šis bija pirmais Junioru pasaules čempionāts, kura tiešraide bija 

vērojama interneta translācijā, bet atkārtojuma ieraksts pieejams Lattelecom televīzijā. 

Tāpat LKSF ir noorganizējuši vietējā mēroga sacensības kamaniņu sportā - Latvijas 

Kausa sacensības, Latvijas Čempionātu kamaniņu sportā, Latvijas Junioru un 

Jaunatnes Meistarsacīkstes, kā arī Prezidenta kausu kamaniņu sporta starta rāvienos.   

Turpināsim iesākto darbu kamaniņu sporta attīstības veicināšanā un popularizēšanā, 

atbalstot sportistus un to trenerus, nodrošinot talantu izaugsmi visās vecuma grupās. 
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6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata 

posteņiem 

6.1. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums 

         Uzskaites vērtība 

1211 "Ēkas"           17 759            

1212 "Zeme"                      3 088    

1121 "Nemateriālie ieguldījumi"        25 896     

1231 "Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs"                 353 899     

 

      Summa, EUR        400 642 

  

Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc (lineārās) metodes, lietojot pamatlīdzekļu  

nolietojuma plāna uzņēmumā apstiprinātās summas. 

 

7.  Informācija par fondiem:     

7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās     

Atlikums pārskata gada sākumā            315 938 

Atlikums pārskata gada beigās                       406 556 

      

7.2. 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   

 

Ieņēmumu un izdevumu starpības novirzīšana rezerves fondā    90 619 

  

8. Informācija par nodokļiem un nodevām     

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

un nodevu veidiem   

Samaksātais no darba ņēmēja ieturētā VSAOI             9 013 

Samaksātais darba devēja VSAOI        20 248 

Samaksātais IeIN (no darbinieku algām)                            14 962 

Aprēķināta uzņēmējdarbības riska nodeva                                  43  

Aprēķināts īpašuma nodoklis                                    7   

      Summa, EUR               44 273     
       

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 

9.1.Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un 

viņu darba algas kopsumma.   

darbinieku vidējais skaits gadā                       10     

bruto darba algas kopsumma                                85 834  
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10. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu 

 

 Saņemtās dotācijas             790 258

 Izlietotas dotācijas                       741 844 

 

11.  Ieņēmumi no saimnieciskās darbības     

  

 Ieņēmumi no saimnieciskās darbības          104 169

 Izlietotas sabiedriskā labuma darbībai      104 169

 T.sk.  

INCHCAPE BM AUTO,  

SIA  

 

EUR 

 

 

48 417.60 

 

 

 

Par Biedrības sniegtajiem reklāmas un mārketinga pakalpojumiem. 

(Kamaniņu sporta popularizēšana un atpazīstamības veicināšana) 

BARTERS 

 

LATTELECOM, SIA 

 

EUR 

 

48 000.00 

 

 

Licences līgums Viessman PK, FIL EČ 2017./ 2018. gada sezona 

(Kamaniņu sporta atpazīstamības veicināšana) 

 

LATVIJAS INVESTĪCIJU 

UN ATTĪSTĪBAS 

AĢENTŪRA 

EUR 

 

 

1 998.00 

 

 

Nodrošināt zīmola „Magnetic Latvia” popularizēšanu visos 

 starptautiskajos kamaniņu sporta pasākumos 2017.gada ietvaros   

 

 

 

RĪGAS TŪRISMA 

ATTĪSTĪBAS BIROJS 

Nodibinājums 

EUR 

 

 

3 990.00 

 

 

Reklāmas un mārketinga pakalpojumi .Pasaules Kausa 

 posmos kamaniņu sportā 2017.gada ietvaros 

  

 

BOBSLEJA UN 

SKELETONA 

FEDRĀCIJA biedrība 

EUR 

 

 

 500.00 

 

 

Maksa par telts izmantošanu JPČ Siguldā 

 

 

MAIZNĪCA FLORA, SIA 

 

 

  

EUR 

 

 

 

 812.20 

 

 

 

 

Logotipa izvietošana drukas materiālos PK Viessmann un  

JPČ Sigulda.  

BARTERS 

 

DIENAS MEDIJI,  

 

 

EUR 

 

 

 451.20 

 

 

Sniegtajiem reklāmas pakalpojumiem Viessmann PK un  

JPČ Sigulda. 

 BARTERS 
 

 

  
 

LKSF prezidents                                       Atis Strenga 
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Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības 

plāns 

I. Vispārīgā daļa. 

  1. Organizācijas darbības mērķis 

  -  Vadīt un koordinēt kamaniņu sporta attīstību Latvijā; 

- Nodrošināt augstas klases kamaniņu sporta atlētu sagatavošanu.  

 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 atbalstīšana 

  zinātnes atbalstīšana 

  vides aizsardzība 

  trūcīgo un sociāli 

mazaizsargāto personu grupu 

sociālās labklājības celšana  

  kultūras atbalstīšana 

 sporta atbalstīšana 

 cita (bērni un jaunatne) 

 

 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, kas pārsniegušas darbspējas vecumu 

 15–25 gadus veci jaunieši 

   personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm 

   ilgstošie bezdarbnieki 

   bezpajumtnieki 

   cilvēk tirdzniecības 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 

 Starptautiskā sabiedrība saistībā ar Latvijas atpazīstamību caur sportu. 

                                                                                                                                          

       

 4. Informācijas saņemšanai: 

 juridiskā adrese: Tērbatas iela 83a, Rīga, LV-1001 

  kontaktadrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 

  tālruņa numurs: +371 67294779; + 371 29430454 

  faksa numurs: + 371 67294779 

  e-pasta adrese: lksf@latnet.lv ; kamanas.info@latnet.lv  

  mājas lapa www.kamanas.lv; www.luge,.lv 

II. 2017.gada darbības pārskats 

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes 

kalendārā gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, 

papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

• Veikta Latvijas Nacionālās izlases sagatavošanās programma 2017./2018. gada ziemas sezonai; 

 • 2017. gadā noorganizēts Viessmann pasaules kauss kamaniņu sportā. Startē visas kamaniņu 
sporta disciplīnas. Veiksmīgi realizēti organizatoriskie procesi un novadīts FIL Junioru pasaules 
čempionāts kamaniņu sportā, kurš pirmo reizi FIL vēsturē tika translēts tiešraidē. Uzsākta 
sagatavošanās 2018. gada Eiropas čempionāta projekta realizācijai Siguldā, Latvijā; 

 •Nacionālās kamaniņu sporta izlases dalības nodrošināšana Viessmann pasaules kausa posmu 
sacensībās kamaniņu sportā, Eiropas un pasaules čempionātos – 10 trases visā sacensību sezonas 
garumā. Tiek realizēta aktīva XXIII Phjončhanas Ziemas Olimpisko spēļu sagatavošanās 
programma; 

 •Nacionālās kamaniņu sporta Junioru un Jauniešu izlases dalības nodrošināšana pasaules Junioru 
un Jauniešu kausa posmu sacensībās kamaniņu sportā, Eiropas un pasaules čempionātā – 7 trases. 

visā sacensību sezonas garumā .u.c.  

mailto:lksf@latnet.lv
mailto:kamanas.info@latnet.lv
http://www.kamanas.lv/
http://www.luge,.lv/
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 6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa 

grupu un attiecīgajā jomā 

 • Latvijas Nacionālā izlase 2017. gada ietvaros uzrādīja atzīstamus sportiskos rezultātus. Galvenais 
sezonas uzdevums bija dalība pasaules un Eiropas čempionātos. 48. FIL Eiropas čempionāts 
kamaniņu sportā Kēningzē (GER), komandu sacensībās – Elīza Cauce, Artūrs Dārznieks un 
divvietīgā ekipāža Andris un Juris Šici izcīnīja bronzas godalgu. Viessmann pasaules kausa 
kopvērtējumā komandu stafetē mūsu sportisti izcīnīja sudraba godalgu. Visas sezonas garumā 
sportisti kāpa uz goda pjedestāla – Phjončhanā (KOR) – 3. vieta, Altenbergā (GER) – 2. vieta, 
Oberhofā (GER) – 2. vieta. Ulla Zirne Nāciju kausa kopvērtējumā ieguva 2. vietu. Divvietīgā 
ekipāža Kristens Putins/Imants Marcinkēvičs izcīnīja 3. vieta sestajā FIL U23 pasaules čempionātā 
Iglsā (AUT); 

• Arī Latvijas Nacionālās Junioru un Jauniešu izlases 2017. gada ietvaros uzrādīja labus rezultātus. 
Galvenais uzsvars tika likts uz Junioru pasaules un Eiropas čempionātiem. 32. FIL Junioru 
pasaules čempionātā Kristers Aparjods izcīnīja zelta godalgu, savukārt komandu stafetē kopā ar 
Sigitu Bērziņu un divvietīgo ekipāžu Mārtiņu Botu/Robertu Plūmi – 4. vietu. 38. FIL Junioru 
Eiropas čempionātā Oberhofā (GER) – Kristers Aparjods – 2. vieta, komandu stafetē Kristers 
Aparjods, Elīna Ieva Vītola un Mārtiņš Bots/Roberts Plūme izcīnīja 3. Vietu; 

• Noorganizēts Viessmann pasaules kausa posms kamaniņu sportā, kas Siguldā pulcēja pasaules 
labākos sportistus. Sacensības tika atspoguļotas visos pasaules lielākajos sporta TV kanālos un 
sasniedza jaunus rekordus TV skatītāju reitingos. Protams, arī Latvijas atklātā Čempionāta, kā arī 
Latvijas kausa sacensību organizēšana kamaniņu sportā Siguldā. Šīs sacensības nodrošināja Latvijas 
labāko kamaniņu sporta atlētu atpazīstamību, kā arī uzskatāmi demonstrēja Latvijas jauniešiem 
augstu sporta rezultātu sasniedzamību arī ar Latvijā pašlaik pieejamajiem līdzekļiem. Veiksmīgi 
realizēts 32. FIL Junioru pasaules čempionāts Siguldā, Latvijā 2017. gada februārī; 

•Nacionālās kamaniņu sporta izlases dalības nodrošināšana pasaules kausa posmos kamaniņu 
sportā un pasaules čempionātā. Rezultāti www.fil-luge.org un www.kamanas.lv; 

•Nacionālās kamaniņu sporta Junioru un Jauniešu izlases dalības nodrošināšana pasaules Junioru 
pasaules kausa posmu sacensībās kamaniņu sportā, kā arī Eiropas un pasaules čempionātos.  

 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

 dibinātāju/biedru skaits: 9 

  iesaistīto personu skaits: 149 

  sabiedriskā labuma guvēju skaits: neierobežots (visi Latvijas iedzīvotāji) 

 8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

  kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 19 200 eiro. 

  kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 19 872.03 eiro, tai skaitā: 

- sabiedriskā labuma darbībai 19 872.03 eiro. 

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu 

kopsummas 0.00 eiro. 

 

 

http://www.fil-luge.org/
http://www.kamanas.lv/
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 9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes 

iestādēm, komersantiem) 

 •Cieša sadarbība ar LR Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Latvijas Sporta federāciju 
padomi (LSFP), veicinot kā „tautas sporta”, tā arī augstu sasniegumu sporta attīstību savstarpēji 
sekmējošā sistēmā; 

•Sadarbība ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), Latvijas Olimpisko vienību (LOV),  un citām 
Latvijas nevalstiskajām sporta organizācijām vienotas sporta politikas un sporta attīstības 
koncepcijas izstrādē Latvijā; 

•Sabiedrības interese par sportu un veselīgu dzīvesveidu, kas sekmē arvien lielāku jaunatnes 
piesaisti sportam, kas savukārt sniedz iespējas sasniegt augstus rezultātus sacensībās; 

•Sadarbība ar pašvaldībām, organizējot sacensības un atbalstot Latvijas kamaniņu sporta atlētus; 

•Sadarbība ar ārvalstu un starptautiskajām sporta organizācijām, piedaloties Starptautiskās 
kamaniņu sporta federācijas darbā (6 pārstāvji no Latvijas) un realizējot kopējus starptautiskus 
projektus ar Austrāliju, Franciju un Gruziju (starptautiskas sacensības, treniņnometnes, treneru un 

tiesnešu semināri).   

 

 10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 

•Finansējuma nepietiekamība mērķu sasniegšanai – Latvijas Kamaniņu sporta federācijai pašlaik 
nav pietiekama finansējuma, lai nodrošinātu iespēju iesaistīties kamaniņu sportā visiem jauniešiem, 
kas patiesi to vēlas; 

•Nepietiekamais valsts finansiālais atbalsts bērnu – jaunatnes sporta, sporta izglītības jautājumu 
risināšanai un pienācīgu treniņu apstākļu un sporta inventāra nodrošināšanai, kā arī augsta līmeņa 
sacensību rīkošanai Latvijā; 

•Latvijas valsts TV un radio nepietiekamā ieinteresētība (arī finansējuma nepietiekamība) 

kamaniņu sporta atspoguļošanā un, līdz ar to, popularizēšanā;  

•Cilvēkresursu trūkums un nepietiekamais finansējums ārvalstu speciālistu piesaistīšanai;   

•Zinātniski pētniecisku darbu nepietiekamais veikums  Latvijā – aerodinamikas un slīdamības 

procesos.  
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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)  

• Viessmann pasaules kausa kamaniņu sportā sacensību organizēšana – Sigulda (Latvija), 2019. 
gads; 

• Latvijas Čempionāta, Junioru un Jauniešu meistarsacīkšu organizēšana kamaniņu sportā katru 
sezonu; 

• Latvijas Jaunatnes izlases dalības nodrošināšana starptautiskajās treniņnometnēs un 
starptautiskajās sacensībās –visās sacensības, katras sezonas garumā; 

• Nacionālās kamaniņu sporta izlases dalības nodrošināšana pasaules kausa posmu sacensībā 
kamaniņu sportā, Eiropas un pasaules čempionātos – visā sacensību sezonas garumā, katru gadu; 

• Nacionālās kamaniņu sporta Junioru un Jauniešu izlases dalības nodrošināšana pasaules Junioru 
un Jauniešu kausa posmu sacensībās un pasaules čempionātā kamaniņu sportā – visā sacensību 
sezonas garumā, katru gadu. 

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

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

• Eiropas čempionāta kamaniņu sportā realizācija – 2018. gads; 

• Nacionālās kamaniņu sporta izlases dalības nodrošināšana XXIII Ziemas Olimpiskajā spēlēs  
Phjončhanā, Dienvidkorejā 2018. gadā. 

 

  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) 

• Eiropas čempionāta kamaniņu sportā realizācija – Sigulda (Latvija), 2018. gada janvārī; 

•Latvijas Junioru un Jauniešu izlases dalības nodrošināšana starptautiskajā treniņnometnē un 
starptautiskajās sacensībās – 7 trases visā sacensību sezonas garumā; 

•Nacionālās kamaniņu sporta izlases dalības nodrošināšana pasaules kausa posmu sacensībās 
kamaniņu sportā – visā sacensību sezonas garumā; 

•Nacionālās kamaniņu sporta Junioru un Jauniešu izlases dalības nodrošināšana pasaules Junioru 
un Jauniešu kausa posmu sacensībās un pasaules čempionātā kamaniņu sportā – visā sacensību 
sezonas garumā u.c. 
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- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

  • Plānojam racionālāku līdzekļu izlietojumu un veiksmīgāku sponsoru piesaisti nākamā Olimpiskā 

cikla ietvaros;    

• Plānojam Latvijas sportistu dalību XXIII Olimpiskajās spēlēs Phjončhanā, Dienvidkorejā pilnas 

komandas sastāvā – 3 vīriešu vieninieki, 3 sieviešu vieninieki un divas divvietīgās ekipāžas; 

• Plānojam Viessmann pasaules kausa posma realizāciju Siguldā, 2019. gada janvārī; 

• Plānojam turpināt sadarbību kamanu izpētes jomā (aerodinamika, slieču materiāli u.tml.) ar 
Latvijas zinātniekiem. 

  

 
 
 
 
LKSF prezidents        / Atis Strenga / 

 

 


