
  

  

Uzņēmuma nosaukums: 

 

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 

Biedrība „Latvijas Kamaniņu sporta federācija” 

 

LV 40008023548 

  

Juridiskā adrese:                           Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004  

 

Biroja adrese:         Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 

 

Tālrunis:                                 67294779 

 

Pamatdarbības veids: Sports  

  

  

  

  

  

  

Gada pārskats 
  

 Pārskata periods: 2020. g. 1. janvāris - 2020. g. 31.decembris 

  

  

  

  

Sagatavots saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 808 "Noteikumi par biedrību,  

nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem" 
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Bilance 

   

 piezīmes 

 

31.12.2020. 

 

31.12.2019. 

AKTĪVS    

     1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI    

          I. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI    

               1. Nemateriālie ieguldījumi 1 7 129 10 862 

          I. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ  7 129 10 862 

          II. PAMATLĪDZEKĻI    

               1.  Nekustamais īpašums 2 3 088 3 088 

               2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 3 242 446 127 700 

               3. Nepabeigtie ražojumi (kamanas)  0 9 925 

          II. PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ  245 534 140 713 

     1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPSUMMA 252 663 151 575 

     2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

          I. KRĀJUMI    

              1. Nepabeigtie ražojumi  4 4 259 4 781 

              2. Avansa maksājumi  5 13 367 11 095 

          I. KRĀJUMI KOPĀ  17 626 15 876 

          II. DEBITORI    

               1. Nākamo periodu izmaksas 6 116 866 112 763 

               2. Pārmaksātie nodokļi 7 104 313 

               3. Citi debitori 8 19 608 13 042 

          II. DEBITORI KOPĀ  136 578 126 118 

          III. NAUDA    

               1. Nauda  374 770 86 207 

          III. NAUDA KOPĀ  374 770 86 207 

2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPSUMMA 528 974 228 201 

BILANCE   781 637 379 776 

PASĪVS    

     1. FONDI    

          1. Rezerves fonds  758 129 344 974 

     1. FONDI KOPSUMMA   758 129 344 974 

     2. KREDITORI     

          I. ILGTERMIŅA KREDITORI    

               1. Citi aizņēmumi 9 1 061 8 096 

          I. ĪSTERMIŅA KREDITORI    

               1. Citi aizņēmumi 9 7 035 11 598 

               2. Pāradi piegādātājiem  10 3 805 3 700 

               3. Pārējie kreditori 11 128 106 

               4. Nodokli   0 52 

               5. Uzkrātās saistības 12         11 479 11 250 

     2. KREDITORI KOPSUMMA   23 508 34 802 

BILANCE   781 637 379 776 

 

LKSF prezidents ______________ Atis Strenga    24.03.2021. 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 

 

 

 
31.12.2020. 31.12.2019. 

 

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

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.   0 0 

III. Saņemtie mantojumi   0 0 

IV. Saņemtās dotācijas   976 326 492 764 

  LR Izglītības un zinātnes ministrija 90000022399 241 516 245 851 

  Latvijas Olimpiskā komiteja 50008022421 614 948 143 695 

 Latvijas sporta federāciju padome 40008022932 86 477 60 397 

 Siguldas Novada dome 90000048152 30 780 32 510 

  

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un  sporta 

departaments 90000013606 0 4 200 

 

Saulkrastu pašvaldību aģentūra kultūras un 

sporta centrs 90002556661 0 5 000 

 Sējas Novada Dome 90000032857 2 605 811 

 Viesītes Novada pašvaldība 90000045353 0 300 

V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības   25 898 138 672 

VI. Citi ieņēmumi   322 079 307 162 

  Sporta programmu finansējums   322 079 307 159 

  Latvijas Olimpiskā Vienība SIA 40003212111 123 754 149 667 

 FIL Federation Internationale de Luge, Vācija Rathausplatz 9, D-83471 198 325 157 492 

  Citi ieņēmumi.   0 3 

  Citi ieņēmumi  0 3 

VII. Ieņēmumi kopā.   1 324 303 938 598 

VIII. Izdevumi.   911 148 1 152 457 

  Specializētais sporta inventārs 58 162 40 897 

  Algas     103 009       105 793 

  Naudas balva, sask. ar MK rīkojumu  131 516 80 851 

  Sociālās apdrošināšanas maksājumi   24 788 25 789 

  Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana 63 444 112 384 

  Sporta pasākumu organizēšana    197 079       245 575 

  Mācību-treniņu un sacensību izdevumi   265 271       444 070 

 LOSF programmas finansējums  16 600 19 845 

 Sporta kamanas remonts un apkope  2 676 6 930 

 Telpu noma un komunālie pakalpojumi  8 666 9 925 

 Medicīnas pakalpojumi, apdrošināšana  11 993 6 612 

 Sakaru un informācijas pakalpojumi  2 012 2 379 

 Pārējo ārējo pakalpojumu apmaksa  1 239 28 899 

 Komandējumu izdevumi  7 626 10 450 

 Transporta izdevumi  11 253  

  Citi izdevumi   5 814 12 058 

IX. Nodokļi.  0 0 

X. Izdevumi kopā.   911 148 1 152 457 

XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība.   413 155 (213 859) 

 

 

 

LKSF prezidents ______________ Atis Strenga                                               24.03.2021. 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 

  

Nr. 

p.k. 
Posteņa nosaukums  

Rindas 

kods 
31.12.2020. 31.12.2019. 

I Atlikums pārskata gada sākumā 10 67 203 

  

1. 
Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai 

skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 
12 

67 203 

2. 
Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā 

anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 
14 

    

II 
Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu 

kopsumma 
20 

0 0 

  

1. Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 30 0 0 

  

1.1. 
Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās 

personas 
40 

 

0 0 

1.1.1.       

1.1.2.       
 

1.1.3.        
1.1.4.         

 1.1.5.      

 1.2. 
Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās 

personas 
  

 

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) 100   

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 170 67 136 

  

1. 
Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai),  tai 

skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 
180 67 136 

  

1.1. 
Statūtos paredzētajiem mērķiem un 

uzdevumiem 
190 67 136 

  

1.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 200 67 136 

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   

  

2.1. 
Statūtos paredzētajiem mērķiem un 

uzdevumiem 
250   

  
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 0 67 
  t.sk. Mantiskais atlikums   0 67 

 

 

LKSF prezidents ______________ Atis Strenga   24.03.2021. 
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Detalizēta informācija par saņemto ziedojumu izlietojumu 

 

 

Sabiedriskā labuma darbība 

Kamaniņu sportistu mācību treniņu procesa nodrošināšanas un organizācijas mērķu programmas 

izdevumi.  

 

  

Kamaniņu sportistu mācību treniņu procesa nodrošināšana 

 

 

Dokumenta 

Numurs 

 

Datums 

 

Partneris 

 

Piezīmes 

 

Summa, 

EUR 

 

 

 

 

 

30.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

Dole Marine SIA 

 

 

 

 

 

 

Mantiskā ziedojuma nolietojums 

01.01.2020. - 31.12.2020. 

(Laiva Pella mini ar airiem un 

duļļiem) 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         KOPĀ 67 
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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 0 

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 

 

 

24.03.2021. 
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Ziņojums 

 

 

1. Nosaukums un juridiskā adrese  

Biedrība "Latvijas Kamaniņu sporta federācija"  

Rīga, Dēļu iela 4, LV-1004  

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 – Klāvs Vasks, amatā no 07.10.2020. 

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

LKSF valdes locekle – Ingrīda Amantova, amatā no 07.10.2020. 

LKSF valdes locekle – Dace Ābeltiņa, amatā no 14.11.2016. 

LKSF valdes loceklis – Normunds Grava, amatā no 05.02.2013. 

LKSF valdes loceklis – Kristaps Mauriņš, amatā no 07.10.2020. 

LKSF valdes loceklis – Zintis Šaicāns, amatā no 07.10.2020. 

LKSF valdes loceklis – Andris Šics, amatā no 07.10.2020. 

 

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 sponsoru un ziedotāju piesaistīšanā. 

Nacionālās, Junioru un Jauniešu izlašu nodrošināšana ar konkurētspējīgu sacensību un 

treniņu tehniku un starptautiskajiem standartiem atbilstošu inventāru. Jauno sportistu 

atlase un iesaistīšana Jauniešu izlasē.  

    

5. Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas  

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

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

starptautiskajās sacensībās 2020. gada periodā (janvāris un februāris). Tomēr, periodā no 

2020. gada marta Covid-19 pandēmijas dēļ ir ticis ierobežots visu izlašu mācību treniņu 

darbs. 2020. gada ietvaros LKSF nav realizējusi Prezidenta kausa sacensības un Latvijas 

kausa sacensības. Latvijas Nacionālā izlase ir startējusi Starptautiskās kamaniņu sporta 

federācijas (FIL) sacensībās, kuru kalendārā tika veiktas lielas korekcijas pandēmijas dēļ. 

Tika anulētas sacensības ASV un Kanādā, kā arī Ķīnā, kas ir nākamo Ziemas Olimpisko 

spēļu norises vieta.  Latvijas Junioru un Jauniešu izlases nav startējušas nevienās 

starptautiska mēroga sacensībās Covid-19 pandēmijas dēļ. Starptautiskās kamaniņu sporta 

federācijas junioru un jauniešu sacensības tika atceltas.  2020. gadā uzrādītie rezultāti 

daļēji atbilst plānotajam. Galvenais akcents tika likts uz tehnikas sagatavošanu un fizisko 

sagatavotību, kā pamatmērķi izvirzot Latvijas Nacionālās izlases dalību starptautiska 
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mēroga sacensībās, un Jauniešu izlases dalību III Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās spēlēs 

Lozannā (Šveice). Kā arī Junioru un Jauniešu izlases dalību starptautiska mēroga 

sacensībās. Kopā 2020. gada laikā Latvijas Nacionālā izlases ņēmusi dalību 29 

starptautiskās sacensībās – Vācijā, Austrijā, Norvēģijā, Latvijā un Krievijā. Savukārt 

Junioru un Jauniešu izlases tikai sešās starptautiskās sacensībās – Vācijā, Austrijā un 

Šveicē. 

Latvijas Nacionālās izlases godalgotie sasniegumi 2020. gada ietvaros - 2019./2020. gada 

sezonā un 2020./2021. gada sezonā.  

49.FIL Pasaules čempionātā kamaniņu sportā, Soči (RUS)  – 2. vieta komandu stafetē 

(Kendija Aparjode, Kristers Aparjods un divvietīgā ekipāža Andris un Juris Šici),  3. vieta 

Sprinta kausā Elīzai Tīrumai.  

51. FIL Eiropas čempionāts kamaniņu sportā, Lillehammer (NOR) – 3. vieta komandu 

stafetē  (Ulla Zirne, Kristers Aparjods un brāļi Šici). 

Viessmann Pasaules kausa sacensībās 2019./2020. gada sezonā izcīnītās medaļas: 

Viessmann PK 5. posms Lillehammer (NOR) – 3. vieta komandu stafetē (Ulla Zirne, 

Kristers Aparjods un Andris Šics/Juris Šics). 

Viessmann PK 6. posms Sigulda (LAT) – 1. vieta divvietīgajai ekipāžai Andrim un Jurim 

Šiciem. 3. vieta  Elīzai Tīrumai.  3. vieta Sprinta kausā Andrim Šicam/Jurim Šicam. 

Viessmann PK 7. posms Oberhofa (GER) – 2. vieta Andrim Šicam/Jurim Šicam, 3. vieta 

Ināram Kivleniekam, 3. vieta komandu stafetē (Kendija Aparjode, Inārs Kivlenieks un 

Andris Šics/Juris Šics). 

Viessmann PK 8. posms Vinterberga (GER) – 1. vieta Elīzai Tīrumai, 2. vieta Kristeram 

Aparjodam, 2. vieta Oskaram Gudramovičam/Pēterim Kalniņam. 3. vieta komandu stafetē 

(Elīza Tīruma, Kristers Aparjods un divvietīgā ekipāža Oskars Gudramovičs/Pēteris 

Kalniņš).  

Viessmann PK 9. posms un fināls Kēnigzē (GER) - 3. vieta Andrim Šicam/Jurim Šicam.  

2019./2020. gada sezonas kopvērtējums: 

Viessmann Pasaules kausa Sprinta kauss 1. vieta – Andris un Juris Šici un Viessmann 

Pasaules kausa kopvērtējumā – 2. vieta.   

2020./2021. gada Eberspächer Pasaules kausa posmu sacensībās izcīnītas medaļas: 

Eberspächer PK 1. posms Insbruka (AUT) – 3. vieta divvietīgajai ekipāžai Andrim Šicam/ 

Jurim Šicam. 

Eberspächer PK 2. posms Altenberga (GER) – 3. vieta Kristeram Aparjodam, 3. vieta 

Komandu stafetē (Kendija Aparjode, Kristers Aparjods un Andris Šics/Juris Šics).  

Eberspächer PK 3. posms Oberhofa (GER) – 3. vieta Kendijai Aparjodei. 

Eberspächer PK 4. posms Vinterberga (GER) – 3. vieta Elīzai Tīrumai, 3. vieta Andrism 

Šicam/Jurim Šicam. 

 

Arī Latvijas Nacionālās Junioru un Jauniešu izlases 2020. gada ietvaros uzrādīja labus 

rezultātus. Galvenais uzsvars tiek likts uz Jauniešu izlases attīstību un sagatavošanos 

2020. gada III Jaunatnes Ziemas Olimpiskajām spēlēm, kurās tika uzrādīti izcili rezultāti. 

Junioru un Jauniešu izlases dalībnieku sasniegumi 2019./2020. gada sezona (2020. gada 

ietvaros) 
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III Jaunatnes Ziemas Olimpiskās spēlēs Sanktmoricā (SUI) – 1. vieta Gintam Bērziņam, 2. 

vieta divvietīgajai ekipāžai Kasparam Rinkam / Ardim Liepiņam, 3. vieta sieviešu 

divvietīgajai ekipāžai Viktorijai Ziediņai/ Selīnai Elizabetei Zvilnai, 3. vieta komandu 

stafetē (Justīne Maskale, Gints Bērziņš un divvietīgā ekipāža Kaspars Rinks/ Ardis 

Liepiņš). 

35. FIL Junioru Pasaules čempionāts Oberhofa (GER) – 2. vieta Gintam Bērziņam, 2. 

vieta komandu stafetē (Elīna Ieva Vītola, Gints Bērziņš, divvietīgā ekipāža Eduards 

Ševics - Mikeļševics/Lūkass Krasts). 

41. FIL Junioru Eiropas čempionāts Vinterberga (GER) – 3. vieta Sigitai Bērziņai. 

Godalgotās vietas Junioru un Jauniešu Pasaules kausa posmos 2019./2020. gada sezonā: 

5. Junioru PK Vinterberga (GER) – 3. vieta Sigitai Bērziņai. 

6. Junioru un Jauniešu PK Vinterberga (GER) – 2. vieta Gintam Bērziņam, 2. vieta 

komandu stafetē  (Sigita Bērziņa, Gints Bērziņš, divvietīgā ekipāža Eduards Ševics - 

Mikeļševics/Lūkass Krasts), 3. vieta jauniešu konkurencē Zanei Kalumai. 

2019./2020. gada sezonas kopvērtējums Junioru un Jauniešu konkurencē – 1. vieta Gintam 

Bērziņam,  2. vieta  divvietīgajai ekipāžai Kasparam Rinkam/Ardim Liepiņam. 

2020./2021. gada sezonas ietvaros junioru un jauniešu sacensības atceltas Covid-19 

pandēmijas dēļ.  

2020. gada janvārī Siguldā tika organizēts Viessmann pasaules kausa sestais posms  

kamaniņu sportā, kas Siguldā pulcēja pasaules labākos sportistus. Sacensībās piedalījās 

142 sportisti no 23 valstīm.  Sacensības tika atspoguļotas visos pasaules lielākajos sporta 

TV kanālos un sasniedza jaunus rekordus TV skatītāju reitingos. Viessmann pasaules 

kausa  posmam un BMW Sprinta kausam bija 30 miljoni 178 tūkstoši unikālo skatītāju.  

Sacensības tika translētas vairākos kanālos: ARD 3rd channels, ZDF, 3SAT/Phoenix, 

ORF Sport Plus, Best4Sport, Eurosport 1, Eurosport 2, NBC Sportsnet un ARD. 

Viessmann Pasaules kausa posma un BMW komandu stafetes translācija starptautiskajos 

TV kanālos– 26h 09min 18 sek. 

LKSF 2020. gada ietvaros, pamatojoties uz Covid-19 ierobežojumiem, vietējā mērogā ir 

noorganizējusi tikai Latvijas Čempionātu kamaniņu sportā, Latvijas Junioru un Jauniešu 

Meistarsacīkstes. 

Esam izstrādājuši Covid-19 regulas mācību treniņu darba nodrošināšanai un starptautisku 

sacensību realizācijai Latvijā. Turpināsim iesākto darbu kamaniņu sporta attīstības 

veicināšanā un popularizēšanā, atbalstot sportistus un to trenerus, nodrošinot talantu 

izaugsmi visās vecuma grupās. 

 

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"                41 327   

1231 "Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs"                         462 060 

 

      Summa, EUR                524 234 

  

Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc (lineārās) metodes, lietojot pamatlīdzekļu  

nolietojuma plāna uzņēmumā apstiprinātās summas. 
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7.  Informācija par fondiem:     

7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās     

Atlikums pārskata gada sākumā                         344 974 

Atlikums pārskata gada beigās              758 129 

      

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        413 155 

  

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               11 331 

Samaksātais darba devēja VSAOI               24 815 

Samaksātais iedzīvotāju ienākumā nodoklis (no darbinieku algām)                     17 705 

Aprēķināta uzņēmējdarbības riska nodeva                                        57  

Aprēķināts īpašuma un zemes nodoklis                           531    

  

       Summa, EUR                      54 439   

  

       

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                                    13     

bruto darba algas kopsumma                                          103 009 

   

 

10. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu 

 

 Saņemtās dotācijas               976 326 

 Izlietotas dotācijas              614 027 

 

Latvijas Kamaniņu sporta federācija 2020.gadā saņēmusi dotācijas par kopējo summu 

976 326,- EUR,  

Saņemtas dotācijas ir izlietotas saskaņā ar Līgumiem un apstiprinātajām  tāmēm.  

 

LR Izglītības un zinātnes ministrija, 90000022399 

 

Dotācija Sadarbības Līgums. 10.12.10 _LKSF_ECh_Sigulda. Dotācija sadarbības 

līguma ietvaros, lai nodrošinātu 2020./2021. gada sezonas FIL pasaules kausa posma un 

Eiropas čempionātu kamaniņu sportā organizēšanu Latvijā 2021. gada janvārī. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra rīkojuma Nr. 679 “Par 
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apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām” 

4. punktā un 4.3. apakšpunktā minēto, Organizācijai Projekta īstenošanai no Ministrijas 

2020. gada valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.16.00 

“Dotācija nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā” tiek 

piešķirti valsts budžeta līdzekļi 110 000 EUR (viens simts desmit tūkstoši euro 00 centi) 

apmērā atbilstoši Sadarbības līguma 1. pielikumā pievienotai tāmei par piešķirto valsts 

budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī 

Sadarbības līguma 2. pielikumā pievienotai tāmei par piešķirto valsts budžeta līdzekļu 

sadalījumu atbilstoši to piešķiršanas mērķiem - FIL pasaules kausa posma un Eiropas 

čempionātu kamaniņu sportā organizēšanu Latvijā 2021. gada janvārī. 

 

 

Dotācija Sadarbības Līgums Nr. 15.12.20._Premijas. Dotācija pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2020.gada 11.decembra rīkojuma Nr. 754  „Par naudas balvu piešķiršanu par 

izciliem sasniegumiem sportā” 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 

1.12., 1.13., 1.37., 1.38., 1.39., 1.40., 1.41., 1.42., 1.43., 1.44., 1.45., 1.46., 1.47., 1.48., 

1.49., 1.50., 1.51., 1.52., 1.53., 1.54., 1.55., 1.56., 1.57., 1.58., 1.59., 1.60., 1.61., 1.62., 

1.63., 1.64., 1.65., 1.66., 1.69., 1.70., 1.71., 1.72., 1.73., 1.74., 1.75., 1.76., 1.77., 1.78. un 

1.79. apakšpunktiem, Ministrija piešķir Organizācijai valsts budžeta līdzekļus (naudas 

balvas) 127 674 euro (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit četri 

euro) apmērā sportistu prēmijām, nodokļu nomaksai. 

 

Dotācija Sadarbības Līgums Nr. 22.12.20._U.Zirne. Dotācija Līguma ietvaros, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 21. decembra rīkojumu Nr. 791 „Par naudas 

balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā” (TA-2568), Ministrija piešķir 

Organizācijai valsts budžeta līdzekļus (naudas balvas) 3 842 euro (trīs tūkstoši astoņi simti 

četrdesmit divu euro ) apmērā, Organizācijas sportistei Ullai Zirnei par 2020. gada 

Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu kamaniņu stafetē.  

 

 

Latvijas Olimpiskā komiteja, 50008022421 

 

 Sadarbības Līgums Nr.1-22-3689 no 18.02.2020. LOK programmu “Īpašiem mērķiem 

iezīmētie līdzekļi/ Sporta veidu federāciju, klubu programmas/ Kamaniņu sporta 

programma”, kas atbilst LOK 2020. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes projekta postenim 

6.2., kopsummā par 10000,00 EUR, atbalsts paredzēts Viessmann Pasaules kausa 

realizācijai Siguldā 2020. gada janvārī. Finansējums izlietots pēc tāmes. 

 

Sadarbības Līgums Nr.1-22-3740 LOK saskaņā ar noslēgtajiem ziedojuma līgumiem 

finansē sekojošas Organizācijas (LKSF) programmas – „Olimpisko spēļu sagatavošanas 

programmas/ Olimpisko sagatavošanās programmu finansējums, kas atbilst LOK 2020. 

gada Ieņēmumu-izdevumu tāmes projekta postenim 1.3.1. kopsummā par 136 775,00   

Finansējums piešķirts pamatojoties uz kritērijiem un tāmēm. Izlietots pamatojoties uz 

tāmēm – Mācību treniņu darbs, Internacionālās mācību treniņu nometnes ārvalstīs, dalība 

starptautiskās sacensībās gan Latvijas Nacionālā izlase, gan Junioru un Jaunatnes izlases 

2020./2021.gada sezonas ietvaros.  

 

 

Sadarbības Līgums Nr.1-22-3741 LOK, saskaņā ar Valsts budžeta programmu 09.21.00 

“Augstas klases sasniegumu sports”, finansē sekojošas Organizācijas (LKSF) programmas 

tekošā kalendārā gada ietvaros, sekojošā apmērā. LOK programmu “Olimpisko spēļu 

sagatavošanas programmas/ Olimpisko sagatavošanās programmu finansējums/ 

Finansējums individuālo sporta veidu federācijām/savienībām pamatdarbības 
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nodrošināšanai”, kas atbilst LOK 2020. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes postenim 

1.3.2., kopsummā par 21’000,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis euro). Programmas 

finansējuma izlietojums veicams saskaņā ar LOK apstiprinātu tāmi – LOK noteiktas 

formas finansējuma, izlietots atbilstoši mērķiem. 

 

Sadarbības Līgums Nr.1-22-3876 grozījumi no 28.12.2020.  LOK, saskaņā ar Valsts 

budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un ar Latvijas 

Republikas Izglītības un zinātnes ministriju noslēgtu 2020. gada 11. augusta Sadarbības 

līgumu Nr. 1-22-3818 un tā grozījumiem, finansē sekojošas Organizācijas programmas, 

sekojošā apmērā. LOK programmu “Īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi/ Olimpiskā 

sporta izcilības programma/ Latvijas Kamaniņu sporta federācija”, kas atbilst LOK 2020. 

gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes postenim 6.16., kopsummā par 212'941,18 EUR (divi 

simti divpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit viens euro astoņpadsmit centi) un  LOK 

programmu “Īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi/ Tehniskā atbalsta programma 

olimpiskajiem individuālajiem sporta veidiem/ Latvijas Kamaniņu sporta federācija”, kas 

atbilst LOK 2020. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes postenim 6.18., kopsummā par 

200'000,00 EUR (divi simti tūkstoši euro nulle centi). Finansējums izlietots daļēji, daļa 

finansējuma paredzēta 2021. gada sezonas izlietojumam. 

 

Sadarbības Līgums Nr. 1-22-3926 no 25.11.2020. LOK, saskaņā ar Valsts budžeta 

programmu 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports”, finansē sekojošas Organizācijas 

programmas tekošā kalendārā gada ietvaros, sekojošā apmērā.  LOK programmu “Īpašiem 

mērķiem iezīmētie līdzekļi/ Sporta veidu attīstības programma/ Līdzfinansējums 

Kamaniņu sporta attīstības mērķa programmā”, kas atbilst LOK 2020. gada Ieņēmumu – 

izdevumu tāmes postenim 6.6., kopsummā par 15'000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši 

euro). Finansējums piešķirts pamatojoties uz finansējuma pieteikumu. Izlietots 

pamatojoties uz tāmēm – inventāra iegāde. 

 

Finansējums 16231,47 EUR apmērā, LOK un SOK atbalsta programma III Jaunatnes 

Ziemas Olimpisko spēļu sagatavošanās programma, Lozanna 2020. 

 

Finansējums 3000,00 EUR apmērā, Pētera Nurovska balva Gints Bērziņš, III Jaunatnes 

Ziemas Olimpisko spēļu zelta medaļnieks kamaniņu sportā. 

 

Latvijas sporta federāciju padome, 40008022932 

 

Sadarbības Līgums Nr. 2.2.1.4-20/11 no 03.02.2020. Līguma ietvaros, atbilstoši LSFP 

valdes apstiprinātajiem „Kritēriji 2009.gada reorganizēto valsts aģentūru treneru algu 

dotācijas sadalei olimpisko sporta veidu federācijām 2015 .gadā un turpmākajos gados” 

nodrošinātu 2020. gadā Federācijā nodarbināto sporta speciālistu, kuri atbilstoši Sporta 

likuma 20.pantam iekļauti Padomes Sporta speciālistu reģistrā, darba samaksa un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tādejādi veicinot Latvijas sportistu sportiskās 

meistarības izaugsmi kamaniņu sportā. Ievērojot starp LR IZM un LSFP 2020.gada 

31.janvārī noslēgto sadarbības līgumu Nr.2-2e/20/82 noteikumus, saskaņā ar Treneru algu 

dotācijas sadali no 2020.gada valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta 

federācijas un sporta pasākumi”, treneru darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām laika posmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim, 

par summu 34 573,00. Finansējums izlietots pamatojoties uz līguma nosacījumiem un 

iesniegto izlietojuma tāmi. 

 

Sadarbības Līgums Nr.2.2.1.1-20/33 no 06.03.2020. pamatojoties uz LSFP valdes 

apstiprinātiem un LR IZM saskaņotiem valsts budžeta līdzekļu sadales principiem un 

kritērijiem, ar LSFP padomes valdes lēmumu šī Līguma ietvaros 2020.gada no valsts 
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budžeta apakšprogrammas 09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi” paredzētajiem  

finanšu līdzekļiem (ietverot bāzes finansējumu) piešķirta dotācija  par summu 43 611.00, 

pamatojoties uz tāmi, līdzekļi paredzēti Latvijas čempionāta, Latvijas Junioru un 

Jaunatnes Meistarsacīkšu, Latvijas Kausa un Prezidenta kausa kamaniņu sportā 

org.izdevumi. Specializētā inventāra iegāde. IMTN ārvalstīs juniori un jaunieši. Junioru 

un Jaunatnes izlases dalība starptautiskās sacensībās 2020.gada ietvaros. Finansējums 

izlietots pamatojoties uz līguma nosacījumiem, koriģējot tāmi Covid-19 pandēmijas 

iespaidā.  

 

Sadarbības Līgums Nr.2.2.3.1-20/32 no 01.09.2020. dotācija, lai mazinātu Covid-19 

krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari, piemērojot Padomes valdes 

apstiprinātos un ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotos valsts 

budžeta līdzekļu sadales kritērijus, ar Padomes valdes lēmumu šī Līguma ietvaros no 

valsts budžeta programmas 99.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Federācijai 

tiek piešķirti valsts budžeta līdzekļi 8 293 EUR (astoņi tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs 

euro) apmērā, nodrošinot atbalstu Federācijas, kā Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās 

sporta federācijas, darbībai un plānotajām aktivitātēm atbilstoši to saturam gan 2020., gan 

2021. gadā. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 363 “Par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

noteiktajam, Dotācija tiek piešķirta kā mērķfinansējums Sporta likumā noteiktā kārtībā 

atzīto sporta federāciju pamatdarbības nodrošināšanai un federācijās reģistrēto 

nodarbināto personu skaita palielināšanai. 

Līgumam ir saistoši starp Federāciju un Padomi 2020.gadā noslēgtā sadarbības līguma Nr. 

2.2.1.1-20/33 noteikumi attiecībā uz Federācijas saistībām un pamatpienākumiem, vadot 

un koordinējot darbu attiecīgajā sporta veidā. Finansējums ir daļēji izlietots, paredzēts arī 

2021. gada sportiskajām aktivitātēm. 

 

Siguldas Novada dome, 90000048152  

 

Sadarbības līgums Nr.2020/77 no 24.01.2020.  Pamatojoties uz likumu „Par 

pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas noteic veselīga dzīvesveida un sporta 

veicināšanu kā pašvaldības autonomo funkciju, kā arī attīstības plānošanas dokumentā 

„Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam” minēto 

nepieciešamību attīstīt sporta, atpūtas un aktīva dzīvesveida infrastruktūru un 

pakalpojumus, kā arī Siguldas novada Domes apvienotās Attīstības, tūrisma un sporta un 

Finanšu komitejas 2020.gada 23.janvāra atzinumu „Par budžeta pieprasījumu projektu 

Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes organizēto un pašvaldības atbalstīto sporta 

pasākumu finansējumu 2020.gadam (prot.Nr.2., 3) . Līdzēji apņemas savstarpēji 

sadarboties Viessmann Pasaules kausa 6.posma sacensību kamaniņu sportā  organizēšanu, 

kas norisināsies no 2020.gada 20.janvāra līdz 26.janvārim Bobsleja un kamaniņu trasē 

„Sigulda”. Sporta pasākumu organizēšanas budžetam piešķirts finansējums 20 000,00. 

Finansējums izlietots, pamatojoties uz līguma nosacījumiem. 

 

Vienošanās Nr.202/953 no 06.11.2020. Pamatojoties uz 2017.gada 7.septembra Siguldas 

novada pašvaldības domes iekšējiem noteikumiem Nr.4 „par finansējuma piešķiršanu 

sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanu Siguldas novadā (prot.Nr.16,. 2) 

22.punktu un Siguldas novada pašvaldības domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 

2020.gada 05.novembra atzinumu „Par finansējuma piešķiršanu kamaniņu sportam 

„(Prot.Nr.12.,13) piešķirts finansējums 4 780,00 Finansējums paredzēts Siguldas novada 

kamaniņbraucēju dalībai internacionālā treniņu nometnē un pasaules kausa posmos 

2020./2021.gada sezonas ietvaros un pašvaldība piešķir Biedrībai finansējumu 6000,- 
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EUR apmērā Siguldas novada kamaniņbraucēju trenera darba nodrošināšanai 2020./2021. 

gada sezonā. Finansējums izlietots daļēji, paredzēts arī 2021. gada ietvaros. 

 

Sējas Novada dome, 90000032857 

 

Finansiāls atbalsts Sējas novada kamaniņbraucējai Andai Upītei (dalība sacensībās un 

inventāra iegāde) 2 605,- EUR. Finansējums izlietots 2020.gada (sezona 2019./2020.) 

sportistes dalībai sacensībās. 

 

Viss augstāk minētais finansējums saņemts un izlietots pamatojoties uz Līgumiem, 

iesniegtajām tāmēm, pieprasījumiem un atskaitēm. 

 

 

11.  Ieņēmumi no saimnieciskās darbības  

      

 Ieņēmumi no saimnieciskās darbības          25 898

 Izlietotas sabiedriskā labuma darbībai      25 898 

 T.sk. 

 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 

SIA „Karavela”, Reklāmas un mārketīnha pakalpojumi, zīmola Larsen popularizēšana PK 

Sidulda 25.-26.01.2020. 15 000,- eiro; 

Maiznīca Flora, SIA Reklāmas pakalpojumi Viessmann Pasaules kauss kamaniņu sportā 

Sigulda 20.01.-26.01.2020. (Barters) 543.77 eiro; 

Capital A/S, Maksa par Biedrības sniegtajiem reklāmas un mārketinga pakalpojumiem, 

logo izvietojums sportistu kombinezoni, sezona 2019./2020.g.  387.60eiro; 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Zīmola „Magnetic Latvia” popularizēšana 

starptautiskos kamaniņu sporta  pasākumos 2019./2020. gada sezonā  7992 eiro; 

Capital A/S, Maksa par Biedrības sniegtajiem reklāmas pakalpojumiem - logo izvietojums 

uz Latvijas Nacionālās kamaniņu sporta izlases sportistu kombinezoniem 2020.gada 

sezona (Pasaules kausa posmi Igls (AUT), Altenberg, Oberhof, Winterberg (GER) ). 

1975.20 eiro. 

 

Saimnieciskās darbības ieņēmumu izlietojums 

 

Pasaules Jaunatnes Izaicinājuma Kauss Igla AUT 10.02.-17.02.2020. BJKSS  

Kopā 4 520.00 eiro 

t.sk. 

Dalības maksa 84.00 

Treiņbraucieni 1050.00 

Viesnīca 1700.00  

Transporta izdevumi 1040.00 

Ceļojuma apdrošināšana 129.00 

Citi 517.00 

 

52. FIL Viessmann Pasaules Kauss Siguldā, LAT 20.01.-27.01.2020. 

Kamaniņu sporta popularizēšana un atpazīstamības veicināšana  

 

Papildus organizatoriskais nodrošinājums  kopā 21 379.00 eiro 

t.sk. 

Izglītības Sistēmas, SIA Informācijas izvietošana un uzturēšana e-klase 423.50 

Ergo Indurance, Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana PK Sigulda 180.00 

Pro 1 Stage, SIA LED ekrāna un video iekārtu īre PK Sigulda 4840.00 
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Grupa Lukss, SIA Lielformāta druka, izdruka līmplēve PK Sigulda 1 701.10 

Gulbis Sergejs, Tehnisko palīgdarbu nodrošināšana(Skatuve) PK Sigulda 260.00 

Izdevniecība Dienas Mediji, SIA Reklāma izvietošana diena.lv PK Sigulda 710.27 

Context Audio, SIA Skaņas, gaismas iekārtu piegāde, uzstādīšana, apkalpošana 2549.47 

Puķu Elvis, SIA Ziedu pušķi PK Sigulda 1099.00 

Ķirumi, ZS PK Sigulda tehniskai nodrošinājums skatuve, gaismas 2420.00 

MR Būve, SIA Izvelkama stenda montāža, demontāža PK Sigulda 457.38 

SIGTUR, SIA Viesnīcas pakalpojumi 20.-27.01.2020 PK Sigulda 1818.00 

Labās balvas, SIA Stikla gravējumi PK Sigulda 204.64 

EI Consultin, SIA Mutiskā tulkošana LV DE PK Sigulda 145.20 

Tent for Event Baltic, SIA Telšu un inventāra noma, podestu un tribīņu noma 4570.44 
 
 
 

12. Citi ieņēmumi un citu ieņēmumu izlietojums 

 

Latvijas Olimpiskā vienība, SIA kopā 123 754.08 eiro 

Pasaules Kauss Igls 15.11.-25.11.2019. -1079.13  

Pasaules Kauss ASV, Kanāda  25.11.-16.12.2019.- 14 788.32 

Treniņnometne Sigulda 11.-12.2019. - 5 945.31 

Treniņnometne, Pasaules Čempionāts Soči 03.-17.02.2020. - 26 400.00 

Pasaules Kauss Altenberga 02.-13.01.2020.- 12 325.00 

Treniņnometne, Junioru Pasaules Čempionāts Oberhofa 09.-23.02.2020. - 10 109.00 

Treniņnometne, Junioru Pasaules Čempionāts Winterberga 22.01.-03.02.2020. - 4 386.00 

Pasaules Kauss Oberhofa 27.01.-03.02.2020. - 7 509.00 

Pasaules Kauss Winterberga 17.-23.02.2020.- 4 523.99 

Treniņnometne Soči 03.-17.02.2020.- 4 949.21 

Treniņnometne Murjāņi, Sigulda, Dobele 02.-03.;05.-06.2020. – 4271.99 

Treniņnometne Liepaja 29.06.-08.07. 03.-07.08.2020. – 2 838.58 

Treniņnometne Dobele 10.-14.08.2020. - 2 911.50 

Treniņnometne Murjāņi, Sigulda 07.-08.2020. - 4180.21 

Treniņnometne Ventspils 13.-18.07.2020. - 2743.50 

Treniņnometne Sigulda 09.; 10.; 11.2020. – 14 793.34 

 

Starptautiskā Kamaniņu Sporta Federācija  

(FIL – Federation Internationale de Luge) kopā 198 325.35 

Kompensācija, Nacionālās kamaniņu sporta izlases dalība starptautiskās sacensībās 

2020.g. -  21 000.00 

Organizatoriskie izdevumi Viessmann Pasaules kausa 6.posms Sigulda,  

20.01.-26.01.2020   - 21 625.00 

Daļējas izmaksas TV producēšana, Viessmann Pasaules kausa 6.posms, Sigulda,  

20.01.-26.01.2020  - 50 000.00  

Organizatoriskie izdevumi, Viessmann Pasaules kausa 6.posms, Sigulda, 

20.01.-26.01.2020  - 43 250.00 

Organizatoriskie izdevumi, Viessmann Pasaules kausa 6.posms, Sigulda, 

20.01.-26.01.2020  -18 625.00 

Kompensācija avio pārlidojumi Nacionālās kamanu izlases dalība starptautiskās 

sacensībās ASV un Kanādā 2019/2020. gada sezonā  - 13 825.35 

Kompensācija junioru izlases dalība starptautiskās sacensībās 2020.gads -12 000.00 

Kompensācija jauniešu izlases dalība starptautiskās sacensībās 2020. gads -18 000.00 

 

 

LKSF prezidents ______________ Atis Strenga      24.03.2021. 
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Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 

  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 

ģimenes 

   Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, 
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I. Vispārīgā daļa. 

II. 2020. gada darbības pārskats 

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

gada ietvaros( (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 2019./2020. un 2020./2021. gada 

ziemas sezonām; 

 • 2020. gadā noorganizēts Viessmann pasaules kausa posms kamaniņu sportā. Veiksmīgi realizēti 

organizatoriskie procesi un uzsākta sagatavošanās 2021. gada FIL Eiropas čempionāta un 

Eberspacher Pasaules kausa projekta realizācijai Siguldā, Latvijā; 

 • Nacionālās kamaniņu sporta izlases dalības nodrošināšana visos Viessmann pasaules kausa posmu 

sacensībās kamaniņu sportā, Eiropas un Pasaules čempionātos – desmit trases visas sacensību 

sezonas garumā; 

 •Nacionālās kamaniņu sporta Junioru un Jauniešu izlases dalības nodrošināšana trīs pasaules Junioru 

un Jauniešu kausa posmu sacensībās kamaniņu sportā 2020. gada janvārī un februārī. Jauniešu 

izlases dalība III Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās spēlēs Lozanā (Šveice). Latvija tika pārstāvēta  

pilnā sastāvā – divi jauniešu (vienvietīgās kamanas),  divas jaunietes (vienvietīgās kamanas), viena 

jauniešu divvietīgā ekipāža un viena jauniešu meiteņu divvietīgā ekipāža, kā arī dalība komandas 

stafetē. Izcīnītas četras godalgas. Tomēr Covid-19 pandēmijas dēļ tika atceltas visas junioru un 

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: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004 

  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 

mailto:lksf@latnet.lv
mailto:kamanas.info@latnet.lv
http://www.kamanas.lv/
http://www.luge,.lv/
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jauniešu sacensības 2020. gada nogalē (visa 2020./2021.gada sezona). 

  

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

un attiecīgajā jomā 

Latvijas Nacionālās izlases godalgotie sasniegumi 2020. gada ietvaros - 2019./2020. gada sezonā un 

2020./2021.gada sezonā.  

49. FIL Pasaules čempionātā kamaniņu sportā, Soči (RUS)  – 2. vieta komandu stafetē (Kendija 

Aparjode, Kristers Aparjods un divvietīgā ekipāža Andris un Juris Šici),  3. vieta Sprinta kausā Elīzai 

Tīrumai.  

51. FIL Eiropas čempionāts kamaniņu sportā, Lillehammer (NOR) – 3. vieta komandu stafetē (Ulla 

Zirne, Kristers Aparjods un divvietīgā ekipāža Andris un Juris Šici). 

Viessmann Pasaules kausa sacensībās 2019./2020. gada sezonā izcīnītas medaļas: 

Viessmann PK 5. posms Lillehammer (NOR) (GER) – 3. vieta komandu stafetē (Ulla Zirne, Kristers 

Aparjods un divvietīgā ekipāža Andris un Juris Šici). 

Viessmann PK 6. posms Sigulda (LAT) – 1. vieta divvietīgajai ekipāžai Andrim un Jurim Šiciem. 

3.vieta Elīzai Tīrumai,  3. vieta Sprinta kausā Andrim un Jurim Šiciem. 

Viessmann PK 7. posms Oberhofa (GER) – 2. vieta Andrim Šicam/Jurim Šicam, 3. vieta Ināram 

Kivleniekam, 3. vieta komandu stafetē (Kendija Aparjode, Inārs Kivlenieks un Andris Šics/Juris 

Šics). 

Viessmann PK 8. posms Vinterberga (GER) - 1. vieta Elīzai Tīrumai, 2. vieta Kristeram Aparjodam, 

2. vieta Oskaram Gudramovičam/Pēterim Kalniņam. 3. vieta komandu stafetē (Elīza Tīruma, Kristers 

Aparjods un divvietīgā ekipāža Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš).  

Viessmann PK 9. posms un fināls Kēnigzē (GER) - 3. vieta Andrim Šicam/Jurim Šicam.  

2019./2020. gada sezonas kopvērtējums: 

Viessmann Pasaules kausa Sprinta kausā 1. vieta divvietīgajai ekipāžai Andrim un Jurim Šiciem, 

Viessmann Pasaules kausa kopvērtējumā – 2.vieta.   

2020./2021. gada Eberspächer Pasaules kausa posmu sacensībās izcīnītas medaļas šādās disciplīnās: 

Eberspächer PK 1. posms Insbruka (AUT) – 3. vieta divvietīgajai ekipāžai Andrim Šicam/ Jurim 

Šicam; 

Eberspächer PK 2. posms Altenberga (GER) – 3. vieta Kristeram Aparjodam, 3. vieta komandu 

stafetē (Kendija Aparjode, Kristers Aparjods un divvietīgā ekipāža Andris un Juris Šici); 

Eberspächer PK 3. posms Oberhofa (GER) – 3. vieta Kendijai Aparjodei; 

Eberspächer PK 4. posms Vinterberga (GER) – 3.vieta Elīzai Tīrumai, 3. vieta divvietīgajai ekipāžai 

Andrim un Jurim Šiciem. 

Arī Latvijas Nacionālās Junioru un Jauniešu izlases 2020. gada ietvaros uzrādīja labus rezultātus. 
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Galvenais uzsvars tiek likts uz Jauniešu izlases attīstību un sagatavošanos 2020. gada III Jaunatnes 

Ziemas Olimpiskajām spēlēm, kurās tika uzrādīti izcili rezultāti. 

Junioru un Jauniešu izlases dalībnieku sasniegumi 2019./2020. gada sezona (2020. gada ietvaros) 

III Jaunatnes Ziemas Olimpiskās spēlēs Sanktmoricā (SUI) – 1. vieta Gintam Bērziņam, 2. vieta 

divvietīgajai ekipāžai Kasparam Rinkam / Ardim Liepiņam, 3. vieta sieviešu divvietīgajai ekipāžai 

Viktorijai Ziediņai/ Selīnai Elizabetei Zvilnai, 3. vieta komandu stafetē (Justīne Maskale, Gints 

Bērziņš un divvietīgā ekipāža Kaspars Rinks/ Ardis Liepiņš). 

35. FIL Junioru Pasaules čempionāts Oberhofa (GER) – 2.vieta Gintam Bērziņam, 2. vieta komandu 

stafetē (Elīna Ieva Vītola, Gints Bērziņš, divvietīgā ekipāža Eduards Ševics - Mikeļševics/Lūkass 

Krasts). 

41. FIL Junioru Eiropas čempionāts Vinterberga (GER) – 3. vieta Sigitai Bērziņai. 

Godalgotās vietas Junioru un Jauniešu Pasaules kausa posmos 2019./2020. gada sezonā: 

5. Junioru PK Vinterberga (GER) – 3. vieta Sigitai Bērziņai. 

6. Junioru un Jauniešu PK Vinterberga (GER) – 2. vieta Gintam Bērziņam, 2. vieta komandu stafetē  

(Sigita Bērziņa, Gints Bērziņš, divvietīgā ekipāža Eduards Ševics - Mikeļševics/Lūkass Krasts), 3. 

vieta jauniešu konkurencē Zanei Kalumai. 

2019./2020. gada sezonas kopvērtējums Junioru un Jauniešu konkurencē – 1. vieta Gintam 

Bērziņam,  2. vieta  divvietīgajai ekipāžai Kasparam Rinkam/Ardim Liepiņam. 

2020./2021. gada sezonas ietvaros junioru un jauniešu sacensības atceltas Covid-19 pandēmijas dēļ.  

2020. gada janvārī Siguldā tika organizēts Viessmann pasaules kausa sestais posms  kamaniņu 

sportā, kas Siguldā pulcēja pasaules labākos sportistus. Sacensībās piedalījās 142 sportisti no 23 

valstīm.  Sacensības tika atspoguļotas visos pasaules lielākajos sporta TV kanālos un sasniedza 

jaunus rekordus TV skatītāju reitingos. Viessmann pasaules kausa  posmam un BMW Sprinta 

kausam bija 30 miljoni 178 tūkstoši unikālo skatītāju.  Sacensības tika translētas vairākos kanālos: 

ARD 3rd channels, ZDF, 3SAT/Phoenix, ORF Sport Plus, Best4Sport, Eurosport 1, Eurosport 2, 

NBC Sportsnet un ARD. Viessmann Pasaules kausa posma un BMW komandu stafetes translācija 

starptautiskajos TV kanālos– 26h 09min 18 sek. 

Latvijas Kamaniņu sporta federācija izmanto brīvprātīgo darba atbalstu tikai starptautisko sacensību 

norises laikā. 2020. gada  ietvaros Latvijas Kamaniņu sporta federācija Viessmann Pasaules kausa 

laikā bija iesaistījusi brīvprātīgos sekojošu pienākumu veikšanā 

- Skatītāju plūsmas novirzīšana, drošības aspektu nodrošināšanai Siguldas kamaniņu un bobsleja 

trases teritorijā Viessmann Pasaules kausa laika –  2 personas; 

- Kontroles zonu sekošana, sportistu un apkalpojošā personāla akreditācijas kontrole, zonējums –  7 

personas; 

- Skatītāju telts, VIP telts zonējums, bērnu aktivitātes – 3 personas; 

- Preses centra atbalsts – 1 persona; 

- Orgkomitejas un tiesnešu brigādes atbalsta personāls – 2 personas. 

Kopā Viessmann Pasaules kausā tiek izmantoti līdz 15 brīvprātīgajiem. Kopējais stundu skaits nedēļā 

vienam brīvprātīgajam – 28h. Visiem brīvprātīgajiem tiek nodrošināta ēdināšana, brīvprātīgajiem, 

kuri nedzīvo Siguldā arī naktsmītnes. 

LKSF 2020. gada ietvaros, pamatojoties uz Covid-19 ierobežojumiem, vietējā mērogā ir 

noorganizējusi tikai Latvijas Čempionātu kamaniņu sportā, Latvijas Junioru un Jauniešu 

Meistarsacīkstes. 

Esam izstrādājuši Covid-19 regulas mācību treniņu darba nodrošināšanai un starptautisku sacensību 
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realizācijai Latvijā. Turpināsim iesākto darbu kamaniņu sporta attīstības veicināšanā un 

popularizēšanā, atbalstot sportistus un to trenerus, nodrošinot talantu izaugsmi visās vecuma grupās. 

 

 

 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

 dibinātāju/biedru skaits: 10 

  iesaistīto personu skaits: 15 

  sabiedriskā labuma guvēju skaits: 261 

 

 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) 

 • 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 (5 pārstāvji no Latvijas) un realizējot kopējus starptautiskus projektus -

starptautiskas sacensības, treniņnometnes, treneru un tiesnešu seminārus.   

 

 10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 

• 2020. gada ietvaros galvenais darbību kavējošais faktors bija Covid-19 pandēmija, kas ierobežoja 

treniņu iespējas, dalību sacensībās un, protams, finansējumu; 

• Finansējuma nepietiekamība mērķu sasniegšanai – Latvijas Kamaniņu sporta federācijai pašlaik 

nav pietiekama finansējuma, lai nodrošinātu iespēju iesaistīties kamaniņu sportā visiem jauniešiem, 

kas patiesi to vēlas. Covid-19 pandēmijas laikā novērota papildus jauniešu interese par sportošanas 
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iespējām; 

• 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.  

 

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)  

•  FIL Eiropas čempionāta un Eberspacher Pasaules kausa kamaniņu sportā sacensību organizēšana – 

Sigulda (Latvija), 2021. gads Covid-19 pandēmijas ietvaros, izstrādājot Covid-19 ierobežošanas 

politiku un reglamentu. 

• Latvijas čempionāta, Junioru un Jauniešu meistarsacīkšu organizēšana kamaniņu sportā katru 

sezonu, ja to neliegs IZM regulējums pandēmijas ietvaros. 

• Nacionālās kamaniņu sporta izlases dalības nodrošināšana Pasaules kausa posmu sacensībās 

kamaniņu sportā, Eiropas un Pasaules čempionātos – visā sacensību sezonas garumā, izstrādājot 

sadarbībā ar FIL un ievērojot Covid- 19 regulas 2021. gada ietvaros. Uzsākta gatavošanās XXIV 

Ziemas Olimpiskajām spēlēm Pekinā 2022. gadā. 

• 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) 

• FIL Eiropas čempionāts un Eberspacher Pasaules kauss 2021. gada 04.-10. janvāris, Sigulda, 

Latvija. 

 • Nacionālās kamaniņu sporta izlases dalības nodrošināšana XXIV Ziemas Olimpiskajās spēlēs  

Pekina (Ķīna) 2022. gadā. 
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•  2022. gada FIL kongresa norise Latvijā. 

 

  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) 

• FIL Eiropas čempionāts un Eberspacher Pasaules kauss 2021. gada 04.-10. janvāris, Sigulda, 

Latvija. 

• Latvijas Junioru un Jauniešu izlases dalības nodrošināšana starptautiskajā treniņnometnē un 

starptautiskajās sacensībās – septiņas 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. 

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

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

 • Plānojam Latvijas sportistu dalību XXIV Ziemas Olimpiskajās spēlēs Pekinā, Ķīnā pilnas 

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

• Plānojam realizēt Prezidenta kausu,  Latvijas kausa sacensības un Latvijas čempionātu, kuras netika 

realizētas 2020. gada ietvaros Covid-19 ierobežojumu dēļ.  

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

zinātniekiem. 

• Plānojam racionālāku līdzekļu izlietojumu un ceram uz veiksmīgāku sponsoru piesaisti  Olimpiskā 

cikla ietvaros;    

  

 

 

 

LKSF prezidents ____________________________________ / Atis Strenga / 

24.03.2021. 
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Pielikums – brīvprātīgo darbs 

 

 

 

Latvijas Kamaniņu sporta federācija izmanto brīvprātīgā darba atbalstu tikai starptautisko 

sacensību norises laikā. 2020.gada  ietvaros Latvijas Kamaniņu sporta federācija 

Viessmann Pasaules kausa laikā bija iesaistījusi brīvprātīgos sekojošu pienākumu 

veikšanā: 

 

1.Skatītāju plūsmas novirzīšana, drošības aspektu nodrošināšanai Siguldas kamaniņu un 

bobsleja trases teritorijā, Viessmann Pasaules kausa laika –  2 personas; 

 

2.Kontroles zonu sekošana, sportistu un apkalpojošā personāla akreditācijas kontrole, 

zonējums –  7 personas; 

 

3.Skatītāju telts, VIP telts zonējums, bērnu aktivitātes – 3 personas; 

 

4.Preses centra atbalsts – 1 persona; 

 

5.Orgkomitejas un tiesnešu brigādes atbalsta personāls – 2 personas. 

 

Kopā Viessmann Pasaules kausā tiek izmantoti līdz 15 brīvprātīgajiem. Kopējais stundu 

skaits nedēļā vienam brīvprātīgajam – 28h. Visiem brīvprātīgajiem tiek nodrošināta 

ēdināšana, brīvprātīgajiem, kuri nedzīvo Siguldā arī naktsmītnes.  

 

 

 

 

 

LKSF prezidents ____________________________________ / Atis Strenga / 

24.03.2021. 

 


