
ZIŅOJUMS 

pie 2022. gada pārskata 

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese   
Biedrība “Latvijas Vieglatlētikas vecmeistaru asociācija” 
Zemes iela 4, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123   

2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008203134, datums 27.12.2012  
  

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

Guntis Zālītis  
Laine Kreicere  
Dace Brakanska  
Aiva Jakubovska  
Dace Pilsētniece  
Ināra Fjodorova  
Aivars Puriņš  

Amatā stāšanās datums – 12.04.2022 

4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas  

- 2022.gadā Valsts ieņēmumu dienests LVVA pagarināja sabiedriskā labuma 
organizācijas statusu sabiedriskā labuma darbības jomā – sporta atbalstīšana;  
- noorganizēts konkurss “LVVA 2022. gada labākais vieglatlēts” par labākā gada 
sportista nosaukumu atsevišķās vieglatlētikas disciplīnu grupās;  
- sarīkots 8. Latvijas čempionāts vieglatlētikā veterāniem (ap 260 dalībnieku, 
dalībnieki arī no Lietuvas);  
- nodrošināts Latvijas izlases komandas starts Baltijas čempionātā Klaipēdā, 
pasaules čempionātā Tamperē, Eiropas čempionātā Grosseto. 
- apkopots Latvijas vieglatlētu – veterānu rekordu saraksts uz 2022.gada 
01.decembri un apbalvoti ar apliecinājuma rakstiem un balvām 2022. gada 
rekordisti;  
- tiek attīstīta Facebook lapa, kurā tiek ievietota aktuālā informācija par LVVA. 
     

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

5.1.  Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 
14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības 
pamatojums (pamatlīdzekļu nosaukums, sākotnēja un atlikusī vērtība, pamatojums 
saskaņā ar minēto noteikumu 13.punktu)  

Biedrības rīcībā nav nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu.  
           

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



Biedrībai nav dalības fondos 

6.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās      

6.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to 
veidošanās avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un 
izdevumu starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem  
         

6.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa 
virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to 
vērtības samazinājums        
         

7. Informācija par nodokļiem un nodevām       

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

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 74,68 EUR   

7.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, 
norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidē  

Nav saņemti atvieglojumi un piešķirtas atlaides 

7.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par 
nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, 
nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai 
pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc 
minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju      

Nav 

8. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par 
biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī 
par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties saistības. Norāda 
aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar 
ķīlu, par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu 

Nav         

9. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir 
saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības 
kopsumma un paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku 
vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša 
pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā   

Biedrības pārvaldes institūcijas locekļi nav saņēmuši algu vai atlīdzību.  

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

Biedrībai nav algotu darbinieku  



Visi 7 iesaistītie Biedrības valdes locekļi veic savus pienākumus brīvprātīgi, 
precīzu nostrādāto stundu skaitu nav iespējams noteikt, jo netiek veikta uzskaite. 

11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu  

Saņemts:  pašvaldības un to pakļautībā esošās sporta organizācijas – 7137,50 EUR 

Izlietots: 6487,50 EUR, tai skaitā 

- 8. Latvijas čempionātam vieglatlētikā veterāniem Tukumā – 2390,00 EUR,   
- 9. Baltijas čempionātam vieglatlētikā veterāniem Klaipēdā – 2029,50 EUR,   
- Eiropas čempionātam vecmeistariem Groseto – 400,00 EUR,   
- Pasaules čempionātam veterāniem Tamperē – 1048,00 EUR, 
- Sacensībām “Daugava” Jēkabpilī  - 320,00 EUR 
- LVVA konferencei Līgatnē – 300,00 EUR 

Atlikums: 650,00 EUR  

(Pasaules čempionātam veterāniem (Toruņa, 26.03.-01.04.2023) 

12. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem (atsevišķi 
par katru pamatlīdzekļu veidu)  

Nav      

12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās    
Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2022 ir 2876,86 EUR 
Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2023 ir 4774,93 EUR   

12.2. Nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā  

Nav          

13. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem 

Nav          

13.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās    

Nav      

13.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā     

Nav           

14. Informācija par postenī "Debitori" esošajiem prasījumiem no citām personām (ja 
tādi ir), kas saņēmušas ziedotos finanšu līdzekļus atbilstoši līgumā paredzētajam 
mērķim no biedrības vai nodibinājuma, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas 
statuss (piemēram, saņemtā ziedojuma pārdalīšana (nodošana) citai biedrībai un 
nodibinājumam, ja nav saņemti ziedojuma izlietojumu apliecinoši dokumenti no šīs 
biedrības vai nodibinājuma)         

Nav          



15. Informācija par izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas 
Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem pārskata gadā 
un šo līdzekļu atlikumi pārskata gada beigās 

Nav            

16. Informācija par postenī "Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem" 
esošajiem dzīvojamās mājas īpašnieku veiktajiem naudas maksājumiem par 
turpmākajos periodos veicamajiem dzīvojamās mājas uzturēšanas vai uzlabošanas un 
attīstīšanas darbiem, norādot šo līdzekļu izlietojumu pārskata gadā par katru konkrēto 
apsaimniekoto dzīvojamo māju atsevišķi       

Nav  

17. informācija par postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" uzrādītajiem 
ieņēmumiem, norādot šo līdzekļu izlietojumu sabiedriskā labuma darbības jomai, ja 
pārskatu sniedz biedrības un nodibinājumi, kam piešķirts sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss          

Biedrības nerīko speciāli atsevišķus pasākumus sabiedriskā labuma darbības 
jomai. Galvenie pasākumi ir Latvijas čempionāta veterāniem vieglatlētikā 
sarīkošana, dalība Baltijas, Eiropas un pasaules veterānu čempionātos 
vieglatlētikā kā arī ikgadējās Biedrības konferences sarīkošana. Tā kā 34 % (106 
biedrs no 310 biedriem ir vecumā virs 64 gadiem) no biedriem ir personas, kuras 
pārsniegušas darbspējas vecumu, attiecīgi 34 % no izlietotā Biedrības 
finansējuma attiecas uz sabiedriskā labuma darbības jomu. 

            

Atbildīgā persona     Guntis Zālītis         ___________________  
         

    vārds, uzvārds   paraksts   
  


