
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008023317
Nosaukums LATVIJAS MODERNĀS PIECCĪŅAS FEDERĀCIJA
Adrese Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013
Taksācijas periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008023317 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Darbinieku skaits 9
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008023317 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 44503 43765
II. Pamatlīdzekļi 30 44503 43765
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 44503 43765
2. Preces 110 15113 15113
II. Debitori 120 122 188
IV. Nauda 140 20309 28842
I. Krājumi 90 15113 15113
Apgrozāmie līdzekļi 80 35544 44143
Kopā aktīvi 150 80047 87908

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Pamatfonds 20 285 285
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 43895 43824
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 13120 71
3. Rezerves fonds 40 57015 43895
I. Fondi 10 57300 44180
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 60 15746 21637
II. Ilgtermiņa kreditori 50 15746 21637
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 775 1758
3. Pārējie kreditori 110 6226 20333
III. Īstermiņa kreditori 80 7001 22091
Kopā pasīvi 120 80047 87908
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008023317 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 980 430
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 762 1500
IV. Saņemtās dotācijas. 40 136158 126505
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 6803 3235
VII. Citi ieņēmumi. 60 41037 34802
3. Algas. 110 60497 56266
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 20871 12977
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 7198 5088
6. Citi izdevumi. 140 84054 92070
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 185740 166472
IX. Izdevumi. 80 172620 166401
XI. Izdevumi kopā. 160 172620 166401
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 13120 71
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008023317 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

12 3000 1500

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 42 42
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 762 1500
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 1052 0
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 3042 1542
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 762 1500
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 762 1500
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 1052 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 1052 0

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 1052 0
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 2752 3042
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 2710 3000

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

320 42 42
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008023317 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Ziedotāja
tips Valsts NMR kods /

personas kods
Nosaukums /

vārds, uzvārds Ārvalstu adrese Nauda
(euro)

Mantiskā
(euro) Mērķis Komentārs

1 LR
juridiskā
persona

LV 40003917596 LAT ASSIST
SIA

500,00 Neierobežotai
lietošanai

Ziedojums

2 LR
juridiskā
persona

LV 40003682165 MULTISPO
RT SIA

262,00 Neierobežotai
lietošanai

Ziedojums

Kopā (euro) 500,00 262,00
Nauda un mantiskā kopā (euro) 762,00
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008023317 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs
Sertifikāta numurs
Komentārs
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Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008023317 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma

apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums

(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

Sabiedriskā
labuma

darbības joma

Sabiedriskā
labuma mērķa

grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju

skaits

vispārējie
ziedojumi

(neierobežotai
lietošanai), t.sk.

anonīmi

mērķziedojumi
(noteiktiem

mērķiem), t.sk.
anonīmi

no tiem kopā
anonīmi

ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Sport 1052,00 1052,00 0,00 0,00 1052,00 1 17
Kopā 1052,00 1052,00 0,00 0,00 1052,00 0,00 0,00 0,00 0
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Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008023317 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinjojums 2018_gada_parskata_sab_org.docx
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Paskaidrojums Bilance  Parskats par _SF_ LMPF aktivitatem 2018 LSFP.docx

Sagatavoja JĀNIS LIEPIŅŠ
E-pasts rima.p@inbox.lv
Tālrunis 26980540

Dokumenta numurs EDS: 60118064 Dokumenta sagatavotājs: JĀNIS LIEPIŅŠ
Parakstītāja vārds, uzvārds: JĀNIS LIEPIŅŠ Parakstīšanas datums: 26.03.2019
Parakstītāja personas kods: 12046410733 Parakstīšanas laiks: 18:11:06
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Pārskats par sporta federācijas (SF) aktivitātēm 2018.gadā



		SF nosaukums:

		Latvijas Modernās pieccīņas federācija







1. Vispārējā informācija

		1. 

		Pārstāvētais sporta veids / (darbības joma)

		Modernā pieccīņa, modernās  pieccīņas attīstība Latvijā



		2.

		Darbības mērķis un uzdevumi

		 1.  Modernās  pieccīņas attīstība Latvijā.

 2. Nodrošināt iespēju nodarboties ar moderno pieccīņu jebkuram Latvijas Republikas iedzīvotājam.

 3. Pārstāvēt  Latvijas Modernās pieccīņas federāciju LR IZM Sporta departamentā, (LOK),      Starptautiskajā Modernās pieccīņas federācijā (UIPM) un citās organizācijās),veicināt un pārraudzīt tās starptautiskos sakarus.

 4.  Modernās pieccīņas pasākumu organizācija Latvijā, piedalīšanās starptautiskos pasākumos, augstas klases sportistu sagatavošana, iedzīvotāju iesaistīšana sporta nodarbībās, jaunatnes garīgā un sportiskā audzināšana.

 5. Nodrošināt sagatavošanu un piedalīšanos izlases sportistiem  Olimpiskajās spēlēs un  Olimpisko spēļu atlases turnīros, pasaules un Eiropas čempionātos un  dažādu līmeņu starptautiskās sacensībās.





2. SF dalība OS, PČ, EČ, OS kvalifikācijas sacensībās, PK, EK:

		Nr.

		Sacensību nosaukums

		Sacensību datumi (precīzi)

		Dienu skaits

		Sacensību vieta

(pilsēta, valsts)

		Sportistu skaits no Latvijas



		1. 

		PK-2

		21-26.03.2018

		5

		Kaira, Ēģipte

		2



		2. 

		PK-3

		03-08.05.2018

		5

		Keškemeta, Ungārija

		3



		3. 

		PK-4

		24-29.05.2018

		5

		Sofija, Bulgārija

		3



		4. 

		PFK

		22-24.06.2018

		3

		Astana, Kazahstāna

		2



		



		5. 

		EČ

		17.-23.07.2018

		6

		Sekešfehervara, Ungārija

		3



		6

		EČ(divcīņa/trīscīņa)

		27-29.07.2018

		3

		Veidene, Vacija

		2



		7

		EČ-U24

		20-26.09.2018

		6

		Džonkova, Polija

		2



		

		Kopā sacensību skaits:

		7

		Kopā dienu skaits:

		33

		Kopā sportistu skaits:

		17







3. SF sarīkotās Latvijas meistarsacīkstes, čempionāti, kausa izcīņas pieaugušajiem (rezultātus var atrast interneta adresē: www.pieccina.lv)

		

Nr.

		

Sacensību nosaukums

		Sacensību datumi

		Dienu skaits

		Sacensību vieta

(pilsēta)

		Sportistu skaits pieaugušo konkurencē



		1. 

		Atklātais Latvijas  Kauss  pieaugušie + juniori

		02-04.02.2018

		3

		Držonkowa (Polija)

		4



		2. 

		LČ – 2018 (visas vec.grupas)

		16.06.2018

		1

		Rīga

		4



		

		Kopā sacensību skaits:

		1

		Kopā dienu skaits:

		4

		Kopā sportistu skaits :

		8







4. SF federācijas sarīkotās Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes (čempionāti) un atsevišķi  sarīkotās  valsts mēroga  jaunatnes sacensības   (rezultātus var atrast interneta adresē: wwwwww.pieccina.lv):

		Nr.

		Sacensību nosaukums

		Sacensību datumi

		Dienu skaits

		Sacensību vieta

(pilsēta)

		Sportistu skaits jauniešu konkurencē



		1. 

		LMPF "Sportegy izaicinājuma tūre" #1

		21.04.2018

		1

		Rīga

		59



		2. 

		LMPF čemp.(divcīņa/trīscīņa)

		16.06.2018

		1

		Rīga

		66



		3. 

		Global Laser Run Riga tour

		01.09.2018

		1

		Rīga

		167



		4. 

		LČ (jaunatnes, trīscīņa/pieccīņa)

		29.09.2018

		1

		Rīga

		112



		

		Kopā sacensību skaits:

		4

		Kopā dienu skaits:

		4

		Kopā sportistu skaits :

		404







5. SF Latvijā sarīkotās starptautiskās sacensības (Pasaules čempionāti, Eiropas čempionāti, Baltijas čempionāti un citas starptautiskās sacensības, kuras rīko attiecīgā SF, kurās piedalās ne mazāk kā 6 valstis (izņemot sporta spēles) un kuras ir iekļautas attiecīgas starptautiskās federācijas oficiālajā sacensību kalendārā, sacensības (rezultātus var atrast interneta adresē: www._______________):

		

Nr.

		

Sacensību nosaukums

		Sacensību datumi

		Dienu skaits

		Sacensību vieta

(pilsēta)

		Sportistu skaits



		1. 

		Starptautiskās sacensības „Rīga Open 2018”

		23-24.01.2018

		    2

		Rīga

		129



		

		Kopā sacensību skaits:

		1

		Kopā dienu skaits:

		2

		Kopā sportistu skaits:

		  129







6. SF sarīkotās „Tautas sports” un veterānu sacensības Latvijā sacensības (rezultātus var atrast interneta adresē: www._______________):

		Nr.

		Sacensību nosaukums

		Sacensību datumi

		Dienu skaits

		Sacensību vieta (pilsēta)

		Sportistu skaits



		1. 

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		



		

		Kopā sacensību skaits:

		0

		Kopā dienu skaits:

		0

		Kopā sportistu skaits:

		0





7. SF sarīkotie izglītības pasākumi (semināri, kursi, izdotā mācību metodiskā literatūra):

		

Nr.

		Semināra (kursu, izdotās literatūras) nosaukums

		Semināra (kursu) datumi 

		Dienu skaits

		Semināra (kursu) vieta

		Dalībnieku skaits 



		1. 

		

		

		

		

		



		

		Kopā pasākumu skaits:

		



		Kontaktpersona, kas koordinē minēto pasākumu īstenošanu SF (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese)

		





8. SF federācijas sarīkotie antidopinga pasākumi:

		Nr.

		Pasākuma nosaukums

		Pasākuma datumi 

		Dienu skaits

		Pasākuma vieta

		Dalībnieku skaits 



		1. 

		Antidopinga pārbaude LR modernās pieccīņas izlases dalībniekiem

		07.12.2018

		2

		Rīga 

		2



		

		Kopā pasākumu skaits:

		1



		Kontaktpersona, kas koordinē minēto pasākumu īstenošanu SF (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese)

		Mihails Jefremenko, vec.treneris, 9326182, m.jefremenko@gmail.com





9. SF sarīkotie pasākumi sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības nodrošināšanai: 

		

Nr.

		Pasākuma nosaukums

		Pasākuma datumi

		Dienu skaits

		Pasākuma vieta

		Dalībnieku skaits



		1. 

		Sportistu med. pārbaude 

		aprīlis-novembris

		2

		Rīga

		44



		

		Kopā pasākumu skaits:

		2



		Kontaktpersona, kas koordinē minēto pasākumu īstenošanu SF (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese)

		Deniss Čerkovskis, treneris, 29122013





10. SF īstenotie drošības pasākumi/problēmas SF organizētajās sporta sacensībās:

		



		Kontaktpersona, kas koordinē minēto pasākumu īstenošanu SF (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese)

		



		SF izstrādātie noteikumi, kas regulē pasākumus, kas jāīsteno organizējot sporta sacensības (piemēram, SF izstrādāts Pasākumu drošības reglaments, utt). Lūgums iesniegt minētā dokumenta kopiju.

		







11. SF veiktie pasākumi, lai popularizētu un attīstītu attiecīgo sporta veidu (darbības jomu):

		







12. SF pārstāvju darbs starptautiskās un Eiropas federācijās:

		Nr.

		Pārstāvja vārds, uzvārds

		Starptautiskās federācijas nosaukums

		Ieņemamais

amats

starptautiskajā federācijā

		Ievēlēšanas

datums

		Pilnvaru laiks





		1. 

		Andris Feldmanis

		Modernās pieccīņas Eiropas Konfederācija

		Viceprezidents

		04.07.2016

		4 gadi



		2. 

		Andris Feldmanis

		UIPM

		Biznesa attiecību komisijas loceklis 

		25.11.2016

		4 gadi







13. SF pārstāvju piedalīšanās starptautiskās konferencēs un citos pasākumos:

		Nr.

		Pārstāvja vārds, uzvārds

		Pasākuma nosaukums

		Pasākuma norises vieta

		Pasākuma norises datumi



		1. 

		

		

		

		



		2. 

		Andris Feldmanis

		UIPM kongress

		Limasola, Kipra

		20.11.2018







14. SF līdzdalība starptautisko projektu/programmu/sadarbības līgumu ietvaros:

		Nr.

		Atbalsta projekta/programmas/sadarbības līguma nosaukums

		Projekta  mērķis

		Projekta kopējais budžets 

		SF ieguldījums projekta īstenošanā 

		Projekta rezultāti uz 2015.gada 31.decembri 



		1. 

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		





15. SF citas aktivitātes:

		





16. Problēmas sporta veida (darbības jomas) attīstībā, SF darbības nodrošināšanā 2018.gada ietvaros:

__________________________________________________________________________________________

Piekrītu, ka šajā pārskatā esošā informācija var tikt izmantota Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un LSFP vajadzībām un var tikt publicēta IZM un LSFP mājas lapās.



		Ģenerālsekretāre

		

		

		

		Ilze Kaņepa



		  (Ieņemamais amats)

		

		(Paraksts)

		z.v.

		(Paraksta atšifrējums)







2019.gada 22. janvārī

Lūdzu izpildīt ar datoru un nosūtīt uz LSFP e-pastu lsfp@lsfp.lv MS Word vai PDF formātā līdz 2018.gada 15.janvārim. Lūdzu sūtīt neskenētus dokumentus, lai tajos darbotos saites uz mājas lapām, kurās var atrast Jūsu rīkoto sacensību rezultātus. Dokumentu parakstītos oriģinālus lūdzu nogādāt vai atsūtīt pa pastu uz LSFP biroju Grostonas ielā 6B, Rīgā, LV-1013 līdz 2018.gada 22.janvārim. 






Saskaņā ar Ministru kabineta
2001.gada 1.augusta noteikumiem Nr.251

Latvijas Modernnās  pieccīņas  federacija  

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes nodaļai



ZIŅOJUMS



pie 2018 gada pārskata



1. Organizācijas pilns nosaukums: Latvijas Modernās pieccīņas federacija



2. Organizācijas reģistrācijas numurs: 40008023317 datums 15.07.1993



3. Organizācijas juridiskā adrese: Rīga,  Grostonas 6 B



4. Ziņas par organizācijas vadītāju vai vadības institūcijas locekļiem (vārds, uzvārds, amatā stāšanās datums):

Prezidents Jānis  Liepiņš

Ģenerālsekretārs  Ilze Kanepa 



5. Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm:

Metodes-piedalīšanas sacensības dažadu ranga  sacensības,macību-treniņu nometnes.

Modernās  pieccīņas attīstība Latvijā;

  2.Nodrošināt iespēju nodarboties ar moderno pieccīņu jebkuram Latvijas republikas iedzīvotājam;

  3.Pārstāvēt  Latvijas modernās pieccīņas federāciju  LR IZM Sporta pārvaldē, LOK,         Starptautiskajā Modernās pieccīņas federācijā (UIPM) un citās organizācijās ,veicināt un pārraudzīt tās starptautiskos sakarus;

  4.Modernās pieccīņas pasākumu organizācija Latvijā ,piedalīšanās starptautiskos pasākumos , augstas klases sportistu sagatavošana ,iedzīvotāju iesaistīšana sporta nodarbībās ,jaunatnes garīgā un sportiskā audzināšana .



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

 SF dalība OS, PČ, EČ, OS kvalifikācijas sacensībās, PK, EK:



Nosaukums	Statuss	sporta veids	no(GGGG-MM-DD)	līdz(GGGG-MM-DD)	pilsēta	norises valsts

Atklātais Latvijas ziemas čempionāts (visām vec.grupām)	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.01.20	2018.01.21	 Rīga	Latvija

Starptautiskās sacensības Senioriem	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.01.25	2018.01.28	Budapešta	Ungārija

Atklātais Igaunijas ziemas čempionāts(visām vec.grupām)	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.02.12	2018.02.14	Tartu	Igaunija

Pasaules kausa posms -1	 	mod.pieccīna	2018.02.27	2018.03.03	Kaira	Ēģipte

Pasaules kausa posms-2	 	mod.pieccīna	2018.03.27	2018.03.31	Losandželosa	ASV

Starptautiskās sacensības Junioriem, Y-A, Y-B, Y-C, Y-D	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.03.20	2018.03.21	Viļņa	Lietuva

Atklātais Polijas  čempionāts 	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.03.23	2018.03.25	Džonkova	Polija

Atklātais Vācijas čempionāts 	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.04.08	2018.04.10	Berlīne	Vācija

Pasaules čempionāts Jauniešiem -A		mod.pieccīna	2018.04.07	2018.04.16	Mafra	Portugāle

LMPF "Sportegy izaicinājuma tūre" #1	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.04.21	2018.04.21	Rīga	Latvija

Pasaules kausa posms-3	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.05.04	2018.05.08	 Keškemeta	Ungārija

LMPF "Sportegy izaicinājuma tūre" #2	 	mod.pieccīna	2018.05.19	2018.05.19	Rīga	Latvija

Pasaules kausa posms-4	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.05.23	2018.05.28	Sofija	Bulgārija

Atklātais Ukrainas  čempionāts 	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.06.08	2018.06.10	Kijeva	Ukraina

Atklātais Francijas  čempionāts 	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.06.09	2018.06.10	Parīze	Francija

LMPF "Sportegy izaicinājuma tūre" #3	 	mod.pieccīna	2018.06.10	2018.06.10	Rīga	Latvija

Eiropas čempionāts Jauniešiem -A un B	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.06.11	2018.06.19	Džonkova	Polija

Eiropas čempionāts Junioriem	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.06.17	2018.06.23	Liobregat	Spānija

Pasaules kausa fināls	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.06.21	2018.06.24	Astana	Kazahstāna

Atklātais Vācijas čempionāts 	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.06.30	2018.07.02	Berlīne	Vācija

Pasaules Universiāde	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.07.03	2018.07.08	Budapešta	Ungārija

Eiropas čempionāts 	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.07.17	2018.07.23	Sekešfehervara	Ungārija

Pasaules čempionāts Junioriem	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.07.29	2018.08.07	Kladno	Čehija

Pasaules čempionāts	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.09.08	2018.09.16	Mehiko	Meksika

Eiropas čempionāts U-24	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.09.18	2018.09.23	Džonkova	Polija

CISM Pasaules Čempionāts	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.09.25	2018.09.30	Budapešta	Ungārija

LMPF "Sportegy izaicinājuma tūre" #4	 	mod.pieccīna	2018.09.30	2018.09.30	Rīga	Latvija

Atklātais Igaunijas Kauss (visām vec.grupām)	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.10.10	2018.10.11	Tartu	Igaunija

Atklātais Lietuvas un Latvijas Kauss	 	mod.pieccīna	2018.11.11	2018.11.12	Viļņa	Lietuva

Atklātais Lietuvas Jauniešu čempionāts	 	mod.pieccīna	2018.11.25	2018.11.26	Viļņa	Lietuva

Atklātais Polijas  čempionāts  Indoor	Starptautiskas sacensības (6 valstis un vairāk)	mod.pieccīna	2018.12.15	2018.12.18	Džonkova	Polija                                                                                                                           



7. Informācija par nodokļiem un nodevām:

Social nodokli  12798 EUR

Ienākuma nodoklis  9264 EUR



8. Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas (galvojumi), ķīlas u.tml.)

nav 



9. Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma:



 Mihail Jefremenko 12715 EUR

 Gita Zaķe 6528 EUR

Dorošenko  Andrejs  4658 EUR

Rimma Pcelina 2639 EUR 

Šika Sandis  3855 EUR 

Ruslan Nakonečnij  1760  EUR 

Oleksandrs Pincuk  9519 EUR

Denis Čerkovskis  4658 EUR

Ilze Kanepa  4560 EUR  





10.   

 





2019.gada 27.Februāri



Vadītājs: __________________________ J.Liepiņš
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