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2019. gada 4.februāris, Rīga.

Biedrības ”Latvijas Aeroklubs” 2019. gada kārtējā biedru sapulce
Darba kārtība / projekts/
Darba kārtībā:
1.
2.
3.
4.
5.

Delegātu reģistrācija no plkst.09:00 , sapulces atklāšana plkst.09:30
Sapulces vadītāja, protokolista apstiprināšana, balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana. 09:35‐09:40
Darba kārtības un sapulces reglamenta apstiprināšana. 09:40‐09:45
2018. gada 2. marta Latvijas Aerokluba kopsapulces protokola apstiprināšana. 09:45‐09:50
Vadības ziņojums par atskaites periodu – 2018.gadu. 2018.gada finansiālās darbības pārskats. Sabiedriskā labuma organizācijas
iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns. 09:50‐ 10:05
6. Revidenta ziņojums. 2018.gada pārskata apstiprināšana. 10:05‐10:10
7. Revidenta ievēlēšana nākošajam atskaites periodam.10:05‐10:10
8. Biedrības „Latvijas Aeroklubs” biedru naudas 2018.gadam.FAI sporta licenču maksas 2018.gadam. 10:10‐10:15
9. Jautājums par LAK biedra, biedrības „Latvijas Apvienotā vieglo lidaparātu federācija” biedru naudas maksājumu parādu, statusa
maiņu, 10:15‐10:25
10. Jautājums par sankcijas maksas noteikšanu, ko biedrībai „Latvijas Aeroklubs” maksā Latvijā organizētu starptautisku aviācijas
sporta sacensību rīkotājs.10:25‐10:30
11. 2019.gada finansējums: valsts budžeta līdzekļi, aktivitātes un augsti sasniegumi sportā, VKS ziedojumi, atskaites 10:30‐11:00.

12. Dažādi : priekšlikumus lūdzu nosūtīt uz oktava@latnet.lv līdz
2019.gada 7.martam.
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2019. gada 21.marts, Rīga.

Biedrības ”Latvijas Aeroklubs” 2019. gada kārtējā biedru sapulce
Darba kārtība
Darba kārtībā:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Delegātu reģistrācija no plkst.09:00 , sapulces atklāšana plkst.09:30
Sapulces vadītāja, protokolista apstiprināšana, balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana. 09:35‐09:40
Priekšlikums: sapulces vadītājs G.Gailis, protokolists V.Rošonoks, balsu skaitīšanas komisija A.Bača, N.Pakulis
Darba kārtības un sapulces reglamenta apstiprināšana. 09:40‐09:45
2018. gada 2. marta Latvijas Aerokluba kopsapulces protokola apstiprināšana. 09:45‐09:50
Vadības ziņojums par atskaites periodu – 2018.gadu. 2018.gada finansiālās darbības pārskats. Sabiedriskā labuma organizācijas
iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns. 09:50‐ 10:00
Revidenta ziņojums. 2018.gada pārskata apstiprināšana. 10:05‐10:10
Revidenta ievēlēšana nākošajam atskaites periodam.10:05‐10:10
Priekšlikums: revidenta kandidatūra A.Slavinska‐Inberga, piekrišana ir saņemta
Biedrības „Latvijas Aeroklubs” biedru naudas 2018.gadam. FAI sporta licenču datu bāzes, darbs ar FAI sporta licenču datu
bāzēm, pieeja FAI sporta licenču datu bāzēm – sacensību organizatoru pilnvaras, FAI sporta licenču maksas 2018.gadam. 10:10‐
10:20
Priekšlikums : uzlikt par pienākumu Valdei ar protokollēmumu līdz turpmākam Biedru sapulces lēmumam noteikt biedru naudas
apmēru un FAI sporta licenču maksu.
Jautājums par sankcijas maksas noteikšanu, ko biedrībai „Latvijas Aeroklubs” maksā Latvijā organizētu starptautisku aviācijas
sporta sacensību rīkotājs.10:20‐10:25
Priekšlikums : uzlikt par pienākumu Valdei ar protokollēmumu noteikt sankcijas maksas apmēru līdz turpmākam rīkojumam.
2019.gada finansējums: valsts budžeta līdzekļi, aktivitātes un augsti sasniegumi sportā, VKS ziedojumi, atskaites 10:25‐10:40.
Sadarbības līgumi ir noslēgti ar visiem LAK biedriem, kas saņem finansējumu.
Jautājums par Vaiņodes lidlauka izmantošanu sporta pasākumiem, referents A.Bača 10:40‐10:50
Jautājums par Microlight / Paramotor sporta veida pārstāvniecību FAI, referents N.Pakulis.10:50‐11:00
Jautājums par sportistu individuālu pārstāvniecību FAI sankcionētās sacensībās, referents G.Gailis 11:00‐11:10
Izmaiņas biedrības „Latvijas Aeroklubs” Statūtos, Statūtu apstiprināšana. 11:10 – 11:20
.Jautājums par LAK biedru: biedrības „Latvijas Apvienotā vieglo lidaparātu federācija”, statusa maiņu, 11:20‐11:40
Noteikt asociētā LAK biedra statusu , ‐ asociētajam biedram nav balss tiesību biedru sapulcē, netiek iekasēta biedru naudas
maksa.
Jautājums par LAK biedru: biedrības „Latvijas Planieru sporta federācija”, statusa maiņu, 11:40‐12:40
Noteikt asociētā LAK biedra statusu , ‐ asociētajam biedram nav balss tiesību biedru sapulcē, netiek iekasēta biedru naudas
maksa. Netiek izskatīts, ja biedrība „Latvijas Planieru sporta federācija” līdz 2019.gada 22.martam plkst.09:00 prezentē LAK
biedriem savu norēķinu kontu Latvijas ktedītiestādē.

Sapulces vadītājs izsludina sapulces pārtraukumu, vadoties pēc nepieciešamības.

Vadības ziņojums
Vadības ziņojums par atskaites periodu – 2018.gadu
LAK biedru sapulcei
1. Biedrības nosaukums un juridiskā adrese :
Biedrība “Latvijas Aeroklubs“
Kadiķu ceļš 64, Jelgava, LV-3002
Kontaktadrese: Kadiķu ceļš 64, Jelgava, LV 3002
2. Sabiedriskā organizācija “Latvijas Aeroklubs” (turpmāk – LAK) dibināta 1991.gada 2.martā. 2005. gadā SO “Latvijas Aeroklubs”
tiek pārveidota par biedrību “Latvijas Aeroklubs” un ierakstīta LR UR biedrību un nodibinājumu reģistrā 10.maijā, izsniedzot
apliecību Nr. B 002134. Biedrības reģistrācijas numurs 40008028899.
Saskaņā ar Sporta likuma pārejas noteikumu 8.pantu LAK iziet procedūru par federācijas atkārtotu atzīšanu un saņem federācijas
atzīšanas apliecību Nr.17 no 2010.g. 08. septembra, kas apliecina LAK tiesības vadīt un koordinēt darbu aviācijas sporta veidos
Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Pasaules Aviācijas sporta federācijā (World Air Sports Federation – FAI);
3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums)
LAK pārvaldes institūcija ir Biedru sapulce, izpildinstitūcija ir LAK Valde, kas sastāv no 3 valdes locekļiem, kurus ievēl uz 4
(četriem) gadiem.
No 2018. gada 14. marta Biedrības amatpersonas ir :
1. Arnis Bača, personas kods 121057-10809, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi;
2. Viktors Rošonoks, personas kods 190652-10923, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi;
3. Gints Gailis, personas kods 280570-13414, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi.
No 2018. gada 14. aprīļa Biedrības Valdes priekšsēdētājs ir Gints Gailis personas kods 280570-13414, ar tiesībām pārstāvēt biedrību
atsevišķi.
4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām
metodēm.
LAK mērķi:
- koordinēt Latvijā reģistrēto aviācijas sporta federāciju/biedrību darbību;
- pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses;
- pārstāvēt Latviju aktīvā biedra statusā Pasaules Aviācijas sporta federācijā (FAI);
- popularizēt aviācijas sporta veidus, veidot labvēlīgu vidi tehnisko sporta veidu attīstībai, līdz ar to sekmējot inženiertehnisko
zinību izplatību jaunatnes vidū;
- sakārtot aviācijas sporta un rekreācijas jomu valstī, sadarbojoties ar valsts institūcijām šīs jomas normatīvo aktu izstrādē.
Arī pārskata gadā LAK joprojām ir aktīvā biedra statusā Pasaules Aviācijas sporta federācijā (FAI), kas tika atjaunots 1992.gada
1.maijā. LAK darbības metodes ir: masu mēdiju, sabiedrības un LAK biedru informēšana par aviācijas sporta veidu un LAK
aktivitātēm; festivālu, sacensību, apmācību, semināru un citu pasākumu organizēšana, saimnieciskās darbības veikšana LAK mērķu
īstenošanai Latvijas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.
4.1. Biedrības svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas:
Savu mērķu īstenošanai LAK 2018.gadā veicis vairākus pasākumus:
- nodrošināta Latvijas vadošo sportistu dalība Pasaules un Eiropas čempionātos un Pasaules kausu izcīņas sacensībās;
- nodrošināta Latvijas pārstāvju piedalīšanās Starptautiskās Aviācijas sporta federācijas konferencēs;
- organizētas starptautiskas aviācijas sporta sacensības Latvijā Lidmodeļu sporta un Raķešu modelisma sporta kategorijās;
- augstu sasniegumu sporta kritērijiem atbilstošus rezultātus starptautiskajā arēnā atskaites periodā uzrādījuši Toms Īvāns,
Kārlis Gross, Oskars Raudiņš, Lauris Pumpurs, Māris Brakovskis, Tomass Pētersons, Viktors Rošonoks, Kristīne Vēvere,
Gustavs Kavacs, Ēriks Kočuncs, Vladislavs Dreijers, Jakaterina Demčenko, Arvis Bitāns, Raivo Lupiks, Edgars Ževnerovičs
u.c.
- organizēta un veikta piedalīšanās Eiropas Sporta nedēļas pasākumos ar LSFP un IZM atbalstu Tartu Call projekta ietvaros;
- realizēts dzīvē lidojumu drošības seminārs ar LSFP un IZM atbalstu.
5. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem
5.1 Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes, pamatlīdzekļu uzskaites vienību derīgās lietošanas laiku (gados)
nosaka biedrības valde ar rīkojumu.
Pamatlīdzekļu atlikusī bilances vērtība ir 0.00 (nulle) EUR.
6. Informācija par fondiem - rezerves fonds.
Tā kustība atspoguļota pielikumā.
6.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās:
2018. pārskata gada beigās biedrības rezerves fonds ir 5 190 EUR, gada sākumā 1 173 EUR.
6.2. Fondu līdzekļu samazinājums 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:

2018. pārskata gadā biedrības ”Latvijas Aeroklubs” rezerves fonds palielināts par ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķināto
starpību 4 017 EUR.
7. Informācija par nodokļiem un nodevām
7.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem:
Nav.
7.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības
uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm:
Nav.
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.
Biedrībai nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.
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.
Biedrība nav izsniegusi garantijas, nav ņēmusi aizņēmumus un nav veikusi citas darbības, kuru dēļ ir vai varētu rasties saistības un
finanšu riski.
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.
Pārskata gadā biedrība nav izmaksājusi algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem
10. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma:
2018. gadā Biedrībai nav nodarbināti darbinieki ar kuriem ir noslēgti darba līgumi.
11. Informācija par saņemtām dotācijām un to izlietojumu
Latvijas Sporta federāciju padome EUR 40 991
Izlietojums:
VB Finansējums Latvijā organizētām sacensībām – EUR 34 015;
VB Finansējums starptautiskām sacensībām- EUR 4 295;
VB Finasējums dalībai semināros un kongresos – EUR 2 681
Rīgas pilsētas pašvaldība
EUR 560,
Izlietojums:
atbalsta dotācija sportistiem V. Dreijera un J. Demčenko startam Eiropas čempionātā F-1
12. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem (atsevišķi par katru pamatlīdzekļu veidu)
Nav
12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās
Nav
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
Nav
Biedrības valdes priekšsēdētājs
2019. gada 20. martā

Gints Gailis

Sabiedriskā labuma organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
LAK biedru sapulcei.

Biedrība „LATVIJAS AEROKLUBS”
(organizācijas nosaukums)

40008028899
(organizācijas reģistrācijas numurs)
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
I. Vispārīgā daļa

1. Organizācijas darbības mērķis
- koordinēt Latvijā reģistrēto aviācijas sporta federāciju/biedrību darbību, pārstāvēt un īstenot to
kopīgās intereses, pārstāvēt Latviju aktīvā biedra statusā Pasaules Aviācijas sporta federācijā
(FAI);
- popularizēt aviācijas sporta veidus, veidot labvēlīgu vidi tehnisko sporta veidu attīstībai, līdz ar
to sekmējot inženiertehnisko zinību izplatību jaunatnes vidū;
- sakārtot aviācijas sporta un rekreācijas jomu valstī, sadarbojoties ar valsts institūcijām šīs jomas
normatīvo aktu izstrādē.
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

Xizglītības veicināšana
zinātnes veicināšana
vides aizsardzība
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu
sociālās labklājības celšana
X kultūras veicināšana
x sporta atbalstīšana
cita (norādīt) _____________________

3. Sabiedrības daļa(turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā
labuma darbība
X ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
nepilnās ģimenes
cilvēki ar invaliditāti
personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu
X 15–25 gadus veci jaunieši
personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm
ilgstošie bezdarbnieki
bezpajumtnieki

2
cilvēktirdzniecības 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,
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
X bērni
no vardarbības cietušās personas
xcita (norādīt) - veidot un paplašināt tehniski izglītotu pilsoņu kopumu kā aviācijas
speciālistu dabiskās atlases bāzi (šodien visu līmeņuaviācijas speciālistu trūkumu asi izjūt
Latvijas civilās un militārās aviācijas nozares)
4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese LATVIJAS AEROKLUBS, Kadiķu ceļš 64, Jelgava, LV-3002
kontaktadrese LATVIJAS AEROKLUBS, Kadiķu ceļš 64, Jelgava, LV-3002
tālruņa numurs 26117853
faksa numurs
e-pasta adrese valde@ballooning.lv
mājaslapa http://.aeroclub.lv/,www.paragliding.lv, www.ballooning.lv,
www.nakotne.com,http://lrkmss.googlepages.com/home, www.lif.lv, www.gaisabaloni.info
II. 2018.gada darbības pārskats

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā (norādīt
ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu,
pārējos projektus uzskaitīt
1) piedalīšanās OS, PČ, EČ, OS kvalifikācijas sacensībās, PK, EK
Sacensību datumi
Nr.
Sacensību nosaukums
(precīzi)
3rd FAI World HAB WOMEN’S
07.08.2018. CHAMPIONSHIP
11.08.2018.
23rd FAI World HAB CHAMPIONSHIP 18.08.2018. 26.08.2018.
FAI Swiss Cup 2018
09.05.2018. 13.05.2018.
FAI Lithuanian Championship
24.05.2018. 27.05.2018.
“DanishCup”
29.06.2018.
“NorvedianCup”
Eiropas čempionāts F-1 A,B,C modeļu
klasē
Pasaules čempionāts F-1- A,B,P klasēs
junioriem
PK posms Itālija “12

01.07.2018.
23.-29.07.2018.

Dienu
skaits
5

Sacensību vieta
(pilsēta, valsts)

Sportistu skaits
no Latvijas

Polija, Naleczow

11

9

Austrija, Gross-Siegharts.

12

5

Šveice, Affoltern.

4

4

Lietuva, Ukmerge.

4

1
1

03.-12.08.2018.

6
10

06.-07.10.2018.

2

Mörbylanga, Öland ,
Zviedrija
Mörbylanga, Öland ,
Zviedrija
Szente
Ungārija
Pazarčika
Bulgārija
Capannori

5
5
8
6
6

3
thTrofeoCitta´´Capannori”
Pasaules kauss F3K modeļu klasē
Zielona Gora

3

18.-20.05.2018.

FAI CIAM PK izcīņas posms

01.-03.06.

3

FAI CIAM PK izcīņas posms

14.-16.06.

3

FAI CIAM PK izcīņas posms

06.-08.07.

3

Pasaules čempionāts senioriem

28.07 -05.08.

9

Pasaules čempionāts junioriem

28.07 -05.08.

9

Itālija
Zeļona Gora,
Polija

8

Krakova,
Polija
Liepāja,
Latvija
Lida,
Baltkrievija
Wloclawek,
Polija
Wloclawek,
Polija

4
17
4
10
4

2) sarīkotās Latvijas meistarsacīkstes, čempionāti, kausa izcīņas pieaugušajiem (rezultātus var atrast interneta adresē:

www.paragliding.lv, www.nakotne.com, www.ballooning.lv,
www.http://sites.google.com/site/lrkmss/home , www.lif.lv )
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sacensību nosaukums
Valmieras pilsētas 19. atklātais
čempionāts telpu lidmodeļiem
Rīgas JTC kauss / telpu lidmodeļi/
LR kauss F-1-N modeļu klasē
/1.posms/
LR čempionāts/ telpu lidmodeļi/
LR kauss F-1-N modeļu klasē
/2.posms/
LR kauss F-1-N modeļu klasē
/3.posms/
LR kauss ” Tukuma kauss”/2posms/
LR kauss “RJTC kauss” /1posms/

Sacensību datumi

Dienu
skaits

Sacensību vieta
(pilsēta)

Sportistu skaits
pieaugušo
konkurencē

20.01.2018.

1

Rubene

16

24.02.2018.
10.02.2018

1
1

Rīga
Rubene

11
23

17.03.2018.
31.03.2018.

1
1

Rubene
Rīga

0
32

14.04.2018.

1

Kuldīga

34

08.-09.09.2018.
15.-16.09.2018.

2
2

Smārdes pagasts
Biržai/Lietuva/

36
47

3) sarīkotās Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes (čempionāti) un atsevišķi sarīkotās valsts mēroga jaunatnes sacensības
(rezultātus var atrast interneta adresēs: www.nakotne.com,www.http://sites.google.com/site/lrkmss/home )

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sacensību nosaukums
LR čempionāts/ telpu lidmodeļi/
LR kauss F-1-N modeļu klasē /1.posms/
LR kauss” RJTC kauss”1posms/
LR kauss’Tukuma kauss’/2posms/
Valmieras pilsētas 19. atklātais čempionāts
telpu lidmodelismā
Valmieras pilsētas 1.atklātais čempionātas
f-1-n modeļu klasē
Valmieras 23.atklātā čempionāta ar H600
klases lidmodeļiem
LR čempionāts F-3-K
Kuldīgas kauss un LR Čempionāts F5J
2018
Rīgas atklātās skolēnu lidmodelisma
sacensības H - 600 un F-3-K

Latvijas jauniešu čempionāts

Sacensību datumi
(precīzi)

Sac.
dienu
skaits

Sacensību vieta
(pilsēta)

Dalībnieku
(sportistu) skaits
jauniešu konkurencē

17.03.2018.
10.02.2018
15.-16.09.2018
08.-09.09.2018.
20.01.2018.

1
1
2
2
1

Rubene
Rubene
Biržai/Lietuva/
Smārdes pagasts
Rubene

22
28
32
21
19

10.02.2018.

1

Rubene

28

12.05.2018

1

Valmiera

13

30.06-1.07.2018
08.09.2018

2
1

Ādazi
Graudupe

5
3

27.10.2018

1

Rīga, Spilves
lidlauks

24

13.–15.06.

3

Vaiņode

23

4

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendārā gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā:
Pārskata gadā Latvijas sportisti startējuši Eiropas čempionātos, Pasaules kausu izcīņas sacensību
posmos; Pasaules čempionātos, organizētas starptautiskas un Latvijas mēroga sacensība aviācijas
sporta veidos.
Veiksmīgākie sportisti: Toms Īvāns, Gustavs Kavacs, Ēriks Kočuncs,Vladislavs Dreijers , Jekaterina
Demčenko Arvis Bitāns , Raivo Lupiks u.c.
Citas aktivitātes:
Latvijas Republikas , citu Eiropas valstu teritorijās zem Latvijas karoga regulāri tiek veikti gaisa balonu
lidojumi ar attiecīgā sporta veida – gaisa balonu sporta – popularizēšanas elementiem - gaisa balonu
tematiskie atsaites lidojumi Siguldā , Jelgavā.
Izveidota meteoroloģisko resursu vietne : http://www.gaisabaloni.info/index/meteo_radar_info/0-6

___________________________
(organizācijas vadītāja paraksts*)

Gints Gailis
(vārds un uzvārds)

Piezīme. * Veidlapas rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2019.gada 20.martā

Biedrības „LATVIJAS AEROKLUBS"
Valdes sēdes protokols
IZRAKSTS / Budžets 2019
NR: 2019/02‐03v
Laiks, vieta: Rīga, 2019.gada 3.marts, Bauskas iela 88, LV1004
Piedalās biedrības „Latvijas Aeroklubs” Valde: Gints Gailis, Viktors Rošonoks, Arnis Bača
Protokolē: Viktors Rošonoks
Sapulces vadītājs : G.Gailis
Darba kārtība:
1.Jautājums par biedrības „Latvijas Aeroklubs” no LSFP saņemtā finansējuma sadali 2019.gadā.
G.Gailis atklāj Valdes sēdi , valdes sēdes sākums plkst. 09:00. Valde izskata iesniegumus, lūgumus un dokumentus,
apspriežas un nolemj :
1. 1.No LSFP saņemto finansējumu 2019.gadā sadalīt sekojoši:
Biedrība „Latvijas Paraplanierisma Federācija”
VKS ziedojumu finansējums : 2569 EUR (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi euro) apmērā
Biedrība „Latvijas Lidmodeļu sporta federācija”
VKS ziedojumu finansējums : 4840 EUR (četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro) apmērā
valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.„Sporta federācijas un sporta pasākumi” paredzētiem finanšu līdzekļiem
7490 EUR (septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit euro) apmērā
Biedrība „Sporta klubs „99 gaisa baloni””
valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.„Sporta federācijas un sporta pasākumi” paredzētiem finanšu līdzekļiem
5558 EUR (pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi euro) apmērā
Biedrība „LATVIJAS RAĶEŠU-KOSMISKĀ MODELISMA SPORTA SAVIENĪBA”
VKS ziedojumu finansējums : 5495 EUR (četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro) apmērā
valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.„Sporta federācijas un sporta pasākumi” paredzētiem finanšu līdzekļiem
4500 EUR (septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit euro) apmērā
Biedrība „Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija”
valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.„Sporta federācijas un sporta pasākumi” paredzētiem finanšu līdzekļiem
2100 EUR (divi tūkstoši viens simts seši euro) apmērā
Biedrības „Latvijas Aeroklubs” administratīvie izdevumi valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.„Sporta federācijas un
sporta pasākumi”
paredzētiem finanšu līdzekļiem
3390 EUR (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro) apmērā.
Kopā 35942 EUR : VB0909 23038 EUR un VKS ziedojumi 12904 EUR.
1. 2. Noteikt VKS ziedojumu finansējuma izmantošanas termiņu : 2019.gada 31.augusts, noteikt , VKS ziedojumu
finansējums izmantojams tikai
Latvijā organizētiem sporta pasākumiem.
1. 3. Slēgt līgumus ar finansējuma saņēmējiem un uzlikt par pienākumu finansējuma saņēmējiem iesniegt biedrības
„Latvijas Aeroklubs” valdei
fiņanšejuma izmanošanas tāmes līdz 2019.gada 7.martam, elektroniski, e-pastā.
1.4. Augstāk norādīto finansējumu izmantot saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
Lēmums – G.Gailis, – „PAR”; V.Rošonoks – „PAR”; A.Bača –„PAR”.

G.Gailis slēdz valdes sēdi plkst. 10:30.
Protokolēja : __ /paraksts/ __________ V.Rošonoks
Sapulces vadītājs :
____/paraksts/________________ G.Gailis

Saskaņots ar LSFP
2019.gada ____.___________

Apmaksāt:
LSFP prezidents E.Fogelis

Dace Kārklīte
LSFP galvenā grāmatvede

Latvijas

Aeroklubs

(Organizācijas nosaukums)

2019.gada finansēšanas PLĀNS
dotācijas (saskaņā ar LSFP kritērijiem) saņemšanai no valsts budžeta
apakšprogrammas 09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi”
saskaņā ar 2019.gada ____. ______________ līgumu Nr. 2.2.1.1 - 19/_____
Nr.

Mēnesis

Summa, EUR

%

1.

Janvāris

0,00

0,0

2.

Februāris

0,00

0,0

3.

Marts

0,00

0,0

4.

Aprīlis

2 500,00

10,9

5.

Maijs

6 228,00

27,0

6.

Jūnijs

4 750,00

20,6

7.

Jūlijs

1 700,00

7,4

8.

Augusts

1 750,00

7,6

9.

Septembris

3 120,00

13,5

10.

Oktobris

290,00

1,3

11.

Novembris

0,00

0,0

12.

Decembris

2 700,00

11,7

Kopā:

23 038,00

100,00

(Aizpilda LSFP)

Federācijas paraksttiesīgā persona:

Gints Gailis
(paraksts)

2019. gada 3.martā, Rīgā.

(vārds, uzvārds)

Saskaņots ar LSFP
2019.gada ____.___________
Dace Kārklīte
LSFP galvenā grāmatvede

Latvijas

Aerokluba

(Organizācijas nosaukums)

2019.gada finansēšanas PLĀNS
dotācijas (saskaņā ar kritērijiem) saņemšanai
no VKS ziedojuma līdzekļiem
saskaņā ar 2019.gada ____. ______________ līgumu Nr. 2.2.2.1 - 19/_____
Nr.

Mēnesis

Summa, EUR

%

1.

Janvāris

0,00

0,0

2.

Februāris

0,00

0,0

3.

Marts

0,00

0,0

4.

Aprīlis

4 390,00

34,0

5.

Maijs

5 169,00

40,1

6.

Jūnijs

1 595,00

12,4

7.

Jūlijs

0,00

0,0

8.

Augusts

1 750,00

13,6

9.

Septembris

0,00

0,0

10.

Oktobris

0,00

0,0

11.

Novembris

0,00

0,0

12.

Decembris

0,00

0,0

Kopā:

12 904,00

100,00

Samaksāts
(Aizpilda LSFP)

Federācijas paraksttiesīgā persona:

Gints Gailis
(paraksts)

2019. gada 3.martā

(vārds, uzvārds)
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SATURS

VADĪBAS ZIŅOJUMS

3

BILANCE

5

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

6

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS

7

ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI

8

PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM IZDEVUMIEM NO VISPĀRĒJIEM
ZIEDOJUMIEM
9
2018.GADA ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

10

PIELIKUMS

11

REVIDENTA ZIŅOJUMS

13
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Saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808

Vadības ziņojums
pie 2018.gada pārskata
1. Biedrības nosaukums un juridiskā adrese :
Biedrība “Latvijas Aeroklubs“
Kadiķu ceļš 64, Jelgava, LV-3002
Kontaktadrese: Kadiķu ceļš 64, Jelgava, LV 3002
2. Sabiedriskā organizācija “Latvijas Aeroklubs” (turpmāk – LAK) dibināta 1991.gada
2.martā. 2005. gadā SO “Latvijas Aeroklubs” tiek pārveidota par biedrību “Latvijas
Aeroklubs” un ierakstīta LR UR biedrību un nodibinājumu reģistrā 10.maijā, izsniedzot
apliecību Nr. B 002134. Biedrības reģistrācijas numurs 40008028899.
Saskaņā ar Sporta likuma pārejas noteikumu 8.pantu LAK iziet procedūru par federācijas
atkārtotu atzīšanu un saņem federācijas atzīšanas apliecību Nr.17 no 2010.g. 08.
septembra, kas apliecina LAK tiesības vadīt un koordinēt darbu aviācijas sporta veidos
Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Pasaules Aviācijas sporta federācijā (World Air Sports
Federation – FAI);
3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums)
LAK pārvaldes institūcija ir Biedru sapulce, izpildinstitūcija ir LAK Valde, kas sastāv no 3
valdes locekļiem, kurus ievēl uz 4 (četriem) gadiem.
No 2018. gada 14. marta Biedrības amatpersonas ir :
1. Arnis Bača, personas kods 121057-10809, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi;
2. Viktors Rošonoks, personas kods 190652-10923, ar tiesībām pārstāvēt biedrību
atsevišķi;
3. Gints Gailis, personas kods 280570-13414, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi.
No 2018. gada 14. aprīļa Biedrības Valdes priekšsēdētājs ir Gints Gailis personas kods
280570-13414, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi.
4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no
iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm.
LAK mērķi:
- koordinēt Latvijā reģistrēto aviācijas sporta federāciju/biedrību darbību;
- pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses;
- pārstāvēt Latviju aktīvā biedra statusā Pasaules Aviācijas sporta federācijā (FAI);
- popularizēt aviācijas sporta veidus, veidot labvēlīgu vidi tehnisko sporta veidu
attīstībai, līdz ar to sekmējot inženiertehnisko zinību izplatību jaunatnes vidū;
- sakārtot aviācijas sporta un rekreācijas jomu valstī, sadarbojoties ar valsts
institūcijām šīs jomas normatīvo aktu izstrādē.
Arī pārskata gadā LAK joprojām ir aktīvā biedra statusā Pasaules Aviācijas sporta
federācijā (FAI), kas tika atjaunots 1992.gada 1.maijā. LAK darbības metodes ir: masu
mēdiju, sabiedrības un LAK biedru informēšana par aviācijas sporta veidu un LAK
aktivitātēm; festivālu, sacensību, apmācību, semināru un citu pasākumu organizēšana,
saimnieciskās darbības veikšana LAK mērķu īstenošanai Latvijas likumdošanas aktos
noteiktajā kārtībā.
4.1. Biedrības svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas:
Savu mērķu īstenošanai LAK 2018.gadā veicis vairākus pasākumus:
- nodrošināta Latvijas vadošo sportistu dalība Pasaules un Eiropas čempionātos un
Pasaules kausu izcīņas sacensībās;
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-

nodrošināta Latvijas pārstāvju piedalīšanās Starptautiskās Aviācijas sporta federācijas
konferencēs;
- organizētas starptautiskas aviācijas sporta sacensības Latvijā Lidmodeļu sporta un
Raķešu modelisma sporta kategorijās;
- augstu sasniegumu sporta kritērijiem atbilstošus rezultātus starptautiskajā arēnā
atskaites periodā uzrādījuši Toms Īvāns, Kārlis Gross, Oskars Raudiņš, Lauris
Pumpurs, Māris Brakovskis, Tomass Pētersons, Viktors Rošonoks, Kristīne Vēvere,
Gustavs Kavacs, Ēriks Kočuncs, Vladislavs Dreijers, Jakaterina Demčenko, Arvis
Bitāns, Raivo Lupiks, Edgars Ževnerovičs u.c.
- organizēta un veikta piedalīšanās Eiropas Sporta nedēļas pasākumos ar LSFP un IZM
atbalstu Tartu Call projekta ietvaros;
- realizēts dzīvē lidojumu drošības seminārs ar LSFP un IZM atbalstu.
5. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem
5.1 Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes, pamatlīdzekļu uzskaites
vienību derīgās lietošanas laiku (gados) nosaka biedrības valde ar rīkojumu.
Pamatlīdzekļu atlikusī bilances vērtība ir 0.00 (nulle) EUR.
6. Informācija par fondiem - rezerves fonds.
Tā kustība atspoguļota pielikumā.
6.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās:
2018. pārskata gada beigās biedrības rezerves fonds ir 5 190 EUR, gada sākumā 1 173
EUR.
6.2. Fondu līdzekļu samazinājums 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:
2018. pārskata gadā biedrības ”Latvijas Aeroklubs” rezerves fonds palielināts par
ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķināto starpību 4 017 EUR.
7. Informācija par nodokļiem un nodevām
7.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un
nodevu veidiem:
Nav.
7.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi,
norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm:
Nav.
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.
Biedrībai nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.
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.
Biedrība nav izsniegusi garantijas, nav ņēmusi aizņēmumus un nav veikusi citas darbības,
kuru dēļ ir vai varētu rasties saistības un finanšu riski.
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.
Pārskata gadā biedrība nav izmaksājusi algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem
10. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba
algas kopsumma:
2018. gadā Biedrībai nav nodarbināti darbinieki ar kuriem ir noslēgti darba līgumi.
4

Biedrība “Latvijas Aeroklubs”
Vien.reģ.Nr.40008028899

2018 .gada pārskats

11. Informācija par saņemtām dotācijām un to izlietojumu
Latvijas Sporta federāciju padome EUR 40 991
Izlietojums:
VB Finansējums Latvijā organizētām sacensībām – EUR 34 015;
VB Finansējums starptautiskām sacensībām- EUR 4 295;
VB Finasējums dalībai semināros un kongresos – EUR 2 681
Rīgas pilsētas pašvaldība
EUR 560,
Izlietojums:
atbalsta dotācija sportistiem V. Dreijera un J. Demčenko startam Eiropas čempionātā F-1
12. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem (atsevišķi par
katru pamatlīdzekļu veidu)
Nav
12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās
Nav
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
Nav
Biedrības valdes priekšsēdētājs
2019. gada 20. martā

Gints Gailis
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Bilance
Aktīvs
1. Ilgtermiņa ieguldījumi

Piezīmes 31.12.2018.
EUR

II. Debitori
Pārējie debitori
Nākamo periodu izmaksas
Debitori kopā
IV. Nauda
Apgrozāmo līdzekļu kopsumma
Bilance

1
2

6 00
3 85
9 85
42 05
51 90
51 90

Piezīmes

Pasīvs
I. Fondi
3. Rezerves fonds

3
Fondu kopsumma

III. Īstermiņa kreditori
3. Pārējie kreditori

31.12.2017.
EUR

31.12.2018.

Bilance

31.12.2017.

51 90
51 90

11 73
11 73

51 90

39 01
39 01
39 01
50 74

4
III. Kopsumma
Kreditoru kopsumma

1 21
26 51
27 72
23 02
50 74
50 74

Pievienotais pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Biedrības valdes priekšsēdētājs

G. Gailis

2019. gada 20. martā
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats
Piezīmes
I

II
III

IV
V
VI
VII

VIII

IX
X

Ieņēmumi
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas
gadskārtējās iemaksas
1. Biedru nauda
Kopā:
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Kopā:
Saņemtās dotācijas
1. No valsts budžeta saņemtās dotācijas
2. No pašvaldību budžetiem saņemtās dotācijas
Kopā:
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
1.Citi ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Citi ieņēmumi
1. Citi likumā atļautie ieņēmumi
Ieņēmumi kopā:
Izdevumi
Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai
1. Naudas maksājumi personām
2. Materiālu izdevumi
3. Algas un sociālās apdrošināšanas maksājumi
4. Citi ar sportu saistīti izdevumi
Kopā:
Nodokļi
1. Riska valsts nodeva
Kopā:
Izdevumi kopā:
Ieņēmumu un izdevumu starpība:

7

16 00
16 00

13 60
13 60

-

-

4 09 91
5 60
4 15 51

3 95 07
4 00
3 99 07

1 08 81
5 40 32

47 33
4 60 00

5

9 69

6

4 90 46
5 00 15

8 87
2 17
4 46 99
4 58 03

5 00 15
40 17

1
1
4 58 04
1 96

Gints Gailis

2019. gada 20. martā

2017

-

Pievienotais pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Biedrības valdes priekšsēdētājs
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats
par 2018. gadu
Mērvienība:
EUR

372

I. Atlikums pārskata gada sākumā
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma

0

Neierobežotai
Noteiktiem mērķiem
lietošanai
1.Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistra kods)
Tai skaitā:

KOPĀ:
2. Ārvalstu juridiskās personas (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr.)

0

KOPĀ:
0
3. Fiziskās personas (rezidenti) (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistra kods (personas kods)

0

0

KOPĀ:
0
4. Fiziskās personas (nerezidenti) (vārds, uzvārds, personas identifikācijas kods, valsts)
KOPĀ:

0

0

KOPĀ:

0

0

KOPĀ:

0

0

5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

6. Citi ziedotāji

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma
Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem
Sabiedriskā labuma darbībai
Citiem mērķiem un uzdevumiem
Administratīvajiem izdevumiem
Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem
KOPĀ:
IV. Atlikums pārskata gada beigās.
Pievienotais pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Biedrības valdes priekšsēdētājs

0
372
0
0
0
372

Gints Gailis

2019. gada 20. martā

8

Biedrība “Latvijas Aeroklubs”
Vien.reģ.Nr.40008028899

2018 .gada pārskats

Ziedotāji un dāvinātāji

Ziedotāja tips:

1.

NM
nosaukums:
Reģ.Nr./
ident. kods:
Nauda
(summa,
EUR):

Latvijas Republikā reģistrētās
fiziskās personas

NMR kods/
pers.kods:
Valsts:
Ārvalstu
adrese:

0

Mantiskā
(summa,
EUR)

0

Mērķis:

Komentārs:

Biedrības valdes priekšsēdētājs

Gints Gailis

2019. gada 20. martā
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Pārskats par administratīvajiem izdevumiem no vispārējiem ziedojumiem
Nr.
p.k.
1.
2.

3.

Pārskata gads

Rādītāja nosaukums
Saņemto vispārējo ziedojumu (ziedojumi, kuru izlietojuma mērķi
līgumā nav noteikti) kopsumma
Administratīvie izdevumi:
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 ienākuma nodokļa un
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
Izdevumi kopā

0
0
0
0

0

0
0

0

Biedrības valdes priekšsēdētājs

Gints Gailis
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2018. gada administratīvie izdevumi
1
2
3

Bankas pakalpojumi
IT pakalpojumi
Citi
Kopā

Biedrības valdes priekšsēdētājs

Gints Gailis

2019. gada 20. martā
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EUR
101
392
6
499
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PIELIKUMS
Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes
Vispārējie principi
Gada pārskats sastādīts saskaņā ar vispārīgiem grāmatvedības principiem, atbilstoši Latvijas
Republikas likumam “Par grāmatvedību” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada
3.oktobra noteikumiem Nr.808, un 2005.gada 4.janvāra noteikumiem Nr.11.
Gada pārskatā lietotā naudas vienība ir eiro (EUR) un skaitļi noapaļoti līdz veseliem skaitļiem.
Gada pārskats aptver laika posmu no 2018. gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.
Ārvalstu valūta
Kontu bilances ārvalstu valūtā pārrēķinātas eiro saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas noteikto
attiecīgās ārvalsts valūtas kursu pārskata gada pēdējā dienā. Iegūtā pozitīvā starpība uzskaitīta
ieņēmumos, bet negatīvā starpība ir norakstīta izdevumos, kas parādīts ieņēmumu un izdevumu
pārskatā.
1.

Pārējie debitori
2018
EUR

Norēķini par uzņēmējdarbības riska VN,d/a pārmaksa
Depozīts LMT
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem
Kopā

2017
EUR
1
120

600
600

121

2018
EUR
35
350
385

2017
EUR
35
2 616
2 651

Mērķfonds Rezerves fonds
EUR
EUR
0
1 173

Kopā
EUR
1 173

4 017

4 017

5 190

5 190

2018
EUR
Parādi norēķinu personām V. Koziols

2017
EUR
1 135

Parādi norēķinu personām

2 766

Kopā

3 901

2.

Nākamo periodu izdevumi

Mājas lapas uzturēšana
Dalība sacensībās par 2019 gadu
Kopā

3.

Informācija par fondiem

Gada sakuma
Palielinājums
Aprēķinātās
ieņēmumu
izdevumu starpības
Gada beigas

4.

Pamatfonds
EUR
0
un
0

0

Pārējie kreditori

12

Biedrība “Latvijas Aeroklubs”
Vien.reģ.Nr.40008028899
5.

2018 .gada pārskats

Materiālu izdevumi
2018
EUR

2017
EUR

439

284
185
5
400
13
887

Degviela
Materiālu norakstīšana (t.sk. apbalvošana)
Kancelejas preces
Grāmatvedības pakalpojumi
Citi (soda nauda; valūtas kursa svārstības)

84
400
46
969

Kopā
6.

Citi ar sportu saistīti izdevumi
2018
EUR

Maksājumi starptautiskajām organizācijām
Piedalīšanās sacensībās (komandējumu izdev.,dalības maksas starptautiskās

43 499

2017
EUR
350
43 233

sac.,, sacensību rīkošans izdev., utt.)

Telpu un zemes nomas maksa
Nomas maksa par sporta inventāru
Citi izdevumi
Sakaru pakalpojumi
Administratīvie izdevumi,
t.sk.:

306
4 320
422
499

IT pakalpojumi
Banku pakalpojumi
Citi

392
101
6

277
124

44 699

49 046

Kopā

7.

50
350
250
65
401

Aprēķinātie un samaksātie nodokļi
01.01.18.
Valsts riska nodeva
KOPĀ: 1

Aprēķināts

1

Soda
naudas

Samaksāts/
Atgūts

31.12.18.

(1 )

SAISTĪBAS:
PRASĪBAS: 1
7.2. Uz 31. decembri 2018. gadu Biedrībai nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu
parādu.

Biedrības valdes priekšsēdētājs
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