
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008143066
Nosaukums LATVIJAS PETANKA SPORTA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2019

1. Organizācijas darbības mērķis
1.1.Uz brīvprātības principiem apvienot sporta biedrības un juridiskās personas, kuras atbalsta un
vēlas nodarboties, attīstīt un popularizēt petanku (petanque) un citas ar petanku saistītas sporta un
veselības aktivitātes. 2. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu. 3. Veikt sabiedrības labuma funkcijas:
tālākizglītības un sporta-atpūtas masu pasākuma organizēšanu. 4. Palīdzēt radīt nepieciešamos
apstākļus petanka sportaveida attīstībai Latvijā un sekmēt sportisko rezultātu izaugsmi. 5.
Veicināt jaunatnes iesaistīšanu petanka (petanque) sporta veidā. 6. Veicināt biedru sportiskās
meistarības izaugsmi un augstu sportisko rezultātu sasniegšanu, atbalstīt un rosināt sportiskās
aktivitātes, kas nav pretrunā ar statūtiem un LR likumdošanu. 7. Sadarboties ar valsts, pašvaldību,
privātajām un sabiedriskajām institūcijām sporta attīstības un veselīga dzīvesveida organizēšanas
jomā, iesaistīt Biedrības darbībā un tās mērķu īstenošanā dažādu profesiju un institūciju
pārstāvjus.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
9 - Sporta atbalstīšana

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
1 - Ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
2 - Nepilnās ģimenes
3 - Cilvēki ar invaliditāti
4 - Personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu
5 - 15-25 gadus veci jaunieši
14 - Ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti
15 - Bērni

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Krastupes iela 10–54, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
kontaktadrese Krastupes iela 10–54, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
tālruņa numurs 20209596
faksa numurs
e-pasta adrese sidlovskavelta@inbox.lv
mājaslapa

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)
Biedrības „UPESCIEMA WARRIORS” 2019.gada uzdevumi bija jauniešu regbija apmācība,
regbija un petankas turnīru/pasākumu organizēšana Latvijā. Tika organizēts 6. Warriors Cup, kur
dalību ņēma 57 divnieku komandas un 44 trijnieku komandas ar 150 dalībniekiem no tādām
valstīm kā Mongolija, Somija, Baltkrievija, Krievija, Polija, Lietuva, Igaunija, Ukraina,
Lielbritānija

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
“Warriors” kausā 3. V. trijniekiem, Latvijas čempionātos vīriešu vieniniekos 1.v., sieviešu
vieniniekos 2.v., sieviešu divniekos 2.v., vīriešu trijniekos 3.v., MIXs 1.v, TIRā vīriešiem 2.v.,
TIRā junioriem 2.v. un 3.v., kausa izcīņā 1.v.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 3
7.2 iesaistīto personu skaits 45
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 1200

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums

1/2



III. Turpmākās darbības plāns 

8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 0 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 0 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 0 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
1.Sadarbības ar Pierīgas un citām novadu pašvaldībām.
2.Upesciema Warriors piedalījās Eiropas Sporta Nedēļas pasākuma.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Upesciema Warriors galvenā problēma ir slēgto sporta haļļu neesamība, lai sasniegtu
augstvērtīgākus rezultātus mēs aktīvi spēlējam tikai pavasara, vasaras sezonā. Tāpēc esam spiesti
starpsezonā izmantot telpas, kuras neatbilst petankas spēles prasībām. Šī iemesla dēļ mēs
nevaram organizēt lielas Starptautiskas sacensības, kas veicinātu šī sporta veida popularitāti.

11. Organizācijas darbības mērķis
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)
1. Daudzfunkcionālais centrs ”Solis augšup”. Pusaudžiem ar garīga rakstura traucējumiem
tika prezentēta petankas spēle.
2. Eiropas Sporta nedēļas ietvaros tika rīkotas sacensības un popularizēta petanka spēle
iesācējiem.
3. Izveidot halli ziemas sezonas treniņiem.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1 . Organizēt starptautiskus turnīrus (Warriors CUP) piesaistot dalībniekus no Lietuvas,
Igaunijas, Somijas, Polijas, Krievijas, Ukrainas, Mongolijas, Francijas, Baltkrievijas.
2. Risināt jautājumu par treniņu apstākļu uzlabošanu ziemas sezonā.
3. Iesaistīt ar petankas spēli saistītajās aktivitātēs cilvēkus ar īpašām vajadzībām(1,2,3-grupas
invalīdi)
4. Iesaistīt ar petankas spēli saistītajās aktivitātēs jauniešus (bērnunami).
5. Iesaistīt ar petankas spēli saistītajās aktivitātēs jauniešus (garīga rakstura traucējumi).

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)
1 . Piedalīties Latvijas Čempionātos.
2. Piedalīties Eiropas un Pasaules čempionātos
3. Iesaistīties Eiropas klubu kausa izcīņā.
4. Organizēt turnīrus jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Veicināt jaunu spēlētāju piesaisti.
2. Organizēt petanka spēles apguvi jauniešiem bērnunamos.
3. Organizēt petanka spēles apguvi jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem.
4. Organizēt petanka spēles apguvi invalīdiem sadarbībā ar Latvijas paraolimpisko komiteju.
5. Organizēt seminārus par petanka popularizēšanu.

Vadītājs Juris Silovs
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Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008143066
Nosaukums LATVIJAS PETANKA SPORTA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese Krastupes iela 10–54, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Taksācijas periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008143066 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008143066 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Debitori 120 0 24
IV. Nauda 140 543 845
Apgrozāmie līdzekļi 80 543 869
Kopā aktīvi 150 543 869

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Pamatfonds 20 509 509
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 360 -386
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 -326 746
3. Rezerves fonds 40 34 360
I. Fondi 10 543 869
Kopā pasīvi 120 543 869
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008143066 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 6 238 3 731
IV. Saņemtās dotācijas. 40 9 225 6 862
1. Naudas maksājumi personām. 90 11 303 8 457
2. Materiālu izdevumi. 100 1 591 642
6. Citi izdevumi. 140 2 895 748
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 15 463 10 593
IX. Izdevumi. 80 15 789 9 847
XI. Izdevumi kopā. 160 15 789 9 847
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -326 746
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008143066 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008143066 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs
Sertifikāta numurs
Komentārs

4/6



Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008143066 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

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

Kopā 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008143066 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinojums 2019.g..docx
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums REVIDENTA ATZINUMS PETANKA.docx
4

Sagatavoja JURIS SILOVS
E-pasts jurissilovs.upesciems@gmail.com
Tālrunis 29122363
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BIEDRĪBA  LATVIJAS PETANKA SPORTA FEDERĀCIJA

Reģ.Nr.40008143066

ZIŅOJUMS

pie 2019.gada pārskata

1.Organizācijas pilns nosaukums: BIEDRĪBA LATVIJAS PETANKA
SPORTA FEDERĀCIJA

2.Organizācijas reģistrācijas numurs: 40008143066  datums
2014.gada 17.marts.

3.Organizācijas juridiskā adrese: Krastupes iela 10-54, Ādažu
nov,LV-2164

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

Juris Silovs p.k. 261065-13118, amatā stāšanās datums:
2016.gada 24.maijs

Edgars Silovs p.k. 031192-13104, amatā stāšanās datums:
2016.gada 24.maijs

Ivars Dzenītis p.k. , 100764-12968, amatā stāšanās datums:
2016.gada 24.maijs

Aida Pētersone p.k. , 210155-11640, amatā stāšanās datums:
2017.gada 09.februāris

Aividss Švarcs p.k. 310763-12513 , amatā stāšanās datums:
2018.gada 6.janvārī

Kristaps Stepiņš p.k. 020300-20328, amatā stāšanās datums:

2019. gada 23. novembrī



5.Latvijas petanka sporta federācija nemaksā atlīdzību valdes
loceklim.

6. Iesaistīto personu skaits -150 cilvēki.

7. Sabiedriskā labuma guvēju skaits – 1200.

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

Biedrības Latvijas Petanka sporta federācija 2019.gada
uzdevumi bija jauniešu apmācība, petankas turnīru/pasākumu
organizēšana Latvijā. Biedrības galvenās darbības metodes ir
petankas turnīru organizēšana gan iekšzemes, gan starptautiskā
līmenī un dalība starptautiskās sacensībās petankā, ko organizē
Eiropas petankas federācija un Pasaules petankas federācija.

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

1. Biedru dalība starptautiskās sacensībās (Eiropas
čempionātos, Pasaules čempionātos)

1.1. Dalība Pasaules čempionātā sievietēm trijniekos
Kambodžā, Ginta Miglāne, Laura Miglāne, Eva Martinsone
izcīna 25.-32. vietu.

1.2. Dalība Pasaules čempionātā sievietēm TIRā Kambodžā,
Ginta Miglāne izcīna 30. vietu.

1.3. Dalība Eiropas čempionātā vīriešiem trijniekos Bulgārijā,
Edgars Silovs, Raido Blumbergs, Andris Padrevics, Nauris
Bogdanovičs izcīna 29. vietu.

1.4. Dalība Eiropas čempionātā veterānu trijniekos Bulgārijā,
Vilnis Frēlihs, Agita Lejniece, Egils Lejnieks, Ivars Dzenītis izcīna
14. vietu.



1.5. Dalība Eiropas čempionātā vīriešiem TIRā Bulgārijā, Edgars
Silovs izcīna 17. vietu.

1.6. Dalība Pasaules čempionātā junioru trijniekos Kambodžā,
Ando Paļeļunas, Bruno Paļeļunas, Andreijs Broks izcīna 29.
vietu.

1.7. Pasaules čempionātā Spānijā, Juris Silovs, Edgars Silovs,
Lelde Stūre, Jekaterina Soika izcīna

 32. vieta jauktajās dubultspēlēs
 14. vieta sieviešu dubultspēlēs
 25. vieta vīriešu dubultspēlēs
 24. vieta vīriešu vienspēlēs

1.8.Dalība Eiropas klubu čempionāta finālā Francijā, kur
“Upesciema” klubs izcīnīja 14. vietu. Komandas sastāvā: Ginta
Miglāne, Jekaterina Soika, Māris Miglāns, Juris Keišs, Gints
Mistris, Dzintars Seilis.

10 .Naudas maksājumi personām – noslēgti sadarbības līgumi
ar biedrībam Upesciema petanka klubs, sporta klubs Boule,
sporta klubs Upesciems, sporta klubs Warriors, Lapmežciemsa
Vikings, Ventspils kērlinga klubs, Rīgas petanka,Petanka Ērģeme
klubs piedalīšanai Pasaules čempionātos, Latvijas Čempionātos,
Eiropas čempionātos. Biedrības Latvijas Petanka sporta
federācija 2018.gada izdevumi bija petankas turnīru/pasākumu
organizēšana Latvijā, starptautiskā līmenī un dalība
starptautiskās sacensībās petankā, ko organizē Eiropas
petankas federācija un Pasaules petankas federācija.

11. 2019. gada Biedrībai Latvijas Petanka sporta federācija
ziedojumi un dāvinājumi nebija veikti.

Vadītājs:                               Juris Silovs



REVIDENTA ATZINUMS

Par biedrības „Latvijas petanka sporta federācijas” vienotais reģistrācijas
numurs 40008143066 2019.gada pārskatu.

Saskaņā ar “Gada pārskatu likumu” un MK noteikumiem Nr.808 „Noteikumi
par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” tika veikta gada
pārskata revīzija par 2019.gadu. Revidētie finanšu pārskati ietver Biedrības bilanci,
ziņojumu pie Gada pārskata, ieņēmumu un izdevumu pārskatu, pielikumi.

Par šiem finanšu pārskatiem atbildīga uzņēmuma vadība. Revidents atbild
par izteikto viedokli attiecībā par šo gada pārskatu, pamatojoties uz izlases veidā
veikto revīziju.

Pārbaude veikta saskaņā ar vispārpieņemtajiem revīzijas standartiem, kas
paredz grāmatvedības dokumentu pārbaudi un citas revīzijas darbības, kuras atzītas
par nepieciešamām. Standarti nosaka, ka revīzija jāplāno un jāveic tā, lai iegūtu
pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver
pārskatos norādīto summu un skaidrojumu pamatojuma pārbaudi izlases veidā.
Revīzija ietver arī grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto
pieņēmumu, kā arī kopējās finansu pārskatu izklāsta formas izvērtējumu.

Biedrības vadība ir sniegusi visas pieprasītās ziņas un paskaidrojumus.
Biedrības “Latvijas petanka sporta federācijas” finansiālo stāvokli

raksturojošie rādītāji uz 2019.gada 31.decembri:
- bilances kopsumma: 123 EUR;
- apgrozāmie līdzekļi (konta atlikums A/S Citadele banka): 543,53 EUR;
- ieņēmumu un izdevumu starpība: -326 EUR;
Gada pārskats sagatavots atbilstoši LR likumu “Par grāmatvedību” un “Gada

pārskatu likuma” prasībām, LR grāmatvedības standartiem, sniedz patiesu un
skaidru priekšstatu par Biedrības ”Latvijas petanka sporta federācija” līdzekļiem,
saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par ieņēmumiem un
izdevumiem pārskata
gadā.

Revidents:
Marina Ozola


