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Bilance

3 lpp.

Ieņēmumu un izdevumu pārskats

4 lpp.

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

5 lpp.

Detalizēta informācija par saņemto
ziedojumu izlietojumu

6 lpp.

Pārskats par administratīvajiem izdevumiem
no vispārējiem ziedojumiem

7 lpp.

Ziņojums

8 - 10 lpp.

Iepriekšējā gada darbības pārskats un
turpmākās darbības plāns

11- 15 lpp.

Pielikumi:
Revidenta atzinums
Amatas novada pašvaldības izziņa
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2016.gada pārskats

Bilance
31.12.2016. 31.12.2015.
AKTĪVS
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
I. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI
1. Nemateriālie ieguldījumi
I. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ
II. PAMATLĪDZEKĻI
1. Nekustamais īpašums
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
II. PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPSUMMA
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
I. KRĀJUMI
1. Nepabeigtie ražojumi
2. Avansa maksājumi par precēm
I. KRĀJUMI KOPĀ
II. DEBITORI
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
2. Nākamo periodu izmaksas
3. Pārmaksātie nodokļi
4. Citi debitori
II. DEBITORI KOPĀ
III. NAUDA
1. Nauda
III. NAUDA KOPĀ
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPSUMMA
BILANCE

3 000
3 000

0
0

4 816
64 131
68 947
71 947

5 704
25 456
31 160
31 160

46 173
666
46 839

41 566
3 861
45 427

0
51 776
630
5 609
58 015

0
12 474
19
44 072
56 565

159 208
159 208
264 062
336 009

94 142
94 142
196 134
227 294

315 938
315 938

184 762
184 762

2. KREDITORI
I. ĪSTERMIŅA KREDITORI
1. Pāradi piegādātājiem
2. Pārējie kreditori

10 766
963

10 569
2 289

3. Nākamo periodu ieņēmumi
4. Nodokli
5. Uzkrātās saistības
2. KREDITORI KOPSUMMA
BILANCE

0
298
8 044
20 071
336 009

23 975
0
5 699
42 532
227 294

PASĪVS
1. FONDI
1. Rezerves fonds
1. FONDI KOPSUMMA

LKSF prezidents ___________

Atis Strenga
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2016.gada pārskats

Ieņēmumu un izdevumu pārskats
31.12.2016

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.
40003047821
Siguldas Būvmeistars SIA
40003973540
Dole Marine SIA
40003051329
Ekju SIA

0
26 269

L-Ekspresis SIA

40103692371

8 000

Expotrans SIA

50003387231

6 200

Sigmen SIA

40003404243

10 350

Latvijas Fineris AS

40003094173

1 100

40003088497

619
0
458 391
233 827
149 691
58 973
150
9 900
1 650
3 000

Capital AS
III. Saņemtie mantojumi
IV. Saņemtās dotācijas
LR Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Olimpiskā komiteja
Latvijas sporta federāciju padome
Naukšēnu Novada Pašvaldība
Siguldas Novada dome
Rīgas Domes Izgl.,kulturās , sp.departaments
Saulkrastu pašv.agent.kultūras un sp.centrs
Stopiņu Novada Dome
Sējas Novada Dome
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
VI. Citi ieņēmumi
Sporta programmu finansējums
Latvijas Olimpiskā Vienība SIA
FIL Federation Internationale de Luge, Vācija
Citi ieņēmumi.
Citi ieņēmumi
VII. Ieņēmumi kopā.

90000022399
50008022421
40008022932
90009115247
90000048152
90000013606
90002556661
90000032857
90000032857

40003212111
Rathausplatz 9, D-83471

VIII. Izdevumi.
Materiālu izdevumi (sporta inventārs)
Algas
Naudas balva, sask.ar MK rīkojumu
Sociālās apdrošināšanas maksājumi.
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.
Sporta pasākumu organizēšana
Mācību-treniņu un sacensību izdevumi
Citi izdevumi
IX. Nodokļi.
X. Izdevumi kopā.
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība.
LKSF prezidents __________

31.12.2015

0
4 178
2 500
678
1 000

0
453 646
247 769
139 377
53 850
0
8 800
0
3 000
850

1 200
82 894
322 620
322 306
117 716
204 590
314
314
890 174

48 883
281 675
271 675
106 864
164 811
10 000
10 000
788 382

759 000
37 020
69 592
96 041
16 417
30 085
219 394
235 018
55 433
0
759 000
131 174

765 997
28 273
58 290
62 869
13 751
34 974
283 102
242 306
42 432
0
765 997
22 385

Atis Strenga
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2016.gada pārskats

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

I. Atlikums pārskata gada sākumā
t.sk. Mantiskais atlikums

610
610

(norāda iepriekšējos gados ziedojumos un dāvinājumos saņemtās naudas summas atlikuma un šādā veidā iegūtās mantas atlikuma vērtības
kopsummu pārskata gada sākumā)

II. Pārskata gadā saņemto
dāvinājumu kopsumma

ziedojumu

un

1. Latvijas Republikā reģistrētās fiziskas personas

26 269
Neierobežotai lietošanai
nauda

L-Ekspresis SIA, 40103692371
Expotrans SIA, 50003387231
Sigmen SIA, 40003404243
Latvijas Fineris AS, 40003094173
Capital AS, 40003088497
III. Ziedojumu
kopsumma

un

Noteiktiem mērķiem

manta
(vērtības
kopsumma)

nauda

manta
(vērtības
kopsumma)

8 000
6 200
10 350

dāvinājumu

Kopā
izlietojuma

24 550

1 100
619
1 719
25 868

Neierobežotai lietošanai

Noteiktiem mērķiem

25 868
1.
Statūtos
paredzētajiem
uzdevumiem
1.1. Sabiedriskā labuma darbībai

mērķiem

25 868
25 868

Federācijas mērķa programmas
nodrošināšanas izdevumi
Mantiskā ziedojuma nolietojums
1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem
2. Administratīvajiem izdevumiem
Algas
3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem
IV. Atlikums pārskata gada beigās
t.sk. Mantiskais atlikums

LKSF prezidents ___________

un

25 650
218

1 011
1 011

Atis Strenga

5

Biedrība “Latvijas Kamaniņu sporta federācija”
Vienotais reģistrācijas Nr.40008023548

2016.gada pārskats

Detalizēta informācija par saņemto ziedojumu izlietojumu
Sabiedriskā labuma darbība
Kamaniņu sportistu mācību treniņu procesa nodrošināšanas un organizācijas mērķu programmas
izdevumi.
Kamaniņu sporta Pasaules Kauss Siguldā 08.01.-10.01.2016.

Dokumenta
Numurs

Datums

Mu 176

06.01.2016.

Partneris

Piezīmes

Summa,
EUR

DROŠĪBAS KONSULTANTS,
SIA

Apsardzes pakalpojumi PK Sigulda
08.-10.01.16. rēķ.Nr.DKF4-01/2016
no 04.01.2016.

2 438.15

Mu 185

07.01.2016.

RXL COMPANY, SIA

Sacensību numuri PK Sigulda,
rēķ.Nr.RXL 160101 no 04.01.2016.

406.56

Mu 215

12.01.2016.

BRONZAS LĒJUMS, SIA

Apbalvojumi Bronzas Kamanas
izgatavošana PK Sigulda, rēķins no
08.01.2016. kopēja summa 1 538.22
eiro

778.24

Mu 238

20.01.2016.

FREELANCER, SIA

Tribīņu un TV stacijas nodrošinājums
08.-10.01.2016.PK Sigulda, rēķ.Nr.FL2016/01/01 no 14.01.2016.

Mu 228

Mu 597

20.01.2016.

21.11.2016.

30.12.2016.

30.12.2016.

30.12.2016.

TENT FOR EVENT BALTIC,
SIA

Pasākumu telts noma, uzstādīšana un
apkalpošana PK Sigulda,
rēķ.Nr.160017, 160018, 160019 no
13.01.2016.

SPORTA SPORTRECHLE
UND MARKETING
AGENTUR GMBH, Vācija

Sezona 2016/2017 licence TV, invoice
21369 no 11.11.2016.

Latvijas Fineris AS

Ziedojums-kamanu slieču apstrāde 9
komplekti, kamanu izgatavošanai
pav.Pav.LF16 007463 no 25.05.2016.

Dole Marine SIA

Capital AS

3 630.00

11 696.92

5 600.00

1 100.00

Mantiskā ziedojuma nolietojums
09.06.2015. - 31.12.2015.
(Laiva Pella mini ar airiem un duļļiem)

135.60

Mantiskā ziedojuma nolietojums
26.04.2016.-31.12.2016. (Dators
Capital NEO GX26)
KOPĀ

82.53

25 868.00
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Pārskats par administratīvajiem izdevumiem
no vispārējiem ziedojumiem
Nr.
p.k.

1

Rādītāja nosaukums

Saņemto vispārējo ziedojumu (ziedojumi, kuru izlietojuma mērķi līgumā nav
noteikti) kopsumma
Administratīvie izdevumi:

2

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 ___________

26 269

Atis Strenga
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Ziņojums
1.

Nosaukums un juridiskā adrese

Biedrība "Latvijas Kamaniņu sporta federācija"
Rīga, Tērbatas iela 83a, LV-1001
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 – Einars Fogelis, amatā no 29.12.2004.
LKSF ģenerālsekretāre – Dace Gods -Romanovska, amatā no 15.01.2009.
LKSF valdes loceklis - Aivars Kalniņš, amatā no 29.12.2004.
LKSF valdes loceklis – Pēteris Cīmanis, amatā no 05.02.2013.
LKSF valdes loceklis – Normunds Grava, amatā no 05.02.2013.
LKSF valdes loceklis – Juris Šics, amatā no 08.04.2014.
LKSF valdes locekle – Maija Tīruma, amatā no 14.11.2016.
LKSF valdes locekle – Dace Ābeltiņa, amatā no 14.11.2016.
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 ziedotāju piesaistīšanā. Nacionālās,
Junioru un Jauniešu izlašu nodrošināšana ar konkurētspējīgu sacensību un treniņu
tehniku, starptautiskajiem standartiem atbilstošu inventāru. Jauno sportistu atlase un
iesaistīšana Jaunatnes izlasē.
5.

Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas

Plānotie uzdevumi ir izpildīti. Nacionālā izlase, Junioru un Jaunatnes izlases
piedalījušās Latvijas un starptautiskajās mācību treniņu nometnēs, kā arī Latvijas un
starptautiskajās sacensībās. 2016.gadā uzrādītie rezultāti atbilst plānotajam, galvenais
akcents tika likts uz tehnikas sagatavošanu un fizisko sagatavotību, kā pamatmērķi
izvirzot Latvijas Nacionālās izlases dalību Starptautiska mēroga sacensībās un
gatavošanos Ziemas Olimpiskajām spēlēm Korejā 2018. gadā, kā arī Jaunatnes izlases
dalību II Jaunatnes Ziemas Olimpiskajām spēlēs Lillehammer, Norvēģija.
Latvijas Nacionālās izlases sasniegumi 2016.gada ietvaros. 2015./2016 gada sezonā.
46. FIL Pasaules čempionāts kamaniņu sportā Konigssee (GER), komandu sacensībās
– Elīza Cauce, Inārs Kivlenieks un divvietīgā ekipāža Andris un Juris Šici izcīnīja
sudraba godalgu. 47. FIL Eiropas čempionātā, kas norisinājās Altenberg (GER) Elīza
Cauce izcīnīja sudraba medaļu. Startējot komandu sacensībās Elīza Cauce, Artūrs
Dārznieks un brāļi Šici izcīnīja sudraba godalgu. Savukārt Oskars Gudramovičs un
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Pēteris Kalniņš Viessmann Pasaules kausa posmā Winterbergā (GER) izcīnīja bronzas
godalgu un Siguldas posmā sudraba godalgu. Startējot Nācija kausa sacensībās brāļi
Andris un Juris Šici Siguldas posmā izcīnīja 1.vietu divvietīgo ekipāžu konkurencē.
Dārznieks Artūrs vīriešu konkurencē izcīnīja 3.vietu.
Sprinta kausa sacensībās Oberhof (GER) Andris un Juris Šici izcīnīja bronzas godalgu.
2016./2017.gada sezonas ietvaros Latvijas Nacionālā izlase startējot Viessmann
pasaules kausa posmos sasniedza labus rezultātus. Viessmann pasaule kausa posmā
Park City (USA) divvietīgo ekipāžu konkurencē Andris un Juris Šici izcīnīja 2.vietu.
Startējot Nāciju kausa sacensībās Ulla Zirne izcīnīja 2.vietu Lake Placid (USA),
divvietīgā ekipāža Oskars Gudramovičs/ Pēteris Kalniņš – 2.vieta Nāciju kausa
sacensībās divvietīgām ekipāžām Winterberg (GER), savukārt Riks Kristens Rozītis
Winterbeg vīriešu konkurencē izcīnīja 2.vietu.
Arī Nacionālā Junioru un Jauniešu izlase, startējot starptautiskās kamaniņu sporta
sacensībās, uzrādīja teicamus rezultātus. 2015./2016.gada sezonas galvenās sacensības
bija II Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās spēlēs Lillehammer (NOR), Kristers Aparjods,
pirmo reizi kamaniņu sporta vēsturē JZOS izcīnīja zelta medaļu, Anda Upīte ierindojās
9.vietā, tādu pašu rezultātu uzrādīja arī divvietīgā ekipāža Aksels Tupe un Kaspars
Šļahota. Komandu stafetē izcīnīta augstā 5.vieta. Kristres Aparjods visas sezonas
ietvaros uzrādīja teicamus rezultātus – 37. FIL Junioru Eiropas čempionātā (Altenberg
GER) – 3.vieta 31.FIL Junioru Pasaules čempionātā (Winterberg GER) – 2.vieta.
Sezonas Junioru Pasaules kausa kopvērtējuma 2.vieta.
Kā arī 2016. gada janvārī Siguldā tika noorganizēts Viessmann Pasaules kausa 5.posms
kamaniņu sportā. Šīs sacensības pulcēja Latvijā pasaules labākos kamaniņbraucējus un
tika translētas visos lielākajos sporta kanālos. Pasaules kausa sacensību TV reitingi
sasniedza jaunus rekordus. Sižetu par sacensībām no Latvijas ZDF TV noskatījās 4,1
miljons skatītāju. Kopējais skatītāju skaits sasniedza 42.580.000, kas ir viens no
pasaules kausa augstākajiem reitingiem. Tāpat LKSF ir noorganizējuši vietējā mēroga
sacensības kamaniņu sportā- Latvijas Kausa sacensības, Latvijas Čempionātu
kamaniņu sportā, Jaunatnes Meistarsacīkstes un Prezidenta kausu kamaniņu sporta
starta rāvienos.
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
17 759
3 088
25 896
122 859

1211 "Ēkas"
1212 "Zeme"
1121 "Nemateriālie ieguldījumi"
1231 "Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs"
Summa, EUR

169 602

Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc (lineārās) metodes, lietojot pamatlīdzekļu
nolietojuma plāna uzņēmumā apstiprinātās summas.
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7.

2016.gada pārskats

Informācija par fondiem:

7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās
Atlikums pārskata gada sākumā
Atlikums pārskata gada beigās

184 762
315 938

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

8.

131 176

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
Samaksātais darba devēja VSAOI
Samaksātais IeIN (no darbinieku algām)
Aprēķināta uzņēmējdarbības riska nodeva
Aprēķināts īpašuma nodoklis

Summa, EUR

7 307
16 417
12 334
37
7
36 102

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
bruto darba algas kopsumma

LKSF prezidents ___________

9
70 167

Atis Strenga
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2016.gada pārskats

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības
plāns
I. Vispārīgā daļa.
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
 izglītības atbalstīšana
 cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība

 zinātnes atbalstīšana

 pilsoniskās sabiedrības attīstība

 vides aizsardzība

 veselības veicināšana

 trūcīgo un sociāli
mazaizsargāto personu grupu
sociālās labklājības celšana

 slimību profilakse
 palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas
situācijās

 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
11
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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
 bērni
 no vardarbības cietušās personas
 Starptautiskā sabiedrība saistībā ar Latvijas atpazīstamību caur sportu.

4. Informācijas saņemšanai:
juridiskā adrese: Tērbatas iela 83a, Rīga, LV-1001
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

II. 2015.gada darbības pārskats
5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes
kalendārā gadā (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 2016./2017. gada ziemas sezonai
• Realizēta programma Jauniešu dalībai 2016.gada Jaunatnes Ziemas Olimpiskajām spēlēm
Lillehammer, Norvēģija . Sasniegti izcili rezultāti, pirmo reizi Latvijas kamaniņu sporta vēsturē
Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīta zelta godalga.
• Noorganizēts 2016.gadā - Viessmann pasaules kauss kamaniņu sportā. Veiksmīgi realizēti
organizatoriskie procesi FIL Junioru Pasaules čempionātam kamaniņu sportā, kurš norisināsies
Siguldā 2017.gada februāra mēnesī un Viesssmann Pasaules kausa 5.posmam, kurš norisinājās
Siguldā 2017.gada janvārī. Uzsākta sagatavošanās 2018.gada Eiropas čempionāta projekta
realizācijai Siguldā, Latvijā.
•Nacionālās kamaniņu sporta izlases dalības nodrošināšana Pasaules kausa Kamaniņu sportā
posmu sacensībās, Eiropas un Pasaules čempionātos – 10 trases visā sacensību sezonas garumā.
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Uzsākta aktīva Ziemas Olimpisko spēļu Korejā sagatavošanās programma.
•Nacionālās kamaniņu sporta junioru un jauniešu izlases dalības nodrošināšana Pasaules junioru
kausa Kamaniņu sportā posmu sacensībās, Eiropas un Pasaules čempionātā – 7 trases visā
sacensību sezonas garumā .u.c.
6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa
grupu un attiecīgajā jomā
• Latvijas Nacionālā izlase 2016.gada ietvaros uzrādīja teicamus sportiskos rezultātus. Galvenais
sezonas uzdevums, dalība Pasaules un Eiropas čempionātos. Sasniegtie rezultāti 46. FIL Pasaules
čempionāts kamaniņu sportā Konigssee (GER), komandu stafete – Elīza Cauce, Inārs
Kivlenieks un divvietīgā ekipāža Andris un Juris Šici – 2.vieta. 47. FIL Eiropas čempionāts,
Altenberg (GER), Elīza Cauce izcīnīja – 2.vietu. Startējot komandu stafetē - Elīza Cauce,
Artūrs Dārznieks un brāļi Šici izcīnīja -2.vietu..
• Arī Latvijas Nacionālās Junioru un Jauniešu izlases 2016.gada ietvaros uzrādīja teicamus
rezultātus. Galvenais uzsvars tika likts uz Jaunatnes Ziemas Olimpiskajām spēlēm Lillehammer
(Norvēģija), kur Kristers Aparjods izcīnīja 1.vietu. Kristres Aparjods visas sezonas ietvaros
uzrādīja teicamus rezultātus – 37. FIL Junioru Eiropas čempionātā (Altenberg GER) – 3.vieta
31. FIL Junioru Pasaules čempionātā (Winterberg GER) – 2.vieta. Sezonas Junioru Pasaules
kausa kopvērtējuma 2.vieta.
• Noorganizēts Viessmann Pasaules kausa posms kamaniņu sportā, kas Siguldā pulcēja pasaules
labākos sportistus. Sacensības tika atspoguļotas visos pasaules lielākajos sporta TV kanālos un
sasniedza jaunus rekordus TV skatītāju reitingos. Protams arī Latvijas atklātā Čempionāta
kamaniņu sportā organizēšana – Sigulda (Latvija), kā arī Latvijas kausa sacensības Siguldā. Šīs
sacensības nodrošināja lielāko Latvijas labāko kamaniņu sporta atlētu atpazīstamību, kā arī
uzskatāmi demonstrēja Latvijas jauniešiem augstu sporta rezultātu sasniedzamību arī ar Latvijā
pašlaik pieejamajiem līdzekļiem.
•Nacionālās kamaniņu sporta izlases dalības nodrošināšana Pasaules kausa Kamaniņu sportā
posmu sacensībās un Pasaules čempionātā. Rezultāti www.fil-luge.org un www.kamanas.lv
•Nacionālās kamaniņu sporta junioru un jaunatnes izlases dalības nodrošināšana Pasaules junioru
kausa Kamaniņu sportā posmu sacensībās, Eiropas un Pasaules čempionātos
7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
dibinātāju/biedru skaits: 9
iesaistīto personu skaits: 160
sabiedriskā labuma guvēju skaits: neierobežots (visi Latvijas iedzīvotāji)
8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 26 269 eiro.
kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 25 868 eiro, tai skaitā:
- sabiedriskā labuma darbībai 25 868 eiro.
- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu
kopsummas 0.00 eiro.
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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 (6 pārstāvji no Latvijas) un realizējot kopējus starptautiskus
projektus ar Austrāliju un Franciju(starptautiskas sacensības, treniņnometnes, treneru un tiesnešu
semināri).
10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
•Finansējuma nepietiekamība mērķu sasniegšanai – Latvijas Kamaniņu sporta federācijai pašlaik
nav pietiekama finansējuma, lai nodrošinātu iespēju iesaistīties kamaniņu sportā visiem jauniešiem,
kas patiesi to vēlas;
•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.

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 Pasaules Junioru čempionāta kamaniņu sportā sacensību organizēšana – Sigulda (Latvija),
2017. gads
• Viessmann Pasaules kausa posma sacensību organizēšana – Sigulda (Latvija), 2017. gads.
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• Latvijas čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu kamaniņu sportā organizēšana katru sezonu;
• Latvijas Jaunatnes izlases dalības nodrošināšana starptautiskajās treniņnometnēs un
starptautiskajās sacensībās –visās sacensības, katras sezonas garumā;
• Nacionālās kamaniņu sporta izlases dalības nodrošināšana Pasaules kausa Kamaniņu sportā
posmu sacensībā, Eiropas un Pasaules čempionātos – visā sacensību sezonas garumā, katru gadu;
• Nacionālās kamaniņu sporta Junioru izlases dalības nodrošināšana Pasaules junioru kausa
Kamaniņu sportā posmu sacensībās un Pasaules čempionātā – 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)
• Eiropas čempionāta kamaniņu sportā organizēšana – 2018.gads.
• Nacionālās kamaniņu sporta izlases dalības nodrošināšana XXIII Olimpiskajā spēlēs –
Phjončhanā, Dienvidkorejā- 2018.gads.
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)
• Viessmann Pasaules kausa sacensību organizēšana – Sigulda (Latvija), 2017.gada janvārī
•Latvijas Jaunatnes izlases dalības nodrošināšana starptautiskajā treniņnometnē un starptautiskajās
sacensībās – 7 trases visā sacensību sezonas garumā;
•Nacionālās kamaniņu sporta izlases dalības nodrošināšana Pasaules kausa Kamaniņu sportā
posmu sacensībās – visā sacensību sezonas garumā;
•Nacionālās kamaniņu sporta junioru izlases dalības nodrošināšana Pasaules junioru kausa
Kamaniņu sportā posmu sacensībās un Pasaules čempionātā – 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 racionālāku līdzekļu izlietojumu un veiksmīgāku sponsoru piesaisti nākamā Olimpiskā
cikla ietvaros
• Plānojam Latvijas sportistu dalību XXIII Olimpiskajās spēlēs Phjončhanā, Dienvidkorejā pilnas
komandas sastāvā – 3 vīrieši vieninieki, 3 sievietes vieninieki un divas divvietīgās ekipāžas.

LKSF prezidents __________/ Atis Strenga /
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