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Biedrība “LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA” 

Vadības ziņojums 

2020.gada darbības pārskatam 

 
2020. gads ne tikai hokejam, bet visai Latvijas sabiedrībai ir bijis izaicinājumu un pārbaudījumu pilns. Pasaulē valdošās 

pandēmijas dēļ sabiedrība ir spiesta pielāgoties jauniem ierobežojumiem, kas stipri ietekmējuši arī hokeja notikumus. 

Tomēr neskatoties uz šķēršļiem, Latvijas Hokeja federācija aizvadītajā gadā ir tupinājusi darbu pie hokeja popularizācijas 

un attīstības, kā arī veikusi aktīvas darbības, lai hokeja dzīve pēc iespējas ātrāk atgrieztos ierastās sliedēs.  

 

Gada gaidītākais notikums – hokeja pavasara Pasaules čempionāts nenorisinājās. Covid19 pandēmijas dēļ tika atcelti gan 

Pasaules čempionāts hokejā nacionālajai izlasei, gan arī U18 jauniešu izlasei, sieviešu izlasei un arī decembrī U20 turnīrs 

junioriem.  

 

Gan pavasarī, gan arī oktobrī smags trieciens Latvijas hokejam un sportam bija Covid19 izplatības mazināšanai Ministru 

kabineta apstiprinātie ierobežojumi, kas sākotnēji aizliedza sacensības, bet vēlāk arī pilnībā tika apturēti treniņi iekštelpās, 

radot negatīvu ietekmi uz bērnu un jauniešu attīstību, tautas sporta interesēm un infrastruktūras objektiem. 

 

Lai tiktu ievērotas visas jaunās epidemioloģiskās prasības, uz 2020./2021. gada sezonas sākumu visām līgām tika izstrādāti 

Covid-19 protokoli gan spēles dalībniekiem, gan apmeklētājiem, lai nodrošinātu drošu vidi treniņu un sacensību laikā. 

Ierobežojumiem pastiprinoties, tika izstrādātas vadlīnijas drošām individuālajām nodarbībām. Šīs vadlīnijas akceptēja arī 

IZM un stādīja to kā paraugu citām federācijām. 

 

Jau no pandēmijas sākuma LHF kopā ledus haļļu asociāciju un tās vadītāju Ēriku Miļunu veica saskaņotas darbības 

situācijas uzlabošanai – kopīga komunikācija ar atbildīgajām iestādēm, piedāvāti plāni par atbalsta mehānismiem. 

Ekonomikas ministrija saprot un pārzina situāciju, ka nepieciešams pielāgots atbalsts ledus hallēm, tomēr to izstrāde un 

ieviešana dzīvē joprojām palikusi ministrijas un Saeimas sporta apakškomitejas gaiteņos. Pašreizējais atbalsta mehānisms 

ledus hallēm dīkstāvē nav ne tuvu pietiekams, lai nosegtu izmaksas, kas nemazinās arī dīkstāves apstākļos, un to īpaši 

sāpīgi izjūt tieši privātās ledus halles. Mēs sagaidām no Ekonomikas ministrijas daudz pārdomātāku un precīzāku atbalsta 

mehānisma radīšanu, kuru īstenojot halles tiešām saņemtu atbilstošu atbalstu, lai neradītu riskus darbības turpināšanai.  

 

Latvijas Hokeja federācija veica aktīvu darbību, lai šos ierobežojumus uz sportu mīkstinātu – vairākkārtīgi uz Veselības un 

Izglītības ministrijām nosūtītas vēstules ar aicinājumu pārskatīt šos ierobežojumus, notikušas regulāras tikšanās ar 

ministriju pārstāvjiem un Saeimas deputātiem gan klātienē, gan attālināti. Kopīgi ar LSFP, LOK un LKSSA organizācijām 

izstrādāti ierosinājumi likuma izmaiņām. Pēc LHF ģenerālsekretāra ieteikuma LSFP kopsapulce pieņēma rezolūciju, kura 

aicina Latvijas MK nekavējoties atsākt sporta nodarbības iekštelpās. Šāds solis ir nepieciešams vispirms jau, lai mazinātu 

attālināto mācību radīto psiholoģisko spiedienu uz bērniem un jauniešiem, kā rezultātā ir būtiski iedragāta viņu mentālā 

veselība, palielinājusies bērnu apātija pret mācībām, agresivitāte, novērojami koncentrācijas spēju zudumi.  

Ilgtermiņā šis rada draudus ne tikai bērnu un jauniešu veselībai, bet arī visas nācijas attīstībai un, protams, ka rada draudus 

hokeja popularitātes attīstībai.  

 

LHF apzinās pandēmijas lielo un nelabvēlīgo ietekmi uz hokeja attīstību, veselību un cilvēku intereses mazināšanos pret 

fiziskām aktivitātēm, pandēmijas apstākļos aptuveni 37% Latvijas iedzīvotāju ir samazinājuši fiziskās aktivitātes, it īpaši 

jauniešu kategorijā, kas atstās lielu iespaidu ne tikai uz sporta nozari, bet arī visas tautas veselību. LHF ir ieguldījusi lielu 

darbu un arī turpmāk veiks aktīvas darbības, lai pēc iespējas ātrāk tos mīkstinātu vai pilnībā atceltu. 

 

Latvijas Hokeja Federācija kopā ar Māra Martinsona vadīto Bērnu un Jaunatnes hokeja attīstības komiteju 2020.gadā 

turpināja iesākto darbu pie Bērnu un jaunatnes hokeja čempionāta attīstības, kas jau atkal priecēja ar komandu un spēlētāju 

skaita pieaugumu, sasniedzot jaunus apvāršņus – 123 komandas uzsāka sezonu Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionātā 

hokejā, 11 komandas Junioru attīstības hokeja līgā. Vairākās vecuma grupās tika sadalītas dažādās grupas, lai nodrošinātu 

vienmērīgāku spēku samēru. Tika pamainīti noteikumi U11 vecuma grupā - balstoties uz pasaules prakses pieredzi un 

efektivitāti, šajā vecuma grupā spēles notika šķērsām laukumam, kas atļauj mazajiem hokejistiem pēc iespējas vairāk 

izmantot hokeja spēlei atvēlēto laiku prasmju un iemaņu pilnveidošanai. Kā arī pievērsta stingrāka uzmanība traumu 

mazināšanai, ierobežojot spēka spēli arī U13 vecuma grupā. Diemžēl bērnu un jaunatnes hokeja čempionāts pilnvērtīgi 

norisinājās tikai nepilnus divus mēnešus. 

 

Hokeja popularizācijas nolūkā pirmo reizi sadarbībā ar mūsu draugiem Maxima augusta beigās teju visās Latvijas ledus 

hallēs norisinājās Hokeja diena, kur ikviens bērns bez maksas varēja iemēģināt hokeja spēli, iepazīties ar vietējo klubu 

piedāvājumu un uzsākt hokejista ceļu. Pasākuma rezultātā sporta skolu un klubu rindas papildināja jauni audzēkņi. Plānots 

arī turpmāk organizēt šādus pasākumus. 
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Septembra beigās izdevās pilnvērtīgi aizvadīt vispārējās fiziskās sagatavotības testus Arkādijas stadionā, kur pulcējās 

gandrīz 500 bērnu no U11, U13 un U15 vecuma grupām, lai noskaidrotu labākos. Šādi testi un sacensības lieliski parāda 

jauno hokejistu fizisko attīstību un parāda, kādos aspektos nepieciešams progresēt. Tāpat, lai uzlabotu jauno hokejistu 

daudzpusību, tika aizvadīts pilotprojekts, kurā vairākas U13 vecuma komandas sacentās florbola un futbola spēlēs. 

 

2020. gadā kopā ar sadarbības partneri “Maxima Latvija” turpinājās jauno vārtsargu programma, kurā klubiem tiek 

dāvināts pilnvērtīgs vārtsarga ekipējums. 2020. gadā nodoti seši vārtsargu ekipējuma komplekti. 

 

Latvijas Hokeja federācija turpināja aktīvu darbu pie Vecāku asambleju organizēšanas. Tomēr pandēmijas dēļ oktobrī 

iecerētā Vecāku asambleja Ogrē tika atcelta. Ikdienas komunikācijā ar LHF Vecāku padomes priekšsēdētāju Andu 

Masaļsku notiek darbs sadarbībā ar vecāku padomi, skaidrojot jautājumus par bērnu un jauniešu hokeja attīstību. 

 

Viena no galvenajām Latvijas hokeja federācijas prioritātēm ir treneru apmācība. 2020. gadā tika aizvadīti divi treneru 

semināri ar zināmiem lektoriem no Latvija un ārzemēm. Februārī to vadīja Latvijas U18 izlases treneris un ilggadējais 

Latvijas hokeja izlases kapteinis Herberts Vasiļjevs, bet  augustā Ģirts Ankipāns, Oļegs Sorokins un Vilnis Klucis. Kopumā 

abus seminārus apmeklēja vairāk nekā 100 Latvijas treneri. 2020. gadā Latvijā bija sertificēti 209 hokeja treneri, tajā skaitā 

41 ar A kategoriju, 80 ar B un 40 ar C kategoriju, 39 sporta studiju absolventi un 9 sporta studiju studenti. 

 

Turpinājās darbs pie treneru metodisko materiālu izveidošanas hokeja nodarbību organizēšanai, plānošanai. Ir pabeigti 

materiāli līdz U15 vecumam ledus nodarbībām, to apraksts, pamatojums. Ir uzsākts apjomīgs darbs pie teorētisko un video 

materiālu izveidošanas vārtsargu treniņu programmām. Vārtsargu programmas izstrādē iesaistīti visi Latvijas labākie 

vārtsargu treneri, kā arī ārpus ledus nodarbību materiāla izveidošanai piesaistīts Latvijas Nacionālās izlases fiziskās 

sagatavotības treneris Ēriks Visockis. Darbu vada LHF izlašu menedžeris Renārs Freibergs. 

 

Tiek strādāts arī pie treneru sertificēšanas darba pilnveidošanas. Kopā ar LHF Treneru padomi un tā vadītāju Oļegu 

Sorokinu ir pārskatīti un pilnveidoti treneru sertificēšanas kritēriji. Latvijas Hokeja federācijas licencēto treneru vadībā 

turpinās darbs pie “Latvijas hokeja programmas”. 2020.gadā tika izveidotas vadlīnijas treniņu procesam visās vecuma 

grupās, pēc kurām klubi un sporta skolas ir aicināti veidot treniņprocesu. Treniņu un mācību materiāli nodoti visiem 

klubiem. 

 

Aizvadītajā gadā Latvijas hokeja ģeogrāfiju līdz 21 ledus hallei paplašināja Rēzekne un Jēkabpils, kur tika atvērtas jaunas 

un skaistas ledus halles! Pateicoties gan mūsu atbalstītājiem, gan arī Jums, sarūpējām nepieciešamo hokeja inventāru 

bērniem sporta gaitu uzsākšanai šajās hallēs, jo līdz ar haļļu atklāšanu, vērojama arī ļoti liela interese no bērniem un bērnu 

vecākiem. Nešaubāmies, ka abas šīs pilsētas kļūs par ievērojamiem Latvijas hokeja centriem jau tuvākā nākotnē! 

 

LHF ir aktīvi ņēmusi dalību arī Daugavas ledus halles projekta realizācijā, kurai 2021.gadā jākalpo kā Pasaules čempionāta 

treniņu hallei un  kas nākotnē neapšaubāmi kļūs par modernu un jaudīgu jauno hokejistu meistarības kalvi ar moderniem 

ledus laukumiem pašā Rīgas sirdī. Daugavas ledus halle būs arī jaunā izlašu mājvieta. 

 

Latvijas čempionāta jeb Optibet Hokeja Līgas iepriekšējā sezona tika pārtraukta tieši pirms ļoti gaidītām izslēgšanas 

spēlēm, kur uzvarētāju prognozēt būtu bijis neiespējami, komandām Latvijas 2020. gada sezonas čempionu nenoskaidrojot. 

Arī pašreizējā sezonā ir audzis sportiskais līmenis, vairākiem augstas klases spēlētājiem atgriežoties dzimtenē un papildinot 

Latvijas komandu pieteikumus. Sportiskā līmeņa pieaugumu atspoguļo līgas spēlētāju pievienošanās Dinamo Rīga un 

Latvijas izlases kandidātu pulkam. Latvijas čempionātam pievienojas ne tikai spēlētāji, priecē, ka galveno trenerus amatos 

strādā tādi augsta līmeņa speciālisti kā Artis Ābols, Normunds Sējējs, Ģirts Ankipāns, kuri vēl nesen vadīja KHL 

komandas. 

 

Lai arī Covid19 saslimstība nepagāja garām arī Optibet hokeja līgas komandām un tika pārcelts liels skaits spēļu, priecē, ka 

regulārajā sezonā ir aizvadītas visas ieplānotās spēles, kas ir liels retums arī vadošajās Eiropas līgās, par to liels paldies 

jāsaka arī komandām par sadarbību un operatīvu iesaisti! Šobrīd ir sākušās izslēgšanas spēles, kur kā pierasts katru 

pavasari, ir liela ažiotāža un izteikta favorīta uz čempiona titulu nav- lai uzvar stiprākais! 

 

Pirmo reizi 2020. gadā norisinājās Baltijas valstu labāko klubu savstarpējās sacensības – Baltijas hokeja līga, kuras mērķis 

ir popularizēt hokeju kaimiņvalstīs, lai rastos spēcīgi sparinga partneri, kas veicinātu arī Latvijas klubu un spēlētāju 

attīstību. Projektu paredzēts turpināt arī gaidāmajā sezonā. 

 

Turpinājies darbs arī pie meiteņu un sieviešu hokeja popularizācijas. Pateicoties sadarbībai ar hokeja klubiem, ir izdevies 

palielināt meiteņu, kas regulāri apmeklē hokeja treniņus, skaitu, kas sasniedzis jau vairāk nekā 245. Ar aktīvu meiteņu un 

sieviešu hokeja popularizācijas komitejas, kuru vada Lāsma Saulīte, darbu un kopā ar Lietuvas un Igaunijas hokeja 

federācijām tika noorganizēts Baltijas hokeja sieviešu čempionāts, kurā 2020./2021. gada sezonā pieteicās 11 komandas no 
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trim Baltijas valstīm, tai skaitā 4 komandas no Latvijas A grupā un trīs komandas B grupā. Sezona gan no oktobra uz ir 

pārtraukta, bet ir labas iestrādnes sekmīgai līgas attīstībai nākotnē. 

 

Veterānu komiteja priekšsēdētāja Gundara Gaiļa vadībā izveidojusi atbalsta programmu Latvijas hokeja veterāniem viņu 

jubilejās. Kā arī gan Ziemassvētku laikā, gan Līgo svētkos veterāniem kopā ar sponsoriem tiek aizvestas dāvanu paciņas. 

Veterāniem arī sarūpētas ieejas biļetes uz Pasaules čempionātu, ceram, ka epidemioloģiskā situācija ļaus baudīt hokeju 

klātienē. Noslēgts sadarbības līgums ar Meža kapiem, kur nepieciešamības gadījumā var guldīt aizsaulē devušos hokeja 

veterānus. Meža kapos sakārtota arī kapavieta Elmāram Baurim un uzstādīts piemineklis.  

 

Tiesnešu komitejas priekšsēdētāja Valentīna Bļugera vadībā tika reorganizēta tiesnešu komiteja, izveidota Spēlētāju 

Drošības un Tiesnešu Kvalitātes apakškomiteja, kas izskata spēļu video materiālus hokeja spēles drošības paaugstināšanai, 

ja nepieciešamas, piešķirot sodus arī pēc spēles noslēgšanas, lai iespējami samazinātu traumu skaitu pēc apšaubāmu spēka 

paņēmienu pielietošanas. Tiek turpināts aktīvs darbs pie Latvijas hokeja tiesnešu kvalitātes un masveidības uzlabošanas. 

Jaunā LHF tiesnešu sektora koordinatora Kriša Kupčus vadībā tiek strādāts pie tiesnešu darba kvalitātes paaugstināšanas, 

reitinga izveides, jaunu tiesnešu piesaistīšanas un apmācības. Uzsākta spēļu uzraugu apmācību programma un jaunatnes 

spēļu uzraudzīšana visās vecuma grupās.  

 

LHF Tiesnešu sektors turpina rīkot ikgadējos Optibet Hokeja Līgas (OHL) tiesneša darba izvērtēšanas un analīzes 

seminārus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta reģionu tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšanai - vasaras periodā gandrīz visās 

Latvijas tika organizēti tiesnešu semināri. Arī tiesnešu skaitā vērojams pieaugums, īpaši gados jaunāko tiesnešu 

licencēšanā, šogad pārsniedzot 170 licencēto tiesnešu atzīmi, no kuriem ir 42 nacionālā kategorija, 1. kategorija 43 

tiesnešiem, 2. – 46, bet trešā – 44. Pieminēšanas vērts ir fakts, ka Latvijas hokeja čempionāta virslīgā kā galvenā tiesnese 

darbojās Sintija Čamane. 

 

Ne mazāk darba bija arī Annas Verhoustinskas vadītajai Medicīnas komitejai, kas aktīvi iesaistījās Covid-19 protokolu 

izstrādē un to ievērošanā hokeja treniņos, virslīgas, JAHL un bērnu čempionātos, izlašu nometnēs un turnīros. Konsultēja 

par nepieciešamiem piesardzības pasākumiem treniņos un sacensībās vēl pirms MK izsludinātajiem ierobežojumiem. Kā arī 

apkopojot un publiskojot informāciju par nodarīto kaitējumu bērnu veselībai dīkstāves laikā. 

 

Gatavojoties Pasaules čempionātam Rīgā, novembrī Latvijas izlase gana eksperimentālā sastāvā devās uz “Deutschland 

Cup 2020” turnīru, kur izcīnīja uzvaru, apspēlējot mājiniekus. Vasarā un hokeja sezonas starptautiskajos pārtraukumos tika 

organizētas arī vairākas nometnes gan pieaugušo, gan jauniešu un sieviešu izlasēm. 

 

2020. gadā ar mainīgu intensitāti ir norisinājies darbs pie Pasaules čempionāta organizēšanas, kur radās vairāki sarežģījumi 

saistībā ar politiskajiem notikumiem Baltkrievijā un globālo pandēmiju. Diemžēl sākot ar oktobra mēnesi pilnvērtīgs darbs 

pie hokeja čempionāta rīkošanas nenotika, jo nebija skaidrības par tā iespējamo norisi Minskā. Pateicoties proaktīvai LHF 

rīcībai sākot no novembra mēneša, izdevās pārliecināt IIHF par visa čempionāta norises pārcelšanu uz Rīgu un šobrīd 

norisinās ļoti intensīvs darbs,  lai Rīga un visa Latvijas hokeja ģimene sekmīgi uzņemtu 2021. gada Pasaules čempionātu 

hokejā, kas būs ļoti svarīgs solis hokeja popularizēšanai Latvijā. Pateicoties aktīvai un ļoti profesionālai sadarbībai ar 

Latvijas valdību, Izglītības un Zinātnes ministri Ilgu Šuplinskas kundzi un sporta departamenta direktoru Edgara Severa 

kungu ir izdevies nodrošināt ievērojamu finansiālu un administratīvu atbalstu Pasaules čempionāta norisei.  

 

2020.gada finanšu pārskata datu apkopojums 
 

Latvijas Hokeja federācijai finanšu ziņā tāpat kā sportiskajā ziņā 2020.gads ir bijis neraksturīgiem izaicinājumiem bagāts 

un, pateicoties operatīvai reaģēšanai uz mainīgo situāciju, mērķtiecīgam darbam, IIHF un valsts atbalstam, finanšu rādītājus 

ir izdevies noturēt pozitīvus un gadu noslēgt ar EUR 345 689 ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem. Attiecīgi šo summu 

iespējams novirzīt rezerves fonda palielināšanai un atjaunošanai.   

 

Ieņēmumu kritums 31-56% apmērā bija visās būtiskākajās ieņēmumu pozīcijās, kopumā ieņēmumiem samazinoties par 

41% līdz 1 905 646. Izglītības ministrijas valsts dotācijas sastādīja 449 515 EUR, ieņēmumi no saimnieciskās darbības 

samazinājās par 56% līdz 947 394 EUR, citi finansēšanas avoti (tai skaitā arī IIHF, LKSSA, LSFP) bija 564 822 EUR 

apmērā un saņemtie ziedojumi un dāvinājumi no komercsabiedrībām veidoja  460 470 EUR. 
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Saņemtās dotācijas no LR Izglītības un kultūras ministrijas  449 515  

Latvijas pieaugušo, U18, U20 un sieviešu hokeja izlašu treniņiem, nometnēm, 

inventāram, galvenā trenera un treneru pakalpojumu apmaksai 299 515 

2021.gada pasaules čempionāta  sagatavošanas darbu izdevumiem 150 000 

 

Ņemot vērā situāciju, attiecīgi arī izdevumu samazinājums par 50% līdz EUR 1559 957. Turpinot pilnveidot finanšu vadību 

un uzskaiti, dokumentu apriti un norēķinus ar sadarbības partneriem, tika veikti šaubīgo debitoru uzkrājumi par kopumā 

EUR 95 425.  

Dēļ noteiktajiem ierobežojumiem un atceltajās sacensībām un čempionātiem par 71% samazinājās izdevumi izlasēm un par 

43% vietējajiem Latvijas čempionātiem un līgām. 

Izlasēm  445 029 

Latvijas izlases izdevumi 183 238 

Galvenā trenera izmaksas 149 351 

U-20 izdevumi 22 581 

U-18 izdevumi 47 831 

U-16 un U17 izdevumi 13 380 

Sieviešu hokeja izlases izdevumi 17 626 

Klubu izlases izdevumi 10 910 

Latvijas studentu vīriešu hokeja izlase 112 

Latvijas čempionātiem    

192 692 

Virslīgas atklātais čempionāts (Optibet) 55 145 

Junioru attīstības līgas izdevumi 27 839 

LBJČH spēles izdevumi 105 212 

LV čempionāts sievietēm 4 496 

 

Biedrības turpmākā attīstība 

 

2021.gada pirmajos mēnešos Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs joprojām ir spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti 

ierobežojumi, kas ievērojami bremzē ekonomikas attīstību valstī un pasaulē, līdz ar to joprojām pastāv ekonomikas 

attīstības nenoteiktība. Biedrības vadība turpina izvērtēt situāciju. Līdz šim ar koronavīrusa izplatību saistītie ekonomiskie 

ierobežojumi ir ļoti būtiski skāruši Biedrības darbību, bet pateicoties finanšu atbalstam ieņēmumu kritumu ir izdevies 

sabalansēt  ar izdevumiem.  Biedrības vadība uzskata, ka, turpinot saņemt finanšu atbalstu no valsts, Biedrība spēs pārvarēt 

ārkārtas situāciju.  

Vēlamies pateikties par ilggadēju sadarbību un atbalstu Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai, A/S “Latvijas Gāze”, A/S 

“Rietumu banka”, kompānijām “Bite Latvija”, “Maxima Latvija”, “Optibet”, “Latvijas nafta”, “Volvo” halles īpašniekiem 

un vadībai! 

Pateicoties šai sadarbībai, varam droši apgalvot, ka Latvijas hokeja dzīve var šo situāciju pārvarēt un turpināt attīstīties, kas 

ļauj pārliecinoši raudzīties nākotnē un gaidīt nākamās sezonas un cerēt uz panākumiem gan Latvijas un Pasaules 

čempionātos, gan arī priecāties par hokejistu individuālajiem panākumiem dažādās pasaules līgās!  

 

Notikumi pēc gada pārskata perioda  

 

Saistībā ar 2021.gada pasaules čempionāta rīkošanu Rīgā, Latvijas hokeja federācija ir noslēgusi trīspusēju līgumu ar 

Izglītības un zinātnes ministriju par valsts finansējuma EUR 3 609 736 piešķiršanu meitas sabiedrībai SIA “Hokeja 

akadēmija” čempionāta rīkošanas izdevumu segšanai. 

Pārējās jomās aika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad vadība paraksta gada pārskatu, nav bijuši nekādi 

nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un biedrības finansiālo stāvokli. 

 

Valdes priekšsēdētājs                   ________________________________              Aigars Kalvītis       

2021.gada 23. martā 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2020. gadu un 2019. gadu 

 

2020 2019

EUR EUR

IEŅĒMUMI

I. Biedru nauda, iestāšanas nauda un citas 

gadskārtējās iemaksas:
5 13 346 10 057

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 460 470 667 080

IV. Saņemtās dotācijas 6 449 515 766 296

V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 7 417 493 947 394

VII. Citi ieņēmumi 8 564 822 845 796

IEŅĒMUMI KOPĀ 1 905 646 3 236 623

IZDEVUMI

1. Naudas maksājumi personām 9 (900 535) (2 320 128)

3. Algas (252 826) (312 326)

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi (60 490) (74 641)

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

nolietojums un norakstīšana
(40 467) (44 290)

6. Citi izdevumi 10 (305 639) (368 345)

IZDEVUMI KOPĀ (1 559 957) (3 119 730)

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA 345 689 116 893

Pielikumi

 
Pielikumi no 15. līdz 24. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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https://d.docs.live.net/dcd68a7373ec75eb/Dokumenti/01_LHF/GP%202020%20priekšdarbi/aa/Final/GP_LHF_2020_v.21.03.2021.xls


Biedrība „LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA” 

Adrese: Jūrmalas gatve 78D, Rīga, LV-1029 

Reģistrācijas numurs: 40008022294 

 

GADA PĀRSKATS 

Par periodu: 01.01.2020. – 31.12.2020. 

 

 

 9 

Bilance 2020.gada  31.decembrī un 2019.gada 31.decembrī 

 

AKTĪVS 31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

Ilgtermiņa ieguldījumi

II. Pamatlīdzekļi

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 104 827 134 762

Pamatlīdzekļi kopā 11 104 827 134 762

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Akcijas un daļas 12 5 000 5 000

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā   5 000 5 000

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 109 827 139 762

Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi

Hokeja inventārs 13 114 668 93 030

Krājumi kopā 114 668 93 030

II. Debitori 14 273 680 303 030

IV.  Nauda 15 911 394 317 496

Apgrozāmie līdzekļi kopā 1 299 742 713 556

Aktīvu kopsumma 1 409 569 853 318

Pielikumi

 
Pielikumi no 15. līdz 24. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Bilance 2020.gada  31.decembrī un 2019.gada 31.decembrī 
 

PASĪVS 31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

I. Fondi

iepriekšējo gadu rezerves fonds 213 095 96 202

pārskata gada rezerves fonds 345 689 116 893

Rezerves fonds kopā 16 558 784 213 095

Fondi kopā 558 784 213 095

Kreditori

II. Ilgtermiņa kreditori

Citi aizņēmumi 17 - 306 501

Ilgtermiņa kreditori kopā - 306 501

III. Īstermiņa kreditori

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksas

18 28 633 26 567

Pārējie kreditori 17, 19 822 152 307 155

Īstermiņa kreditori kopā 850 785 333 722

Kreditori kopā 850 785 640 223

Pasīvu kopsumma 1 409 569 853 318

Pielikumi

 
Pielikumi no 15. līdz 24. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs                   ________________________________              Aigars Kalvītis       

 

Gada pārskatu sagatavoja  

Ārpakalpojuma grāmatvedība  

AS "CBB KONSULTĀCIJU BIROJS” 

Grāmatvedis-konsultants    ________________________________               Una Zvingule   

 

2021.gada 23. martā 



Biedrība „LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA” 

Adrese: Jūrmalas gatve 78D, Rīga, LV-1029 

Reģistrācijas numurs: 40008022294 

 

GADA PĀRSKATS 

Par periodu: 01.01.2020. – 31.12.2020. 

 

 

 11 

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par 2020.gadu un 2019.gadu. 

 

Nr. 2020 2019

EUR Eur

I - -

II 460 470 667 080

2. 460 470 667 080

2.1. 460 470 667 080

III (460 470) (667 080)

2. (460 470) (667 080)

2.1. (460 470) (667 080)

2.1.1. (460 470) (667 080)

IV - -

Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma

Ziedotāji un dāvinātāji

Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem)

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma

Atlikums pārskata gada sākumā                                             

Atlikums pārskata beigās

Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 

ziedojumi un dāvinājumi

Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

Sabiedriskā labuma darbībai

 
Pielikumi no 15. līdz 24. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts 2020.gadā 
 

 

Nr.

p.k.

Ziedotāja tips Valsts NMRN / 

personas kods

Nosaukums / vārds, 

uzvārds

Summa, EUR Mantiskā 

summa, 

EUR

Mērķis

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Juridiska persona LV 40003462947 OPTIBET, SIA 45 000 -                 NM

2 Juridiska persona LV 40008114048 Rietumu bankas labdarības  

fonds, Nodibinājums

- 8 470 NM

3 Juridiska persona LV 40003520643 MAXIMA Latvija, SIA 90 000 -                 NM

4 Juridiska persona LV 40003000642 Latvijas Gāze, AS 300 000 -                 NM

5 Juridiska persona LV 40103389684 Z truck, SIA 1 000 -                 NM

6 Juridiska persona LV 40003554387 NK Roņi, SIA 4 000 -                 NM

7 Juridiska persona LV 40103816308 Adaptive, SIA 10 000 -                 NM

8 Juridiska persona LV 40003020653 Dobeles dzirnavnieks, SIA 2 000 -                 NM

452 000 8 470KOPĀ

PAVISAM KOPĀ 460 470

 

Pielikumi no 15. līdz 24. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 

1 2 3 6 7 8

1

Latvijas Gāze - statūtos 

noteikto mērķu 

realizēšanai

          300 000                              -                                -                         -                                   -                          -                         -                       - 

Nacionālās, juniru un 

sieviešu izlašu treneru 

izmaksas

                      -                              -                      68 000                68 000                                   -  09.  5.                  150 

Junioru attīstības līgas 

spēļu tiesāšanas 

izdevumiem

                      -                              -                      15 000                15 000                                   -  09.  5.                  200 

Izlašu, turnīru, LV 

čempionātu un sacensību 

personāla izmaksas

                      -                              -                    109 000              109 000                                   -  09.  5.                  200 

Izdevumi sacensību 

tiesnešiem un treneriem,  

t.sk. komandējuma un 

apmācības izdevumi

                       8 000                  8 000  09.  15.                  500 

Bērnu un jauniešu 

čempionātu personāla 

izmaksas

                      -                              -                      60 000                60 000                                   -  09.  15.                  500 

Visu izlašu izbraukumu 

spēļu izdevumiem
                      -                              -                      40 000                40 000                                   -  09.  5.                  150 

2

MAXIMA Latvija  - 

statūtos noteikto mērķu 

realizēšanai

            90 000                              -                                -                         -                                   -                          -                         -                       - 

Bērnu un jauniešu hokeja 

čempionāta tiesnešu 

izmaksām

                      -                              -                      35 000                35 000                                   -  09.  15.                  500 

Bērnu un jauniešu hokeja 

čempionāta ledus 

laukumu izmaksām 

                      -                              -                      55 000                55 000                                   -  09.  15.                  500 

3

Adaptive - statūtos 

noteikto mērķu 

realizēšanai

            10 000                              -                                -                         -                                   -                          -                         -                       - 

Junioru attīstības līgas 

spēļu medicīniskajiem 

pakalpojumu izdevumiem

                      -                              -                      10 000                10 000                                   -  09.  5.                  200 

4
NK Roņi - statūtos 

paredzētajiem mērķiem
              4 000                              -                                -                         -                                   -                          -                         -                       - 

Izdevumi sacensību 

tiesnešiem un treneriem,  

t.sk. komandējuma un 

apmācības izdevumi

                      -                              -                        4 000                  4 000                                   -  09.  15.                  500 

Sabiedriskā 

labuma 

guvēju skaits

vispārējie 

ziedojumi 

(neierobežotai 

lietošanai)

mērķziedojumi 

(noteiktiem 

mērķiem)

sabiedriskā 

labuma 

darbībai   (SL)

administratīviem 

izdevumiem (AI)

Ziedojumu un 

dāvinājumu izlietojuma 

apraksts

Ziedojumu un 

dāvinājumu 

izlietojums 

(euro)

Sabiedriskā 

labuma 

darbības joma

Sabiedriskā 

labuma mērķa 

grupa

4

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma 

summa, EUR

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma 

veids, EUR

5
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1 2 3 6 7 8

Sabiedriskā 

labuma 

guvēju skaits

vispārējie 

ziedojumi 

(neierobežotai 

lietošanai)

mērķziedojumi 

(noteiktiem 

mērķiem)

sabiedriskā 

labuma 

darbībai   (SL)

administratīviem 

izdevumiem (AI)

Ziedojumu un 

dāvinājumu izlietojuma 

apraksts

Ziedojumu un 

dāvinājumu 

izlietojums 

(euro)

Sabiedriskā 

labuma 

darbības joma

Sabiedriskā 

labuma mērķa 

grupa

4

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma 

summa, EUR

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma 

veids, EUR

5

5

Rietumu bankas 

labdarības  fonds - hokeja 

ekipējums

              8 470                              -                                -                         -                                   -                          -                         -                       - 

Hokeja ekipējums Bērnu 

un jauniešu hokeja 

čempionāta dalībniekiem

                      -                              -                        8 470                  8 470                                   -  09.  15.                  500 

6
Z Truck - statūtos 

paredzētajiem mērķiem
              1 000                              -                                -                         -                                   -                          -                         -                       - 

Izdevumi sacensību 

tiesnešiem un treneriem,  

t.sk. komandējuma un 

apmācības izdevumi

                      -                              -                        1 000                  1 000                                   -  09.  15.                  500 

7

Dobeles dzirnavnieks, 

SIA - statūtos 

paredzētajiem mērķiem

              2 000                              -                                -                         -                                   -                          -                         -                       - 

Junioru attīstības līgas 

spēļu medicīniskajiem 

pakalpojumu izdevumiem

                      -                              -                        2 000                  2 000                                   -  09.  5.                  200 

8

OPTIBET - hokeja 

polularizēšana un 

attīstības projektu 

realizācijai

            45 000                              -                                -                         -                                   -                          -                         -                       - 

Latvijas hokeja virslīgas 

tiesnešu izmaksām
                      -                              -                      45 000                45 000                                   -  09.  5.                    80 

          460 470                              -                    460 470              460 470                                   - Kopā lapā

 

 Pielikumi no 15. līdz 24. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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1) Biedrības „LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA” izveide un darbība 

Biedrība „LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA” (tālāk tekstā – LHF) dibināta 2006.gada 27.janvārī, tā darbojās 

kā sabiedriska bezpeļņas organizācija atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par sabiedriskajām organizācijām 

un to apvienībām”. Kopš LHF reģistrācijas Biedrību un nodibinājumu reģistrā tā darbojas saskaņā ar Latvijas 

Republikas „Biedrību un nodibinājumu likumu”. LHF mērķis ir, saskaņojot LHF biedru darbību, darboties 

hokeja attīstībai un augstu rezultātu sasniegšanai hokejā bez peļņas gūšanas nolūka un rakstura. 

LHF ir šādi pamatuzdevumi: 

 - veicināt sporta atbalstīšanu 15-25 gadus veciem jauniešiem un bērniem; 

 - sadarboties ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Olimpisko komiteju un Sporta federācijas padomi, 

sadarbība ar LHF sponsoriem un hokeja klubiem. 

 

2) Nozīmīgākie grāmatvedības principi  

Šajā skaidrojumā sniegts LHF finanšu pārskatu sagatavošanā konsekventi izmantoto nozīmīgāko grāmatvedības 

principu īss apraksts.  
 

Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotais vērtības mērs 

Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantota Latvijas Republikas naudas vienība – euro (EUR). 
 

Finanšu pārskatu sagatavošanas pamats 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par grāmatvedību” 13.panta ceturtās daļas 2. punktu, finanšu 

pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobrī pieņemtajiem 

noteikumiem Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”, ievērojot 

iegādes vērtības grāmatvedības principu, kas lietots, ietverot atsevišķu finanšu pārskatu posteņu pārvērtēšanas 

rezultātu. 

Finanšu pārskatu posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

1) pieņemts, ka LHF darbosies pārredzamā nākotnē; 

2) finanšu pārskatu posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.: 

– posteņos norādītie skaitļi pamatoti ar ierakstiem grāmatvedības reģistros un attiecīgiem attaisnojuma 

dokumentiem; 

– ieņēmumu un izdevumu pārskatā iekļauti tikai līdz pārskata gada beigām gūtie ieņēmumi; 

– pārskata gada beigās izvērtēts iespējamais aktīvu vērtības samazinājums, un, ja tāds atklāts, tas ņemts 

vērā, nosakot pārskata gada darbības rezultātu; 

3) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi neatkarīgi no attiecīgā rēķina saņemšanas vai 

izrakstīšanas un maksājuma veikšanas vai saņemšanas datuma (izņemot sertificēšanas, licencēšanas, biedru 

naudas un iestāšanās naudas ieņēmumus, kas atzīti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to saņemšanas gadā);  

4) aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi; 

5) finanšu pārskati sagatavoti un saimnieciskie darījumi pārskata gadā iegrāmatoti, ņemot vērā šo darījumu 

ekonomisko būtību, nevis to formu. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Biedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. 
 

Aplēšu izmantošana 

Finanšu pārskatu sagatavošanā LHF valde veikusi vairākas aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē atsevišķu 

bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņu apmēru, kā arī iespējamo saistību apmēru. Notikumi 

nākotnē var ietekmēt minētās aplēses un pieņēmumus. Jebkāda šādu aplēšu un pieņēmumu maiņas ietekme uz 

LHF darbības rezultātiem tiek uzrādīta tā gada finanšu pārskatos, kad noteikta attiecīgā ietekme. 
 

Ārvalstu valūtu novērtējums 

Darījumi ārvalstu valūtās iegrāmatoti euro pēc Eiropas Centrālās Bankas noteiktā attiecīgās ārvalstu valūtas 

kursa darījuma dienā. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās izteikti euro pēc Eiropas Centrālās Bankas 

noteiktā attiecīgās ārvalstu valūtas kursa pārskata gada beigās. Peļņa vai zaudējumi, kas radušies monetāros 

aktīvus un saistības ārvalstu valūtās pārrēķinot euro, attiecīgi ietverti ieņēmumu un izdevumu pārskata postenī 

„Citi ieņēmumi” vai „Citi izdevumi”. 

Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantots Eiropas Centrālās Bankas ASV dolāru kurss uz 31.12.2020             

EUR 1.22710 (2019.gadā EUR 1.12340) apmērā un Šveices franku kurss uz 31.12.2020 CHF 1.08020 

(2019.gadā CHF 1.08540). 
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Nemateriālie ieguldījumi 

Nemateriālie ieguldījumi ietver datorprogrammu lietošanas tiesību jeb licenču iegādes izmaksas, no kurām 

atskaitīta uzkrātā amortizācija. Nemateriālie ieguldījumi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības, 

atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineāras metodes, pielietojot 33,33% nolietojuma 

likmi gadā. 

 

Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi ir materiāli ilgtermiņa ieguldījumi, kuru iegādes vērtība nav mazāka par EUR 300 un kuru 

lietderīgās izmantošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu. Šie aktīvi tiek izmantoti LHF uzdevumu veikšanai. 

Pamatlīdzekļi bilancē uzrādīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums. Pamatlīdzekļa 

nolietojums aprēķināts novērtētajā pamatlīdzekļa lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. 

Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts atbilstoši šādām gada likmēm. 
 

Kategorija finanšu uzskaitē Nolietojuma 

likme  % 

Postenis finanšu pārskatā 

Automašīnas 20 Pārējie pamatlīdzekļi 

Mēbeles un biroja iekārtas 20 Pārējie pamatlīdzekļi 

Datori un aprīkojums 35 Pārējie pamatlīdzekļi 

 

Biedrība postenī Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos uzskaita ieguldījumus nomātajās sporta halles 

"Volvo" sportistu ģērbtuvju labiekārtošanā. Šīs izmaksas vadība plāno amortizēt līguma darbības laikā 7 gados, 

sākot ar 2017.gadu (skatīt 11.pielikumu). 

Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumi ietverti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to rašanās brīdī. 
 

Debitori 

Prasības pret debitoriem novērtētas un uzrādītas bilancē to atgūstamā vērtībā. Vērtības samazinājums tiek atzīts 

tajos gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka LHF saskaņā ar attiecīgo vienošanos nosacījumiem 

nespēs atgūt tās prasības pret debitoriem pilnā apmērā. 

 

Uzkrātie ieņēmumi 

Postenī uzkrātie ieņēmumi norāda saņemamās summas par sniegtajiem pakalpojumiem līdz bilances datumam, 

kas attiecas uz pārskata perioda ieņēmumiem, bet rēķini par šiem pakalpojumiem izrakstīti pēc bilances datuma. 

 

Iestāšanās un biedru naudas  

LHF iestāšanās un LHF biedru nauda ietver pārskata gadā saņemtos maksājumus, kas atzīti ieņēmumu un 

izdevumu pārskatā to saņemšanas brīdī. 

 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Tā kā LHF ir biedrība, kuras mērķis nav peļņas vai kapitāla pieauguma gūšana tās biedriem, tā ir atbrīvota no 

uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Uzņēmumu ienākuma 

nodokļa likums”. 

 

Ieņēmumu atzīšana no ziedojumiem un dāvinājumiem 

Saņemtos ziedojumus un dāvinājumus norāda pārskata gadā biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības  bankas 

kontā saņemtos naudas ziedojumus vai dāvinājumus, kā arī saņemtos kustamas vai nekustamas mantas 

(mantiskos) ziedojumus vai dāvinājumus, kuri novērtēti naudā, pamatojoties uz ziedojumu vai dāvinājumu 

apliecinošajos dokumentos norādīto vērtību. 

 

Nauda un naudas ekvivalenti 

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no tekošo bankas kontu atlikumiem un naudas kasē. 

 

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem 

Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek aprēķināta, reizinot katra darbinieka vidējo dienas 

atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma 

dienu skaitu.  
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3)  

Saimnieciskās darbības pārskats 

Ieņēmumu veids 2020

EUR

Biļešu pārdošanas ieņēmumi -

Reklāmas ieņēmumi 190 671

Transferu ieņēmumi 151 684

Licenču ieņēmumi 38 525

Tiesnešu pakalpojumi 12 322

Citi ieņēmumi 24 291

417 493

 
4)  

Pārskats par sabiedriskā labuma statusa kritēriju ievērošanu 2020 2019

EUR EUR

Kopējie ienākumi, t.sk. 1 905 646 3 236 623

ziedojumi 460 470 667 080

saimnieciskās darbības ienākumi 417 493 947 394

pārējie ienākumi, t.sk. dotācijas 1 027 683 1 622 149

kopā ziedojumi un saimnieciskā darbība 877 963 1 614 474

minimālais apmērs 75%, sabiedriskā labuma vajadzībām 658 472 1 210 856

 
2020 2019

EUR EUR

Kopējie izdevumi, t.sk. 1 559 957 3 119 731

sabiedriskā labuma vajadzībām 637 721 2 305 281

Procentos no ziedojumiem un saimnieciskās darbības ieņēmumiem 

(minimālais apmērs 75%) 73% 143%

administratīvie izdevumi, no tiem 922 236 814 450

izlietoti no ziedojumiem - -

Procentos no ziedojumiem (maksimālais apmērs 25%) 0.00% 0.00%

 
5)  

2020 2019

EUR EUR

7 746 7 257

5 600 2 800

13 346 10 057

Biedru naudas

Iestāšanās naudas

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas

 
6)  

2020 2019

EUR EUR

449 515 766 296

449 515 766 296

Izglītības un zinātnes ministrija

Saņemtās dotācijas
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7)  

2020 2019

EUR EUR

- 116 914

190 671 523 493

151 684 185 881

38 525 50 652

12 322 22 273

- 16 150

- 413

24 291 31 618

417 493 947 394

Ieņēmumi no 3. valstīm un citi ieņēmumi

Reklāmas ieņēmumi

Transferu ieņēmumi

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas

Tiesnešu pakalpojumi

Biļešu pārdošanas ieņēmumi

Izlašu spēļu tiešraižu translācijas ieņēmumi

Licenču ieņēmumi

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

 
8)  

2020 2019

EUR EUR

158 630 106 971

384 159 283 619

- 107 918

214 114 500

1 850 4 000

1 162 215 510

17 379 21 302

- 175

1 428 16 871

564 822 870 866

Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām

Citi ieņēmumi

Saņemtās soda naudas un līgumsodi

LSFP finansējums

Ieņēmumi no kreditoru prasību samazinājuma

LKSSA finansējums

IIHF finansējums

Ieņēmumi no šaubīgo debitoru uzkrājuma samazinājuma

Pārējie ieņēmumi

Pārējais finansējums
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9)  

2020 2019

EUR EUR

445 029 1 559 932

183 238 761 670

149 351 317 713

22 581 146 736

47 831 169 561

13 380 46 944

17 626 74 823

10 910 35 145

112 7 340

Latvijas čempionātiem 192 692 363 812

55 145 111 461

27 839 32 543

105 212 216 773

4 496 3 035

262 814 396 384

- 156 207

151 110 130 142

57 190 30 416

10 113 11 000

22 032 41 942

10 873 14 847

10 064 9 299

1 432 2 531

900 535 2 320 128

LBJČH spēles izdevumi

Junioru attīstības līgas izdevumi

U-16 un U17 izdevumi

Sieviešu hokeja izlases izdevumi

U-18 izdevumi

Latvijas studentu vīriešu hokeja izlase

PČ 2021 IIHF pusgada kongresa izdevumi

Virslīgas atklātais čempionāts (Optibet)

LV čempionāts sievietēm

Balvas

PČ 2021 sagatavošanas tekošie izdevumi

Pārējie

Tiesnešu un treneru izdevumi

Transporta izdevumi

Izdevumi LV sporta veterāniem

Transfera izdevumi

Hokeja un rehabilitācijas dotācijas

Galvenā trenera, palīga un aģenta izmaksas

Klubu izlases izdevumi

Izlasēm

U-20 izdevumi

Latvijas izlases izdevumi

Naudas maksājumi personām

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d.docs.live.net/dcd68a7373ec75eb/Dokumenti/01_LHF/GP%202020%20priekšdarbi/aa/GP_LHF_2020_v.19.03.2021.xls
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10)  

2020 2019

EUR EUR

32 451 44 213

- 10 208

- 45 000

29 266 29 240

2 449 4 288

2 665 9 699

50 841 46 980

14 025 15 314

3 924 1 606

41 71

1 001 2 112

31 695 -

95 425 1 314

1 266 230

15 617 137 713

10 500 6 501

14 473 13 856

305 639 368 345

Naudas apgrozījuma blakus izdevumi

Komandējumu izdevumi

Iepriekšējo gadu izmaksas (rēķini, kas iesniegti pēc 2019.gada 

pārskata apstiprināšanas)

Aprēķinātie procenti par aizdevumu

Neto zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanas

Profesionālie pakalpojumi

Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem

Zaudējumi no valūtu kursu svārstībām

Pārējie izdevumi

Biroja izdevumi

Sakaru un pasta izdevumi

Ofisa telpu nomas un uzturēšanas izdevumi

Citi izdevumi

Reklāma un virzīšanas izdevumi

Biedru naudas

Biļešu pārdošanas izdevumi

Infront reklāma pasaules čempionātā

UD riska nodeva

 
 



Biedrība „LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA” 

Adrese: Jūrmalas gatve 78D, Rīga, LV-1029 

Reģistrācijas numurs: 40008022294 

 

GADA PĀRSKATS 

Par periodu: 01.01.2020. – 31.12.2020. 

 

Finanšu pārskata pielikumi 

 21 

 

11)  

Pamatlīdzekļi Datortehnika un 

biroja tehnika

Pārējie pamat-

līdzekļi un 

inventārs

Ilgtermiņa 

ieguldījumi 

nomātos pamat-

līdzekļos

Kopā

EUR EUR Eur EUR

Sākotnējā vērtība  

31.12.2019 18 005 39 592 200 000 257 597

Iegādāts 2 833 7 537 - 10 370

Korekcija - (50) - (50)

Norakstīts (2 571) (5 967) - (8 538)

31.12.2020 18 267 41 112 200 000 259 379

Nolietojums  

31.12.2019 14 235 14 314 94 286 122 835

Aprēķināts 3 468 8 428 28 571 40 467

Korekcija - (50) (1 428) (1 478)

Norakstīts (2 499) (4 773) - (7 272)

31.12.2020 15 204 17 919 121 429 154 552

Atlikusī bilances vērtība 

31.12.2019 3 770 25 278 105 714 134 762

Atlikusī bilances vērtība 

31.12.2020 3 063 23 193 78 571 104 827

 
* Biedrība veikusi ieguldījumus sporta bāzes izveidē, kas, saskaņā ar noslēgto vienošanos par finansējuma 

izlietojumu LHF vajadzībām, sākot ar 2017.gadu tiks amortizēti 7 gadu laikā (skatīt 2.pielikuma Pamatlīdzekļi 

skaidrojumu).      

 

12)  

Informācija par meitas sabiedrībām

SIA HOKEJA AKADĒMIJA, reģ.nr.  40203206955, adrese Jūrmalas 

gatve 78D, Rīga

Daļas vērtība

100%
 

 

13)  

Izejvielas un materiāli 31.12.2020 31.12.2019

Eur Eur

Hokeja inventārs 114 668 93 030

114 668 93 030
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14)  

Debitori 31.12.2020 31.12.2019

Eur Eur

Norēķini par debitoru saistībām neto vērtībā, no tā: 217 243 181 013

kopējie norēķini par debitoru saistībām 333 750 157 771

norēķinie ar ārzemju klubiem, ne ES 67 536 112 835

šaubīgie debitori (184 043) (89 593)

Norēķini par drošības naudām 31 31

Norēķini par avansa norēķiniem ar darbiniekiem 1 430 1 782

Avansa maksājumi par pakalpojumiem 23 411 61 761

Norēķini ar spēlētājiem 30 000 30 000

Neatzītie apdrošināšanas izdevumi - 9 519

Preses abonēšana un apdrošināšana, licences nākamajiem periodiem 214 1 780

Atgūstamās nodokļu pārmaksas 41 8

Uzkrātie ieņēmumi 1 310 -

Aizdevums meitas sabiedrībai Hokeja akadēmija SIA - 17 000

Darba algas avanss - 136

273 680 303 030

 
15)  

Nauda 31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

Īstermiņā pieejami naudas līdzekļi

Naudas līdzekļi bankas norēķinu kontos 911 394 317 496

911 394 317 496

 
16)  

Rezerves fonds 31.12.2020 31.12.2019

Eur Eur

Ieņēmumu un izdevumu starpība iepriekšējā pārskata gada sākumā 96 202 465 260

Ieņēmumu un izdevumu starpība iepriekšējā pārskata gadā 116 893 (369 058)

Ieņēmumu un izdevumu starpība pārskata gadā 345 689 116 893

Ieņēmumu un izdevumu starpība pārskata gada beigās 558 784 213 095

 
17)  
Citi aizņēmumi 31.12.2020 31.12.2019

Eur Eur

Aizņēmums no Infront sports & media AG (skatīt 19.pielikumu) 317 001 306 501

tai skaitā uzrādīts Finanšu pārskatā: 317 001 306 501

Citi aizņēmumi - Ilgtermiņa, kas atmaksājami vēlāk kā gadu pēc 

pārskata gada beigām - 306 501

Pārējie kreditori - Īstermiņa, kas atmaksājami nākamajā gadā 317 001 -

 
2019.gadā sabiedrība saņēma aizņēmumu no Infront sports & media AG Eur 300 000 apmērā ar procentu likmi 

3,5 %, par ko 2020.gadā atzītas procentu izmaksas Eur10 500 apmērā (2019.gadā atzītās procentu izmaksas   

Eur6 501 apmērā). Kopā parāds uz 31.12.2020 veidojas no aizņēmuma pamatsummas Eur 300 000 un 

procentiem Eur 17 001. Aizņēmums atmaksājams līdz 2021. gada 30. jūnijam. Aizņēmums nav nodrošināts ar 

ķīlām vai garantijām. 
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18)  
Nodokļu saistību 

kustība 

31.12.2019 Aprēķināts 

pārskata 

gadā

Nokavējuma 

nauda 

pārskata 

gadā

Samaksāts 

pārskata 

gadā 

Atmaksāts 

pārskata 

gadā 

Ieskaits 

pret citiem 

nodokļiem

31.12.2020

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Pievienotās 

vērtības nodoklis

(9 190) (43 190) (955) 52 327 (5 360) (1 984) (8 352)

Sociālās 

apdrošināšanas 

iemaksas

(7 890) (99 602) (556) 92 473 - 1 984 (13 591)

Iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis

(9 487) (88 344) (462) 91 603 - - (6 690)

Uzņēmējdarbības 

riska valsts nodeva

8 (42) - 75 - - 41

Kopā: (26 559) (231 178) (1 973) 236 478 (5 360) - (28 592)

Tai skaitā:

Nodokļu pārmaksa 

(skatīt 

14.pielikumu)

8 41

Parāds budžetam (26 567) (28 633)

 
 

19)  
Pārējie kreditori 31.12.2020 31.12.2019

Eur Eur

Norēķini par saņemtajiem avansiem                      - 50

Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 86 242 173 022

Norēķini ar piegādātājiem ārpus Latvijas 31 044 30 701

Norēķini ar tiesnešiem pēc sarakstiem 10 891 23 879

Norēķini par uzņēmuma līgumiem - 750

Norēķini par uzkrātajām saistībām piegādātājiem 10 836 27 738

Norēķini par nomaksas ierīcēm 1 361 620

Norēķini par darba algu 599 1 594

Atvaļinājuma uzkrājumi 1 994 18 398

Norēķini ar darbiniekiem 124 1 335

Norēķini par komandējuma naudām - 2 007

Nākamo periodu ieņēmumi par mērķa dotācijām * 362 061 27 061

Aizņēmums no Infront sports & media AG (skatīt 17.pielikumu) 317 001 -

822 152 307 155

 
 

*Biedrība pārskata gadā ir saņēmusi tiešā naudas maksājuma veidā mērķa dotācijas, kas paredzētas nākamā 

gada tekošo mērķa izmaksu segšanai. Lai ieņēmumus saskaņotu ar izmaksām, pārskata gadā saņemtās mērķa 

dotācijas bilancē tiek uzrādītas kā Nākamo periodu ieņēmumi - Pārējo kreditoru sastāvā un uz ieņēmumiem šīs 

dotācijas tiks attiecinātas nākamajā gadā, kad Biedrībai radīsies atbilstošas izmaksas. 

 

 

 

 

 



Biedrība „LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA” 

Adrese: Jūrmalas gatve 78D, Rīga, LV-1029 

Reģistrācijas numurs: 40008022294 

 

GADA PĀRSKATS 

Par periodu: 01.01.2020. – 31.12.2020. 

 

Finanšu pārskata pielikumi 
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20)  

2020 2019

8 16

8 16Pārējie darbinieki

Vidējais darbinieku skaits

Darbinieku skaits pārskata gadā

t.sk.

 
*Atalgojumu saņem tikai ģenerālsekretārs, bet pārējie valdes locekļi darbojas uz brīvprātības principa. 

 

2020 2019

Eur Eur

252 826 312 326

60 490 74 641

313 316 386 967

Atlīdzība par darbu

Valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas

Personāla izmaksas

 
21)  
Notikumi pēc pārskata perioda beigām 

Saistībā ar 2021.gada pasaules čempionāta rīkošanu Rīgā, Latvijas hokeja federācija ir noslēgusi trīspusēju 

līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju par valsts finansējuma EUR 3 609 736 piešķiršanu meitas sabiedrībai 

SIA “Hokeja akadēmija” čempionāta rīkošanas izdevumu segšanai. 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs                   ________________________________              Aigars Kalvītis       

 

Gada pārskatu sagatavoja  

Ārpakalpojuma grāmatvedība  

AS "CBB KONSULTĀCIJU BIROJS” 

Grāmatvedis-konsultants    ________________________________               Una Zvingule   

 

2021.gada 23. martā 

 

 

 

 

 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


