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Vispārīgā informācija par organizāciju 

 
Organizācijas nosaukums: Latvijas Futbola federācija 

Organizācijas juridiskais statuss: Biedrība 

Reģistrācijas numurs, vieta, datums: 50008022101, Rīga, 14.05.1993 

Juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 

Biedrības pārvaldes institūcijas locekļi:  

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Amatā stāšanās datums 

Kaspars Gorkšs Prezidents no 14.05.2018 – 12.11.2019 

Edgars Pukinsks Ģenerālsekretārs no 15.06.2018 – 17.07.2019; 

no 30.10.2019 

   

 Valdes locekļi  

Arturs Gaidels Elites futbola attīstības segments no 10.06.2019 – 31.12.2019 

Jānis Engelis Tautas futbola attīstības segments no 10.06.2019 

Sergejs Kovaļovs Treneru attīstības segments no 10.06.2019 

Egons Brants Izglītības attīstības segments no 10.06.2019 

Anastasija Kučinska Sieviešu futbola attīstības segments no 10.06.2019 

Aleksandrs Isakovs Klubu sacensību segments no 20.04.2016 

Guntis Blumbergs Futbola biznesa segments no 20.04.2016 

Vadims Direktorenko Tiesnešu segments no 20.04.2016 

Arturs Zakreševskis Jaunatnes futbola segments no 20.04.2016 

Kaspars Gorkšs Prezidents no 14.05.2018 – 12.11.2019 

 

Pārskata periods: 01.01.2019. - 31.12.2019. 

Revidents 

 

Iveta Vimba 
LR zvērināta revidente 
Sertifikāts Nr. 153 

SIA „Ernst & Young Baltic” 
Muitas iela 1a, Rīga 
Latvija, LV – 1010 
Licence Nr.17 
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Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 

I. Vispārīgā daļa 

Darbība 2019. pārskata gadā un attīstības perspektīvas: 

2019.pārskata gadā tika ņemta dalība un noorganizētas visas Latvijas Futbola Federācijas (turpmāk – LFF) plānotās 

sacensības. Veikta futbola attīstība dažādās sociālajās grupās. Organizēti izlašu starti Eiropas un Pasaules čempionātu 

kvalifikācijas turnīros. Turpinātas investīcijas sociālās un sporta vides sakārtošanā, t.sk. uzstādīti mākslīgā seguma laukumi 

Olainē un Rīgā, Ilūkstes ielā. 

2019.gads iezīmējās arī ar izmaiņām LFF pārvaldē - LFF Kongress lēma par vadības maiņu biedrībā atsaucot iepriekšējo 

LFF prezidentu un nominējot jaunu valdi piecu valdes locekļu sastāvā, pēc iepriekšējo valdes locekļu atkāpšanās. 

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 

I. Vispārīgā daļa 

1. Organizācijas darbības mērķis 

a) sekmēt un uzlabot futbola attīstību, kā arī popularizēt, rīkot, vadīt un uzraudzīt futbola norises visā Latvijas 

teritorijā, ievērojot godīgas spēles principus un vienojošās, izglītojošās, kultūras un humanitārās vērtības, it 

īpaši – īstenojot jaunatnes futbola un attīstības programmas;  

b) vadīt starptautiska un cita līmeņa sacensības; 

c) organizēt un pārraudzīt visu vecumu Latvijas futbola izlašu komandu veidošanu, tostarp to vadības (personāla) 

un spēlētāju (darbinieku komandas) apstiprināšanu, treniņu, citu saistīto darbību un audzināšanas darba 

kvalitātes analīzi; 

d) ievērot FIFA, UEFA un LFF statūtus, noteikumus, norādījumus un lēmumus, kā arī Spēles noteikumus, novērst 

to pārkāpumus, kā arī gādāt, ka tos ievēro Biedri, Līgas, reģionālās biedrības, Klubi, Spēlētāji, Amatpersonas, 

spēļu aģenti un starpnieki; 

e) izstrādāt, apstiprināt un ieviest Latvijā Asociāciju futbola spēles noteikumus, kā arī nepieciešamos reglamentus, 

kā arī ar LFF darbību un futbola sacensību rīkošanu Latvijā saistītus reglamentus; 

f) popularizēt godīgumu, ētikas normas un godīgu spēli, lai novērstu tādas metodes vai darbības kā korupcija, 

dopinga lietošana vai manipulācija, kuru rezultātā varētu tikt apšaubīts spēļu, sacensību, Spēlētāju, 

Amatpersonu, Biedru godīgums vai kā citādi nodarīts kaitējums Asociāciju futbolam, telpu futbolam vai 

pludmales futbolam; 

g) kontrolēt un pārraudzīt visas Latvijas teritorijā notiekošās futbola draudzības spēles saskaņā ar piemērojamo 

FIFA, UEFA un LFF tiesību aktu noteikumiem; 

h) vadīt starptautiskās sporta attiecības, kas saistītas ar Asociāciju futbolu visās tā formās; 

i) pārstāvēt un aizsargāt LFF Biedru intereses; 
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1. Organizācijas darbības mērķis (turpinājums) 

j) pārstāvēt un aizsargāt visu LFF Biedru un ieinteresēto pušu intereses Latvijā attiecībās ar FIFA, UEFA un citām 

starptautiskajām sporta organizācijām; 

k) risināt Latvijas futbola klubu, amatpersonu, futbola speciālistu un spēlētāju tiesiskās attiecības piemērojamo 

tiesību aktu ietvaros; 

l) pārstāvēt un aizsargāt futbola intereses attiecībās ar publiskām personām, tajā skaitā Latvijas valsts un 

pašvaldību iestādēm un amatpersonām, tostarp tiesības sadarboties ar Latvijas Nacionālo sporta padomi, 

Latvijas Sporta federāciju padomi, Latvijas Olimpisko komiteju vai to attiecīgajiem tiesību pārņēmējiem; 

m) nostiprināt ētikas principus, it īpaši, godīguma, fiduciārās atbildības, lojalitātes un sportiskās meistarības, un 

labas pārvaldības principus, kā arī īstenot noteikumus, lai novērstu korupcijas draudus; 

n) nodrošināt LFF darbības un tās ikgadējā finanšu pārskata caurskatāmību un pieejamību; 

o) būt neatkarīgai un izvairīties no jebkāda veida neatbilstīgas politiskas iejaukšanās;  

p) kontrolēt un uzraudzīt Asociāciju futbolu, telpu futbolu un pludmales futbolu nacionālā mērogā, kā arī kontrolēt 

un uzraudzīt visas LFF darbības teritorijā notiekošo starptautisko futbola spēļu formas saskaņā ar attiecīgajiem 

FIFA un UEFA statūtiem un reglamentiem; 

q) izstrādāt reglamentus un noteikumus un nodrošināt to izpildi; 

r) veicināt sieviešu futbola attīstību un sieviešu līdzdalību visos futbola pārvaldības līmeņos. 

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību 

√ Futbola kā sportaveida attīstīšana un atbalstīšana 

3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība 

√ Bērni 

√ 15–25 gadus veci jaunieši 

√ Dažādu sociālo grupu pārstāvji, kuri iesaistīti futbolā. 

4. Kontakti informācijas saņemšanai: 

Juridiskā adrese      Grostonas iela 6b, Rīga, LV – 1013 

Kontaktadrese   Grostonas iela 6b, Rīga, LV – 1013 

Tālruņa numurs      67292988 

Faksa numurs        67315604 

e-pasta adrese        info@lff.lv 

Mājas lapa              www.lff.lv 

  

 

  

mailto:info@lff.lv
http://www.lff.lv/
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5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā  

LFF kā par futbola attīstību valstī galvenā atbildīgā organizācija īsteno daudz dažāda rakstura aktivitātes profesionālā sporta 

un sociālajām mērķgrupām – tanī skaitā nodrošina dažādu kategoriju sacensību organizēšanu: augsta līmeņa sacensības 

(Virslīgas čempionātu, dublieru čempionātu, 1.līgas čempionātu), amatieru sacensības (2. līgas čempionātu, reģionālās 

amatieru sacensības), elites jaunatnes sacensības, kā arī bērnu un jauniešu sacensības dažādās vecuma grupās. Pēc īpašas 

izspēles sistēmas tiek organizētas sieviešu futbola sacensības dažādām vecuma grupām un līmeņiem. Papildus tam tiek 

organizēti dažādi turnīri un festivāli (meitenēm, zēniem, veterāniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām). 

Biedrība Latvijas Futbola federācija nodrošina arī Latvijas pārstāvniecību elitārajā sportā starptautiskajā arēnā, nodrošinot 

dažādu nacionālo izlašu (vīriešu, sieviešu, jauniešu, telpu un pludmales futbola) sagatavošanu un dalību Eiropas un pasaules 

čempionātos, un citos starptautiskos turnīros. Papildus tam tiek organizētas reģionālās izlases (Rīgas, Kurzemes, Zemgales, 

Latgales, Vidzemes, Ziemeļaustrumu), talantu programmas un citi specifiski elites futbola projekti. 

Lai futbola vide Latvijas reģionos varētu saņemt operatīvāku un atbilstošāku atbalstu, LFF ir izveidojusi nodibinājumus: LFF 

Ziemeļaustrumu Futbola centrs, LFF Kurzemes Futbola centrs, LFF Latgales Futbola centrs, LFF Vidzemes Futbola centrs 

un LFF Zemgales Futbola centrs. Šie ir nodibinājumi, kuri organizē futbola dzīvi reģionos, un kuras grāmatvedības uzskaiti 

nodrošina patstāvīgi. Biedrība Latvijas Futbola federācija arī veic būtisku ieguldījumu Latvijas sabiedrības izglītošanā, 

organizējot treneru, tiesnešu, menedžeru, brīvprātīgo un sporta ārstu un fizioterapeitu kursus, seminārus un tālākizglītības 

programmas. Tāpat tiek veiktas dažādas sociālās atbildības programmas gan veterānu atbalstam, gan cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, kā arī, atbalstot organizācijas, kuras nodrošina integrācijas un veselīga dzīvesveida programmu realizāciju 

Latvijā. 

 6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un attiecīgajā 
jomā 

Veiksmīgi organizētas pieaugušo sacensības, bērnu un jauniešu sacensības, kurās kopskaitā reģistrēti vairāk nekā 

20 000 spēlētāju. Sekmīgi nodrošināta pārējo segmentu darbība, kuros iesaistīti vairāk nekā 80 000 futbola aktīvistu. 

 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

Dibinātāju skaits 8 
Iesaistīto personu skaits 137 kolektīvie biedri 

 

 

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

Kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma EUR  56 000 

Kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma EUR 56 000 

tai skaitā:  

Sabiedriskā labuma darbībai EUR,  

tai skaitā telpu futbola izlases, sieviešu U-19 izlases,  U-18 izlases pārbaudes spēlēm un 
sieviešu nacionālas izlases Baltijas kausa spēlēm 

56 000 

Kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu 
kopsummas EUR 

0 
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9. Organizācijas darbību veicinošie faktori  

Biedrības Latvijas Futbola federācija darbību veicina stabils un nozīmīgs UEFA (Eiropas futbola federāciju asociācijas) un  

FIFA (Pasaules futbola federāciju asociācijas) finansiālais, materiālais un informatīvais atbalsts, kā arī Latvijas pašvaldību  

ieinteresētība sporta dzīves organizēšanā un futbola kā sporta veida un tam nepieciešamās infrastruktūras attīstīšanā. 

 10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 

Latvijas Futbola federācijas darbību būtiskākie kavējošie faktori ir nacionālā futbola stadiona trūkums, nepilnīgā valsts  

politika sporta infrastruktūras un sporta attīstības jautājumos. 

 

II. Turpmākās darbības plāns 

11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā 

Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu gadu):  

Turpināt īstenot 2019.gadā uzsākto LFF kā galvenās atbildīgās par futbolu Latvijā organizācijas pārvaldības un vadības 
sistēmas uzlabošanu;  

Turpināt ieviest LFF stratēģijā līdz 2024.gadam noteikto; 

Futbola klubu ilgtspējīgas attīstības sistēmas ieviešana; 

Elites futbola attīstības sistēmas pilnveidošana; 

Futbola infrastruktūras attīstīšana; 

Reģionu attīstības stratēģijas ieviešana; 

Tautas futbola attīstības stratēģijas ieviešana; 

Sociālās atbildības stratēģijas ieviešana. 

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam): 

Virslīgas 2020 organizēšana; 

Dublieru čempionāta organizēšana; 

Latvijas kausa organizēšana; 

Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēļu organizēšana; 

Sieviešu un meiteņu futbola čempionātu organizēšana; 

Jauniešu futbola izlašu treniņnometņu organizēšana; 

1.Līgas un 2.Līgas čempionāta organizēšana; 

3.Līgas čempionāta fināla organizēšana.  
 
  



Biedrība Latvijas Futbola federācija 2019. gada pārskats 
Adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV1013 
Vienotais reģistrācijas numurs: 50008022101 

LFF Kongress 2020  8 

 

Piezīmes 31.12.2019 31.12.2018

212 572              187 555              

1 212 572              187 555              

2. 1 770 567           2 150 646           

1 1 770 567           2 150 646           

1. 2 1 041                  124 093              
1 041                  124 093              

1 984 180           2 462 294           

3 146 659              103 297              
1. 146 659              103 297              

4 340 979              564 948              

5 728 574              668 650              

1 216 212           1 336 895           

3 200 392     3 799 189     

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ

I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:
Ilgtermiņa ieguldījumi

II PAMATLĪDZEKĻI:

III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI

II DEBITORI:

I KRĀJUMI:
Materiāli

Pārējie pamatlīdzekļi 

AKTĪVS

              Bilance

BILANCE

PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ

ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

Apgrozāmie līdzekļi kopā

IV NAUDA

Akcijas un daļas

Apgrozāmie līdzekļi
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Piezīmes

31.12.2019 31.12.2018

6

3. 2 290 777           3 574 054           

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 3 574 054           6 205 445           

3.2 Pārskata gada rezerves fonds 1 283 277-           2 631 391-           

2 290 777           3 574 054           

2. 7 161 512              34 948                

3. Pārējie kreditori 8 748 103              190 187              

909 615              225 135              

3 200 392        3 799 189        

     Bilance

Rezerves fonds

PASĪVS

I FONDI:

FONDI KOPĀ

ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ

BILANCE

III ĪSTERMIŅA KREDITORI:

Nodokļi un valsts sociālās aprošināšanas obligātās iemaksas
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 

 

Nr. 
p.k. 

Posteņa nosaukums  
Piezīmes 

Nr. 
Pārskata 

gada beigās  

Iepriekšējā 
pārskata gada 

beigās  

I Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas 11 6 950 6 350 

II Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  
56 000 91 600 

IV Saņemtās dotācijas 12 251 459 216 861 

V Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 13 562 581 317 435 

VII Citi ieņēmumi 14 11 906 912 6 048 249 

VIII Ieņēmumi kopā  
12 783 902 6 680 495 

IX Izdevumi: 15   (14 034 509) (9 311 886) 

 

2. Materiālu izdevumi  - (131 561) 

3. Algas 9 (1 521 306) (1 368 329) 

4. Sociālās aprošināšanas maksājumi  (445 641) (327 979) 

5. 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 
norakstīšana 

 (776 428) (747 328) 

6. Citi izdevumi.  (11 323 804) (6 736 689) 

XI Izdevumi kopā  (14 067 179) (9 311 886) 

XI Ieņēmumu un izdevumu starpība  (1 283 277) (2 631 391) 

 
 
 
 

  



Biedrība Latvijas Futbola federācija 2019. gada pārskats 
Adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV1013 
Vienotais reģistrācijas numurs: 50008022101 

LFF Kongress 2020  11 

 
2019.gada finanšu pārskata pielikums 

 
Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par 2019.gadu  

(visas summas uzrādītas EUR, ja nav norādīts savādāk) 
 

Nr. 
p.k

. 
Posteņa nosaukums  

Rindas 
kods 

Pārskata 
gada beigās  

Iepriekšējā 
pārskata 

gada beigās 

I Atlikums pārskata gada sākumā 10 0 25 675 

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 20 56 000 91 600 

  

1. Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 30 56 000  

  1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 40 56 000  

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) 100  91 600 

  2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 110  91 600 

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 170 56 000 117 275 

  

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

180   

  
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 190 56 000  

  1.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 200 56 000  

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

240  117 275 

  
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 250  117 275 

  2.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 260  117 275 

IV Atlikums pārskata gada beigās 300 0 0 
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2019.gadā  

(visas summas norādītas eiro, ja nav norādīts savādāk) 
 

Mērķziedojumu izlietojums 2019.gadā 
 

2019.gadā Biedrība nav saņēmusi mērķziedojumus. 
 

Vispārējo ziedojumu izlietojums 2019.gadā 
 

Ziedojumu un dāvinājumu 
izlietojuma apraksts 

Ziedojumu un 
dāvinājumu 

izlietojums*** 

Sabiedriskā 
labuma 
darbībai 

Sabiedriskā 
labuma darbības 

joma* 

Sabiedriskā 
labuma mērķa 

grupa** 

Sabiedriskā 
labuma 

guvēju skaits 

Telpu futbola izlases pārbaudes spēles 
ar Spāniju (proj.IZ 1966): 
t.sk. viesnīcu pakalpojumi 
       transporta pakalpojumi 
       sporta telpu noma, aprīkošana 
       medicīnisko dienestu atbalsts 
       dzeramā ūdens nodrošinājums 
       personāla izmaksas spēļu apkalpošanai 

7 615 
 

2 880 
2 597 
917 
527 
184 
510 

7 615 
 

2 880 
2 597 
917 
527 
184 
510 

09 Sporta darbība 17 (citi) LR sabiedrība 

Telpu futbola izlases pārbaudes spēles 
ar Krieviju (proj. IZ 1968): 
t.sk. viesnīcu pakalpojumi 

       transporta pakalpojumi 
       sporta telpu noma, aprīkošana 
       medicīnisko dienestu atbalsts 
       dzeramā ūdens nodrošinājums 
       personāla izmaksas spēļu apkalpošanai 

9 900 
 

6 259 
1 339 
1 266 
   345 
   198 
   493 

9 900 
 

6 259 
1 339 
1 266 
   345 
   198 
   493 

09 Sporta darbība 17 (citi) LR sabiedrība 

Telpu futbola izlases pārbaudes spēles 
ar Turciju (proj. IZ 1970): 
t.sk. viesnīcu pakalpojumi 

       transporta pakalpojumi 
       sporta telpu noma, aprīkošana 
       medicīnisko dienestu atbalsts 
       dzeramā ūdens nodrošinājums 
       personāla izmaksas spēļu apkalpošanai 

9 990 
 

5 745 
2 487 
  669 
  413 
   171 
   505 

9 990 
 

5 745 
2 487 
  669 
  413 
   171 
   505 

09 Sporta darbība 17 (citi) LR sabiedrība 

WU 19 izlases pārbaudes spēles: 
t.sk. viesnīcu pakalpojumi 

       transporta pakalpojumi  

9 595 
1 327 
8 268 

   

 9 595 
  1 327 
  8 268 

 

09 Sporta darbība 17 (citi) LR sabiedrība 

Sieviešu nacionālo izlašu Baltijas kauss 
( proj. PN 1902): 
t.sk. viesnīcu pakalpojumi 

       transporta pakalpojumi 
       sporta telpu noma, aprīkošana 
       medicīnisko dienestu atbalsts 
       dzeramā ūdens nodrošinājums 
       personāla izmaksas spēļu apkalpošanai 

8 100 
 

1 948 
1 495 
2 876 
  593 
  333 
  855 

8 100 
 

1 948 
1 495 
2 876 
  593 
  333 
  855 

09 Sporta darbība 17 (citi) LR sabiedrība 

U 18 izlases pārbaudes spēles ar 
Islandi (proj. 1942): 
t.sk. viesnīcu pakalpojumi 

       transporta pakalpojumi 
       sporta telpu noma, aprīkošana 
       medicīnisko dienestu atbalsts 
       dzeramā ūdens nodrošinājums 
       personāla izmaksas spēļu apkalpošanai 

10 800 
 

3 695 
3 025 
3 081 
  532 
   140 
   327 

10 800 
 

3 695 
3 025 
3 081 
  532 
   140 
   327 

09 Sporta darbība 17 (citi) LR sabiedrība 

 56 000 56 000    
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Vispārējo ziedojumu izlietojums 2019.gadā (turpinājums) 

 
*Norādītie sabiedriskā labuma darbības jomas kodi: 
9-sporta atbalstīšana 
**Norādītie sabiedriskā labuma mērķa grupas kodi: 
17 (citi). 
 
*** Ziedojumu summas izlietotas tabulā minēto projektu norises gaitā. Visi projekti ir realizēti futbola atpazīstamības 
attīstīšanai, kas veicina sabiedrības fizisko aktivitāšu pieaugumu un attiecīgi veselīga dzīves veida īstenošanu.  
Katra no norādītām pozīcijām satur sekojošas izmaksas: telpu noma spēļu un treniņu norisei, viesnīcas pakalpojumi izlašu 
komandu spēlētājiem, medicīnisko sabiedrību piesaiste spēļu laikā, dzeramā ūdens nodrošinājums spēlētājiem un 
personāla piesaiste spēļu apkalpošanā (piem., tiesneši). 
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Vispārīgie principi 
 
Gada pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējo izmaksu uzskaites principu atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Par 
grāmatvedību” un Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada 
pārskatiem”, kā arī turpmāk aprakstītajām grāmatvedības uzskaites politikām. 
 
Pielietotie grāmatvedības principi: 
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši sekojošiem grāmatvedības principiem: 

 
1. Pieņemts, ka biedrība ”Latvijas Futbola Federācija” darbosies arī turpmāk; 
2. Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā; 
3. Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, lietotās uzskaites politikas un aplēšu novērtēšanas metodes nav 

mainītas; 
4. Pārskata gada beigās izvērtēts iespējamais aktīvu vērtības samazinājums, un, ja tāds atklāts, tas ņemts vērā, 

nosakot pārskata gada darbības rezultātu; 
5. Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i., ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un 

zaudējumi, kas radušies pārskata gados vai iepriekšējos gados arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp 
bilances datumu un gada pārskata sagatavošanas dienu; 

6. Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 
7. Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 
8. Saimnieciskie darījumi atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību. 

 
Aplēšu izmantošana 
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos 
pārskatos atspoguļotos bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. 
Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu 
ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī. 
 
Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 
Visi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu 
un uzkrāto vērtības samazinājumu. Nolietojums tiek rēķināts aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi, 
izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:  

 Nemateriālie ieguldījumi:  

Licences, datorprogrammas 20 % vai 5 gadi 

Pa      Pamatlīdzekļi:  

Iekārtas un mašīnas 33 % vai 3 gadi 

Transporta līdzekļi 20 % vai 5 gadi 

Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 33 % vai 3 gadi 

Citi pamatlīdzekļi 20 % vai 5 gadi 

 
Akcijas un daļas 
Akcijas un daļas atspoguļo līdzdalību citu biedrību un uzņēmumu kapitālā. Sākotnēji, ilgtermiņa ieguldījumi citu biedrību un 
uzņēmumu kapitālā, tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā. Izņēmuma gadījumos, ja akciju vai daļu tirgus cena ir ievērojami 
zemāka par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, bilancē norāda minētās akcijas vai daļas tirgus cenu. Starpību noraksta 
izdevumos. 2018. gadā Sabiedrība izmantoja pašu kapitāla metodi, lai aprēķinātu iespējamo vērtības samazinājumu, bet 
2019. gadā Sabiedrība izvērtē ieguldījuma atgūstamību ilgtermiņā, kā rezultātā visiem ieguldījumiem izveidots uzkrājums 
ieguldījuma summas apmērā.  
 
Ziedojumi un dāvinājumi 
Postenī "Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi" norāda pārskata gadā Latvijas Futbola Federācijas 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. 
Ziedojumi un dāvinājumi tiek izlietoti noteiktas sporta veida programmas vai pasākuma ietvaros. Kad ziedojums tiek 
pārskaitīts Latvijas Futbola Federācijas programmām, tas tiek uzskaitīts kā avansi LFF programmām. 
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Pielietotie grāmatvedības principi (turpinājums) 
 
Dotācijas 
Ieņēmumi no dotācijām tiek uzskaitīti pēc naudas saņemšanas principa. 
 
Biedru naudas ieņēmumi 
Biedru naudas ieņēmumi tiek atzīti to saņemšanas brīdī vai, ja ir pamatota pārliecība par tās saņemšanu. Biedru naudas 
ieņēmumos ir atzīta uz pārskata gada beigām saņemtā biedru nauda. 
 
Debitori 
Debitoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros. 
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un 
bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, 
kad vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. 
 
Krājumi 
Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības. 

Izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to tagadējā atrašanās vietā un stāvoklī, tiek uzskaitītas šādi: 

- izejvielas tiek uzskaitītas atbilstoši to pirkšanas izmaksām pēc “pirmais iekšā – pirmais ārā” (FIFO) metodes; 

- gatavie un nepabeigtie ražojumi tiek uzskaitīti to tiešajās materiālu un darbaspēka izmaksās, pieskaitot ražošanas vispārējo 
izmaksu daļu, pamatojoties uz ražošanas iekārtu normālu jaudu, bet neņemot vērā aizņēmumu izmaksas. 

Neto realizācijas vērtība ir aplēstā pārdošanas cena parastās uzņēmējdarbības ietvaros, atskaitot aplēstās produkcijas 
pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Neto realizācijas vērtība tiek atspoguļota kā pašizmaksa, no kuras atskaitīti izveidotie 
uzkrājumi. 
 
Nauda 
Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā un kasē 
 
Darījumi ārvalstu valūtās 
Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). Visi 
darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti EUR pēc Eiropas Centrālās bankas publicēta eiro atsauces kursa attiecīgā darījuma 
veikšanas dienā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti EUR pēc Eiropas Centrālās 
bankas publicētā eiro atsauces kursa pārskata gada pēdējā dienā. Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās 
vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei 
izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā. 
 
Kreditori un izmaksu uzskaite  

Kreditoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros. 
Kreditoru parādi norāda biedrības saistības pret piegādātājiem par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, neizmaksātajām 
atlīdzībām, saistības pret darbiniekiem un citām personām. Izmaksas atspoguļo izdevumus statūtos paredzēto mērķu 
sasniegšanai un uzdevumu veikšanai. 

 
Uzkrātās saistības darbinieku atvaļinājumiem 
Uzkrāto saistību summa tiek noteikta, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu pārskata gadā ar pārskata gada beigās uzkrāto 
neizmantoto atvaļinājumu dienu skaitu, papildus aprēķinot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 
Sekojot labākajai praksei uzkrājumus darbinieku atvaļinājumiem sāka veidot sakot ar 2019. gadu.  
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Pielietotie grāmatvedības principi (turpinājums) 

 
Uzkrājumi  
Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes 
notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana 
no Sabiedrības, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Ja Sabiedrība paredz, ka uzkrājumu izveidošanai 
nepieciešamie izdevumi tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti, piemēram, apdrošināšanas līguma ietvaros, šo izdevumu atmaksa 
tiek atzīta kā atsevišķs aktīvs tikai un vienīgi tad, kad ir praktiski skaidrs, ka šie izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu 
uzkrājumu saistītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek atspoguļotas, atskaitot summas, kas ir atgūtas. Gadījumā, 
ja būtiska ietekme ir naudas laika vērtībai, uzkrājumi tiek aprēķināti, diskontējot paredzamo nākotnes naudas plūsmu, 
izmantojot pirmsnodokļu likmi, kas atspoguļo naudas laika vērtības pašreizējo novērtējumu tirgū un riskus, kas attiecas uz 
konkrētajām saistībām, ja tādi būtu. Ja tiek veikta diskontēšana, uzkrājumu palielināšana laika gaitā tiek atzīta kā 
aizņēmumu izmaksas.  
 

Ieņēmumi 

Ieņēmumi tiek novērtēti saņemtās vai saņemamās atlīdzības patiesajā vērtībā. LFF atzīst ieņēmumus, kad to apmērs var tikt 
ticami aplēsts, kad nākotnes ekonomisko labumu ieplūšana LFF ir ticama, kā arī, ievērojot specifiskus kritērijus, kas attiecas uz 
katru no LFF darbībām, kas minētas zemāk. 

LFF nav tādu līgumu ar klientu, kuru ietvaros būtu paredzēts norēķinu periods vairāk kā viens gads, līdz ar to LFF neveic 
korekcijas, lai atspoguļotu naudas vērtības izmaiņas laika gaitā. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi:  
pakalpojumu sniegšana – ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi tiek sniegti. 

 

Saņemtā finansējuma atzīšana 

LFF saņemto finansējumu no UEFA, FIFA atzīst attiecīgā gada pārskata laikā, kad nauda ir faktiski saņemta LFF bankas 
kontā. Atzīšanas pamatojums ieņēmumos ir attiecīgā finansējuma LFF īstenotie projekti, par kuriem UEFA, FIFA ir atsūtījuši 
apstiprinājumu par atbilstību finansējuma mērķim. Projektu pārvaldība tiek veikta kalendārā gada, kas ir LFF finanšu gads, 
ietvaros. 
 
Kļūdu labošana 
 
Kļūdu, kas radusies un atklāta pārskata gadā vai gada pārskata sagatavošanas laikā, labo līdz gada pārskata parakstīšanas 
dienai, koriģējot attiecīgos finanšu pārskata posteņus. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobrī pieņemtie 
noteikumi Nr. 808 ”Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” nenosaka kārtību kā gada 
pārskatā būtu atspoguļojama grāmatvedības politikas maiņa un iepriekšējo gadu kļūdu labojumi, tāpēc visas atklātās kļūdas, 
kas attiecās uz iepriekšējiem periodiem, tiek koriģētas pārskata gadā.  

 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Ņemot vērā bezpeļņas organizācijas statusu, LFF ir atbrīvota no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas saskaņā ar 
Latvijas Republikas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu. 

 
Nodokļi 
LFF ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksātājs. 
 
Notikumi pēc bilances datuma 
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par uzņēmuma 
finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav 
koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 
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Skaidrojumi par bilances posteņiem 

 
1. Ilgtermiņa ieguldījumi 

  

Nemateriālie 
ieguldījumi, EUR 

Pārējie 
pamatlīdzekļi, 

EUR 

Pamatlīdzekļu 
izveidošana 

Kopā, EUR 

Sākotnējā vērtība      

31.12.2018 196 395 4 640 431 12 502 4 849 328 

Iegādāts 68 410 263 541 422 649 754 600 

Izslēgts 189 3 070 331 952 335 211 

31.12.2019 264 616 4 900 902 103 199 5 268 717 

Nolietojums     

31.12.2018 8 840 2 502 287 - 2 511 127 

Aprēķinātais nolietojums  43 254 733 174 - 776 428 

Izslēgts nolietojums 50 1 927 - 1 977 

31.12.2019 52 044 3 233 534 - 3 285 578 

Bilances vērtība 31.12.2018 187 555 2 138 144 12 502 2 338 201 

Bilances vērtība 31.12.2019 212 572 1 667 368 103 199 1 983 139 

 
 
2.Akcijas un daļas 

 31.12.2019 

EUR 

31.12.2018 

EUR 

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 123 052 683 580 

Uzkrājumi ieguldījumu vērtības samazināšanai (123 052) (595 528) 

Pamatkapitāla palielinājums  - 35 000 

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā 899 899 

Līdzdalība uzņēmumu kapitālā 142 142 

Kopā 1 041 124 093 

 
 
 

 31.12.2019.   31.12.2018. 
       
 % Līdzdalība, 

neto 
Atzītais 

vērtības 
samazinājums 

% Līdzdalība, 
neto 

Atzītais 
vērtības 

samazinājums 
SIA „Latvijas futbola federācijas 
un mācību treniņu centrs 
„Staicele”” 

77 662 900 (113 958) 77 662 900 (548 942) 

SIA „Latvijas Futbola Aģentūra” 100 52 840 (9 094) 100 52 840 (43 746) 
SIA „Futbola Aģentūra” 100 2 840 - 100 2 840 (2 840) 
OU Baltic League 30 899 - 30 899 - 
SIA ”Olimpiskais centrs 
Limbaži” 

0.2 142 - 0.2 142 - 

Kopā  719 621 (123 052)  719 621 (595 528) 
 
2018. gadā Sabiedrība izmantoja pašu kapitāla metodi, lai aprēķinātu iespējamo vērtības samazinājumu, bet 2019. gadā 
Sabiedrība izvērtē ieguldījumu atgūstamību ilgtermiņā, kā rezultātā visiem ieguldījumiem atzīts vērtības samazinājums pilnā 
ieguldījuma apmērā. 
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2.Akcijas un daļas(turpinājums) 
Attiecībā uz LFF iepriekšējo periodu veiktajiem ieguldījumiem tās meitas kapitālsabiedrībās, proti Sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību "Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs "Staicele" un Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS 
FUTBOLA AĢENTŪRA", 2020.gada ietvaros, LFF, piesaistot nozares speciālistus, vērtēs turpmāko lietderību dalībai 
minētajos meitas uzņēmumos, kā arī šo uzņēmumu tālākas saimnieciskās darbības attīstības spējas. Attiecībā uz LFF 
dibināto meitas uzņēmumu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUTBOLA AĢENTŪRA", ir uzsākts maksātnespējas process. 
2020.gada ietvaros LFF valde pieņems turpmākos lēmumus attiecībā uz šo meitas uzņēmumu, balstoties uz maksātnespējas 
administratora sniegto informāciju. 
 
3. Krājumi  

 31.12.2019 
EUR 

31.12.2018 
EUR 

Materiāli 11 037 18 351 

Sporta inventārs 135 622 84 946 

Kopā 146 659 103 297 

 
4. Debitori 

 31.12.2019 
EUR 

31.12.2018 
EUR 

Avansa maksājumi 42 168 48 595 

Citi debitori 271 603 515 220 

Nodokļu pārmaksa 26 276 14 

Nākamo periodu izdevumi 932 1 119 

Kopā 340 979 564 948 

 
5. Naudas līdzekļi 

 31.12.2019 31.12.2018 

Sadalījums pa valūtām Valūta EUR Valūta EUR 

Kase - 1 173 - 909 

Banka     

• Banka USD 479 419 422 552 30 204 26 370 

• Banka EUR - 304 849 - 641 371 

Kopā  728 574  668 650 

 
6. Informācija par fondiem 

 31.12.2019 
EUR 

31.12.2018 
EUR 

Iepriekšējo gadu rezerves fonds 3 574 054 6 205 445 

Pārskata gada rezerves fonds (1 283 277) (2 631 391) 

Kopā 2 290 777 3 574 054 

 
7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

Nodokļa veids 
31.12.2019 

 
31.12.2018 

 
 EUR EUR 

PVN 26 276 (7 528) 

Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas  

(107 872) (3 590) 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (53 606) (23 844) 

Riska nodeva (34) 14 

Kopā: (135 236) (34 948) 

Nodokļu pārmaksas iekļautas postenī "Citi debitori" (sk. 4.piezīmi). 
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8. Pārējie kreditori  

 31.12.2019 
EUR 

31.12.2018 
EUR 

Parādi piegādātājiem 546 417 62 325 

Uzkrātās saistības atvaļinājumiem un VSAOI * 72 528 - 

Norēķini par darba algu  68 661 117 669 

Uzkrātās saistības  44 550 - 

Avansa norēķini un norēķini ar kredītkartēm  12 112 2 337 

Citi kreditori 3 835 7 856 

Kopā 748 103 190 187 

 
*2019. gadā tika izveidots uzkrājums neizmantotiem atvaļinājumiem EUR 58 498 un valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksām EUR 14 030. 
 
9. Uzņēmumā nodarbināto personu skaits un personāla izmaksas 

Izmaksu veids 2019 
EUR 

2018 
EUR 

Atlīdzība par darbu 1 293 510 1 159 334 

Prēmijas 92 172 73 681 

Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem* 58 498 - 

Atlaišanas pabalsti 58 278 130 220 

Slimības pabalsti 12 594 5 094 

Citi pabalsti 4 758 - 

Citi 1 496 - 

Kopā 1 521 306 1 368 329 

 
*2019. gadā tika izveidots uzkrājums neizmantotiem atvaļinājumiem EUR 58 498 apmērā. Skatīt arī grāmatvedības politikas 
aprakstu. 
 
10. Informācija par organizācijas vadītāju atlīdzību 

Izmaksu veids 2019 
EUR 

2018 
EUR 

Atlīdzība par darbu* 56 594 45 992 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 13 072 11 079 

Kopā 69 666 57 071 

 
*2019. pārskata gadā LFF prezidents un valdes locekļi LFF kongresa deleģetos pienākumus pildīja sabiedriskā kārtā un par 
to atlīdzība no LFF netika aprēķināta un izmaksāta. Par LFF kongresa deleģēto administratīvās pārvaldības pienākumu 
pildīšanu ar LFF ģenerālsekretāru ir noslēgta vienošanās par pienākumu veikšanu par atlīdzību.  
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Skaidrojumi par ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem 

 
11. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas  

 2019 
EUR 

2018 
EUR 

Biedru nauda 6 950 6 350 

Kopā 6 950 6 350 

 
 
12. Saņemtās dotācijas 

 2019 
EUR 

2018 
EUR 

LR Izglītības un zinātnes ministrija 210 855 178 357 

Latvijas Sporta federāciju padome 40 604 38 504 

Kopā 251 459 216 861 

 
13. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 

 2019 
EUR 

2018 
EUR 

Reklāmas pakalpojumi 276 679 140 117 

Ieņēmumi no biļešu realizācijas 154 256 39 042 

Ieņēmumi no licencēšanas un kursiem 63 355 52 908 

TV un reklāma ārvalstīs - 29 400 

Citi ieņēmumi 68 291 55 968 

Kopā 562 581 317 435 

 
13.1. Ieņēmumu no saimnieciskās darbības izlietojums: 
 

Ieņēmumu no saimnieciskās 
darbības izlietojuma apraksts 

Summa Sabiedriskā labuma 
darbībai (SL) 

Sabiedriskā 
labuma darbības 
joma * 

Sabiedriskā labuma 
mērķa grupa 

Treneru attīstības projekti, semināru 
organizēšana (ED1915-1926) 

20 949 20 949 9 5;17 

Sieviešu futbola sacensības 
(FA1900-1910) 

99 514 99 514 9 5;17 

Futbola akadēmijas programma 
(FD1909) 

148 576 148 576 9 5;17 

Futbola attīstības projekti:sporto visa 
klase,sociālās atbildības programma 
(GS1902-1904) 

20 241 20 241 9 5;15;17 

Futbola popularizēšanas projekti 
(KO1905-1910) 

37 019 37 019 4;9 5;15;17 

Sporta projektu medicīniskā 
nodrošinājuma programma (ME) 

99 934 99 934 9 5;17 

Tiesnešu attīstības projekti: semināri, 
treniņnometnes (TN1901-1915) 

136 348 136 348 9 5;17 

Kopā 562 581 562 581   

 
*Norādītie sabiedriskā labuma darbības jomas kodi: 
4- izglītības veicināšana ,9-sporta atbalstīšana 
**Norādītie sabiedriskā labuma mērķa grupas kodi: 
5- 15-25 gadus veci jaunieši; 15- bērni; 17 (citi) Latvijas sabiedrība. 
 
 
 
  



Biedrība Latvijas Futbola federācija 2019. gada pārskats 
Adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV1013 
Vienotais reģistrācijas numurs: 50008022101 

LFF Kongress 2020  21 

 
14. Citi ieņēmumi 

 2019 
EUR 

2018 
EUR 

UEFA saņemtais finansējums* 10 167 240 4 980 882 

FIFA saņemtais finansējums** 1 312 215 719 229 

Latvijas Komandu Sporta Spēļu Asociācija (LKSSA) 73 863 69 397 

Dalības maksa 46 000 133 600 

Saņemtās soda naudas 41 000 58 940 

Ienākumi no valūtas kursa paaugstināšanās 15 727 

Peļņa no ārzemju valūtas pārdošanas vai pirkšanas - 300 

Pārējie ieņēmumi 266 579 85 174 

Kopā 11 906 912 6 048 249 

 

*2019. gadā Biedrība saņēma papildus finansējumu no UEFA par nacionālas izlases dalību UEFA Nācijas līgu turnīrā, kā 
arī par dažādu starptautisko turnīru organizēšanu Rīgā. 2019. gada Latvijas futbola klubi ir veiksmīgi nospēlējuši UEFA 
rīkotos Eirokausu turnīros un kā rezultātā šiem klubiem tika piešķirts papildus finansējums, ko Biedrība ir saņēmusi no 
UEFA un pārskaitījusi attiecīgiem klubiem.  

**2019. gada Biedrība saņēma papildus finansējumu no FIFA tādu jaunu projektu īstenošanai kā Regional Football 
Associations, Sustainable Club Development Programme and Kindergarten and Grassroots Festival.  

15.Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai 

 2019 
EUR 

2018 
EUR 

Materiālu izdevumi - 131 561 

Darba alga un tiem pielīdzināmie izdevumi (sk. 9.piezīmi) 1 521 306 1 368 329 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 445 641 327 979 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana 776 428 747 328 

Citi izdevumi kopā: 11 323 804 6 736 689 

No tiem:   

Futbola spēļu izdevumi: 6 239 715 5 596 065 

- Nacionālo izlašu sagatavošana un starptautisko futbola spēļu organizēšana* 1 803 550 1 683 450 

- Latvijas futbola spēļu organizācija 633 754 618 006  

- Treneru izglītības izdevumi 91 934 131 306 

- Sporta projekti t.sk., Futbola Akadēmija 1 029 601 1 056 587 

- Futbola un infrastruktūras attīstības projekti 963 099 894 608 

- Klubu atbalsta programmas un tehniskie projekti** 911 683 362 723 

- Mārketings un komunikācija 155 391 161 333 

- Administratīvie izdevumi 650 703 688 052 

Neatskaitāmais PVN  222 491 365 537 

Riska nodeva 363 334 

Zaudējumi no valūtas kursa pazemināšanās 4 303  1 669 

        Izdevumi no finanšu ieguldījumu vērtības samazināšanās (sk. 2.piezīmi) 123 052 595 528 

Zaudējumi no valūtas konvertācijas 7 717 3 181 

Citi izdevumi*** 4 691 872 172 935 

Soda nauda 1 621 1 440 

Kopā 14 067 179 9 311 886 

 
*2019. gadā ir būtiski palielinājušies izdevumi par starptautisko futbola spēļu organizāciju. Tas saistīts ar starptautiskiem 
turnīriem, kas tika organizēti un veiksmīgi aizvadīti Rīgā, piemēram U-19 Eiropas čempionāts telpu futbolā.   
**2019. gadā ir būtiski palielinājies finansējums, ko Biedrība saņēma no UEFA HatTrick programmas ietvaros. Ar šo līdzekļu 
palīdzību Biedrība atbalstīja futbola klubu un infrastrūktūras turpmāko attīstību.  
***t.sk.UEFA Solidaritātes maksājumi klubiem EUR 3 344 670 apmērā par sasniegumiem 2019. gada UEFA Eirokausu turnīros.  
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16. Pēc bilances notikumi  
Pēc finanšu gada beigām, 2020. gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa 
izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija 
varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Biedrības vadība nepārtraukti izvērtē 
situāciju. Pašlaik Biedrība uzsākusi īstenot apstiprināto darbības nepārtrauktības plānu. Notiek LFF organizēto 
pasākumu/turnīru/čempionātu pārplānošana. Tiek izstrādāti vairāki alternatīvie scenāriji, kas tiks realizēti atkarībā no tā, cik 
ilgi turpināsies krīzes stāvoklis. Tiek organizēta sadarbība ar LR Izglītības un zinātnes ministriju, FIFA un UEFA, lai meklētu 
risinājumus kompensējošo mehānismu radīšanai LFF biedriem.  

Biedrības vadība uzskata, ka Biedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju un nodrošinās normatīvajos aktos un statūtos noteiktos 
pienākumus pilnā apjomā. Papildus tam starptautiskās organizācijas (UEFA un FIFA) ir apliecinājušas, ka finansējuma apmērs 
šajā situācijā netiks samazināts, bet tiek izskatītas iespējas sniegt papildus atbalstu. Pamatojoties uz to arī LFF turpina atbalsta 
programmu biedriem realizēšanu. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata 
parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Biedrības darbību nākotnē var atšķirties atkarībā no tā brīža situācijas 
un vadībai pieejamās informācijas. 
 
2020. gada 1. aprīlī Valsts ieņēmumu dienests pieņēma lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu LFF, 
kas stājās spēkā 2020. gada 8. aprīlī. Biedrība šo lēmumu ir pārsūdzējusi Administratīvajā Rajona Tiesā kā prettiesisku, un 
plāno atgūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu; ietekme no šī lēmuma uz Biedrības darbību ir līdz 1%. Savukārt, lai LFF 
šajā laika posmā nezaudētu savus esošos un potenciālos ziedotājus un neciestu ar to saistītus jebkādus finansiālus 
zaudējumus, ar ziedotājiem ir uzsāktas pārrunas par sadarbības veida maiņu attiecīgajā laika posmā. Jebkāda cita saimnieciska 
rakstura ietekme uz LFF darbību šim Valsts ieņēmumu dienesta lēmumam nav. 
 
Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2020.gada 15.aprīļa lēmumu kriminālprocesā 
nr.15840035120, 16.aprīlī Latvijas Futbola federācijas telpās tika veiktas procesuālās darbības, t.sk. vairākas kratīšanas. 
LFF rīcībā nav skaidras informācijas par kriminālprocesa uzsākšanas iemeslu un pamatu, kā vien lēmumā par kratīšanas 
izdarīšanu norādītā informācija, taču spriežot pēc lēmumā ietvertā pamatojuma dokumentu izņemšanai – saistībā ar LFF 
finansiālajām attiecībām ar SIA “Futbola Aģentūra”, SIA “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs “Staicele”” un 
SIA “Latvijas Futbola Aģentūra”, kriminālprocesa ietvaros visticamāk tiek vērtēti iepriekšējos gados – laika periodā līdz 
2018.gadam, veiktie darījumi un to vērtējums nevar ietekmēt LFF 2019.finanšu pārskata gada rezultātus. 
Mainoties situācijai un saņemot papildus informāciju, LFF valde operatīvi to izskatīs un pieņems attiecīgus lēmumus LFF biedru 
un organizācijas interesēs. 
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