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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
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 Vadims Direktorenko – valdes loceklis,24.04.2016-02.07.2020 

 Arturs Zakreševskis – valdes loceklis, 24.04.2016-02.07.2020 
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Revidents 

Iveta Vimba , LR Zvērināta revidente 
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SIA ,,Ernst &Young Baltic’’ 
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Licence Nr.17 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS 

2020. 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, reģionālie nodibinājumi, 
biedrības, Klubi, Spēlētāji, Amatpersonas, spēļu aģenti un starpnieki; 

e) izstrādāt, apstiprināt un ieviest Latvijā Starptautisko un Eiropas futbola 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, Klubu 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; 
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) īstenot caurskatāmas LFF darbības; 
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. 
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2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību 

• Futbola kā sporta veida 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 

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendārajā 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. 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums) 

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

Covid-19 pandēmijas dēļ, ierobežotā apjomā, bet veiksmīgi organizētas futbola sacensības pieaugušajiem. 

Bērnu un jauniešu sacensības, kurās kopskaitā reģistrēti vairāk nekā 20 000 spēlētāju, VID SLO statusa 
atņemšanas dēļ, varēja tikt īstenotas tikai līdz 2020. gada 1. aprīlim. 

Sekmīgi, ar FIFA un UEFA atbalstu nodrošināta pārējo segmentu darbība, kuros iesaistīti vairāk nekā 800 
futbola aktīvistu. 

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

Dibinātāju skaits   8 

Iesaistīto personu skaits  136 kolektīvie biedri 

8. Organizācijas darbību veicinošie faktori 

Biedrības Latvijas Futbola federācija darbību veicina stabils un nozīmīgs UEFA un FIFA finansiālais, materiālais 
un informatīvais atbalsts, kā arī Latvijas pašvaldību ieinteresētība sporta dzīves organizēšanā un futbola kā 
sporta veida un tam nepieciešamās infrastruktūras attīstīšanā. 

9. Organizācijas darbību kavējošie faktori 

Latvijas Futbola federācijas darbību būtiskākie kavējošie faktori ir nepilnīgā valsts politika un izpratne par 
sporta attīstību un tā pozitīvo ietekmi uz sabiedrību, atbalsta vides nepieciešamību sporta infrastruktūras 
izveidei, nacionālā futbola stadiona trūkums. 

10. Darbība 2020. pārskata gadā un attīstības perspektīvas 

2020.pārskata gada pirmajā ceturksnī Latvijas Futbola Federācija (turpmāk – LFF) uzsāka organizēt 
visas iecerētās futbola sezonā plānotās norises un sacensības. Kā arī, turpināja aktivitātes pie sportiska 
dzīvesveida popularizēšanas un futbola attīstības dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām. Taču, 
2020.gadā pasauli strauji pārņēma Covid-19 vīrusa radītā pandēmija. 12.martā Valstī tika izsludināta 
ārkārtējā situācija, apturot jebkādu sporta norišu īstenošanu iekštelpās un grupās, un liekot cilvēkiem 
savstarpēji izolēties vienam no otra. Neraugoties uz to, ka bija noorganizēti izlašu starti Eiropas 
čempionātu kvalifikācijas turnīros, tie bija jāatceļ vai arī jāpārceļ uz vēlāku periodu – uz gada otru pusi 
vai arī uz 2021.gadu. Šī situācija, protams, radīja bezprecedenta situāciju gan futbola pasaulē, gan 
LFF. Tomēr, Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) un Eiropas Futbola asociāciju savienība 
(UEFA) spēji noreaģēja un sniedza tūlītēju atbalstu gan sanitāri-epidemioloģiskās drošības 
īstenošanas jautājumos, gan arī rodot iespēju un nodrošinot futbola klubiem, LFF biedriem, treneriem 
un tiesnešiem morālu un finansiālu atbalstu. Pretēji labai ticībai, diemžēl, rīkojās Latvijas Republikas 
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID), kas 1.aprīlī nepamatoti atņēma LFF ar atsevišķu likumu  
regulēto sabiedriskās labuma organizācijas (turpmāk – SLO) statusu, atsaucoties uz dažiem 
nebūtiskiem pārkāpumiem 2018. gadā, kas kopumā varētu tikt uzskatīti par būtiskiem. Šī statusa 
zaudēšana LFF liedz iespēju piesaistīt ziedojumus, kurus LFF izmanto bērnu un jauniešu sporta 
projektu īstenošanā un projektu īstenošanā citām sociālām sabiedrības grupām, kurām nav iespējams 
saņemt finansējumu ne dotāciju veidā no Valsts, ne finansējuma veidā no FIFA vai UEFA. Tā, 2020. 
gadā LFF atteicās no vairākiem bērnu un jauniešu pasākumiem, kuri bija plānoti, un kurus varēja 
nodrošināt periodā no 2020.gada jūlija līdz novembrim – laikā, kad tika atcelti Valstī noteiktie  
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VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums) 

ierobežojumi. Lai arī ietekme par SLO statusa zaudēšanu uz LFF finanšu resursiem ir nebūtiska – 
mērojama līdz 1% apmērā, jeb zaudētai iespēja 2020.gadā piesaistīt EUR 130 000, šis ierobežojums ir 
klasificējams kā nepamatoti piemērots un nesamērīgs sods, kas liedz LFF nodrošināt attiecīgajām 
Latvijas sociālajām grupām saņemt izveidotos pasākumus pareizas veselības un sportiskās formas 
uzturēšanai. Citu LFF īstenoto sociālā labuma darbību šis VID lēmums neietekmē. LFF šo lēmumu ir 
pārsūdzējusi Administratīvajā Apgabaltiesā kā nepamatotu, un informējusi Finanšu ministriju kā VID 
pārraugošo iestādi par šī VID lēmuma ietekmi uz Latvijas sabiedrību, taču strīdu izskatīšanas process 
(tiesvedība) Latvijā ir ilgstošs process. Paralēli šim procesam LFF plāno atjaunot SLO statusu 
2021.gada aprīlī, kad būs pagājis gads šāda statusa atjaunošanai saskaņā ar Sabiedriskā labuma 
organizāciju likumā noteikto. 

2020.gadā LFF UEFA finansēto HT projektu ietvaros turpināja īstenot investīcijas sociālās un sporta 
vides sakārtošanā, t.sk. tika uzstādīti trīs mākslīgā seguma laukumi Carnikavā, Hanzas vidusskolā un 
Arkādija, Rīgā. 

2020.gads turpinājās arī ar izmaiņām LFF pārvaldē. LFF Kongresā 3.jūlijā tika pieņemti LFF jaunie 
statūti – atbilstoši ar FIFA un UEFA saskaņotai labas korporatīvas pārvaldības praksei, kas nosaka 
būtiski atšķirīgāku LFF pārvaldi. Kā viens no būtiskākajiem ir LFF valdes izveide deviņu apmaksātu 
valdes locekļu sastāvā, kas tiek reģistrēti arī LR Uzņēmumu reģistrā. Otrs būtiskākais – LFF valdes 
deleģējums un LFF ģenerālsekretāra atbildības sfēras LFF pārvaldē un futbola dzīves organizēšanā. 
Trešais - neatkarīgu un pastāvīgu komiteju izveide, un labas pārvaldības nodaļas izveide. Kā arī 
definēti citi ar LFF attīstību un futbola norišu organizēšanu saistīti darbības pamatprincipi. 

Laikā no LFF Kongresa 3.jūlijā līdz novembrim, kad tika pieņemti kārtējie Valstī noteiktie ierobežojumi 
Covid-19 vīrusa izplatības dēļ, LFF īstenoja 2020.gadā plānotās futbola un sporta aktivitātes. 
Ierobežojumus atceļot Valsts nacionālajām izlasēm, bet strikti ievērojot UEFA pieņemto sanitāro 
protokolu, LFF organizēja un nodrošināja drošas Latvijas futbola izlašu treniņnometnes, un pārstāvību 
un dalību UEFA Nāciju līgas 2020/2021 organizētajās spēlēs - D līgā pret Andoras, Maltas, un Fēru 
Salu valsts vienībām, kā arī pārbaudes spēlēs pret Melnkalni un Sanmarīno. 

Sākot ar 2020.gada janvāri LFF ir stabilizējusi savu administratīvo un finanšu pārvaldību, LFF 
ģenerālsekretāram E.Pukinskim cita starpā pieņemot lēmumu par LFF Finanšu nodaļas darbības 
atjaunošanu klātienē - pretēji iepriekšējās vadības lēmumam 2019.gadā, kad šīs funkcijas tika nodotas 
ārpakalpojumu sniedzējiem, tā nojaucot LFF spēju īstenot tās pamatdarbību. Secīgi, LFF 2020.gadā 
ir veiksmīgi atjaunojusi savu administratīvo un finanšu darbību, sakārtojusi norēķinus ar darbiniekiem, 
piegādātājiem un pakalpojumu saņēmējiem, kā arī nokārtojusi visas savas saistības ar Valsts 
institūcijām, t.sk. VID. 

Darbības turpināšanas un pilnveides ietvaros, atbilstoši LFF Stratēģijā 2017 – 2024.gadam 
noteiktajam, LFF plāno īstenot 11 stratēģiskos mērķus, tanī skaitā uzlabojot rezultativitāti un 
pārvaldību futbola norisēs, un pašā LFF kā organizācijā. 2020.gada nogalē LFF valdes locekles 
V.Mihaļčukas vadībā tika uzsākts funkcionālais audits, ar mērķi strukturēt un mazināt darbinieku 
pienākumu iespējamu dublēšanos. 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums) 

 
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 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 2021 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. 
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BILANCE 

AKTĪVS Pielikums 31.12.2020 
EUR 

31.12.2019 
EUR 

 Ilgtermiņa ieguldījumi    
 I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI  159 797 212 572 
     1. Nemateriālie ieguldījumi 1 159 797 212 572 
 II PAMATLĪDZEKĻI  1 734 905 1 770 567 
     2. Pārējie pamatlīdzekļi 1 1 734 905 1 770 567 
 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ  1 894 702 1 983 139 
 III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI    
     1.Akcijas un daļas 2 8 569 1 041 
 ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ  8 569 1 041 
 Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 
 
 Apgrozāmie līdzekļi 

 
1 903 271 1 984 180 

 I KRĀJUMI  255 958 146 659 
     1. Materiāli 3 255 958 146 659 
 II DEBITORI 4 205 879 340 979 
 IV NAUDA 5 2 536 587 728 574 

 Apgrozāmie līdzekļi kopā  2 998 424 1 216 212 

 AKTĪVS KOPĀ  4 901 695 3 200 392 
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BILANCE 

 

 

 
 

 

 

  

PASĪVS Pielikums 31.12.2020 
EUR 

31.12.2019 
EUR 

 I FONDI    

     3.REZERVES FONDS 6 4 574 633 2 290 777 

     3.1.Iepriekšējo gadu rezerves fonds  2 290 777 3 574 054 

     3.2.Pārskata gada rezerves fonds  2 283 856 (1 283 277) 

 FONDI KOPĀ  4 574 633 2 290 777 

 III ĪSTERMIŅA KREDITORI    

     2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

   1 650 161 512 

     3. Pārējie kreditori 8 325 412 748 103 

 ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ  327 062 909 615 

 PASĪVS KOPĀ  4 901 695 3 200 392 
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IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 

Nr. 
p.k. Posteņa nosaukums Pielikums 31.12.2020 

EUR 
31.12.2019 

EUR 

I 
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās 
iemaksas 

10 5 150 6 950 

II Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  - 56 000 

IV Saņemtās dotācijas 11 312 085 251 459 

V Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 12 261 586 562 581 

VII Citi ieņēmumi 13 12 588 011 11 906 912 

VIII IEŅĒMUMI KOPĀ  13 166 832 12 783 902 

IX IZDEVUMI 14 (10 882 976) (14 067 179) 

 

2. Materiālu izdevumi  (30 340) - 

3. Algas 9 (1 918 779) (1 521 306) 

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi  (446 420) (445 641) 

5. 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana 

 (759 474) (776 428) 

6. Citi izdevumi 14 (7 727 963) (11 323 804) 

XI IZDEVUMI KOPĀ  (10 882 976) (14 067 179) 

XII IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA  2 283 856 (1 283 277) 

 

  



2020.gada finanšu pārskats 

Latvijas Futbola federācija       12 

 

2020.gada finanšu pārskata pielikums 
 

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par 2020.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 0 

II 
Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu 
kopsumma 

20 0 56 000 

 1. Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 30  56 000 

  1.1. 
Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās 
personas 

40  56 000 

 2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) 100   

  2.1 
Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās 
personas 

110   

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 170 0 56 000 

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

180   

  1.1. 
Statūtos paredzētajiem mērķiem un 
uzdevumiem 

190 0 56 000 

   1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai 200 0 56 000 

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

240   

  2.1. 
Statūtos paredzētajiem mērķiem un 
uzdevumiem 

250   

   2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai 260   

IV Atlikums pārskata gada beigās 300 0 0 
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem  

un dāvinājumiem 2020.gadā 
(visas summas norādītas eiro, ja nav norādīts savādāk) 

 

Mērķziedojumu izlietojums 2020.gadā 

2020.gadā Biedrība nav saņēmusi mērķziedojumus. 

 

Vispārējo ziedojumu izlietojums 2020.gadā 

2020.gadā Biedrība nav saņēmusi vispārējus ziedojumus. 
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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. 

COVID-19 ietekme 

Līdz ar koronavīrusa (COVID-19) pandēmijas straujo izplatību pasaulē sākās vēl nepieredzēta apmēra veselības 
aprūpes krīze, kas izraisīja ievērojamus traucējumus gan uzņēmumu darbībā, gan ikdienas dzīvē. 

2020. gada martā Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs stājās spēkā dažādi ierobežojumi COVID-19 
izplatības mazināšanai, ievērojami palēninot ekonomikas izaugsmi. Šie valsts politikas pasākumi, kuru mērķis 
bija un joprojām ir ierobežot COVID-19 izplatību, būtiski ietekmē saimniecisko darbību daudzās nozarēs. 

Vienlaikus valdības, tajā skaitā Latvijas Republikas valdība, ieviesa dažādus finansiālā atbalsta mehānismus, 
lai mazinātu COVID-19 pandēmijas radīto ietekmi uz ekonomiku. Biedrība ir pieteikusies uz valsts atbalstu, bet 
pastāv nenoteiktība tā saņemšanā. Neraugoties uz to, Biedrībai ir izstrādāts savs rīcības plāns ar tai 
pieejamiem resursiem sabalansējot ieņēmumus un izdevumus nākamajos periodos. 

Ņemot vērā pandēmijas straujo izplatību un būtiskās nenoteiktības, ko rada nespēja ticami paredzēt tās 
iznākumu, šobrīd nav iespējams pietiekami pamatoti noteikt krīzes finansiālo ietekmi uz pasaules ekonomiku 
un uzņēmējdarbību kopumā. Vadības šī brīža prognozes un aplēses var atšķirties no faktiskajiem rezultātiem. 

Izvērtējot šos unikālos apstākļus un ar tiem saistītos riskus, Biedrības vadība ir secinājusi, ka Biedrības 
izdevumu un ieņēmumu starpība 2020.pārskata gadā nav tikusi būtiski ietekmēta no ārējiem apstākļiem. 
Covid-19 radītā pandēmija ir izsaukusi pieprasījuma samazinājumu - vidēji 55% uz  

Biedrības saimnieciskās darbības pakalpojumiem, taču ne uz biedrības pamatdarbību - sabiedriskā labuma 
organizācijas darbību, kurai nav peļņas gūšanas rakstura. 

Sabiedrības vadība uzskata, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai saglabātu Sabiedrības dzīvotspēju 
un nodrošinātu tās darbības attīstību pašreizējā uzņēmējdarbības un ekonomiskajā vidē. 

Vadība turpinās cieši uzraudzīt esošo situāciju un, ja pandēmijas dēļ noteikto uzņēmējdarbības ierobežojumu 
periods ieilgs, izvērtēs nepieciešamību pēc apstiprinātā rīcības plāna 2021.gadam atbilstošām korekcijām 
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Pielietotie grāmatvedības principi (turpinājums) 

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 

 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. 2020. gadā Sabiedrība izvērtēja 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. 2020.gadā ziedojumi un dāvinājumi nav 
saņemti 

Dotācijas 

Ieņēmumi no dotācijām tiek uzskaitīti pēc naudas saņemšanas principa. 

Debitori 

Debitoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem 
grāmatvedības reģistros. Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot  
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Pielietotie grāmatvedības principi (turpinājums) 

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; 

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. 

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  
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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. 

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. 

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. 

Iespējamās saistības un aktīvi 

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, 
ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek 
atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, 
ir pietiekami pamatota. 
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Pielietotie grāmatvedības principi (turpinājums) 

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     
31.12.2019 264 616 4 900 902 103 199 5 268 717 
Iegādāts - 728 377 726 465 1 454 842 
Izslēgts - (73 413) (783 804) (857 217) 
31.12.2020 264 616 5 555 866 45 860 5 866 342 
Nolietojums     
31.12.2019 (52 044) (3 233 534) - (3 285 578) 
Aprēķinātais nolietojums (52 775) (706 700) - (759 475) 
Izslēgts nolietojums - 73 413 - 73 413 
31.12.2020 (104 819) (3 866 821) - (3 971 640) 
Bilances vērtība 31.12.2019 212 572 1 667 368 103 199 1 983 139 
Bilances vērtība 31.12.2020 159 797 1 689 045 45 860 1 894 702 

2. Akcijas un daļas 

 31.12.2020 
EUR 

31.12.2019 
EUR 

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 715 740 718 580 
Uzkrājumi ieguldījumu vērtības samazināšanai (715 740) (718 580) 
Iemaksa pamatkapitāla palielināšanai * 7 528 - 
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā 899 899 
Līdzdalība uzņēmumu kapitālā 142 142 
Kopā 8 569 1 041 
 

 31.12.2020. 31.12.2019. 
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SIA „Latvijas futbola 
federācijas un mācību treniņu 
centrs „Staicele””* 

77 662 900 (662 900) - 77 662 900 (662 900) - 

SIA „Latvijas Futbola 
Aģentūra” 

100 52 840 (52 840) - 100 52 840 (52 840) - 

SIA „Futbola Aģentūra”** 100 - - - 100 2 840 (2 840) - 

OU Baltic League 30 899 - 899 30 899 - 899 

SIA ”Olimpiskais centrs 
Limbaži” 

0.2 142 - 142 0.2 142 - 142 

Kopā  716 781 - 1 041  719 621 (123 052) 1 041 

Biedrība 2019.gadā ir izvērtējusi ieguldījumu atgūstamību ilgtermiņā, kā rezultātā visiem ieguldījumiem atzīts 
vērtības samazinājums pilnā ieguldījuma apmērā. 2020. gadā Biedrība ir veikusi ieguldījuma meitas 
sabiedrībās atgūstamības izvērtējumu un ir secinājusi, ka vērtības samazinājums pilnā apmērā joprojām ir 
pamatots. 
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2.Akcijas un daļas (turpinājums) 

* 2020.gadā Biedrība veica apmaksu par Alojas novada domei piederošajām 1980 sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību ,,Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs Staicele’’ kapitāla daļām, darījums pilnībā 
pabeigts 2021.gada martā. 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", LFF vērtēs turpmāko 
dalības formu, uzņēmumu tālākās saimnieciskās darbības attīstību un tam nepieciešamo kapitālu. 

** Attiecībā uz LFF dibināto meitas uzņēmumu, sabiedrību ar ierobežotu atbildību "FUTBOLA AĢENTŪRA", 
2020.gadā tika noslēgts šīs sabiedrības likvidācijas process. 

3. Krājumi  

 31.12.2020 
EUR 

31.12.2019 
EUR 

Sporta inventārs 252 261 135 622 
Materiāli 2 080 - 
Mazvērtīgais inventārs 1 617 11 037 
Kopā 255 958 146 659 

4. Debitori 
 31.12.2020 

EUR 
31.12.2019 

EUR 
Citi debitori 83 407 271 603 
Radniecīgo uzņēmumu parādi 75 626 - 
Nodokļu pārmaksa 37 621 26 276 
Nākamo periodu izdevumi 7 107 932 
Avansa maksājumi 2 118 42 168 
Kopā 205 879 340 979 

5. Naudas līdzekļi 
 31.12.2020 

EUR 
31.12.2019 

EUR 
Sadalījums pa valūtām Valūta EUR Valūta EUR 
Kase - 1 173 - 1 173 
Banka     

• Banka USD 1 365 761 1 112 999 479 419 422 552 
• Banka EUR - 1 422 415 - 304 849 

  Kopā  2 536 587  728 574 

6. Informācija par fondiem 

 31.12.2020 
EUR 

31.12.2019 
EUR 

Iepriekšējo gadu rezerves fonds 2 290 777 3 574 054 
Pārskata gada rezerves fonds 2 283 856 (1 283 277) 
Kopā 4 574 633 2 290 777 
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7. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
 31.12.2020 

EUR 
31.12.2019 

EUR 
PVN 25 071 26 276 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (1 640) (107 872) 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 12 550 (53 606) 
Riska nodeva (10) (34) 
Kopā 35 971 (135 236) 

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

8. Pārējie kreditori 
 31.12.2020 

EUR 
31.12.2019 

EUR 
Parādi piegādātājiem* 93 083 546 417 
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem un VSAOI ** 200 261 72 528 
Norēķini par darba algu *** - 68 661 
Uzkrātās saistības 16 383 44 550 
Avansa norēķini un norēķini ar kredītkartēm - 12 112 
Citi kreditori 15 685 3 835 
Kopā 325 412 748 103 

* Ievērojamas atšķirības 2019. un 2020.gada salīdzinājumā skaidrojamas ar lielu skaitu neapmaksātu rēķinu 
2019.gada beigās, savukārt 2020.gadā rēķinu apmaksa notiek regulāri. 

** 2020. gadā tika izveidots uzkrājums neizmantotiem atvaļinājumiem EUR 162 536 un valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksām EUR 37 725. 

*** 2020.gada decembra darba alga tika aprēķināta un izmaksāta 2020.gada decembrī. 

9. Uzņēmumā nodarbināto personu skaits un personāla izmaksas 
 2020 

EUR 
2019 
EUR 

Atlīdzība par darbu 1 571 733 1 293 510 
Atlaišanas pabalsti** 189 352 58 278 
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem* 104 038 58 498 
Prēmijas 13 000 92 172 
Slimības pabalsti 3 083 12 594 
Citi pabalsti 2 644 4 758 
Citi 34 929 1 496 
Kopā 1 918 779 1 521 306 

* 2019. gadā tika izveidots uzkrājums neizmantotiem atvaļinājumiem EUR 58 498 apmērā, 2020.gadā 
aprēķināts uzkrājums EUR 162 536, uz izmaksām attiecas aprēķinātās summas starpība. 2020.gadā Biedrībā 
nodarbināti vidēji 97 darbinieki. 

** Summas pieaugums par atlaišanas pabalstiem skaidrojams ar Latvijas Nacionālās izlases galvenā trenera 
maiņu 2020.gada februārī, un izmaksām, kas ir pamatotas ar Darba līguma nosacījumiem. 
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9.1. Informācija par organizācijas vadītāju atlīdzību, (t.sk. piezīmes Nr.9) 
 2020 

EUR 
2019 
EUR 

Atlīdzība par darbu* 188 924 56 594 
• t.sk. prezidents 42 142  
• t.sk. valde 98 529  
• t.sk. ģenerālsekretārs 48 253 56 594 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 45 512 13 072 
• t.sk. prezidents 10 152  
• t.sk. valde 23 736  
• t.sk. ģenerālsekretārs 11 624 13 072 

Kopā 234 436 69 666 

* 2019. pārskata gadā LFF prezidents un valdes locekļi LFF kongresa deleģētos pienākumus pildīja sabiedriskā 
kārtā un par to atlīdzība no LFF netika aprēķināta un izmaksāta, atlīdzība par LFF kongresa deleģēto 
administratīvās pārvaldības pienākumu pildīšanu bija aprēķināta tikai LFF ģenerālsekretāram. 

2020. pārskata gadā notika LFF vēlēšanu kongress, kura laikā tika ievēlētas LFF amatpersonas – prezidents, 
viceprezidenti un valdes locekļi ar kuriem ir noslēgti pilnvarojuma līgumi, paredzot atlīdzību, kas pielīdzināta 
darba samaksai. 

Skaidrojumi par ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem 

10. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas 
 2020 

EUR 
2019 
EUR 

Biedru nauda 5 150 6 950 
Kopā 5 150 6 950 

11. Saņemtās dotācijas 
 2020 

EUR 
2019 
EUR 

LR Izglītības un zinātnes ministrija 183 467 210 855 
Latvijas Sporta federāciju padome 128 618 40 604 
Kopā 312 085 251 459 

12. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 
 2020 

EUR 
2019 
EUR 

Reklāmas pakalpojumi* 135 851 276 679 
Ieņēmumi no biļešu realizācijas* 4 398 154 256 
Ieņēmumi no licencēšanas un kursiem 61 760 63 355 
TV translācijas 4 560 - 
Citi ieņēmumi 55 017 68 291 
Kopā 261 586 562 581 

*Ievērojamas atšķirības šinīs posteņos ir skaidrojamas ar 2020.gada COVID -19 pandēmijas ietekmi 
uz sporta pasākumu ar skatītāju klātbūtni rīkošanu. 
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12.1. 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 (ED2001-2027) 

19 706 
 

19 706 
 

9 5;17 

Sieviešu futbola sacensības (FA2001-2006) 16 167 16 167 9 5;17 
Futbola akadēmijas programma (FD2009-2010) 10 267 10 267 9 5;17 
Futbola attīstības projekti: Baltijas kauss, atlases 
turnīri, brīvprātīgo programmas (PN2001-2006) 

32 327 32 327 9 5;15;17 

Futbola popularizēšanas projekti (KO2010-
2060) 

8 207 8 207 4;9 5;15;17 

Sporta projektu medicīniskā nodrošinājuma 
programma (ME2000-ME2005) 

27 535 27 535 9 5;17 

Tiesnešu attīstības projekti: semināri, 
treniņnometnes (TN2001-2025) 

147 377 147 377 9 5;17 

Kopā  261 586 261 586   

*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. 

13. Citi ieņēmumi 
 2020 

EUR 
2019 
EUR 

UEFA saņemtais finansējums* 9 079 144 10 167 240 
FIFA saņemtais finansējums** 3 055 465 1 312 215 
Maksa par leģionāriem*** 311 000 - 
Latvijas Komandu Sporta Spēļu Asociācija (LKSSA) 65 876 73 863 
Dalības maksa 43 860 46 000 
Saņemtās soda naudas 9 240 41 000 
Ienākumi no valūtas kursa paaugstināšanās, pirkšanas 
vai pārdošanas 

3 871 15 

Pārējie ieņēmumi 19 555 266 579 
Kopā 12 588 011 11 906 912 

* 2020. gadā, papildu plānotajiem UEFA projektu finansējumiem, LFF saņēma UEFA atbalsta 
finansējumu Covid-19 radīto seku ietekmes mazināšanai uz klubu darbību, treneriem un tiesnešiem. 
2020. gadā Latvijas futbola Virslīgas klubi Covid-19 pandēmijas radītajos ierobežotajos apstākļos ir 
startējuši UEFA rīkotajos turnīros, par dalību saņemot UEFA finansējmu, ko LFF attiecīgi ir 
administrējusi. 
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** 2019. un 2020. gadā Biedrība saņēma FIFA finansējumu tādu projektu īstenošanai kā Regional 
Football Associations, Sustainable Club Development Programme and Kindergarten and Grassroots 
Festival. Covid-19 radītās pandēmijas dēļ izdevās īstenot tikai reģionālo nodibinājumu un klubu 
ilgtspējas attīstības atbalsta projektus. Pārējie projekti tika uzsākti, bet daļa no tiem turpināsies 
2021.gadā. 

*** 2020.gadā, lai pārskatā atainotās summas būtu saprotamas un analizējamas turpmākos periodos, 
izdalīta atsevišķi summa, kura iepriekš tika uzrādīta rindā Pārējie ieņēmumi. 

14. Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai 

 2020 
EUR 

2019 
EUR 

Darba alga un tiem pielīdzināmie izdevumi (sk. 9.piezīmi) 1 918 779 1 521 306 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 
norakstīšana 

759 474 776 428 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 446 420 445 641 
Materiālu izdevumi 30 340 - 
Citi izdevumi kopā: 7 727 963 11 323 804 
No tiem:   
    Futbola spēļu izdevumi: 7 362 439 6 239 715 

• Klubu atbalsta programmas un tehniskie projekti* 3 939 777 911 683 
• Nacionālo izlašu sagatavošana un starptautisko 

futbola spēļu organizēšana** 
2 035 577 1 803 550 

• Administratīvie izdevumi 556 467 650 703 
• Latvijas futbola spēļu organizācija 369 746 633 754 
• Futbola un infrastruktūras attīstības projekti 183 295 963 099 
• Sporta projekti*** 168 651 1 029 601 
• Mārketings un komunikācija 81 967 155 391 
• Treneru izglītības izdevumi 26 959 91 934 

    Neatskaitāmais PVN 167 870 222 491 
    Riska nodeva 406 363 
    Zaudējumi no valūtas kursa pazemināšanās 141 677 4 303 
    Izdevumi no finanšu ieguldījumu vērtības samazināšanās __(sk. 
2.piezīmi) 

- 123 052 

    Zaudējumi no valūtas konvertācijas 5 675 7 717 
    Citi izdevumi**** 49 713 4 691 872 
Soda nauda 183 1 621 
Kopā 10 882 976 14 067 179 

*  2020. gadā saņemot UEFA un FIFA atbalstu, LFF radās iespēja sniegt pilnvērtīgāku atbalstu Latvijas 
klubiem īstenojot KIAAP atbalsta projektus, un tehniskos projektus UEFA HatTrick Infrastructure programmu 
ietvaros. 

** 2020. gadā Covid-19 pandēmijas radītās ietekmes dēļ LFF būtiski palielinājās izdevumi, kas saistīti ar 
starptautisko futbola spēļu apmeklēšanu un organizēšanu ārzemēs, un arī Latvijā. Īstenojot UEFA sanitāri-
epidemioloģiskā protokolā noteikto, pasažieru pārvadājumu klasisko avioreisu vietā LFF bija spiesta izvēlēties 
darījumus ar čarterreisiem un viesnīcām, kas spēja savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē sniegt pakalpojumus 
ievērojot noteiktās drošības prasības. 

*** 2020.gada pārskatā Sporta projektu sadaļā uzrādītas Projektu nodaļas, Sacensību nodaļas un Sporta 
medicīnas un pētniecības nodaļas izmaksas, kuras ievērojami samazinājušās daudzu iepriekš plānotu un 
Covid-19 pandēmijas dēļ atceltu pasākumu iespaidā. 
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**** 2020.gadā ir uzsākta detalizētāka izdevumu klasifikācija attiecinot izmaksas pēc būtības uz konkrētiem 
futbola atbalsta projektiem, gan arī kopumā COVID-19 pandēmijas dēļ 2020. gada laikā ir samazinājušies 
izdevumi, kas attiecās uz sporta pasākumiem, sacensībām un citiem iepriekš ieplānotiem projektiem. 

15. Iespējamās saistības 

2020. gada 1. aprīlī VID pieņēma lēmumu par SLO statusa atņemšanu LFF, kas stājās spēkā 2020. gada 8. 
aprīlī. Biedrība šo lēmumu ir pārsūdzējusi Administratīvajā Apgabaltiesā kā prettiesisku, un plāno atgūt SLO 
statusu; ietekme no šī lēmuma uz LFF darbību ir līdz 1%, savukārt ieilgstot tiesvedībai LFF plāno atkārtoti 
pieteikties SLO statusam ievērojot Sabiedriskā labuma organizāciju likumā noteikto, t.i. pēc 2021.gada 
1.aprīļa. Jebkāda cita saimnieciska rakstura ietekme uz LFF darbību šim VID lēmumam nav. 

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2020.gada 15.aprīļa lēmumu kriminālprocesā 
nr.15840035120, 16.aprīlī LFF telpās tika veiktas procesuālās darbības, t.sk. vairākas kratīšanas. LFF rīcībā nav 
skaidras informācijas par kriminālprocesa uzsākšanas iemeslu un pamatu, bet, ņemot vērā, ka ir pagājis 
gandrīz gads un nav novērojama kāda radikāla virzība, varētu sākt prognozēt, ka šis kriminālprocess tiks 
izbeigts. 

16. Pēc bilances notikumi 

Pilna COVID-19 pandēmijas ietekme uz saimniecisko darbību vēl nav zināma, un situācija turpina attīstīties. 
Vadība uzskata, ka pēc finanšu pārskata datuma COVID-19 pandēmija Sabiedrības darbību būtiski 
neietekmēs. Tomēr šī pieņēmuma pamatā ir finanšu pārskata parakstīšanas datumā pieejamā informācija, 
un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības spēju turpināt savu darbību nākotnē var atšķirties no vadības 
novērtējuma. 

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 
finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī. 
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