
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008090801
Nosaukums LATVIJAS KENDO FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese Malnavas iela 18–34, Rīga, LV-1057
Taksācijas periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008090801 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008090801 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 240 1150
IV. Saņemtās dotācijas. 40 3641 1476
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 3881 2626
IX. Izdevumi. 80 3880 2565
2. Materiālu izdevumi. 100 3880 2565
XI. Izdevumi kopā. 160 3880 2565
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 1 61

1/5



Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008090801 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008090801 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs
Sertifikāta numurs
Komentārs
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Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008090801 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma

apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums

(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

Sabiedriskā
labuma

darbības joma

Sabiedriskā
labuma mērķa

grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju

skaits

vispārējie
ziedojumi

(neierobežotai
lietošanai), t.sk.

anonīmi

mērķziedojumi
(noteiktiem

mērķiem), t.sk.
anonīmi

no tiem kopā
anonīmi

ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

Kopā 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008090801 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Darbības_parskats_plans Iepriek_j_ gada darb_bas p_rskats un turpm_k_s darb_bas pl_ns_LKFB.pdf

Sagatavoja VLADIMIRS KINDZULIS
E-pasts kwon@apollo.lv
Tālrunis 29217637

Dokumenta numurs EDS: 60523802 Dokumenta sagatavotājs: VLADIMIRS KINDZULIS

Parakstītāja vārds, uzvārds: VLADIMIRS KINDZULIS Parakstīšanas datums: 30.03.2019
Parakstītāja personas kods: 16036910409 Parakstīšanas laiks: 10:30:11
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LATVIJAS KENDO FEDERĀCIJA BIEDRĪBA 


(organizācijas nosaukums) 


  


40008090801  


(organizācijas reģistrācijas numurs) 


  


Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 


  


I. Vispārīgā daļa 


  


 1. Organizācijas darbības mērķis 


 Cilvēku veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošana, kendo, iaido, jodo attīstība, 
popularizācija, cilvēku apmācība, atestācija, kā arī treniņu procesa organizēšana, pasākumu, 
semināru, sacensību un turnīru organizēšana profesionāļiem un amatieriem. 


  


  


  


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


   labdarība 


   cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība 


   pilsoniskās sabiedrības attīstība 


 X veselības veicināšana 


   slimību profilakse 


   palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un 
ārkārtas situācijās 


   izglītības veicināšana 


   zinātnes veicināšana 


   vides aizsardzība 


   trūcīgo un sociāli mazaizsargāto 
personu grupu sociālās labklājības 
celšana 


   kultūras veicināšana 


 X sporta atbalstīšana 


   cita (norādīt)__________________ 


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


  X ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu 


    nepilnās ģimenes 


    cilvēki ar invaliditāti 


    personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu 


  X 15–25 gadus veci jaunieši 


    personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm 


    ilgstošie bezdarbnieki 


    bezpajumtnieki 







    cilvēktirdzniecības upuri 


    politiski represētās personas 


    personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu 
ģimenes 


    Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes 


    personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu 
atkarības problēmām un viņu ģimenes 


    ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti 


  X bērni 


    no vardarbības cietušās personas 


    cita (norādīt) 
                                                                                                                              


                                                                                                                                                 


 4. Informācijas saņemšanai: 


  juridiskā adrese: Malnavas iela 18–34, Rīga, LV-1057 


  kontaktadrese: Malnavas iela 18–34, Rīga, LV- 


  tālruņa numurs :+371 292 176 37 


  e-pasta adrese: info@kendo.lv 


  mājaslapa www.kendo.lv 


  


II. 2018.gada darbības pārskats 


  


 5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes 
kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, 
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


 Kendo tirnīrs- no 2018.gada 09. līdz 10. jūnijam, Rīgā notika Kendo turnīrs „Riga cup & 
Yumura cup 2018” kuru vadīja Masahito YUMURA (Kendo Hanshi, 8 dan);  


Latvijas Kendo čempionāts- 2018. gadā 18. augustā tika organizēts Latvijas Kendo 
čempionāts Rīgā. 


Pasaules Kendo čempionāts- 2018. g. no 14. septembra līdz 16. septembrim notika Pasaules 
Kendo čempionāts Inčeona, Dienvidkoreja. 


 


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


  


  


  


  







  


  


 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 


  dibinātāju/biedru skaits 3 


  iesaistīto personu skaits 260 


  sabiedriskā labuma guvēju skaits __________ 


 8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 


  kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 0 euro 


  kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 0 euro, tai skaitā: 


- sabiedriskā labuma darbībai 0 euro 


- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu 
kopsummas 0 euro 


 9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes 
iestādēm, komersantiem) 


 Sadarbība ar Eiropas un Starptautisko Kendo federācijām. 


 Sadarbība ar Latvijas Sporta federācijas Padomi. 


 Sadarbība ar Rīgas Domi. 


 


  


  


  


 10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 


 


 


 


 


 


 


  


III. Turpmākās darbības plāns 


  


 11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā 


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


- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 







Aprīlis - plānojam plānojam rīkot Rīgā starptautisko Kendo turniru 


Jūnijs - plānojam plānojam rīkot Rīgā starptautisko Kendo turniru. 


Augusts – plānojam rīkot Latvijas Kendo čempionātu. 


   


  


- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


  


  


  


   


  


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


- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


  


   


   


- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


  


   


  


  


  


___________________________                                                    Vladimirs Kindzulis 


 (organizācijas vadītāja paraksts*)                                                     (vārds un uzvārds) 


  


Piezīme. 
* Veidlapas rekvizītu "organizācijas vadītāja paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais 
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu 
noformēšanas prasībām. 


  


2019. gada 26. martā 





