
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008024740
Nosaukums LATVIJAS REPUBLIKAS BILJARDA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese Vaidavas iela 4, Rīga, LV-1084
Taksācijas periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008024740 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008024740 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 0 231
II. Pamatlīdzekļi 30 0 231
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 0 231
II. Debitori 120 4 614 16 239
IV. Nauda 140 13 586 10 623
Apgrozāmie līdzekļi 80 18 200 26 862
Kopā aktīvi 150 18 200 27 093

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 27 043 54 180
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 -8 893 -27 137
3. Rezerves fonds 40 18 150 27 043
I. Fondi 10 18 150 27 043
3. Pārējie kreditori 110 50 50
III. Īstermiņa kreditori 80 50 50
Kopā pasīvi 120 18 200 27 093
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008024740 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 0 2 700
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 0 3 660
IV. Saņemtās dotācijas. 40 25 105 16 871
VII. Citi ieņēmumi. 60 24 3 000
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 231 346
6. Citi izdevumi. 140 33 791 53 022
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 25 129 26 231
IX. Izdevumi. 80 34 022 53 368
XI. Izdevumi kopā. 160 34 022 53 368
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -8 893 -27 137
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008024740 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 0 3 660
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 210 0 3 660
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 0 3 660
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 0 3 660
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 0 3 660
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 0 3 660

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 0 3 660
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008024740 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

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 40008024740 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts Ziedojumu un dāvinājumu
izlietojums (euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa (euro)
vispārējie ziedojumi (neierobežotai

lietošanai), t.sk. anonīmi
mērķziedojumi (noteiktiem

mērķiem), t.sk. anonīmi
no tiem kopā anonīmi ziedojumi un

dāvinājumi
1 2 3 4

1 Statūtos paredzētajiem mērķiem un
uzdevumiem.

0,00 0,00

Kopā 0,00 0,00 0,00 0,00
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008024740 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinojums2020.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4

Sagatavoja SERGEJS KOĻCOVS
E-pasts kolcov@inbox.lv
Tālrunis 28669903

Dokumenta numurs EDS: 80388418 Dokumenta sagatavotājs: SERGEJS KOĻCOVS

Parakstītāja vārds, uzvārds: SERGEJS KOĻCOVS Parakstīšanas datums: 28.01.2022
Parakstītāja personas kods: 03017710222 Parakstīšanas laiks: 15:51:29
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Biedrība „Latvijas Republikas Biljarda Federācija”                                                                          2020.gada pārskats 
Reģistrācijas numurs: 40008024740 
Adrese: Vaidavas iela 4, Rīga, LV-1084 
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ZIŅOJUMS 
 


n nosaukums un juridiskā adrese: 
Biedrība „LATVIJAS REPUBLIKAS BILJARDA FEDERĀCIJA” 
Vaidavas iela 4, Rīga, LV-1084, Latvija 
 


n reģistrācijas numurs un datums: 
4000802474; 1994.gada 8.septembris 
 


n ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem – vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums: 
Valdes loceklis Rjazanskis Jurijs   2020.gada 18.februāris; 
Valdes loceklis Koļcovs Sergejs   2020.gada 18.februāris; 
 


n izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no 
iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm: 
1) Nodrošināt federācijas biedru darbību, organizējot dažādu veida biljarda turnīrus un masu pasākumus; 
2) Piesaistīt dažādus informācijas līdzekļus federācijas organizētajiem masu pasākumiem; 
3) Sagatavot un atbalstīt sportistu piedalīšanos dažāda veida turnīros Latvijā, Eiropas un Pasaules 
čempionātos.  


n svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas: 
1) Pārskata gadā LRBF sarīkoja Latvijas čempionātus visās biljarda disciplīnās, taču saistībā ar covid19 
izplatību un aizliegumu rīkot sporta sacensības lielāka daļa sacensību, tajā skaitā starptautiskas sacensības, 
tika atceltas. etādēļ  7 Latvijas snooker čempionāti un 3 Latvijas čempionāti krievu biljardā, kuros kopā 
piedalījās vairāk, nekā 350 sportisti; 
2) Latvijas sportisti piedalījās Eiropas un Pasaules čempionātos pūlā un snūkerā, kā arī dažādos 
starptautiskajos turnīros. 


Perspektīvas:      
- Latvijas sportisti turpinās piedalīties starptautiskajos turnīros, Eiropas un Pasaules čempionātos 
visās biljarda nominācijās; 
- plānots organizēt starptautiskās sacensības Latvijā, tai skaitā junioriem; 
- sadarbībā ar WPBSA (World Profesional Billiards and Snooker Association) plānots turpināt 


reitinga turnīru profesionāļiem “Riga Masters” rīkošanu Latvijā. 
n ikgadējā nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma un pamatlīdzekļu nolietojuma 


summas aprēķina pamatojums: 
Ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma un pamatlīdzekļu nolietojuma summas aprēķina, 
vienmērīgi sadalot pa gadiem derīgās lietošanas laikā norakstāmas summas, kas atbilst attiecīgo 
nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu uzskaites vienību sākotnējai vērtībai. Nemateriālo ieguldījumu 
vai pamatlīdzekļu uzskaites vienību derīgās lietošanas laiku (gados) nosaka biedrības pārvaldes institūcija.  


n informācija par fondiem: 
Rezerves fonds pārskata perioda sākumā – 27043 EUR. 
Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā veidojas no ieņēmumu un izdevumu starpības – 8893 EUR. 
Rezerves fonds pārskata perioda beigās – 18150 EUR. 


n informācija par nodokļiem un nodevām: 
Pārskata gadā nodokļi netika aprēķināti. 


n Biedrībai nav nekādu būtisko saistību, kas nav ietvertas bilancē. Pārskata periodā Biedrība nav 
izsniegusi garantijas (galvojumus). Biedrībai pārskata gada beigas nav aizņēmumu.  


n Pārskata gada Biedrības pārvaldes institūcijas locekļiem algas vai citas atlīdzības netika 
izmaksātas.  


n Pārskata gadā Biedrības nodarbināto darbinieku vidējais skaits - 0. 
Biedrības vadītājs: Sergejs Koļcovs       
2021.gada 30.jūlijā 
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2020. gada darbības pārskats un nākamā pārskata gada darbības plāns 
 I. Vispārīgā daļa 


 1. Organizācijas darbības mērķis 
Attīstīt, popularizēt, atbalstīt un pārstāvēt biljarda sportu Latvijas Republikas teritorijā un ārpus Latvijas 
robežām, apvienot biljarda sporta organizācijas (biedrības un komercsabiedrības) un izveidot vienotu 
biljarda sporta sistēmu Latvijā, izstrādāt, pilnveidot un realizēt biljarda sporta attīstības programmu, 
izvedot, attīstīt un nostiprināt biljarda sporta materiālo un tehnisko bāzi, organizēt treniņu bāzes Latvijā, 
iesaistīt un apvienot interesentus un sportistus. 
 2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību 


  labdarība 
  cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība 
  pilsoniskās sabiedrības attīstība 
  veselības veicināšana 
  slimību profilakse 
  palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un 
ārkārtas situācijās 


  izglītības atbalstīšana 
  zinātnes atbalstīšana 
  vides aizsardzība 
  trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu 
sociālās labklājības celšana 
  kultūras atbalstīšana 
 X sporta atbalstīšana 
  cita (norādīt) 


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


   ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu 
   nepilnās ģimenes 
   cilvēki ar invaliditāti 
   personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu 
   15–25 gadus veci jaunieši 
   personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm 
   ilgstošie bezdarbnieki 
   bezpajumtnieki 
   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 
 X cita: sportisti                                                                                            


 4. Informācijas saņemšanai: 


  Juridiskā adrese: Vaidavas iela 4, Rīga, LV-1084. Kontaktadrese: Vaidavas iela 4, Rīga, LV-1084  
  Tālruņa numurs: 29227607, faksa numurs: 67840550 
  e-pasta adrese: info@lrbf.lv, mājas lapa internētā: www.lrbf.lv 
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II. 2020.gada darbības pārskats 


 5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā  


1) EBSA rīkotais Eiropas Snooker čempionāts Junioriem U-18, U-21 (Albufeira, Portugāle); 
2) EBSA rīkotais Eiropas Snooker čempionāts pieaugušiem (Albufeira, Portugāle); 
3) WSF rīkotais pasaules Snooker čempionāts Junioriem (Hamrun, Malta) 
4) WSF rīkotais pasaules Snooker čempionāts pieaugušiem  (Hamrun, Malta) 
5) Latvijas Čempionāti visos biljarda veidos – snūkers, pūls, krievu piramīda (Rīga). 


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


1. WSF rīkotajā pasaules  čempionātā snūkerā Latviju pārstāvēja 4 sportisti (pieaugušie un juniori).  
2. EBSA rīkotajā Eiropas čempionātā snūkerā Latviju pārstāvēja 6 sportisti (pieaugušie un juniori).  


 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 


  dibinātāju/biedru skaits: 4 
  iesaistīto personu skaits: 360 
  sabiedriskā labuma guvēju skaits: 0 


 8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 


  kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 0 EUR 
  kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 0 EUR, tai skaitā: 
- sabiedriskā labuma darbībai 0 EUR 
- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas 0 
EUR 


 9. Organizācijas darbību veicinošie faktori  


1) Sadarbība ar valsts iestādēm (Sporta federāciju padome, Izglītības un zinātnes ministrija); 
2) Sadarbība ar komersantiem - biljarda klubiem 


 10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 


Saistībā ar covid19 izplatību ieviestie ierobežojumi.   


 


III. Turpmākās darbības plāns 


 11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā 


  Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu gadu): 
- iesāktie: 
 Sadarbības turpināšana ar WPBSA, starptautisko treneru piesaistīšana. 
- plānotie:    
Reitinga Snūkera turnīra profesionāļiem organizēšana 2021.gadā (Rīga, Latvija) 


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







Biedrība „Latvijas Republikas Biljarda Federācija”                                                                          2020.gada pārskats 
Reģistrācijas numurs: 40008024740 
Adrese: Vaidavas iela 4, Rīga, LV-1084 


4 
 


1) LRBF Latvijas Čempionāti un reitinga turnīri saskaņā ar sacensību kalendāru 2021.gadam; 
- plānotie: 
 1) Starptautisko biljarda turnīru sēriju “Baltijas liga” rīkošana visos biljarda veidos – pūlā, snūkerā, 
krievu piramīdā.  


 
 
Biedrības vadītājs: Sergejs Koļcovs      
2021.gada 30.jūlijā 
 





