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Apstiprināts ar biedrības  

 “Latvijas Sporta federāciju padome” valdes 

2019.gada 18.februāra lēmumu 

 

(paraksts) 

_________________________ 

LSFP prezidents E. Fogelis 
 

 

Noteikumi par biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” piešķirtās 

dotācijas līdzekļu izlietojumu un iesniedzamajām atskaitēm 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka:  

1.1. kārtību kādā izlietojama biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk tekstā - 

LSFP) piešķirtā valsts budžeta un VKS ziedojumu līdzekļu dotācija sporta organizācijai 

(turpmāk tekstā – Organizācija), pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem, starp 

LSFP un Organizāciju; 

1.2. kārtību kādā Organizācija iesniedz atskaiti LSFP par piešķirtās valsts budžeta un VKS 

ziedojumu līdzekļu dotācijas izlietojumu. 

 

II. Organizācijai piešķirtās valsts budžeta dotācijas līdzekļu izlietošanas un iesniedzamo 

atskaišu kārtība 

 

2. Līdzekļu piešķiršana. 

2.1. LSFP piešķir Organizācijai valsts budžeta dotāciju saskaņā ar LSFP valdes apstiprinātiem 

valsts budžeta līdzekļu sadales kritērijiem, pamatojoties uz sadarbības līgumu, atbilstoši 

sadarbības līguma pielikumā pievienotajai tāmei par piešķirto valsts budžeta līdzekļu 

izlietojumu atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem (turpmāk – Tāme) un sadarbības 

līguma pielikumā pievienotajam Finansēšanas plānam. 

2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu dotāciju LSFP pārskaita Organizācijas Valsts kases 

norēķinu kontā.  

 

3. Līdzekļu izlietošana. 

3.1. Saņemtos valsts budžeta dotācijas līdzekļus Organizācijai ir pienākums izlietot, ievērojot 

sekojošo: 

3.1.1. Organizācija nodrošina līdzekļu izlietošanu vienīgi sadarbības līgumā minētajiem 

mērķiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus; 

3.1.2. Organizācija nodrošina līdzekļu izlietošanu atbilstoši Tāmei. Organizācija realizē 

Tāmē norādītās darbības un aktivitātes un savas kompetences un pilnvaru ietvaros 

uzņemas atbildību par to sekmīgu īstenošanu;  

3.1.3. Veicot pārskaitījumu, Organizācija maksājuma uzdevumā norāda: 

3.1.3.1. Sadarbības līguma numuru; 

3.1.3.2. Attaisnojuma dokumenta (rēķins, pavadzīme) numuru, datumu; 

3.1.3.3. Atšifrējumu, par ko tiek veikts maksājums;  

3.1.3.4. Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodus (Ekonomiskās klasifikācijas 

kodi piemērojami saskaņā ar MK 2005.gada 27. decembra noteikumiem 

Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām".  

3.2. Organizācija saņemtos valsts budžeta dotācijas līdzekļus nedrīkst: 

3.2.1. pārskaitīt uz Organizācijas atvērtajiem norēķinu kontiem kredītiestādēs;  

3.2.2. izņemt skaidrā naudā. 
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3.3. Par komandējuma vai citiem saimnieciskiem izdevumiem Organizācija veic avansa 

maksājumu uz privātpersonas  norēķinu kontu saskaņā ar Organizācijas vadības rīkojumu. 

 

4. Atskaišu iesniegšana.  

4.1. Atskaite jāiesniedz par katru LSFP un Organizācijas noslēgto sadarbības līgumu atsevišķi un 

noformējama atbilstoši šo noteikumu pielikumā pievienotajām atskaišu veidlapām (1., 2., 3., 

4. pielikums): 

4.1.1. Atskaite par LSFP piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu saskaņā ar 

kritērijiem;  

4.1.2. Atskaite par LSFP piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu sporta speciālistu 

darba samaksai; 

4.1.3.  Atskaite par LSFP piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu pasākumam 

(Pasaules un Eiropas sacensību, sabiedriski nozīmīgu tautas un jauniešu sporta 

sacensību rīkošanai); 

4.1.4. Atskaite par LSFP piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu semināram u.c. 

pasākumem. 

4.2. Atskaite par saņemto valsts budžeta dotācijas līdzekļu izlietojumu ir jāiesniedz sadarbības 

līgumā noteiktajā termiņā. 

4.3. Ja LSFP piešķirtie valsts budžeta dotācijas līdzekļi iepriekšējā mēnesī nav izlietoti, par to 

informējama LSFP, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi: 

dace.karklite@lsfp.lv. 

4.4. Iesniedzot atskaiti, Organizācijas pienākums ir atšifrēt izdevumu posteņus saskaņā ar 

Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 "Noteikumi par budžetu 

izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām".  

4.5. Atskaitē norādītajam līdzekļu izlietojumam pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem kolonnā 

“Atskaites mēnesī saņemtie/izlietotie līdzekļi” ir jāsakrīt ar ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem, kas šiem maksājumiem norādīti  Organizācijas Valsts kases norēķinu konta izrakstā.  

4.6. Atskaitei pievienojams Organizācijas Valsts kases konta izraksts par laiku no atskaites 

perioda sākuma datuma (attiecīgā kalendārā mēneša pirmā dienā) līdz atskaites perioda beigu 

datumam (attiecīgā kalendārā mēneša pēdējā diena). 

4.7. Valsts kases konta izrakstā ar krāsainu marķieri vai kā citādāk ir jāiezīmē tās naudas summas, 

kuras pārskaitītas no sadarbības līguma ietvaros LSFP piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas 

līdzekļiem un attiecas uz iesniedzamo atskaiti.  

4.8. Atskaitei pievienojamas pirmdokumentu kopijas (turpmāk – kopijas), kas apliecina 

organizācijas iesniegtās atskaites pareizību (rēķins, pavadzīme, avansa norēķins, tāme).  

4.8.1. Ja avansa norēķina persona komandējuma izdevumiem ir veikusi dienas naudas 

izmaksu vairākām personām, tad avansa norēķina kopijai jāpievieno dienas naudas 

izmaksu saraksta kopija. 

4.8.2. Ja no LSFP saņemtos valsts budžeta dotācijas līdzekļus Organizācija pārskaita tālāk 

kā dotāciju  biedrībām un nodibinājumiem, tad Organizācijas grāmatvedībā jābūt 

attiecīgo sporta klubu vai citu organizāciju iesniegtajām atskaitēm, kurām pievienotas 

dokumentu kopijas, kas apliecina attiecīgo līdzekļu izlietojumu. Par šādi izlietotiem 

līdzekļiem atskaitei jāpievieno apstiprināta līguma kopija un tāme.  

 

III. Organizācijai piešķirtās VKS ziedojumu dotācijas līdzekļu izlietošanas un iesniedzamo 

atskaišu kārtība 

 

5. Līdzekļu piešķiršana. 

5.1. LSFP piešķir Organizācijai VKS ziedojumu dotāciju saskaņā ar LSFP valdes apstiprinātiem 

VKS ziedojumu līdzekļu sadales kritērijiem, pamatojoties uz sadarbības līgumu, atbilstoši 

sadarbības līguma pielikumā pievienotajai tāmei par piešķirto valsts budžeta līdzekļu 

izlietojumu atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem (turpmāk – Tāme) un sadarbības 

līguma pielikumā pievienotajam Finansēšanas plānam. 
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5.2. Piešķirto VKS ziedojuma līdzekļu dotāciju LSFP pārskaita uz sadarbības līgumā norādīto 

Organizācijas norēķinu kontu kredītiestādē.  

 

6. Līdzekļu izlietošana. 

6.1. Saņemtos VKS ziedojumu dotācijas līdzekļus Organizācijai ir pienākums izlietot, ievērojot 

sekojošo: 

6.1.1. Organizācija nodrošina līdzekļu izlietošanu vienīgi sadarbības līgumā minētajiem 

mērķiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus; 

6.1.2. Organizācija nodrošina līdzekļu izlietošanu atbilstoši Tāmei. Organizācija realizē 

Tāmē norādītās darbības un aktivitātes un savas kompetences un pilnvaru ietvaros 

uzņemas atbildību par to sekmīgu īstenošanu;  

6.1.3. Veicot pārskaitījumu, Organizācija maksājuma uzdevumā norāda: 

6.1.3.1. Sadarbības līguma numuru; 

6.1.3.2. Attaisnojuma dokumenta (rēķins, pavadzīme) numuru, datumu; 

6.1.3.3. Atšifrējumu, par ko tiek veikts maksājums;  

6.1.3.4. Maksājuma mērķī iekavās norādot Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas 

kodus (Ekonomiskās klasifikācijas kodi piemērojami saskaņā ar MK 

2005.gada 27. decembra noteikumiem Nr.1031 "Noteikumi par budžetu 

izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām".  

6.2. Organizācija saņemtos VKS ziedojumu līdzekļus nedrīkst: 

6.2.1. pārskaitīt uz Organizācijas citiem atvērtajiem norēķinu kontiem kredītiestādēs;  

6.2.2. izņemt skaidrā naudā. 

6.3. Par komandējuma vai citiem saimnieciskiem izdevumiem Organizācija veic avansa 

maksājumu uz privātpersonas  norēķinu kontu saskaņā ar Organizācijas vadības rīkojumu. 

 

7. Atskaišu iesniegšana.  

7.1. Atskaite jāiesniedz par katru LSFP un Organizācijas noslēgto sadarbības līgumu atsevišķi un 

noformējama atbilstoši šo noteikumu pielikumā pievienotajām atskaišu veidlapām (5., 

6.pielikums): 

7.1.1. Atskaite par LSFP piešķirtās VKS ziedojumu līdzekļu dotācijas izlietojumu saskaņā 

ar kritērijiem;  

7.1.2. Atskaite par LSFP iešķirtās VKS ziedojumu līdzekļu dotācijas izlietojumu pasākumam 

(Pasaules un Eiropas sacensību, sabiedriski nozīmīgu tautas un jauniešu sporta 

sacensību rīkošanai). 

7.2. Atskaite par saņemto VKS ziedojumu dotācijas līdzekļu izlietojumu ir jāiesniedz sadarbības 

līgumā noteiktajā termiņā. 

7.3. Ja LSFP piešķirtie VKS ziedojumu dotācijas līdzekļi iepriekšējā mēnesī nav izlietoti, par to 

informējama LSFP, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi: 

dace.karklite@lsfp.lv. 

7.4. Iesniedzot atskaiti, Organizācijas pienākums ir atšifrēt izdevumu posteņus saskaņā ar 

Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 "Noteikumi par budžetu 

izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām".  

7.5. Atskaitē norādītajam līdzekļu izlietojumam pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem kolonnā 

“Atskaites mēnesī saņemtie/izlietotie līdzekļi” ir jāsakrīt ar ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem, kas šiem maksājumiem norādīti iekavās  Organizācijas norēķinu konta izrakstā.  

7.6. Atskaitei pievienojams Organizācijas norēķinu konta, kurā saņemti LSFP piešķirtie VKS 

ziedojumu līdzekļi, izraksts par laiku no atskaites perioda sākuma datuma (attiecīgā 

kalendārā mēneša pirmā dienā) līdz atskaites perioda beigu datumam (attiecīgā kalendārā 

mēneša pēdējā diena). 

7.7. Organizācijas norēķinu konta izrakstā ar krāsainu marķieri vai kā citādāk ir jāiezīmē tās 

naudas summas, kuras pārskaitītas no sadarbības līguma ietvaros LSFP piešķirtajiem VKS 

ziedojumu dotācijas līdzekļiem un attiecas uz iesniedzamo atskaiti.  
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7.8. Atskaitei pievienojamas pirmdokumentu kopijas (turpmāk – kopijas), kas apliecina 

organizācijas iesniegtās atskaites pareizību (rēķins, pavadzīme, avansa norēķins, tāme).  

7.8.1. Ja avansa norēķina persona komandējuma izdevumiem ir veikusi dienas naudas 

izmaksu vairākām personām, tad avansa norēķina kopijai jāpievieno dienas naudas 

izmaksu saraksta kopija. 

7.8.2. Ja no LSFP saņemtos VKS ziedojumu dotācijas līdzekļus Organizācija pārskaita tālāk 

kā dotāciju  biedrībām un nodibinājumiem, tad Organizācijas grāmatvedībā jābūt 

attiecīgo sporta klubu vai citu organizāciju iesniegtajām atskaitēm, kurām pievienotas 

dokumentu kopijas, kas apliecina attiecīgo līdzekļu izlietojumu. Par šādi izlietotiem 

līdzekļiem atskaitei jāpievieno apstiprināta līguma kopija un tāme.  

 

IV. Noteikumu neievērošana 

 

8. Noslēgto sadarbības līgumu ietvaros, LSFP ir tiesīga neizmaksāt Finansēšanas plānā paredzēto 

finansējumu Organizācijai šādos gadījumos: 

8.1. ja Organizācija sadarbības līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz atskaiti par valsts budžeta 

un VKS ziedojumu līdzekļu dotācijas izlietojumu;  

8.2. ja Organizācijai LSFP piešķirto līdzekļu atlikums pēc iepriekšējās atskaites iesniegšanas ir 

lielāks par nākamo Finansēšanas plānā paredzētā finansējuma apmēru; 

8.3. ja Organizācijas atskaite neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām; 

8.4. Konstatējot sporta speciālistu neatbilstību Organizācijas iesniegtajiem algoto sporta 

speciālistu sarakstiem. 

9. Atskaites par LSFP piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniedzamas LSFP birojā Rīgā, Grostonas ielā 

6B (3.stāvā) vai LSFP pastkastē Grostonas 6B (1.stāvā). 
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1. Pielikums 

 

 

(Organizācijas nosaukums)

par 2019. gada  __________  mēnesi Sadarbības līguma Nr. 2.2.1.1 - 19/

Apakšprogramma Nr.09.09 "Sporta federācijas un sporta pasākumi"

Kods Izdevumu veids
Apstiprināts 

tāmē gadam

Saņemtie/izliet

otie līdzekļi par 

iepriekšējo 

periodu

Atskaites 

mēnesī 

saņemtie/izlieto

tie līdzekļi

Atlikums perioda sākumā 0 0

Dotācija 0 0

1119 Darbinieku alga 0 0.00

1150 Atalgojums fiziskajām personām (tai skaitā autoratlīdzība) 0 0.00

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0 0.00

2111 Iekšzemes komandējuma dienas nauda 0 0.00

2112 Pārējie iekšzemes komandējuma izdevumi 0 0.00

2121 Ārvalstu komandējuma dienas nauda 0 0.00

2122 Pārējie ārvalstu komandējuma izdevumi 0 0.00

2210 Izdevumi par sakaru pakalpojumiem 0 0.00

2231 Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 0 0.00

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 0 0.00

2243 Iekārtu remonts un tehniskā apkalpošana 0 0.00

2244 Ēku un telpu uzturēšana 0 0.00

2251 Informācijas sistēmas uzturēšana 0 0.00

2259 Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 0.00

2261 Ēku, telpu īre un noma 0 0.00

2262 Transporta līdzekļu noma 0 0.00

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 0 0.00

2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 0 0.00

2311 Biroja preces 0 0.00

2312

Inventārs (vērtībā līdz 500 euro par vienību ar kalpošanas 

laiku mazāku par vienu gadu) 0 0.00

2390 Pārējās preces 0 0.00

3263

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem  0 0.00

5238 Datortehnika,sakaru un cita biroja tehnika 0 0.00

5239 Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi 0 0.00

7711 Maksājumi Eiropas Savienības institūcijās 0 0.00

Kopā izdevumi 0 0 0

Atlikums  perioda beigās 0 0

Atskaitei pievienojamie dokumenti:  

1. Apstiprināts Valsts kases konta izraksts

Federācijas paraksttiesīgā persona: 
(vārds, uzvārds)

2019.g.   " ___" _____________

Sagatavotājs, telefons: ____________________________

ATSKAITE PAR LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES PIEŠĶIRTO

VALSTS BUDŽETA DOTĀCIJAS LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU SASKAŅĀ AR KRITĒRIJIEM

(paraksts)

2. Pirmdokumentu kopijas 
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2. Pielikums 
 

ATSKAITE PAR LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES PIEŠĶIRTO 

VALSTS BUDŽETA DOTĀCIJAS LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU  

SPORTA SPECIĀLISTU DARBA SAMAKSAI 

    
 

    

 (Organizācijas nosaukums)  

     

par 2019. gada  __________  mēnesi 

Sadarbības līguma 

Nr. 2.2.1.4 – 19/  

     

 Apakšprogramma Nr.09.09 “Sporta federācijas un sporta pasākumi”  

    

Kods Izdevumu veids 
Apstiprināts tāmē 

gadam 

Saņemtie/izlietotie 

līdzekļi par 

iepriekšējo 

periodu 

Atskaites 

mēnesī/ceturksnī 

saņemtie/izlietotie 

līdzekļi 

  Atlikums perioda sākumā   0 0 

  Dotācija       

1119 Personāla sarakstā esošo darbinieku darba alga       

1150 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata       

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas       

2519 Pārējie pārskaitītie nodokļi un nodevas       

  Kopā izdevumi 0 0 0 

  Atlikums  perioda beigās   0 0 
  

Atskaitei pievienojamie dokumenti:      

1. Apstiprināts Valsts kases konta izraksts  
 

 

2. Pirmdokumentu (algu aprēķina) kopijas   

     

     

Federācijas paraksttiesīgā persona:      

  
(paraksts) (vārds, uzvārds) 

     

2019.g.   “ ___” _____________    

     
Sagatavotājs, telefons: 

____________________________    
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3. Pielikums 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Organizācijas nosaukums)

par 2019. gada  __________  mēnesi Sadarbības līguma Nr. 2.2.1.2 - 19/

2.2.1.3 - 19/

Apakšprogramma Nr.09.09 "Sporta federācijas un sporta pasākumi"

Kods Izdevumu veids
Apstiprināts 

tāmē gadam

Saņemtie/izliet

otie līdzekļi par 

iepriekšējo 

periodu

Atskaites 

mēnesī 

saņemtie/izlieto

tie līdzekļi

Atlikums perioda sākumā 0 0

Dotācija 0 0

1119 Darbinieku alga 0 0.00

1150 Atalgojums fiziskajām personām (tai skaitā autoratlīdzība) 0 0.00

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0 0.00

2111 Iekšzemes komandējuma dienas nauda 0 0.00

2112 Pārējie iekšzemes komandējuma izdevumi 0 0.00

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 0 0.00

2261 Ēku, telpu īre un noma 0 0.00

2262 Transporta līdzekļu noma 0 0.00

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 0 0.00

2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 0 0.00

2311 Biroja preces 0 0.00

2312

Inventārs (vērtībā līdz 500 euro par vienību ar kalpošanas laiku 

mazāku par vienu gadu) 0 0.00

2390 Pārējās preces 0 0.00

Kopā izdevumi 0 0 0

Atlikums  perioda beigās 0 0

Atskaitei pievienojamie dokumenti:  

1. Apstiprināts Valsts kases konta izraksts

Federācijas paraksttiesīgā persona: 

(vārds, uzvārds)

2019.g.   " ___" _____________

Sagatavotājs, telefons: ____________________________

(paraksts)

ATSKAITE PAR LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES PIEŠĶIRTO

VALSTS BUDŽETA DOTĀCIJAS LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU SPORTA PASĀKUMAM

2. Pirmdokumentu kopijas 
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4. Pielikums 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Organizācijas nosaukums)

par 2019. gada  __________  mēnesi Sadarbības līguma Nr. 2.2.1.7 - 19/

Apakšprogramma Nr.09.09 "Sporta federācijas un sporta pasākumi"

Kods Izdevumu veids
Apstiprināts 

tāmē gadam

Saņemtie/izliet

otie līdzekļi par 

iepriekšējo 

periodu

Atskaites 

mēnesī 

saņemtie/izlieto

tie līdzekļi

Atlikums perioda sākumā 0 0

Dotācija 0 0

1150 Atalgojums fiziskajām personām (tai skaitā autoratlīdzība) 0 0.00

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0 0.00

2231 Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 0 0.00

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 0 0.00

2261 Ēku, telpu īre un noma 0 0.00

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 0 0.00

2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 0 0.00

2311 Biroja preces 0 0.00

2312

Inventārs (vērtībā līdz 500 euro par vienību ar kalpošanas laiku 

mazāku par vienu gadu) 0 0.00

Kopā izdevumi 0 0 0

Atlikums  perioda beigās 0 0

Atskaitei pievienojamie dokumenti:  

1. Apstiprināts Valsts kases konta izraksts

Federācijas paraksttiesīgā persona: 

(vārds, uzvārds)

2019.g.   " ___" _____________

Sagatavotājs, telefons: ____________________________

(paraksts)

ATSKAITE PAR LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES PIEŠĶIRTO

VALSTS BUDŽETA DOTĀCIJAS LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU SEMINĀRU RĪKOŠANAI

2. Pirmdokumentu kopijas 
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5. Pielikums 

 

 

(Organizācijas nosaukums)

par 2019. gada  __________  mēnesi Sadarbības līguma Nr. 2.2.2.1 - 19/

Apakšprogramma Nr.09.09 "Sporta federācijas un sporta pasākumi"

Kods Izdevumu veids
Apstiprināts 

tāmē gadam

Saņemtie/izliet

otie līdzekļi par 

iepriekšējo 

periodu

Atskaites 

mēnesī 

saņemtie/izlieto

tie līdzekļi

Atlikums perioda sākumā 0 0

Dotācija 0 0

1119 Darbinieku alga 0 0.00

1150 Atalgojums fiziskajām personām (tai skaitā autoratlīdzība) 0 0.00

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0 0.00

2111 Iekšzemes komandējuma dienas nauda 0 0.00

2112 Pārējie iekšzemes komandējuma izdevumi 0 0.00

2121 Ārvalstu komandējuma dienas nauda 0 0.00

2122 Pārējie ārvalstu komandējuma izdevumi 0 0.00

2210 Izdevumi par sakaru pakalpojumiem 0 0.00

2231 Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 0 0.00

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 0 0.00

2243 Iekārtu remonts un tehniskā apkalpošana 0 0.00

2244 Ēku un telpu uzturēšana 0 0.00

2251 Informācijas sistēmas uzturēšana 0 0.00

2259 Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 0.00

2261 Ēku, telpu īre un noma 0 0.00

2262 Transporta līdzekļu noma 0 0.00

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 0 0.00

2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 0 0.00

2311 Biroja preces 0 0.00

2312

Inventārs (vērtībā līdz 500 euro par vienību ar kalpošanas 

laiku mazāku par vienu gadu) 0 0.00

2390 Pārējās preces 0 0.00

3263

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem  0 0.00

5238 Datortehnika,sakaru un cita biroja tehnika 0 0.00

5239 Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi 0 0.00

7711 Maksājumi Eiropas Savienības institūcijās 0 0.00

Kopā izdevumi 0 0 0

Atlikums  perioda beigās 0 0

Atskaitei pievienojamie dokumenti:  

1. Apstiprināts Valsts kases konta izraksts

Federācijas paraksttiesīgā persona: 
(vārds, uzvārds)

2019.g.   " ___" _____________

Sagatavotājs, telefons: ____________________________

(paraksts)

ATSKAITE PAR LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES PIEŠĶIRTO

VKS ZIEDOJUMU LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU SASKAŅĀ AR KRITĒRIJIEM

2. Pirmdokumentu kopijas 
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6. Pielikums 

 

 
 

 

(Organizācijas nosaukums)

par 2019. gada  __________  mēnesi Sadarbības līguma Nr. 2.2.2.2 - 19/

2.2.2.3 - 19/

Apakšprogramma Nr.09.09 "Sporta federācijas un sporta pasākumi"

Kods Izdevumu veids
Apstiprināts 

tāmē gadam

Saņemtie/izliet

otie līdzekļi par 

iepriekšējo 

periodu

Atskaites 

mēnesī 

saņemtie/izlieto

tie līdzekļi

Atlikums perioda sākumā 0 0

Dotācija 0 0

1119 Darbinieku alga 0 0.00

1150 Atalgojums fiziskajām personām (tai skaitā autoratlīdzība) 0 0.00

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0 0.00

2111 Iekšzemes komandējuma dienas nauda 0 0.00

2112 Pārējie iekšzemes komandējuma izdevumi 0 0.00

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 0 0.00

2261 Ēku, telpu īre un noma 0 0.00

2262 Transporta līdzekļu noma 0 0.00

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 0 0.00

2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 0 0.00

2311 Biroja preces 0 0.00

2312

Inventārs (vērtībā līdz 500 euro par vienību ar kalpošanas 

laiku mazāku par vienu gadu) 0 0.00

2390 Pārējās preces 0 0.00

Kopā izdevumi 0 0 0

Atlikums  perioda beigās 0 0

Atskaitei pievienojamie dokumenti:  

1. Apstiprināts Valsts kases konta izraksts

Federācijas paraksttiesīgā persona: 

(vārds, uzvārds)

2019.g.   " ___" _____________

Sagatavotājs, telefons: ____________________________

(paraksts)

2. Pirmdokumentu kopijas 

ATSKAITE PAR LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMES PIEŠĶIRTO

VKS ZIEDOJUMU LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU SPORTA PASĀKUMAM


