Biedrība „Veloklubs Līvāni”
Vienotais reģ. nr. 40008122473
Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
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VADĪBAS ZIŅOJUMS
(Līvānos)

2016. gada 26. janvārī
Par 2015.gada pārskatu
1. biedrības mērķi
1.1. veicināt riteņbraukšanas popularitāti Līvānu novadā, Latgalē, Latvijā un Eiropā;
1.2. popularizēt riteņbraukšanu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu
sporta veidu;
1.3. piedalīties ar velosportu saistītajās sacensībās un citās ar riteņbraukšanu saistītajās
aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs;
1.4. organizēt velosporta sacensības un citas ar riteņbraukšanu saistītas aktivitātes ģimenēm,
komandām un citiem interesentiem Līvānu novadā;
1.5. popularizēt un reklamēt velosportu un riteņbraukšanu atbalstošos uzņēmumus un
organizācijas.
2. vispārīga informācija
Biedrības nosaukums

„Veloklubs Līvāni”

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

40008122473, Jēkabpils, 08.01.2008.

Juridiskā adrese

Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

Pārvaldes institūcija

Valde

Valdes locekļu vārds, uzvārds, amatā
stāšanās datums

Pārskata gads

Dainis Skrūzmanis – no 08.01.2008.
Pēteris Romanovskis – no 08.01.2008.
Ainārs Kalvāns – no 08.01.2008.
2015.gada 1.janvāris – 31.decembris
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3. svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas
2014.gadā biedrības „Veloklubs Līvāni” galvenie darbības virzieni bija:
1. Biedrības velokomandas līdzdalība dažādos velosporta pasākumos un aktivitātēs
Latvijā un Baltijā.
2. Velosacensību u.c. velopasākumu organizēšana, līdzdalība un atbalsts citu
organizāciju organizētajiem velopasākumiem. Nozīmīgākās biedrības noorganizētās
velosacensības pārskata gadā bija ikgadējās, tradicionālās - Rožupes Velotūre Rožupes
sporta svētku ietvaros, Līvānu Velokross 2015, Sēlijas Pērle 2015. Pārskata gadā
pirmo reizi tika noorganizētas velosacensības Krustpils novadā „Kūku Velokross
2015”, kuras paredzēts iedibināt kā ikgadējas, tradicionālas.. 2015.gadā, tāpat kā
iepriekšējos gados, biedrība aktīvi ņēma līdzdalību arī apkārtējo novadu un pilsētu
nevalstisko organizāciju un pašvaldību organizētajos velopasākumos, piedāvājot savus
materiālos un cilvēkresursus veselīga dzīvesveida un sevišķi riteņbraukšanas
popularizēšanai. Šīs aktivitātes ietvaros organizatoriskā dalība tika veikta Preiļu
Novada Domes organizētajās velosacensībās „Preiļupes līkloči”, Aizkraukles Sporta
Kluba „Garām Ejot” organizētajā MTB maratonā, Jēkabpils Sporta Centra
organizētajās velosacensībās „Apkārt Radžu Ūdenskrātuvei” un „Pusstundas
Velobrauciens”, Aglonas novada iniciatīvas grupas „Velomīļi” organizētajās
sacensībās „Ar Veļiku pa Aglyunu”, Varakļānu novada „Varakļānu MTB Maratons”,
Riebiņu novada „Vello Rats” un vairākās citās.
3. Biedrības kapacitātes un ilgtermiņa attīstības stiprināšana. 2015.gadā tika nodota
ekspluatācijā Grīvas meža Daudzfunkcionālās trases būvniecības 1.kārta un šoziem
pirmo reizi trase tika atvērta slēpošanai. Pārskata gadā tika uzsākta arī trases
būvniecības 2.kārtas realizācija.
2015.gadā sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts Aģentūru tika realizēts kopējs projekts
„Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” kura ietvaros biedrība
vairākus mēnešus nodrošināja darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem. Divas darba
vietas labiekārtošanas strādniekiem topošajā Grīvas meža trasē un viena darba vieta
velosipēdu mehāniķim darbam biedrības Sabiedriskā Centra publiskajā velodarbnīcā.
2015. gadā biedrības dalībnieku skaits sasniedza 76 cilvēkus, kas pārstāv Līvānu,
Jēkabpils, Rīgas, Rēzeknes, Daugavpils, Preiļu, Riebiņu, Salas, Viesītes, Aglonas,
Riebiņu u.c. novadu un pilsētu iedzīvotājus.
Perspektīvā, biedrība turpinās aktīvi darboties veloaktivitātēs, gan piedaloties dažādās
sacensībās, gan organizējot tās pašu spēkiem, gan palīdzot ar atbalstu citiem organizētājiem.
Biedrības darbība tiks vērsta uz turpmāko paplašināšanos, piesaistot arvien jaunus,
dalībniekus. 2016.gadā plānots turpināt realizēt Grīvas meža daudzfunkcionālās trases
ierīkošanas projektu, veicot projekta 2. kārtā paredzētos būvniecības darbus.
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4. Informācija par pamatlīdzekļiem
N.p.k.
Pamatlīdzekļa nosaukums
1
2
3

Sabiedriskā centra telpas
Grīvas meža daudzfunkcionālā trase
(pamatlīdzekļa izveidošana)
TREK velosipēds

Sākotnējā vērtība
EUR
5 139

Atl. uz 31.12.2015.
EUR
2 734

26 453

26 453

1 240

1 240

5. informācija par fondiem
Uz 31.12.2015.
EUR

Uz 31.12.2014.
EUR

52 821
52 821

48 954
48 954

Rezerves fonds

Rezerves fonda vērtība veidojusies no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās
ieņēmumu un izdevumu starpības.
6. informācija par nodokļiem un nodevām

PVN

31.12.2014.
EUR

Aprēķināts par
2015.gadu
EUR

Samaksāts
2015.g.
EUR

Atmaksāta
pārmaksa
2015.g.
EUR

31.12.2015.
EUR

(974)

201

(923)

974

(722)

(974)

201

(923)

974

(722)

7. informācija par atlīdzību biedrības valdes locekļiem
2015.gadā biedrības valde savus pienākumus veica pēc brīvprātības principa bez atlīdzības.

8. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu
Mērķis
Finansējuma avots
Atlikums
Saņemts Izlietots Atlikums
gada sākumā EUR
EUR
gada beigās
Līvānu Novada Dome
3 390
3 390
Grīvas meža Daudzfunkc.
trases būvniecība
Līvānu Novada Dome
260
190
70
Grīvas meža Daudzfunkc.
trases apsaimniekošana
Nodarbinātības Valsts
843
843
Jauniešu bezdarbnieku
Aģentūra
garantijas pasākums

Valdes priekšsēdētājs

Dainis Skrūzmanis

