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VADĪBAS ZIŅOJUMS
(Līvānos)

2010. gada 30. janvārī
Par 2009.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

Biedrības iela 5-44, Līvāni, 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.
2009.gada 1.janvāris – 31.decembris
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3. svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas
2009.gadā biedrības „Veloklubs Līvāni” galvenie darbības virzieni bija:
1. Biedrības velokomandas līdzdalība dažādos velosporta pasākumos un aktivitātēs
Latvijā un Baltijā, no kurām kā nozīmīgākās var nosaukt – SEB MTB Maratons,
Philips MTB Maratons, 19.Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens, kā arī vesela
virkne citu, gan lielāku gan mazāku velopasākumu dažādos Latvijas reģionos.
Vairākās no sacensībām tika izcīnītas godalgotas vietas. Vislielākais ieguvums no
līdzdalības velopasākumos ir veselīga, aktīva dzīvesveida popularizēšana iedzīvotāju
vidū un biedrības „Veloklubs Līvāni” atpazīstamības veicināšana Latvijā.
2. Velosacensību u.c. velopasākumu organizēšana. Nozīmīgākās biedrības noorganizētās
velosacensības 2009.gadā bija – Līvānu Velokross Līvānu novada sporta svētku
ietvaros, Livelo Kauss XC, Rožupes Velotūre Rožupes sporta svētku ietvaros, kā arī
līdzdalība kompleksās stafetes organizācijā Līvānu Ūdenssporta un Aktīvā tūrisma
svētku ietvaros. Biedrības organizētajos pasākumos līdzdalību ņēmuši vairāk kā 200
dalībnieku. Vairākas no augstākminētajām sacensībām nākotnē ir plānots iedibināt kā
ikgadējas, tradicionālas, piesaistot līdzdalībā arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju.
3. Biedrības kapacitātes un ilgtermiņa attīstības stiprināšana. Pārskata gada beigās
biedrības dalībnieku skaits sasniedza 13 cilvēkus. 2009.gadā sadarbībā ar Nīderlandes
fondu KNHM tika realizēts projekts mazo grantu programmā „Sabiedrība ar
tendenci”. Projekta ietvaros tika noorganizētas velosacensības „Līvānu Velokross”, kā
arī tika iegādāts sacensību organizēšanai nepieciešamais inventārs. Bez tam, tika
iegādātas 10 jaunas veloformas potenciālajiem jaunajiem dalībniekiem, kā arī veikti
citi ieguldījumi biedrības attīstībā. 2009.gadā biedrība „Veloklubs Līvāni” kļuva par
PVN maksātāju.
Perspektīvā, biedrība turpinās aktīvi darboties veloaktivitātēs, gan piedaloties dažādās
sacensībās, gan organizējot tās pašu spēkiem. Biedrības darbība tiks vērsta uz paplašināšanos,
piesaistot arvien jaunus, darboties gribošus dalībniekus. Plānots turpināt stiprināt biedrības
kapacitāti, kā vienu no mērķiem uzstādot biedrības sabiedriskā centra izveidošanu.
4. informācija par fondiem

Rezerves fonds
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Rezerves fonda vērtība veidojusies no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās
ieņēmumu un izdevumu starpības.
5. informācija par nodokļiem un nodevām
2009.gadā biedrība kļuva par PVN maksātāju.

6. informācija par atlīdzību biedrības valdes locekļiem
2009.gadā biedrības valdes locekļi un biedrības grāmatvedis savus pienākumus veica pēc brīvprātības
principa bez atlīdzības.

Valdes priekšsēdētājs

Dainis Skrūzmanis

