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VADĪBAS ZIŅOJUMS
(Līvānos)

2011. gada 10. janvārī
Par 2010.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.
2010.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, Trek
Philips MTB Maratons, kā arī vesela virkne citu, gan lielāku gan mazāku
velopasākumu dažādos Latvijas reģionos. 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 2010.gadā bija – Līvānu Velokross Līvānu novada sporta svētku
ietvaros, Livelo Kauss XC un Rožupes Velotūre Rožupes sporta svētku ietvaros. Šis
sacensības tiek organizētas jau vairākus gadus pēc kārtas un līdz ar to var teikt, ka, tās
ir iedibinātas kā kā ikgadējas, tradicionālas. Arī turpmāk tiek plānots turpināt un
attīstīt šo sacensību organizāciju. Biedrības organizētajos pasākumos līdzdalību
ņēmuši vairāk kā 200 dalībnieku.
3. Biedrības kapacitātes un ilgtermiņa attīstības stiprināšana. Pārskata gadā biedrība
ieguva Sabiedriskā Labuma Organizācijas statusu. Lai palielinātu biedrības darbības
kapacitāti un nodrošinātu ilgtermiņa attīstību tika nolemts izveidot Biedrības
„Veloklubs Līvāni” sabiedrisko centru. Sabiedriskajā centrā plānots ierīkot konferenču
un sanāksmju telpu, kas būtu arī biedrības reprezentācijas telpa, kurā jebkurš
interesents varētu iepazīties ar biedrības veiktajām aktivitātēm, un velosipēdu
remontdarbnīcu, kurā jebkuram cilvēkam būs iespēja bez maksas saremontēt savu
velosipēdu. Lai īstenotu šo ideju, tika iesniegts projekta iesniegums LEADER
programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Pārskata gadā turpinājās
biedrības dalībnieku pieaugums un uz 2010.gada gada beigām biedrības dalībnieku
skaits sasniedza 18 cilvēkus.
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, turpinot darbu pie biedrības sabiedriskā centra izveidošanas, kā arī meklējot
iespējas piesaistīt dažādu gan vietējo gan Eiropas Savienības fondu attīstības programmu
finansējumu. Kā viena no perspektīvā plānotajām idejām ir ziemas distanču slēpošanas trases
izveide Līvānu novada teritorijā. Īstenojot šo ideju, Līvānu novada un arī apkārtējo novadu
iedzīvotājiem tiktu dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas, savukārt velokluba dalībnieki
iegūtu labas iespējas pirms velosezonas sākuma treniņiem ziemas periodā.
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4. informācija par fondiem
Uz
31.12.2010.
Ls

Uz
31.12.2009.
Ls

4478
4478

3278
3278

Rezerves fonds

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

PVN

01.01.10.
Ls

Aprēķināts par
2010.gadu
Ls

Samaksāts
2010.g.
Ls

31.12.2010.
Ls

(16)

168

220

(68)

(16)

168

220

(68)

6. informācija par atlīdzību biedrības valdes locekļiem
2010.gadā biedrības valdes locekļi un biedrības grāmatvedis savus pienākumus veica pēc brīvprātības
principa bez atlīdzības.

Valdes priekšsēdētājs

Dainis Skrūzmanis

