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VADĪBAS ZIŅOJUMS
(Līvānos)

2013. gada 21. janvārī
Par 2012.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.
2012.gada 1.janvāris – 31.decembris
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3. svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas
2012.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, līdzdalība un atbalsts citu
organizāciju organizētajiem velopasākumiem. Nozīmīgākās biedrības noorganizētās
velosacensības pārskata gadā bija Rožupes Velotūre Rožupes sporta svētku ietvaros.
2012.gadā biedrība pievērsa lielāku uzmanību un ņēma līdzdalību arī apkārtējo novadu
un pilsētu nevalstisko organizāciju un pašvaldību organizēto velopasākumu atbalstam,
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”, kā arī Riebiņu Novada Domes organizētajās velosacensībās „Vella
Rats”.
3. Biedrības kapacitātes un ilgtermiņa attīstības stiprināšana. Tika veiksmīgi pabeigts un
noslēgts projekts „Biedrības „Veloklubs Līvāni” Sabiedriskais Centrs”, LEADER
programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
Pateicoties biedrības veiktajām aktivitātēm 2012. gadā biedrības dalībnieku gandrīz
dubultojās un uz 2012.gada 31.decembri sasniedza 46 cilvēkus, kas pārstāv Līvānu,
Jēkabpils, Rīgas, Preiļu, Riebiņu, Salas 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. Pie tam, biedrības darbība šajā virzienā netiek veikta ar mērķi skaita pēc
palielināt dalībnieku skaitu, bet gan uzsvaru liekot dalībnieku kvalitāti, tas ir, to patiesu vēlmi
aktīvi darboties biedrības mērķu sasniegšanā. 2013.gadā plānots turpināt stiprināt biedrības
kapacitāti, uzsākot darbu pie multifunkcionālas (distanču slēpošanas, riteņbraukšanas,
skriešanas un pastaigu) trases ierīkošanas Līvānu novadā. Projektu plānots īstenot piesaistot
gan vietējās pašvaldības un vietējo uzņēmēju, gan Eiropas Savienības un citu nevalstisko
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organizāciju atbalsta fondu līdzekļus. Uzsākot šo aktivitāti, tiek plānots arī veikt izmaiņas
biedrības statūtos noteiktajos darbības mērķos, paplašinot darbību uz citiem sporta un atpūtas
veidiem.
4. informācija par fondiem

Rezerves fonds

Uz
31.12.2012.
Ls

Uz
31.12.2011.
Ls

15 290
15 290

13 522
13 522

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

PVN

01.01.12.
Ls

Aprēķināts par
2012.gadu
Ls

Samaksāts
2012.g.
Ls

31.12.2012.
Ls

38

304

(211)

131

38

304

(211)

131

6. informācija par atlīdzību biedrības valdes locekļiem
2012.gadā biedrības valdes locekļi un biedrības grāmatvedis savus pienākumus veica pēc brīvprātības
principa bez atlīdzības.

Valdes priekšsēdētājs

Dainis Skrūzmanis

