
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

 
Reģistrācijas numurs 40008126583
Nosaukums LATVIJAS KAMANU SUŅU SPORTA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese "Lejas Trezori", Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137
Taksācijas periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015
Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10 10981 12416
I. Nemateriālie ieguldījumi 20 0 0
II. Pamatlīdzekļi 30 10981 12416
1. Nekustamais īpašums 40 0 0
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 10981 12416
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 60 0 0
1. Akcijas un daļas 70 0 0
Apgrozāmie līdzekļi 80 5604 3304
I. Krājumi 90 506 304
1. Materiāli 100 0 0
2. Preces 110 506 304
II. Debitori 120 0 295
III. Vērtspapīri 130 0 0
IV. Nauda 140 5098 2705
Kopā aktīvi 150 16585 15720

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Fondi 10 16585 15720
1. Pamatfonds 20 0 0
2. Mērķfondi 30 0 0
3. Rezerves fonds 40 16585 15720
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 15720 15720
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 865 0
II. Ilgtermiņa kreditori 50 0 0
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 60 0 0
2. Citi aizņēmumi 70 0 0
III. Īstermiņa kreditori 80 0 0
1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 90 0 0
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 0 0
3. Pārējie kreditori 110 0 0
Kopā pasīvi 120 16585 15720
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 1631 120
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 1506 1104
III. Saņemtie mantojumi. 30 0 0
IV. Saņemtās dotācijas. 40 9937 8004
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 0 0
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 0 0
VII. Citi ieņēmumi. 60 469 4023
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 13543 13251
IX. Izdevumi. 80 12678 14804
1. Naudas maksājumi personām. 90 0 0
2. Materiālu izdevumi. 100 599 0
3. Algas. 110 0 0
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 0 0
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 3592 3376
6. Citi izdevumi. 140 8487 11428
X. Nodokļi. 150 0 0
XI. Izdevumi kopā. 160 12678 14804
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 865 -1553
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 304 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

12 0 0

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 304 0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 1506 1104
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 1506 0
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 1506 0
1.2. Ārvalstu juridiskās personas. 50 0 0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 0 0
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 70 0 0
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 80 0 0
1.6. Citi ziedotāji. 90 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 0 1104
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 0 304
2.2. Ārvalstu juridiskās personas. 120 0 0
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 0 800
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 140 0 0
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 150 0 0
2.6. Citi ziedotāji. 160 0 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 304 800
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

180 0 0

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 0 0
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 0 0
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 210 0 0
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 0 0
1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 230 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

240 304 800

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 304 800
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 0 800
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 270 304 0
2.2. Administratīvajiem izdevumiem. 280 0 0
2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 290 0 0
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 1506 304
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 1506 0

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

320 0 304
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Ziedotāja
tips Valsts NMR kods /

personas kods
Nosaukums /

vārds, uzvārds Ārvalstu adrese
Nauda

(summa
LV

valūtā)

Mantiskā
(summa

LV
valūtā)

Mērķis Komentārs

1 LR
juridiskā
persona

LV 40003348590 NĪKE E SIA 1000,00 505,99 Neierobežotai
lietošanai

Kopā (summa LV valūtā) 1000,00 505,99
Nauda un mantiskā kopā (summa LV valūtā) 1505,99
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma

apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums

(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

Sabiedriskā
labuma

darbības joma

Sabiedriskā
labuma mērķa

grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju

skaits
vispārējie
ziedojumi

(neierobežotai
lietošanai)

mērķziedojumi
(noteiktiem
mērķiem)

anonīmi
ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 sacensību un treniņa
organizēšanas
izdevumi

304,00 0,00 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,00 09 17 150

Kopā 304,00 0,00 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,00 150
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zi_ojums_kamanu_suni_parskats_par_SF_aktivitatem_2015.docx

2 Administratīvo izdevumu pārskats veidlapas paraugs ieprieks gada darb parsk un turpm darb plans 2015.docx

3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Ziedojuma izlietojums Ziedojumu_izlietojums_2015.docx

Dokumenta numurs EDS: 43033150 Dokumenta sagatavotājs: ĢIRTS ELDMANIS

Parakstītāja vārds, uzvārds: ĢIRTS ELDMANIS Parakstīšanas datums: 01.06.2016
Parakstītāja personas kods: 03088110806 Parakstīšanas laiks: 23:52:36
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ZIŅOJUMS

pie 2015. gada pārskata





1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese Latvijas Kamanu suņu sporta federācija, Lejas Trezori, Garkalnes novads, Garkalne, LV2137



2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008126583



3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums)



Priekšsēdētājs – Ģirts Eldmanis (ievēlēts 25.11.2015.; pilnvaru termiņš (pret LSFP) līdz 24.11.2017.; atļauts federāciju pārstāvēt atsevišķi)

Valdes loceklis – Raimonds Kleinbergs (ievēlēts 25.11.2015.; pilnvaru termiņš (pret LSFP) līdz 24.11.2017.; atļauts federāciju pārstāvēt atsevišķi)

Valdes locekle – Ilze Dombrovska (ievēlēts 25.11.2015.; pilnvaru termiņš (pret LSFP) līdz 24.11.2017.; atļauts federāciju pārstāvēt atsevišķi)

Valdes loceklis – Kaspars Krievs (ievēlēts 25.11.2015.; pilnvaru termiņš (pret LSFP) līdz 24.11.2017.; atļauts federāciju pārstāvēt atsevišķi)

Valdes locekls – Artūrs Jakabsons (ievēlēts 25.11.2015.; pilnvaru termiņš (pret LSFP) līdz 24.11.2017.; atļauts federāciju pārstāvēt atsevišķi)



4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm



Aktīva darbība federācijas statūtos noteikto mērķu sasniegšanai; darbs pie LEADER projekta "Biedrības "Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas" materiāli tehniskās bāzes izveide" (Nr. 12-04-LL40-L413201-000008). Darbs ar mērķgrupām.



5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas

Sekmīgi uzsākta 4.punkā minētā projekta realizācija

Pasaules kausa posmu aizvadīšana Latvijā (2 pasākumi 2015, salīdzinot ar 1 pasākumu 2014)

Aktīva dzīvesmevida popularizēšana Latvijā (Rīgas Sporta naktis kā lielākais)

Darbs ar masu mēdijiem (apkopojums iesniegts LSFP)

Darbs LSFP sastāvā un darbs ar Antidopinga aģentūru



6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem 



Nav



6.1.  Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums (Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums)



LEARED projekta ietvaros – pamatojoties uz rēķiniem, kā arī p/l iegāde ar LSFP atbalstu – dotācijas sporta federācijām (piekabe, ģenerators) - pamatojoties uz piegādātāja rēķinu.



7. Informācija par fondiem - (biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu)



NAV 



7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās 



NAV



7.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem



NAV



7.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums



NAV



8. Informācija par nodokļiem un nodevām



Samaksāta atļauja Carnikavas novada domaei par sacensībām



8.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem



NAV



8.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm


NAV



8.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju



NAV



8.4. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties saistības. Norāda aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu



NAV



8.5. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības kopsumma un paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā


NAV



8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma



NAV 





Atbildīgā persona  Ģirts Eldmanis			

	vārds, uzvārds			paraksts 


Biedrība “Latvijas Kamanu suņu sporta federācija” (LKSSF)

Reģ.nr: 40008126583

www.sleddog.lv

Adrese: Lejas Trezori, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137





Ziedojumu izlietojums 2015.gadā.



Biedrībai 2015.gadā ir izlietojusi 2014.gadā saņemto ziedojumu 303.83 euro apmērā suņu ēdināšanai sacensību un treniņa laikā.

2015.gadā saņemtais  Sabiedriskā labuma statusā saņemto ziedojumu 1505,99 euro apmērā. To ir plānots izlietot 2016.gadā.



Ģirts Eldmanis

Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas

Valdes priekšsēdētājs 

26445702
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_Latvijas Kamanu suņu sporta federācija_

(organizācijas nosaukums)

 

_____________40008126583____________

(organizācijas reģistrācijas numurs)

 

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns

 

I. Vispārīgā daļa

 

		 1. Organizācijas darbības mērķis



		 Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas mērķis ir veicināt un attīstīt kamanu suņu sporta darbību Latvijā. 





		 2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību



		  labdarība

  cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība

  pilsoniskās sabiedrības attīstība

  veselības veicināšana

  slimību profilakse

  palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās

		  izglītības veicināšana

  zinātnes veicināšana

  vides aizsardzība

  trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana

  kultūras veicināšana

  sporta atbalstīšana

  cita (norādīt)__________________



		 3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība



		  X ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu

  X nepilnās ģimenes

   cilvēki ar invaliditāti

  X personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu

  X 15–25 gadus veci jaunieši

   personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm

   ilgstošie bezdarbnieki

   bezpajumtnieki

   cilvēktirdzniecības upuri

   politiski represētās personas

   personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes

   Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes

   personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes

   ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti

   bērni

   no vardarbības cietušās personas

   cita (norādīt) 

 Atbalstīts tiek jebkurš kuram materiālu iemeslu dēļ nav pieejams sports                                                                                                                                         



		 4. Informācijas saņemšanai:



		  juridiskā adrese     „Lejas Trezori”, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137                                                                                                                 

  kontaktadrese     „Lejas Trezori”, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137                                                                                                                          

  tālruņa numurs    26445702;                                                                                                                            

  faksa numurs                 -------------                                                                                                        

  e-pasta adrese:  info@sleddog.lv                                                              

  mājaslapa                      www.sleddog.lv                                                                  





 

II. 2015.gada darbības pārskats

 

		 5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)



		Ikgadējās sacensības „Baltijas kauss 2015” (Pasaules kausa posms/Baltijas kauss/Latvijas čempionāts), Race Dog Cup 2015 (Pasaules kausa posms)

Iesācēju sacensības „Zaļie gurķi 2015”, ”Sēņu mači 2015”, Kanikrosa sacensība sun suņu frisbija sacensības

Visi rezultāti: www.sleddog.lv

Atklātie bezmaksas treniņi  



		 6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un attiecīgajā jomā



		Tiek veiksmīgi organizētas sacensības „Baltijas kauss 2015” 

Dalība Starptautiska Kamansuņu sporta Federācijā (IFSS)

Praktiska palīdzība interesentiem sportošanas uzsākšanai un veselīgāka dzīvesveida uzsākšanai

Ziemas trases veidošana Garlanes mežos (par Federācijas līdzekļiem) visiem interesentiem bez maksas



		 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas



		  dibinātāju/biedru skaits _6 (6 biedrības)_________

  iesaistīto personu skaits _190+_________

  sabiedriskā labuma guvēju skaits _-___ (nav ziedojumi nav saņēmēji)



		 8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums



		  kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma ___€ 1,505.99 ___ euro

  kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma ___303.83____ eur, tai skaitā:

- sabiedriskā labuma darbībai ___0____ eur

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas ___0____ eur



		 9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem)



		Veiksmīga dalība Latvijas Sporta Federāciju Padomē. 

Veiksmīga sadarbība ar Carnikavas un Garkalnes novada pašvaldību organizējot sacensības

 

 



		 10. Organizācijas darbību kavējošie faktori



		Maza administratīvā biedrības kapacitāte (nav algotu darbinieku, toties ir VID pārbaudes – bet viss izvērtās labi, tikai laikietilpīgi) 





 

III. Turpmākās darbības plāns

 

		 11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā



		  Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu gadu):

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

 

 Ikgadējo sacensību sērija „Baltijas kauss 2016” un Kanikrosa kauss, kā arī Kanikrosa stafešu kauss.

 Atklātie bezmaksas koptreniņi

Sabiedrības informēšana par antidopinga pasākumiem un veselīgu dzīvesveidu

Projekts - Nr. 12-04-LL40-L413201-000008. ("Biedrības "Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas " materiāli tehniskās bāzes izveide") – bezmaksas inventārs iesācējiem

   

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

 Dalība dažādos masu pasākumos (izstādes, raidījumi) sporta veida popularizēšanai

   

 



		  Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

Sabiedrības izglītošana par drošu sporta praktizēšanu

Atbildības sajūtas radīšana pret dzīvniekiem (cīnoties ar lielo tendenci pamest suņus)

Sadarbība ar kaimiņvalstīm „Baltijas kauss” rīkošanā

Sabiedrības informētība par antidopinga pasākumiem

 Atklātu koptreniņu organizēšana bez maksas, veselīgas sabiedrības veicināšanai.

  

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

Sakrīt ar iesāktajiem

Papildus jaunatnes iesaistīšana pasākumos

 

  

 

 





 

______Eldmanis_______________                                   _________Ģirts Eldmanis__

 (organizācijas vadītāja paraksts*)                                                     (vārds un uzvārds)

 

Piezīme.

* Veidlapas rekvizītu "organizācijas vadītāja paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām.

 

2015.gada 30.martā



