
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 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10 9422 10981
I. Nemateriālie ieguldījumi 20 0 0
II. Pamatlīdzekļi 30 9422 10981
1. Nekustamais īpašums 40 0 0
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 9422 10981
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 60 0 0
1. Akcijas un daļas 70 0 0
2. Ilgtermiņa aizdevumi 75 0 0
Apgrozāmie līdzekļi 80 1722 5604
I. Krājumi 90 0 506
1. Materiāli 100 0 0
2. Preces 110 0 506
II. Debitori 120 0 0
III. Vērtspapīri 130 0 0
IV. Nauda 140 1722 5098
Kopā aktīvi 150 11144 16585

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Fondi 10 11144 16585
1. Pamatfonds 20 0 0
2. Mērķfondi 30 0 0
3. Rezerves fonds 40 11144 16585
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 16585 15720
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 -5441 865
II. Ilgtermiņa kreditori 50 0 0
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 60 0 0
2. Citi aizņēmumi 70 0 0
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Bilances pasīvi
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 11144 16585
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 100 1631
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 3188 1506
III. Saņemtie mantojumi. 30 0 0
IV. Saņemtās dotācijas. 40 11104 9937
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 3382 0
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 0 0
VII. Citi ieņēmumi. 60 8403 469
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 26177 13543
IX. Izdevumi. 80 31618 12678
1. Naudas maksājumi personām. 90 0 0
2. Materiālu izdevumi. 100 0 599
3. Algas. 110 0 0
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 0 0
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 4134 3592
6. Citi izdevumi. 140 27484 8487
X. Nodokļi. 150 0 0
XI. Izdevumi kopā. 160 31618 12678
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -5441 865
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 1506 304
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

12 1506 0

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 0 304
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 3188 1506
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 3020 1506
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 3000 1506
1.2. Ārvalstu juridiskās personas. 50 0 0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 20 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). 100 168 0
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 0 0
2.2. Ārvalstu juridiskās personas. 120 0 0
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 168 0
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 3224 304
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 3056 0

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 3056 0
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 2550 0
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 210 506 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. 240 168 304
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 168 304
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 0 0
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 270 168 304
2.2. Administratīvajiem izdevumiem. 280 0 0
2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 290 0 0
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 1470 1506
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 1470 1506

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

320 0 0
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Ziedotāja
tips Valsts NMR kods /

personas kods
Nosaukums /

vārds, uzvārds Ārvalstu adrese Nauda
(euro)

Mantiskā
(euro) Mērķis Komentārs

1 Fiziskā
persona
rezidents

LV 09057210617 Didzis Gasiņš 20,00 Neierobežotai
lietošanai

2 LR
juridiskā
persona

LV 40103094451 ĀDAŽU
DESU
DARBNĪCA
SIA

3000,00 Neierobežotai
lietošanai

3 Fiziskā
persona
rezidents

LV 10078611602 ARTŪRS
JAKOBSON
S

168,00 Noteiktam mērķim

Kopā (euro) 3188,00 0,00
Nauda un mantiskā kopā (euro) 3188,00
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Zvērināta revidenta personas kods
Licences numurs
Sertifikāta numurs
Komentārs
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Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

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), t.sk.

anonīmi

mērķziedojumi
(noteiktiem

mērķiem), t.sk.
anonīmi

no tiem kopā
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 Dog sport
Carnikava,
Federācijas kluba
atbalsts / sabiedriskā
labuma palīdzība

2550,00 2550,00 0,00 0,00 2550,00 0,00 0,00 0,00 9 5 30

2 Ziedotās suņu
barības izlietojums
sacensību un treniņa
laikā

505,99 505,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,99

3 Rimvydas
pasvenslas
Company, nopirkti
apbalvošanas kausi
Baltijas kausa
sacensībām

168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00

Kopā 3223,99 3055,99 168,00 0,00 2550,00 0,00 0,00 673,99 30
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Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008126583 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums ZI_OJUMS PIE 2016 bilances.docx

2 Administratīvo izdevumu pārskats parskats par administrat_vajiem no ziedojumiem.docx

3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Revidenta atzinums Revidenta zi_ojums parakst_ts.jpeg

5 1. Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns_2016; 2.Parskats par
administratīvajiem no ziedojumiem; 3.ZIŅOJUMS PIE 2016 bilances.

Parakst_ti visi kop_.edoc

6 Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns_2016 Iepriek_j_ gada darb_bas p_rskats un turpm_k_s darb_bas pl_ns_2016.docx

Sagatavoja ELĪNA KLINDŽĀNE
E-pasts sleddoglvgv@gmail.com
Tālrunis 26445702

Dokumenta numurs EDS: 47602201 Dokumenta sagatavotājs: ELĪNA KLINDŽĀNE

Parakstītāja vārds, uzvārds: ELĪNA KLINDŽĀNE Parakstīšanas datums: 30.03.2017
Parakstītāja personas kods: 09079013112 Parakstīšanas laiks: 12:18:06
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“LATVIJAS KAMANU SUŅU SPORTA FEDERĀCIJA” BIEDRĪBA

Reģ.nr: 40008126583

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

www.sleddog.lv



		







Pārskats par administratīvajiem izdevumiem no vispārējiem ziedojumiem

(pārskatu aizpilda sabiedriskā labuma organizācijas)



		Nr.

p.k.

		Rādītāja nosaukums

		Pārskata gads



		1.

		Saņemto vispārējo ziedojumu (ziedojumi, kuru izlietojuma mērķi līgumā nav noteikti) kopsumma

		3020,00



		2.

		Administratīvie izdevumi:

		nav



		

		2.1.

		organizācijas pašu vajadzībām patērētie pārskata gadā pirktie, ziedojumā vai dāvinājumā saņemtie materiāli, preces un citi krājumi

		



		

		2.2.

		pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumi, datorprogrammu, citi nemateriālo ieguldījumi, kapitāla līdzdalības daļu, akciju un citu vērtspapīru iegādes izdevumi

		



		

		2.3.

		organizācijas darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķinās darba algas, atlīdzība vai citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu summas un ar to saistītās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

		



		

		2.4.

		organizācijas kā darba devējas pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātos likumā paredzētos maksājumus darbiniekiem darbnespējas gadījumos (bruto summas), naudas iemaksas privātajos pensiju fondos un citus ar darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītus naudas maksājumus

		



		

		2.5.

		pārskata gadā aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa summas

		



		

		2.6.

		izdevumi par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, apgaismošanu, tālruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas izdevumus, komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kā arī organizācijas īpašuma apdrošināšanas maksājumus

		



		3.

		Izdevumi kopā

		3055,99









Sabiedriskā labuma organizācijas vadītājs _________________ _______

							          (vārds, uzvārds)		     (paraksts)



2017.gada 27.martā
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ZIŅOJUMS PIE 2016.GADA PĀRSKATA



1. Organizācijas pilns nosaukums: "Latvijas Kamanu suņu sporta federācija"

2. Organizācijas reģistrācijas Nr. 40008126583

3. Juridiskā adrese - 

4. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem - vārds, uzvārds, 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)

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

6. Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas

2016.gadā uzsākti atklātie bezmaksas koptreniņi

No 3.jūnija līdz 5.jūnijam Carnikavā norisinājās Pasaules un Eiropas Kamanu suņu sporta federācijas kongress ar Latvijas kamanu suņu sporta federācijas līdzdalību. Kongresā bija pārstāvētas vairāk nekā 20 dalībvalstis no četriem kontinentiem.

Tika uzsākta 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)

2017.gadā plānota dalība dažādos masu pasākumos (izstādes, raidījumi) sporta veida popularizēšanai 

Plašāka informācija pieejama Federācijas mājas lapā http://www.sleddog.lv

7. Skaidrojumos par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem:

- pamatlīdzekļi

		Pārējie pamatlīdzekļi

		31.12.2015. eur

		31.12.2016.Eur



		Iegādes vērtība

		19036,26

		21611,52



		Uzkrātais nolietojums

		8055,07

		12189.35



		Bilances vērtība 

		10981,19

		9422,17





- nauda:

   bankā: 1615,87eur

   kasē: 106,72 eur

- debitori - nav

- kreditori - nav

- ieņēmumi kopā 26177 eur

	t.sk. 6403 eur ieskaitīti saskaņā ar MK 2016.gada 6.decembra rīkojumu Nr 739 "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā", 

- izdevumi kopā 31617,88 eur

    t.sk. 

	  - 6403 eur sportistiem Raimnondam Kleinbergam un trenerei Gintai Kleinbergai;

       - 100 eur ziedoti Latvijas Paralimpiskā komiteja formasterpiem vai citiem mērķiem pēc izveles;

      - 4134,28 eur pamatlīdzekļu nolietojums;

      - 505,99 eur izlietota iepriekšējā gadā ziedotā suņu barība.

Biedrībai 2016. gadā nav saistības, kuras nav norādītas bilancē. 

Biedrības valdes locekļi 2016. gadā atlīdzību nav saņēmuši.

8. Darbinieku skaits - 0

9. Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss



Gada pārskats apstiprināts valde  ????? ,  valdes lēmums Nr.  ??





2017.gada 27.martā
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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.



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

Federācijas uzdevumi ir:

1. vākt, apkopot, izplatīt un izglītot kluba biedrus un citus interesentus ar informāciju par kamanu suņu un citiem suņu sporta veidiem, to pareizu un drošu praktizēšanu;

2. gūt profesionālu pieredzi starptautiskos un pašmāju semināros un citos pasākumos par kamanu suņu un citiem suņu sporta veidiem;

3. veicināt klubu biedru atzītu sertifikātu iegūšanu kamanu suņu un citos suņu sporta veidos; 

(eksperts, instruktors, treneris, tiesnesis u.c.);

4. organizēt sacensības;

5. pārstāvēt klubu biedru intereses vietēja un starptautiska mēroga organizācijās;

6. sakaru veidošana, uzturēšana un sadarbība ar citu valstu kamanu suņu sporta un citām suņu sporta organizācijām; 

7. sadarbība ar citām valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskām organizācijām un citām juridiskām un fiziskām personām Federācijas mērķu sasniegšanas nolūkā; 

8. sadarbība ar masu informācijas līdzekļiem; 

9. semināru, konferenču un citu informatīvu pasākumu organizēšana; 

10. uzņēmējdarbības un citas saimnieciskas darbības veikšana atbilstoši normatīvajiem aktiem Federācijas mērķu sasniegšanai;

11. Latvijas Kamanu suņu sporta izlases dalības nodrošināšana starptautiskos kamanu suņu sporta turnīros/pasākumos un Latvijas izlases līdzdalība citu suņu sporta veidu starptautiskas nozīmes pasākumos;

12. uzturēt mājas lapu internetā;

13. ievērot starptautiskās un vietējās prasības cīņā pret dopingu.



		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



		   ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu

   nepilnās ģimenes

   cilvēki ar invaliditāti

   personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu

   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)                                                                                                                              

                                                                                                                                                



		 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 egirts@gmail.com





 

II. 2016.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 2016” (Pasaules kausa posms/Baltijas kauss/Latvijas čempionāts)

Viss kalendārs (rezultāti) pieejams šeit: http://www.sleddog.lv/rezultati/

Atklātie bezmaksas treniņi

No 3.jūnija līdz 5.jūnijam Carnikavā norisinājās Pasaules un Eiropas Kamanu suņu sporta federācijas kongress ar Latvijas kamanu suņu sporta federācijas līdzdalību. Kongresā bija pārstāvētas vairāk nekā 20 dalībvalstis no četriem kontinentiem.





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



		  Tiek veiksmīgi organizētas sacensības „Baltijas kauss 2016”

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 8 (biedrības)

  iesaistīto personu skaits ~230

  sabiedriskā labuma guvēju skaits  - nav precīzi norādāms



		 8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums



		  kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 3188 euro

  kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma  3223.99 euro, tai skaitā:

- sabiedriskā labuma darbībai 2550 euro

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas __0_____ euro



		 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 pašvaldībās organizējot sacensības



		10. Organizācijas darbību kavējošie faktori



		Samērā maza pašvaldību ieinteresētība pasākumu rīkošanā. 

Liels administratīvais slogs. Īpaši VID darbinieku prasības - interpretācijas par brīvprātīgo darbu.  





 

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)

 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)

 

- 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

 

  

 

 





 

___________________________                                   __________________________

 (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.

 

20__.gada ____.____________
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