Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes rajona teritoriālā iestāde
(pēc organizācijas atrašanās vietas)

ZIŅOJUMS
pie 2017. gada pārskata
1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese
Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība, Kurzemes prospekts 112-18, Rīga, LV-1069
2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008170149, datums 10.10.1016
3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums)
Filips Bernadskis 28.12.2010;
Mārtiņš Karnītis 28.12.2010;
Una Purena-Dervenika 28.12.2010.
4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos
pārskata gados izmantotajām metodēm
Notikušas vairāk darba grupu sanāksmes un iesaistīti darba grupās arī biedrības biedri.
5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas
Svarīgākie sasniegumi ir dažādu pasākumu un semināra organizēšana, aktivitāšu organizēšana,
došanās brīvdabas aktivitāšu pārbraucienos kopā ar biedrības biedriem. Iesaistīti jauni biedrības
biedri aktivitātēs, kas vēlas palīdzēt un veidot jaunas aktivitātes. Sadarbībā ar Andri Vilku,
biedrībai tika piesaistīts labdarības pasākums “Andra Vilka 60 gadu jubilejas pasākums”, kur
visiem ziedotājiem tika lūgts dāvanu vietā pārskaitīt naudas summu uz Biedrības kontu, biedrības
vajadzībām, lai nodrošinātu pasākumu norisi tiem cilvēkiem, kam ir muguras smadzeņu bojājums
un viņu tuviniekiem. Gada laikā biedrība spēja arī noorganizēt Jūrmalas Domes Labklājības
pārvaldes projektu personām ar funkcionāliem traucējumiem. Aktīvi iesaistās un palīdz biedrības
biedriem kļūt neatkarīgiem. Sadarbībā ar SIA “Kanins” biedrība saņēma ziedojumu mantiskā
veidā, kas bija dažādu palīglīdzekļu kopskaits. Tas ļaus biedrības biedriem izmantot
nepieciešamos palīglīdzekļus mājas vidē. Biedrība sākusi starptautisku sadarbību ar Igaunijas un
Norvēģijas partneriem, kas palīdz ar dažādu pasākumu organizēšanu ārpus Latvijas un mūsu
biedru bezmaksas dalību tajos.
6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem
Ieņēmumi:
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi: 5021,17 eiro t.sk.
Fiziskās personas rezidenti - 2545 eiro,
SIA “Kanins” 40003018907 - 998,17 eiro;
SIA SLAUGIVITA LV, 40103873141 – 400 eiro;
GB GRUPA SIA, 40103389538 – 270 eiro;
ARTHA SIA, 40003513410 – 300 eiro
Saņemtās dotācijas:
Jūrmalas Pilsētas Labklājības pārvalde, 90000594245 – 4915,68 eiro
Citi ieņēmumi : 3090 eiro t.sk.
Rīgas Domes Finanšu departaments, 90000064250 - 1500 eiro,
Liepājas Pilsētas Dome, 90000291763 – 350 euro;
SIA Riska Fonda Konsultācijas, 40103751336 – 1000 eiro;
Latvijas Babtistu Draudžu Savienība, 90000085765 – 100 eiro;
Fiziskās personas - 140 eiro.

Ieņēmumi kopā: 13026,9 eiro
Izdevumi:
Naudas maksājumi personām - NAV
Izdevumi: 8875,88 eiro t.sk.
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums: 2996 eiro
Ceļojumu un orientēšanās klubs Silva - pasākuma telts noma resocializācijas pasākumam "Golfs
bez robežām 2017" – 50 eiro;
Satelītu tehnoloģijas SIA mūzikas aparatūras īre resocializācijas pasākumam "Golfs bez robežām
2017" nodrošināšanai – 70 eiro;
Čeks nr.1080057 (70,29 eiro) un čeks nr.0565042 Resocializācijas pasākumam ""Golfs bez
robežām 2017" nepieciešamo lietu iegāde (pārskaitījums Filipam Bernadskim) – 86,06 eiro;
Biļešu iegāde resocializācijas pasākumam "Golfs bez robežām 2017" angļu spēlētāja ar
funkcionāliem traucējumiem (abu kāju amputācijām) biļešu iegādes segšana (Flight HL4WXB
atgriešana – 236,3 eiro;
Čeks nr. 613646 (38,58 eiro) organizatorisko un papildmateriālu iegāde resocializācijas pasākuma
"Golfs bez robežām 2017" (atgriešana Filips Bernadskis) – 3858 eiro;
SIA Geka balvu iegāde resocializācijas pasākumam "Golfs bez robežām 2017" – 53,45 eiro;
Čeka nr.15200 (57,33 eiro) par degvielas iegādi resocializācijas pasākuma "Golfs bez robežām
2017" popularizēšanai Igaunijas rehabilitācijas speciālistiem Haapsalu rehabilitācijas centrā –
57,33 eiro;
Čeks nr.7003 (30,89 eiro) čeks 290831 (65 eiro) pasākuma "Golfs bez robēžām 2017" pasākuma
iepazīstināšanai ar speciālistiem Igaunijā Haapsalu – 95,89 eiro;
SIA TLG Hotell Latvija numuriņa segšana Korijam Mapam no Lielbritānijas pasākumam "Golfs
bez robežām 2017" – 100 eiro;
Tukuma golfa klubs "Odiņi" resocializācijas pasākuma "Golfs bez robežām 2017" laukuma un
telpu nodrošinājums – 250 eiro;
Pārskaitījums Mareks Odumiņš par resocializāijas pasākuma "Golfs bez robežām 2017" galvenās
balvas nodrošināšanu – 70 eiro;
SIA Geka papildus balvas apdrukāšanas pakalpojums - 5,70 eiro;
Čeks nr.0015503 (26,94 eiro) papildus materiālu iegāde balvu iesaiņošanai (pārskaitīts Jana
Bernadska kontā) – 26,94;
Čeks nr.425/7990 (26,88eiro) un čeks nr.5552 (4,25 eiro) degvielas segšanas izdevumi materiālu
un cilvēku nogādāšanā pasākumam "Golfs bez robežām 2017" (pārskaitījums Zoja Nesterova
kontā) – 31,13 eiro;
Čeks nr.37614 (14,46 eiro) čeks nr.23440 (12,14eiro), čeks nr.35806 (47,74eiro) degvielas segšana
resocializācijas pasākuma "Golfs bez robežām 2017" nokļūšanai un cilvēku aizgādāšanai
(iesk.F.Bernadskis) – 74,34 eiro;
JL Mūzikas Menedžements SIA muzikāla pakalpojuma sniegšana resocializācijas pasākumā
"Golfs bez robežām 2017" – 460 eiro;
Biedrība Ventspils Maratona klubs, dalības maksa "Skrien Latvija 2017 Pusmaratonos" – 84 eiro;
Čeks Nr.139543 (63,96 eiro) degvielas segšana bierība biedru nogādāšanai uz pasākumu
(pārskaitīts Juris Kalniņš kontā) – 63,96 eiro;
Čejs nr.406/4335 (18.80eiro) degvielas segšana biedru nogādāšanai pasākumā "Skrien Latvija
2017 Pusmaratonos" (pārskaitīts Dmitrijs Hļipenko kontā) – 18,80 eiro;
SIA TLG Hotell Latvija istabiņa viesim, lektoram no Krievijas Jevgēņijam Maskaļovam par dalību
seminārā "Aktīva dzīve pēc muguras smadzeņu bojājuma" – 200 eiro;
SIA TLG Hotell Latvija istabiņa viesei, lektorei Laurai Dzonsai no Beļģijas par dalību seminārā
"Aktīva dzīve pēc muguras smadzeņu bojājuma" – 100 eiro;
SIA Baltic Restaurants Group" semināra "Aktīva dzīve pēc muguras smadzeņu bojājuma 2017"
ēdināšanas nodrošināšana 399,30 eiro;

Administratīviem izdevumiem: 424 eiro
“Miljons IT” – 121 eiro
LU Matem. un Inform" – 12.00 eiro;
SWEDBANK komisija – 99,74 eiro
Printeriem.lv – 155,43 eiro
Čeku apmaksa fiziskai personai – 35.93 eiro
Citiem mērķiem un uzdevumiem:nav
Citi izdedumi: 5879,88 eiro
SIA “Pasākumu bodīte”, 40103672214 – 3639 eiro;
SIA “DZA”, 1206,37 eiro;
Čeku apmaksa fiziskai personai: degvielas čeki, dalībnieku transports pēc projekta
Nr.9.2.4.2/16/l/008 – 823,98 eiro
SIA “Baltic Corporation”, biļešu iegāde uz Norvēģiju – trīs dienu nometnes apmeklēšanai
210,53 eiro.
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)
_______NAV__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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)
_____________________________________________________________________
7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
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
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
7.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – pārdale
uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. Informācija par nodokļiem un nodevām
___________________________________________NAV______________________________
_________________________________________________________________
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
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

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
_____________________________________________________________________
Atbildīgā persona _Filips Bernadskis _
vārds, uzvārds

_________________
paraksts

