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

ZIŅOJUMS
pie 2018. 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
Notiek ikmēnēša tikšanās ar biedrības aktīvākajiem biedriem. Tikšanās laikā izrunājam svarīgākās
aktivitātes un turpmākos planus aktvititāšu organizēšanā.
5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas
Ir notikušas vairākas iekštelpu un ārpustelpu aktivitātes. Visapmeklētākās bija sporta diena
Vaivaros “Ar sportu uz veselību 2018”, kuru rīkojām ar Jūrmalas Domes atbalstu. Iesaistīti jauni
speciālisti un veidotas jaunas aktivitātes. Kā arī Jūrmalas Domes projektu konkursā biedrība
nodrošina arī golfa, bočia, peldēšanas apmācības un trenažiera zāles apmklējumus, kur ar
iepriekšēju pieteikšanos personas var apmeklēt esošās aktivitātes.
Ir attīstīts arī resocializācijas pasākums “Golfs bez robežām”, kur personas ar invaliditāti un
funkcionāliem traucējumiem spēlē kopā golfu ar golferiem. Šajā gadā notika arī pieredzes
apmaiņas simpozijs, kuru apmeklēja uzaicinātie mentori no Anglijas un Norvēģijas. Sacenšoties
biedrības biedri mācās gan etiķetes normas golfa laukumā, kā arī apgūst jaunus fiziskos
vingrinājumus.
Biedrība pārstāvēja konferencē Lielbritānijā savu resocializācijas programmu “Golfs bez robežām
2018” kurā uzstājās divi dalībnieki un dalījās pieredzē ar citiem konferences biedriem ar mutisku
ziņojumu un prezentāciju.
Biedrības biedri arī devās uz Diseldorfu, kur apmeklēja lielāko palīglīdzekļu izstādi un smēlās
pieredzi pie nepieciešamās Tehnisko palīglīdzekļu reformas jautājumiem, kas šobrīd Latvijā ir
aktuāla tēma tieši personu ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem starpā.
Biedrības aktīvākie dalībnieki sadarbībā ar Norvēģiju un Igauniju bija aizbraukuši arī pieredzes
apmaiņas vizītēs, kur noskaidroja vairāk informāciju par esošo personu pēc muguras smadzeņu
bojājumu rehabilitācijas iespējām, sporta aktivitātēm un sociālo atbalstu no valsts struktūrām.
Ir panākta vienošanās, ka mūsu biedrības biedri var pārstāvēt Latviju Norvēģijas rīkotajās peronām
ar muguras smadzeņu bojājumiem nometnēs bez maksas.
6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem
Ieņēmumi:
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi: 740 eiro t.sk.
Fiziskās personas rezidenti - 240 eiro,
SIA SLAUGIVITA LV, 40103873141 – 300 eiro;
SIA UNIHAUS, 40003931388, - 200 eiro
Saņemtās dotācijas:
Jūrmalas Pilsētas Labklājības pārvalde, 90000594245 – 19047 eiro

Citi ieņēmumi : 1730 eiro t.sk.
Riska Fonda Konsultācijas SIA, 40103751336 - 500 eiro,
Liepājas Pilsētas Dome, 90000291763 – 330 euro;
AS CITADELE BANKA 40103303559 – 900 eiro
Ieņēmumi kopā: 21517 eiro
Izdevumi:
Naudas maksājumi personām - NAV
Izdevumi: 19757,39 eiro t.sk.
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums: 1231,82 eiro
Satelītu tehnoloģijas SIA Mūzikas aparatūras īre – 70 eiro
Tukuma golfa klubs Rēķina nr.L/13 resocializācijas pasākums – 200 eiro
Filips Bernadskis Čeks 1664406 un 1198158 (balvu un benzīna izmaksu segšana resocializācijas
pasākumam – 92,71 eiro
MPA Baltic SIA Rēķins 30361 aktivitāšu organizēšanai - 87,12
GEKA SIA balvas aktivitāšu sporta dienai - 140,99
Corie Mapp līdzekļu atgriešana par biļešu iegādi resocializācijas pasākumā uzstājoties kā viesim
un mentoram – 241 eiro
Biedrība Tukuma Golfa klubs Rēķins L/14 Resocializācijas pasākums Golfs bez robežām laukuma
izmantošana – 200 eiro
Biedrība Tukuma Golfa klubs Rēķins L/15 Resocializācijas pasākuma Golfs bez robežām laukuma
izmantošana – 200 eiro
Administratīviem izdevumiem: 1304,1 eiro
Swedbank AS Komisija par kontu apkalpošanu - 88,26 eiro
NET.lv datora iegādāšana biedrības vajadzībām Rēķins 16135-1118 – 1059 eiro
Mobilukss SIA Rēķins 1144843, papīra smalcinātājs biedrības vajadzībām – 99,99 eiro
Citadele AS komisijas maksa – 56,85
Citiem mērķiem un uzdevumiem:nav
Citi izdedumi: 17221,47 eiro
SIA “Pasākumu bodīte”, 40103672214 – 14439 eiro;
SIA “DZA”, 90,02 eiro;
Čeku apmaksa fiziskai personai: viesnīcas rezervācija Norvēģijā – 700 eiro
XNET.lv datora iegādāšana biedrības vajadzībām Rēķins 16135-1118 – 1059 eiro
IZII Brokers SIA – pasākumu apdrošināšana – 28 eiro
Biedrības līdzfinansējums projektam “Ar sportu uz veselību 2018” – 392,30
Rīgas Stradiņa Universitāte, nakšņošana mentoriem pasākuma laikā – 270 eiro
Mobilukss SIA Rēķins 1144843, papīra smalcinātājs biedrības vajadzībām – 99,99 eiro
Baltic Restaurants SIA, ēdināšanas pakalpojumi semināra laikā – 251,99 eiro
Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūts, domēna activewheels.lv izmaksas –
12,10 eiro
Astangu Vocational Rehabilitation Centre, NR.10372477 izmakas par nakšņošanu un ēdināšanu
pieredzes apmaiņas braucienam – 117,50

REF: 783230 LOTOS SF814 K.2 BISKUPICE PL 82277325 (benzīna apmaksa pieredzes
braucienam uz Diseldorfu) – 61,49 eiro
REF: 780043 CIRCLE K APLINKKELIS PANEVEZYS LT R202 (benzīna apmaksa pieredzes
braucienam uz Diseldorfu) – 51,15 eiro
965384 ORLEN 01 Sedzinko PL 39240594 (benzīna apmaksa pieredzes braucienam uz
Diseldorfu) – 62,28 eiro
REF: 970809 PPO LADEK LADEK PL 30200918 (ceļa nodeva) – 4,89 eiro
REF: 971926 GDDKiA Zdzary (Konin) PPO KONIN PL S3840556 (ceļa nodeva) – 2,42 eiro
REF: 975978 PPO NAGRADOWICE KREROWO PL 30200952 (ceļa nodeva) – 4,89 eiro
REF: 977879 TOTAL SERVICE STATION GROSS SANTERS DE 54702354 (benzīna
apmaksa pieredzes braucienam uz Diseldorfu) – 66,27
REF: 973984 PPO TARNAWA TORZYM PL 30200741 (ceļa nodeva) – 9,28 eiro
REF: 864842 PPO NAGRADOWICE KREROWO PL 30200968 (ceļa nodeva) – 4,89 eiro
REF: 870684 PPO GOLUSKI DOPIEWO PL 30200880 (ceļa nodeva) – 9,29 eiro
REF: 881909 SHELL 3068 DUESSELDORF DE (benzīna apmaksa pieredzes braucienam uz
Diseldorfu) – 71,42 eiro
REF: 891226 PPO LADEK LADEK PL 30203148 (ceļa nodeva) – 4,89
REF: 885661 GDDKiA Emilia SPO ZGIERZ PL S3840770 (ceļa nodeva) – 2,03 eiro
REF: 910427 SHELL 2500 ZIESAR DE (benzīna apmaksa pieredzes braucienam uz
Diseldorfu) – 68,69 eiro
REF: 909355 CIRCLE K LOMZA, AL LOMZA PL R101 (benzīna apmaksa pieredzes
braucienam uz Diseldorfu) – 47,8 eiro
REF: 872611 CIRCLE K APLINKKELIS PANEVEZYS LT R303 (benzīna apmaksa pieredzes
braucienam uz Diseldorfu) – 34,25 eiro
REF: 90518 ORLEN 01 Stary Chrzast PL 39243813 (benzīna apmaksa pieredzes braucienam uz
Diseldorfu) – 65,84 eiro
EF: 212712 CIRCLE K DZELZAVAS RIGA LV R202 (benzīns mentoru izvadāšanai pa
pasākuma norises vietām) – 64,1 eiro
REF: 846243 www.paralympic.org Bonn DE 57000519 (biedrības biedra apmācības kursu
segšana) – 93,15 eiro
REF: 316963 RYANAIR D4RWKK0 ESSEX IE 70049380 (biedrības pārstāvēšana
Lielbritānijas konferencē, biļetes) – 191,54 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
Atlikums pārskata gada sākumā ir 5857 eiro un beigās 1813 eiro.
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

