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

ZIŅOJUMS
pie 2019. 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
Turpinās sadarbība ar Jūrmalas pilsētas Domi. Visapmeklētākās bija sporta diena Vaivaros “Ar
sportu uz veselību 2019”, 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. Palielinās gan nodarbību, gan dalībnieku skaits.
Ir attīstīts arī resocializācijas pasākums “Golfs bez robežām”, kur personas ar invaliditāti un
funkcionāliem traucējumiem spēlē kopā golfu ar golferiem. 2019.gadā tika novadīta vēl plašāka
sezona, kur tika iesaistīta arī Lietuva un Lietuvas golfa laukums Viļņā – Viļņas V Golfa klubs.
Sākuši trenēties arī bērni un pēc biedrības iniciatīvas nodarbības norit arī Rīgas 1.speciālajā skolā,
kur bērni ar macīšanās traucējumiem mācās spēlēt golfu un iesaistīties sabiedrībā.
Biedrības biedri devās uz trīs nometnēm Norvēģijā. Ziemas, vasaras un ūdens nometne tieši
personām ar spināliem bojājumiem, kas pārvietojas riteņkrēslos.
6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem
Ieņēmumi:
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi: 620 eiro t.sk.
Fiziskās personas rezidenti - 520 eiro,
SIA UNIHAUS, 40003931388, - 100 eiro
Saņemtās dotācijas: 2132,5 euro
Jūrmalas Pilsētas Labklājības pārvalde, 90000594245 – 2132,5 eiro
Citi ieņēmumi : 33065,5 eiro t.sk.
Jūrmalas Pilsētas Labklājības pārvalde, 90000594245 – 18706,38 eiro
AS NORDPRO Capital 40103794918 – 5000 eiro
LMSBB līdzfinansējums – 4814,12 eiro
Agne Lansalu apmaksāja rēķinu par dalību pasākumā – 40 eiro
Latvijas Invalīdu Integrācijas veicināšanas biedrība 40008064620 – 4430 eiro
Rīgas pilsētas pašvaldība 90011524360 – 75 eiro
Ieņēmumi kopā: 35824,12 eiro

Izdevumi:
Naudas maksājumi personām - NAV
Izdevumi: 35110,84 eiro t.sk.
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums: 270 eiro

Baltic Restaurants

40003556833

270

Ēdināšanas pakalpojums

Administratīviem izdevumiem: nav
Citiem mērķiem un uzdevumiem:nav
Citi izdevumi: 34840,84 eiro
Vārds

Reģistrācijas
nr.

summa

GEKA

43603008853

150,97

422,54

komentārs
Balvas pasākumam "Ar sportu uz veselību
2019" un Golfa turnīriem
līdzekļu atgriešana par biļešu iegādi
resocializācijas pasākumā uzstājoties kā viesim
un mentoram

40008183815

600

Golfa laukuma īre

Miljons IT

40103241403

330,15

Mājas lapas izstrāde un atjaunošana

Motors Rīga

40103267898

126,5

Transporta pakalpojums Sporta spēlēm

Martins Finance

40103596387

30

Projektam nepieciešamā grāmatvedība

Baltic Restraurants
VSIA NRC
Vaivari

40003556833

147,48

Ēdināšana projektam "Ar sportu uz veselību"

40003273900

255

Pasākumu Bodīte

40103672214

1655

Pakalpojumi "Ar sportu uz veselību 2019"
Pasākuma un distanču nodrošināšana "Ar
sportu uz veselību 2019"

Sabastian Westin
Tukuma Golfa
klubs

Rolling

40003607010

30

Administratīvie izdevumi

Printeriem.lv

40103377083

118,48

Danmil

40103708348

46

ATTA Print

40103663033

417,82

Filips Bernadskis
Latvijas
Universitātes
matemātikas un
informātikas
institūts

18118612711

407,44

Administratīvie izdevumi
Aktivitāšu materiāli "Ar sportu uz veselību
2019"
Pudeļu apdruka pasākumam "Ar sportu uz
veselību 2019"
līdzekļu atgriešana par biļešu iegādi
resocializācijas pasākumā uzstājoties kā viesim
un mentoram
līdzekļu atgriešana par čeku 55007 Riga Wood
Baltic un čeki par golfa turnīra izmetināšanu
dalībniekiem.

90002111761

12,1

Domēna izmantošana

Air baltic
Coorporation

40003245752

120,98

RANTZOWS
SPORT

40003528045

68

RSU

90000013771

180

Erika Nilsson

239

Materiāli Pasākumam "Ar sportu uz veselību
2019"
Naksmītnes vieslektoriem pasākumam "Ar
sportu uz veselību 2019"

IIZI Brokers

40003349492

Māris Zalāns

30
350

Apdrošināšana pasākumam ""Ar sportu uz
veselību 2019""
Fotogrāfa pakalpojums "Ar sportu uz veselību
2019"

40103599913

84
400

Adaptīvā golfa turnīra apdrošināšana Lietuvā
Video pakalpojuma apmaksa "Ar sportu uz
veselību"

Jaunmoku pils

40003665610

400,15

Golfa turnīra noslēguma pasākums

Jumava

40103116195

67,2

Valsts kase

90000597275

21009,93

Balvu iegāde golfa pasākumam
To skaitā alga M.Karnītis - 4501,2 eiro,
J.Karnīte - 6991,2 eiro. VSAOI M.Karnītis 2315,94 eiro un J.Karnīte 3614,27 eiro. IIN
M.Karnītis 1372,8 eiro un J.Karnīte 2175,4 eiro
un pārējās izmaksas 39,12 eiro.

4798,9

Līdzfinansējums projektu ietvaros

Ergo Insurance SE
Ēvalds Namavīrs

Maksājumi starp
LMSBB Kontiem
Swedbank

40003074764

114,56

Komisija kontu apkalpošanā

Citadele

40103303559

86,28

Komisija kontu apkalpošanā

AirBNB

40,38

Nakšņošana Igaunijā komandējuma laikā

HANNAFORD

42,37

Ēšana komandējuma laikā

10,5

Ēsana vieslektoriem

1050

V Golfa kluba Viļņā laukuma īre

Daily pusdienas

40203007111

Vilniaus R
Reception
DUS Darzciems

40003064094

19,48

Ceļa izmaksas

City Bee

50203191721

142,57

Transporta pakalpojumu uzmantošana

DUS Purvciems

40003064094

125,81

Ceļa izmaksas

Gate to 8

40103820002

95

Aktivitāšu izmaksas biedrības biedriem

DUS Kurbada

40003064094

44,17

Ceļa izmaksas

Schiphol
Luchthaven

4,2

Ēdināšana komandējumā

Volt Amsterdam

64,5

Komandējuma tikšanās izdevumi

218,84

Printēšanas materiāli semināram

17,78

Materiāli semināram

Copy Pro

40003606994

BN Kurši
Senukai

40003311719

5,64

Materiāli semināram

Tinto Jurmala

40103276301

56,5

Ēdināšana vieslektoriem

Watz Bayrish

21,2

Ēdināšana komandējumā

Wien Flughafe

6,95

Ēdināšana komandējumā

Rewe
Schoenwaelder

30,47

Ēdināšana komandējumā

Circle K Oyer
Norvēģija

146

Ceļa izmaksas

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 1 760 eiro un beigās 1016 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

