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SAĪSINĀJUMI
ES Eiropas Savienība
EUR Eiro (naudas vienība)
LAD Lauku atbalsta dienests
LEADER „Liaison entre actions de développement rural" (no franču valodas) - „saikne starp
lauku attīstības darbībām" - mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku
attīstības veicināšanai
LLKC SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
LR Latvijas Republika
MK Ministru Kabinets
NVA Nodarbinātības valsts aģentūra
NVO Nevalstiska (nevaldības) organizācija
RVP Reģionālā vides pārvalde
SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SVID Stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīze
VID Valsts ieņēmumu dienests
Z/S Zemnieku saimniecība
MNF Madonas novada fonds
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IEVADS
Biedrība ”Aborieši” (turpmāk tekstā- Biedrība) tika nodibināta 2012. gada 30. janvārī
Biedrības nosaukums veidojies no akmens laikmeta apmetnes Aboras upes krastā, kura
atradās tagadējā Lubānas novada teritorijā. Biedrības dibināšanas galvenais iniciators un
valdes priekšsēdētājs reizēm pats sajūtās kā no akmens laikmeta nācis un tā vēlme ir nemitīgi
strādāt pie reģiona attīstības.
Biedrības statūtos minētie mērķi ir:
1. Atbalstīt un aktivizēt veselīga dzīvesveida un sporta aktivitātes Lubānas novadā.
2. Uzlabot brīvā laika pavadīšanas iespējas Lubānas novada iedzīvotājiem.
3. Veidot jaunu sporta infrastruktūru Lubānā un sakārtot apkārtējo vidi.
4. Veidot kultūras dzīvi, vispusīgi attīstot cilvēka personību.
5. Veikt novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un izpēti.
Biedrība "Aborieši" šo gadu laikā nodrošinājusi atpazīstamību novadā, gan krietni aiz novada
robežām. Viens no Biedrības mērķiem ir attīstīt tautas sportu visām vecuma un sociālajām
mērķa grupām. Biedrības stratēģija pamatā balstās uz novada teritorijas saimnieciskāku izmantošanu,
kā arī sabiedrības aktīvāku iesaistīšanos savas dzīves telpas uzlabošanā.
Galvenā biedrības
darbības vieta ir Lubānas novads un tā apkaime, kurā šo septiņu gadu laikā esam izveidojuši
dabas taku, slēpošanas, skriešanas, nūjošanas un velo trases kā arī orientēšanās poligonu,
lokšautuvi un trenažieru zāli. Biedrības mērķos ietilpst organizēt dažādas sacensības,
pilnveidot attīstīt sporta bāzi novadā un rūpēties par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu
novadā. Organizēt dažādas sacensības visa gada garumā kā, piemēram, Latloppet slēpošanas
sacensības, “Lubānas atklātās Ziemas orientēšanās sacensības”, 1.maija skrējiens „Lubānas
Džunglis”, veloekspedīcijas, pārgājieni pa Lubāna mitrāja teritoriju, piedzīvojuma sacensības
„Lubāna piedzīvojums ”, “Līgo lokšaušanas sacensības”, “Lubānas novada Ģimeņu sporta
svētki”, “Eiropas Sporta nedēļa”, “Eiropas mobilitātes nedēļa”,”Veloorientēšanās sacensības”,
nūjošanas, skriešanas, slēpošanas, vingrošanas nodarbības, dažādi kultūras pasākumi dabas
takā . Daudzi no šiem pasākumiem ir ikgadēji un kļūst aizvien populārāki. Paralēli notiek
nemitīgs darbs pie esošo trašu uzturēšanas un jaunu trašu izveidošanas. Biedrībai darbības
gaitā ir izveidojusies laba sadarbība ar Lubānas novada pašvaldību, apkārtnē esošajiem
uzņēmumiem, citām biedrībām un brīvprātīgā darba veicējiem. Lai nodrošinātu biedrības
mērķus, tiek attīstīta arī saimnieciskā darbība tūrisma jomā - vadītas ekskursijas akmens
laikmeta apmetnē un pa izveidotajām dabas takām, organizēti dažādi pārgājieni, tiek
piedāvāta laivu, velosipēdu un slēpju noma.
Biedrības attīstību veicina realizētie sabiedrisko aktivitāšu un vietējie iniciatīvas projekti.

4

1. TAUTAS SPORTA ATTĪSTĪBA REĢIONĀ
1.1. Vēsturiskais apraksts
Līdz brīdim, kad Biedrība 2012.gadā uzsāka savu aktīvo darbību reģionā tautas sporta
aktivitāšu kopums, kas tika piedāvāts un pieejams pēc iespējas lielākai iedzīvotāju grupai bija
niecīgs. Pārsvarā tika organizēti basketbola, volejbola, futbola turnīri, kuros, samazinoties
iedzīvotāju skaitam novadā, sāka samazināties arī spēlētāju skaits un to aktivitāte, kā arī
piedāvājums tika balstīts tikai uz nelielu iedzīvotāju grupu, nepiedāvājot nekādas alternatīvas
individuālā sporta piekritējiem. Tāpat netika nodrošinātas nekādas aktivitātes senioriem,
cilvēkiem ar invaliditāti un pirmsskolas bērniem, ģimenēm vai iestāžu darbiniekiem.

1.2.Biedrības darbības apraksts mērķu sasniegšanai:
Sākotnējā biedrības darbība tika veikta uz sporta bāzes infrastruktūras izveidošanu,
iesaistoties dažādos ES projektos. 2012.gadā biedrība realizēja pirmo projektu sadarbībā ar
novada pašvaldību un Nīderlandes Karalisko Viršu fondu izveidojot akmens laikmeta apmetni
un dabas taku “Aiviekstes ozoli”. 2013.gadā tika realizēts LEADER projekts Aprīkojuma
iegāde aktīvās atpūtas nodrošināšanai un dažādošanai, kura ietvaros tika iegādāts aktīvās
atpūtas inventārs un instrumenti esošās teritorijas uzturēšanai kā arī jaunu trašu izveidei.
Pateicoties projektam Trašu garums no 2km pagarinājās līdz 6km. Aktīvās atpūtas inventārs
(laivas, velosipēdi teltis, guļammaisi, auto piekabe) nodrošināja jaunu un interesantu
aktivitāšu pieejamību. 2015.gadā piedaloties pašvaldības projektu konkursā, tika iegādāti
loki, izgatavoti mērķi un izveidota loku šautuve. Biedrība jau iepriekš bija aizrāvusies ar šo
sporta veidu un iesaistījusi apkārtējos iedzīvotājus, kas piedalījās ar brīvprātīgo darbu
šautuves izveidē. 2018.gadā realizēts LEADER projekts "Esi aktīvs Lubānā", kura ietvaros
iegādāta tehnika jaunu dabas taku, skriešanas, slēpošanas, velo trašu izveidošanai, kā arī esošo
teritoriju uzturēšanai. Aprīkojums nodrošina kvalitatīvi sagatavotas trases ,kas ir
paplašinājušās no 6km līdz 30km un ir regulāri uzturētas kārtībā. 2018. gadā Biedrība
pārņēma biedrības “Aiviekstes ozoli” realizēto LEADER projektu, “Distanču slēpošanas
aprīkojuma iegāde” un iedzīvotāju iniciatīvas projektu “Uz slēpēm visu cauru gadu”. Ņemot
vērā, ka šo projektu tehnisko darbību jau iepriekš vadīja “Aboriešu” valdes priekšsēdētājs,
biedrībai tas nekādu papildus slogu neuzlika. Gluži pretēji motivēja izgatavot slēpju namiņu
un inventāra noliktavu.
Pakāpeniski piedāvājam iedzīvotājiem dažādus pasākumus, nodrošinot iespēju
piedalīties kādā no aktivitātēm. skriešana, nūjošana, vingrošana, slēpošana, velo, orientēšanās
sports, lokšaušana, fitness. Biedrība regulāri savā darbībā iesaista vietējos brīvprātīgā darba
veicējus, lielākos pasākumos to skaits var pārsniegt 30 cilvēku robežu.
Realizējot vairākus ES un iedzīvotāju iniciatīvas projektus, pierādot savu darbu, apņēmību,
ka tas tiešām darbojās un ir nepieciešams apkārtējiem iedzīvotājiem Biedrība turpina
veiksmīgi strādāt un plānot iesaistīties jaunos projektos un izaicinājumos.

1.3. Tautas sporta attīstības tendences
Tabula 1. Piecu lielāko sacensību dalībnieku skaits trīs gadu posmā.
Sacensību nosaukums

2016. gads
dalībnieki

2017.gads
dalībnieki

2018. gads
dalībnieki

Skrējiens “Lubānas džunglis”

-

95

140

Sacensības komandām “Lubānas
piedzīvojums” (velo 30km, laivas 15km,

40

38

80

5

skriešana 8km)
Distanču slēpošanas sac.

48

110

107

Ģimeņu sporta svētki

200

180

250

Ziemas sniega diena

120

170

100

Līgo lokšaušanas sacensība

-

60

75

Pēc tabulas datiem varam secināt, ka ir pozitīva tendence dalībnieku skaita pieaugumā. Šis
pieaugums veidojas no regulāras darbības, piedāvājot vietējiem iedzīvotājiem arī iespēju
ikdienā uzlabot savas prasmes. Iedzīvotājiem aktivizējoties, notiek dabiska lielāka iesaiste
(ģimenes locekļi, draugi, radu utt.) Arī biedrības atpazīstamība ar katru gadu palielinās,
tādejādi spējot piesaistīt dalībniekus no citiem novadiem. Sacensības tiek nodrošinātas visa
gada garumā un ir daudzveidīgas – skriešana, velobraukšana, laivošana, slēpošana, loku
šaušana, kā arī dažādas stafetes.

2. BIEDRĪBAS DIBINĀŠANAS UN DARBĪBAS TIESISKAIS

PAMATS
2.1.Biedrība”Aborieši”
Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas dibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi,
kam nav peļņas gūšanas raksturs.
Biedrība “Aborieši” tika nodibināta 2012. gada 30. janvārī Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā (Jēkabpilī), pamatojoties uz likumu, ”Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”
2.10 pantu un 18.1 panta trešo daļu un 18.2 panta pirmo daļu un Biedrību nodibinājumu
likuma 17. panta trešo daļu.
Biedrība darbojās uz savu izstrādāto un uzņēmumu reģistrā apstiprināto statūtu pamata un
ievēro LR Saeimā 2003. gadā pieņemto Biedrību un nodibinājumu likumu.
Biedrība ievēro Lubānas novada attīstības un stratēģijas plāna noteiktās vadlīnijas.
Ņemot vērā biedrības darbības specifiku, attīstīt tautas sportu novadā ievērojam LR Saeimas
2002.gadā valstī pieņemtā Sporta likuma normas.
Lubānas novada attīstības programma 2016-2026 gadam
Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam
Biedrības juridiskā adrese Baznīcas iela 5,
Lubāna, Lubānas novads LV-4830
Reģistrācijas nr. 50008189951
Biedrībai nav piemērots sabiedriskā labuma statuss

2.2. Biedrības darbības veidi
Citas sporta nodarbības (kods 93.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificētu organizāciju darbība (kods 94.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
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3. VISPĀRĒJAIS BIEDRĪBAS DARBĪBAS APRAKSTS
3.1. Biedrības struktūra:
Organizācijas augstākā pārvaldes institūcija ir kopsapulce, kuras starplaikos pārvaldi veic
valde 2 (divu) cilvēku sastāvā. Organizācijas ikdienas darbību un valdes lēmumu izpildi
nodrošina valdes priekšsēdētājs. Biedrības virzošais spēks ir organizācijas vadības komanda
(valde un biedri).
Biedri- Organizācija apvieno fiziskas personas , kuras atbalsta biedrības mērķus un ir
brīvprātīgi iestājušās biedrībā. Līdz šim biedrības darbībā nav likts uzsvars uz biedru skaitu.
Būtiskāka nozīme ir organizācijas darbības ietekmei uz sabiedrību un pozitīva piemēra
radīšana.
Valdes priekšsēdētājs

Valdes loceklis

Biedrības biedri
6gb.

Grāmatvedis (valdes locekle)

Sekretārs (biedrības biedrs)

Revidents (biedrības biedrs)

Biedrībā aktīvi darbojās seši biedri, četras sievietes, divi vīrieši. Vidējais biedru
vecums 40 gadi, izglītība augstākā 5 cilvēkiem, 1 vidējā speciālā. Visvairāk biedrības darbībā
iesaistās tās valdes locekļi rakstot projektus, veicot grāmatvedību, organizējot, vadot un
koordinējot aktivitāšu darbību, sagatavo regulārās atskaites LAD, VID un pašvaldībai. Divām
personām ir atbilstoša izglītība un pieredze sporta pasākumu organizēšanā un treniņu
nodarbību vadīšanā. Viena grāmatvede, izglītības speciāliste, viens inženieris, divi ar lielu
pieredzi projektu rakstīšanā un viens realizēšanā dzīvē. Visi biedri savu darbību veic bez
atalgojuma! Taču, lai nodrošinātu visas aktivitātes, biedrībai regulāri palīdz ~30 brīvprātīgie
palīgi, kuri nav oficiāli biedrības biedri.
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3.2 Biedrības piedāvāto pakalpojumu apraksts
Biedrība regulāri veic šādus pakalpojumus:
Dažāda veida sacensību organizēšana - distanču slēpošanas, skriešanas, velo,
loka šaušanas, piedzīvojuma, orientēšanās, ziemas orientēšanās, velo orientēšanās,
laivošanas, ģimeņu sporta diena, sacensības.
Inventāra noma - distanču slēpju noma un apstrāde, laivu, velo, tūrisma
aprīkojuma noma, velo apkope, laivošanas, distanču slēpošanas, skriešanas, nūjošanas,
vingrošanas, fitnesa, loka šaušanas instruktāžas un nodarbību vadīšanas.
Pasākumu organizēšana - pārgājieni, kultūras pasākumi dabas takā, ekskursijas
akmens laikmeta apmetnē, izdzīvošanas skola mežā, Eiropas mobilitātes nedēļa,
Eiropas sporta nedēļa.

3.3.Finanšu apgrozījums 2015.-2018.gadā
Tabula 2.
Gads
Ieņēmumi

Nākamā perioda ieņēmumi
Izdevumi
(projektu nolietojums)
2015
822.00 EUR
2975.00 EUR
3584.00 EUR
2016
470.00 EUR
2388.00 EUR
3296.00 EUR
2017
1346.00 EUR
2388.00 EUR
3746.00 EUR
2018
2666.00 EUR
4999.00 EUR
8078.00 EUR
Izvērtējot finanšu apgrozījumu tabulu pēdējos divos gados ir palielinājušies biedrības
ieņēmumi , kas ir saistīti ar pakalpojumu klāsta pieaugumu un kvalitatīvu piedāvājuma
pasniegšanu. Ieņēmumi galvenokārt veidojas no inventāra nomas, dažādu ekskursiju,
nodarbību vadīšanas, dalībnieku maksas sacensībās. Nākotnē paredzēts vēl dažādot
saimniecisko darbību, lai veiksmīgi spētu nodrošināt biedrības darbību un mērķu sasniegšanu.

3.4.Materiālo resursu analīze
Biedrības materiālie resursi šobrīd ir samērā apmierinoši. Tie spēj nodrošināt vietējo
iedzīvotāju sportiskās intereses. Kopš dibināšanas regulāri tiek realizēti dažādi projekti, kuri ir
lielākais atbalsts šīs bāzes veidošanā. Biedrības materiālos resursus varam iedalīt divās lielās
grupās – tie, kuri tiek iznomāti (slēpes, slidas, laivas, velosipēdi utt.) un tie, ar kuru palīdzību
tiek nodrošināta pakalpojumu pieejamība (tehnika trašu uzturēšanai, piekabe, slēpju māja
utt.). Biedrības materiāli tehniskā bāze aprakstīta zemāk.
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Tabula 3. Biedrības materiāli tehniskajā bāze
Inventāra vai bāzes
Skaits Nomas maksa
Nr.
nosaukums
dienā par vienību

Nomas
maksa
pasākumos
0,00

Aptuvenā
patreizējā
vērtība EUR
3000

1.

Distanču slēpošanas
komplekti

35

2.

Sniega motocikls

1gb.

3.

Distanču slēpošanas
trases sagatavošanas
agregāti
Slēpju apstrādes
darbarīki
Kanoe laivas ar
aprīkojumu

2gb.

6.

Transportēšanas piekabe

1gb.

-

7.

Velosipēdi MTB

12gb

3 EUR

0.00

2000

8.

Slēpju māja 50m2

1gb.

Ne ziemas
mēnešos 30 EUR

0.00

6000

9.

Teltis četrvietīgās

4gb.

6 EUR

0.00

500

10.

Guļammaisi, paklājiņi.

8gb.

3.00EUR

0.00

150

11.

Rollerslēpes, skrituļslidas 7gb.
Slēpošanas trenažieris
1gb.
Slidas
35gb.

1.50 EUR
0.00
ziedojums

0.00
0.00
0.00

450
1000
700

4.
5.

12.

1.5 EUR,
bērniem,
skolēniem
1.00EUR pirmā
reize bez maksas
-

-

10000

-

-

1000

6 gb.

-

-

200

11 gb.

15.00 EUR
reģiona
iedzīvotājiem
10.00 EUR

0.00

10000

-

1200

13.

Krūmgriezis, motorzāģis,
drošības ekipējums

1gb.

-

-

1500

14.

Kvadracikla aprīkojuma
komplekts trašu
uzturēšanai

1gb.

-

-

4500

15.

Zāles pļāvēja komplekts
raiders, husgvarna AWD

1gb.

-

-

7500

16.

Augstspiediena
mazgātājs

1gb.

-

-

280

17.

Sacensību organizēšanai
nepieciešamais
aprīkojums- telts, galdi,

-

-

2000
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soli, karogi, marķējumi,
kontrolpunkti, karogi,
atrakcijas, pneimatiskie
biatlona mērķi, .
18.

Dabas taka 15km, loka
šautuve, laipas, akmens
laikmeta apmetne,
baskāju taka

1gb.

19.

Loki

6gb.

bultas

60gb.

20.

0.00

Alpīnisma aprīkojums –
virves, drošibas
aprīkojums, karabīnes,
somas

3.4.1. Distanču slēpošanas trase 12km
Atrodas Lubānas pilsētas teritorijā pieejama
bez maksas, var slēpot klasiskajā un brīvajā
stilā. Labas ziemas gadījumā tiek
sagatavotas trases Indrānu pagasta
Meirānos un Ērgalas palienu pļavās.
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0.00

2000

-

0.00

1000

-

0.00

400

kopā

55 380

3.4.2. Distanču slēpošanas inventāra
māja
Atrodas Lubānā Biedrības juridiskajā
adresē, 5m no slēpošanas trases! Blakus
pieejama izgaismota 200m gara dīķa
slidotava ar mūziku. Pieejami 40 pāri slidu
Silta tēja, piparkūkas un omulīga vieta, kur
socializēties.

3.4.3. Orientēšanās poligons
Lielākā daļa teritorijas atrodas dabas takas
“Aiviekstes ozoli” teritorijā un distanču
slēpošanas, skriešanas, nūjošanas trasēs.

3.4.4. Lokšautuve
atrodas dabas takas “Aiviekstes ozoli”
Ar savu inventāru pieejama bez maksas.
Ziemas periodā notiek lokbiatlona treniņi.
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3.4.5 Velo trases un celiņi
Dzelzceļa līnija Lubāna- Meirāni 6km, LVM teritorijā
12km.

3.4.6. Laivu bāze un tūrisma aprīkojums
Atrodas Lubānā Meža iela 12, īrētās telpās.
Apkalpojam Aiviekstes, Pededzes, Maltas,
Rēzeknes, Ičas upes un Lubāna ezeru.

3.4.7. Cits tehniskais aprīkojums
Biedrības juridiskajā adresē Baznīcas ielā 5,
Lubānā
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3.4.8. Pārgājienu izdzīvošanas skolas
Teritorija Lubāna mitrāja dabas aizsargājamajā teritorijā

3.5.Tehniskās bāzes izvērtējums
Esošā tehniskā bāze regulāri tiek uzturēta kārtībā, agregātiem tiek veiktas tehniskās apkopes
un apskates. Slēpošanas inventārs tiek regulāri sagatavots attiecīgajiem laikapstākļim,
Velosipēdi tiek mazgāti un eļļoti. Vasarā tiek sagādāta malka slēpju mājai. Trases tiek pļautas
regulāri un to garums pateicoties tehniskajam aprīkojumam ir palielinājies no 2km līdz
30km. Biedrības darbībai paplašinoties, apzinātas arī trūkstošās lietas, kuras šobrīd trūkst un
vienlaicīgi neatļauj apstāties pie esošā, bet turpināt izaugsmi
1.Trūkst pienācīgu telpu inventāra novietošanai.
2. Distanču slēpošanas un skriešanas, nūjošanas trases nav izgaismotas.
3. Nepietiekoši liels darbaspēka resurss bāzes uzturēšanai.
4. Nav drošas roller slēpošanas trases.
5. Lielāku sacensību rīkošanai nepieciešama elektroniskās laika ņemšanas
iekārtas.
6. Nepieciešama orientēšanās sporta inventāra modernizācija

3.6. Organizācijas informācijas resursi
Visa aktuālā informācija tiek ievietota Facebook, “Aborieši” mājaslapā kurai uz doto mirkli
ir 382 sekotāji. Daļēji informācija tiek ievietota www lubāna.lv novada mājaslapā un www.
lubanaspuse.lv un vietējajā laikrakstā “Lubānas ziņas” kā arī reģionālajā avīzē “Stars”.
Distanču slēpošanas trases apraksts ir atrodams arī www. infoski.lv Lokālā mērogā ļoti daudz
uzrunājam individuāli, potenciālos dalībniekus un brīvprātīgā darba veicējus, un kā praksē
pierādījies, tas darbojās vislabāk. Izveidojām Whats App grupu “Esi vesels” , kurā regulāri
ievietojam info par savām mazajām aktivitātēm (skriešana, vingrošana, nūjošana, pelde
ziemā, velo, loka šaušanas nodarbības). Biedrībai nav savas mājaslapas.
Izvērtējot situāciju, ir nepietiekošs informācijas atspoguļojums no Biedrības, trūkst attiecīgā
cilvēku resursa, kas ar to nodarbotos.

3.7. Biedrības darbības izvērtējums 2015-2018 gadam
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2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Aptuvenais aktīvo dalībnieku skaits pa sporta veidiem un citām aktivitātēm. Ņemot vērā, ka
2018. gadā Lubānas novadā iedzīvotāju skaits bija 2464, bet 2016. gada 2594 cilvēki
Tabula 4.
Sporta veids Aktīvo dalībnieku skaits
Dalībnieku skaits
Dalībnieku skaits kopā
no Lubānas novada
pasākumos no citiem
novadiem

Distanču
slēpošana

60

120

300

350

-

10

40

70

60

130

340

420

Aktīvais
tūrisms

160

70

150

120

120

100

350

650

280

170

500

770

Orientēšanās

-

-

20

40

-

-

60

50

-

-

80

90

Skriešana

10

15

40

70

-

-

50

70

10

15

90

140

Vingrošana,
nūjošana

-

6

20

45

-

-

-

-

-

6

20

45

Lokšaušana

10

18

30

30

-

30

30

45

10

48

60

75

Piedzīvojuma
sacensības

18

-

20

12

14

-

10

68

32

-

30

80

Apkopojot datus ceturtajā tabulā, redzam, ka novada aktīvo cilvēku skaits dažos no
nodarbošanās veidiem pārsniedz 50%, kas varētu būt saistīts ar jauniem aktivitāšu
piedāvājumiem. Ņemot vērā, to ka dažas no aktivitātēm uzrāda ļoti augstus rādītājus, kas
liecina, ka Biedrības mērķi un darbība ir pareiza. Jāsaprot, ka turpmākajos gados pieaugums
var būt mainīgs vai pat kristies, saistībā ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, kas neattiecās
uz dalībnieku skaita pieaugumu no citiem novadiem.

4. BIEDRĪBAS STRATĒĢISKIE MĒRĶI 2020-2023 GADAM
4.1. Stratēģija un galvenais mērķis
Biedrības galvenais mērķis ir sakārtotas, veselīgas un sportiski aktīvas vides radīšana, kā arī
sabiedrības aktīvāka iesaistīšanās savas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Stratēģija turpmākajiem
četriem gadiem vērsta uz iesāktā darba turpināšanu, uzturēšanu un paplašināšanu.

4.2.Biedrības pakārtotie mērķi:
1. Nostiprināt esošās aktivitātes un paaugstināt to kvalitāti
2. Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.
3.Plānot un īstenot reģionāla līmeņa projektus piesaistot dažādu fondu līdzekļus.
5. Piesaistīt jaunus sporta speciālistus Biedrības rīkotajās aktivitātes.
6. Turpināt sadarbību ar novada pašvaldību, aktīvi piedaloties tās stratēģiskā un novada
attīstības plāna izstrādē.
7. Popularizēt biedrības atpazīstamību ārpus novada robežām.
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5. BIEDRĪBAS SVID ANALĪZE
Biedrība “Aborieši”
_______________________________________________________________
(Organizācijas nosaukums)
Esošās situācijas novērtēšana SVID analīze

IEKŠĒJĀ VIDE
Stiprās puses

Vājās puses

1. Plašs sporta veidu piedāvājums

1. Darba spēka resursu trūkums

2. Liels Tautas sporta pasākumu
piedāvājums

2.Lelākā daļa biedrības apgrozāmo
līdzekļu tiek ieguldīta pasākumos

3.Iespēja piedalīties visām vecuma un
sociālajām grupām.

3. Nav pietiekoši lielas telpas inventāra
uzglabāšanai

4.Laba reputācija

4. Nav savas mājaslapas

5. Apkārtējās vides uzturēšana kārtībā un
labiekārtošana.

4.Trūkst speciālista ar attiecīgo sertifikātu
nometņu vadīšanai

6. Plašs sporta inventāra piedāvājums

5. Nav elektroniskās laika ņemšanas
iekārtas.

7. Pasākumu ģimeniskā atmosfēra

ĀRĒJĀ VIDE
Iespējas

Draudi

1. LAD ” LEADR” projekti sabiedrisko
aktivitāšu veicināšanai reģionā

1. Strauja iedzīvotāju skaita
samazināšanās

2. Pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas
projekti

2.Nezināmais, kas notiks pēc novadu
reformas.

3. Liels brīvprātīgo darba veicēju un
atbalstītāju pulks

3. Iespējamā izglītības iestāžu
reorganizācija

4. Sadarbība ar pašvaldības iestādēm,
MNF un SIA.

4. Laikapstākļu ietekme āra sporta
veidiem.

5.LSFP, LVM, izglītības un veselības
ministrijas izsludinātie projekti

5. Pārāk mazs atbalsts no vietējajiem
sporta speciālistiem.

7.Draudzīgas attiecības ar blakus novados
līdzīgi domājošajiem un NVO
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6. VEICAMO UZDEVUMU PLĀNOJUMS 4 GADIEM
Biedrība ”Aborieši”

________________________________________________
(Organizācijas nosaukums)

Attīstības plāns
2020-2023.
Nr. Darbības Pasākums
1.
1.1.

joma/
virziens
Organizatoriskais darbs:
Izstrādāt un pilnveidot
biedrības attīstības plānu

Izpildes
termiņš

Gaidāmais
rezultāts

10.01.2020

Izveidosies
pārraugāma sistēma
pēc kā vadīties un
panākt biedrības
plānotos mērķus un
rezultātus
Kopīgiem spēkiem
izveidots
multifunkcionālo
atpūtas parku
Nodrošināsim un
saglabāsim trašu
eksistenci vēl uz 7
gadiem 20km.
Pagarināsim
slēpošanas,
skriešanas,
nūjošanas, un velo
trašu teritorijas par
10km.

1.2

Turpināt sadarbību ar
pašvaldību, NVO, SIA, RVP

1.3.

Pagarināt zemju nomas un
14.02.2021
patapinājuma līgumus
esošajās slēpošanas un
pārgājiena taku teritorijās, kā
arī apgūt un iesaistīt jaunus un
interesantus novada apvidus.

2.
2.1.

Darbs ar personālu/speciālistiem
Piesaistīt tehnisko darbinieku
sporta bāzes
uzturēšanai/izveidei
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10.01.2023

01.02.2020

Valdes
priekšsēdētājam
atliks vairāk laika
organizatoriskiem
darbiem. Aktīvo
trašu pagarināšana.

Koordinēt kādu no
biedrības biedriem
mārketinga jautājumu
risināšanā

2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1

Iesaistīt biedrībā sporta
speciālistus, kas saistīti ar
jomām kurām strādājam
Sadarbībā ar NVA
piesaistīt skolēnus vasaras
nodarbinātībai
Sabiedriskās attiecības
Sadarbība ar blakus
novadiem

Mājas lapas izveide

3.2.

4.
4.1.

5.
5.1.

31.12.21

10.05.2020

Palielinās pasākumu
apmeklētība,
dalībnieku
socializēšanās.
Inventāra
aizlienēšana
10.04.2020. Būs pieejama sīkāka
un detalizētāka
informācija par
biedrību
Turpināsies
sadraudzība un
jaunas pieredzes
iegūšana. Sadarbības
plāna izveide.
3 reizes sezonā

10 reizes sezonā.
Palielināsies
distanču slēpotāju
skaits .
01.01.2020- Tiks novērtēts
31.12.2023 biedrības ieguldītais
darbs un iegūtas
jaunas prasmes
slēpotāju vidū.

Tehniskās nodarbības
Iepazīšanās ar slēpju un
trases sagatavošanu.

Skriešana,
nūjošana

Regulāri ievietota un
nenovēlota
informācija par
gaidāmajām
esošajām un
aizgājušajām
biedrības aktivitātēm
Uzlabosies
pakalpojuma un
nodarbību kvalitāte
Jaunieši tiks
ieinteresēti NVO
darbībā

10.01.2020

Starptautiskie sakari
Sadarbībā ar LLKC
25.03.2020
Pieredzes apmaiņas
brauciens uz Arhangeļsku
“Maļinovka”
(distanču slēpošana trase)
Sporta darbs (nodarbības, treniņi, sacensības)
Distanču
Sacensības
01.01.2020slēpošana
31.12.2023
Treniņi (bezmaksas)pirmie 01.01.2020soļi distanču slēpošanā.
31.12.2023

.

5.2.

10.01.2020

Sacensības

01.01.2020- 2 reizes sezonā
31.12.2023
01.01.2020- 10 reizes sezonā
31.12.2023 Palielināsies aktīvo
dalībnieku skaits

Skriešanas nodarbības
treniņi
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5.3.

Piedzīvojumu
sports,
orientēšanās,
velo utt.

6.
6.1.

Finanšu darbs

6.2.

6.3.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

Sacensības
01.01.2020- 6 reizes sezonā.
‘Piedzīvojuma
31.12.2023
sacensības” orientēšanās,
Velo orientēšanās, ziemas
orientēšanās,
Treniņi
01.01.2020- 15 reizes sezonā.
31.12.2023 Veicināsim interesi
par šo aktīvo sporta
veidu un
palielināsim
dalībnieku skaitu
Iesaistīties pēc iespējas
vairāk izsludinātajos
projektu konkursos.
Sacensībās, kurās tas ir
iespējams iekasēsim
dalības maksu, lai daļēji
segtu izdevumus.

Sadarbība ar pašvaldību
sacensību organizēšanā,.
kurās nav piemērota
dalības maksa.
Materiāli tehniskais nodrošinājums
Iesaistīties sabiedrisko
aktivitāšu projektos.
Piesaistot līdzekļus
elektroniskās laika
ņemšanas iekārtas iegādei
un orientēšanās
ekipējumam.
Atrast pielāgotas telpas
vai uzbūvēt angāru
inventāra novietošanai
Apgaismojums distanču
slēpošanas trasē un
noasfaltēts 1,2km aplis
rollerslēpošanai
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01.01.2020- Uzlabosies ikdienas
31.12.2023 aktivitāšu un
sacensību kvalitāte,
ieekonomēsies
biedrības līdzekļi
01.01.2020- Disciplinēsim sac.
31.12.2023 dalībniekus un
ieekonomēsim
līdzekļus Biedrības
attīstībai.
01.01.2020- Balvu un tehnisko
31.12.2023 izdevumu
nodrošinājums
01.01.2020- Elektroniskās laika
31.12.2023 ņemšanas iekārtas un
Orientēšanās
elektroniskās stacijas
identi, programmas
iegādei
01.01.2020- Vieglāka uzraudzība.
31.12.2023 Samazināsies darba
apjoms un loģistikas
izdevumi
31.12.2023 Slēpotājiem nebūs
vairs jāizmanto
galvas lukturīši.
Iespēja trenēties
drošā vidē, vasaras
periodā ar
rollerslēpēm.

7. IEŅĒMUMU AVOTI UN FINANŠU PLĀNS
Biedrības ieņēmumus sastāda projektos apgūtie līdzekļi, Inventāra nomas nauda, dalības
maksas pasākumos, ziedojumi, ekskursiju ienākumi un biedru naudas.

Tabula 5. Plānotais finanšu apgrozījums 2020-2023 gadā
Ienākumu avots
2020.gads 2021.gads 2022.gads
Dalības maksa
1200
1400
1500
pasākumos
Inventāra nomas maksas 2500
3500
3500
Ekskursiju ienākumi
300
400
500
Biedru naudas
35.00
35.00
35.00
Iniciatīvas projekti
1000
1000
0
LAD sabiedrisko
0
15000
0
aktivitāšu projekti
kopā
5 035 EUR 21 335EUR 5 535EUR
Līdzekļu izlietojums
2020.gads 2021.gads 2022.gads
Sacensību rīkošanas
1200
1400
1500
izdevumi
Izdevumi teritorijas
1000
1500
1500
labiekārtošanai un
uzturēšanai
Izdevumi aprīkojuma
1000
1000
1000
uzturēšanai un remontam
Samaksa par darbiem un 500
1000
1000
pakalpojumiem
Administratīvie izdevumi 335
435
535
Iniciatīvas projektu
1000
1000
0
līdzekļu izlietojums lielo
pasākumu organizēšanai
(mārketings, balvas,
samaksa palīgiem utt.)
Elektroniskā orientēšanās 0
15000
0
aprīkojuma iegāde
Apgaismojuma
0
0
0
ierīkošana slēpošanas
trasē
kopā
5035 EUR 21335 EUR 5535 EUR
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2023.gads
1500
3600
500
35.00
1000
10000
16 635EUR
2023.gads
1500
1600

1000
1000
535
1000

0
10000

16635 EUR

Izvērtējot plānoto finanšu apgrozījumu, tabula nr.5 finanšu apgrozījumam nākamajiem
četriem gadiem, Biedrība plāno ieņēmumu palielināšanos saistībā ar jau tuvākajā laikā
realizēto projektu, kas būs saistīts ar pakalpojumu nodrošinājumu tūrismā un kura ietvaros
būs jānodrošina 30% ienākums gadā no projekta attiecināmajām izmaksām. Atsevišķiem
pasākumiem un atklātajām sacensībām, kur būs iesaistīti citu novadu iedzīvotāji tiks
piemērota dalības maksa. Palielinoties darba apjomam palielināsies izdevumi, bet tie būs
samērīgi attiecībā pret ienākumiem
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SECINĀJUMI


Sporta organizācijas darbības vērtējums
Atskatoties uz iepriekšējo septiņu gadu Biedrības pastāvēšanas laiku un paveikto
darbu varam secināt, ka ejam pareizo ceļu, lai sasniegtu biedrības uzstādītos mērķus.
Izstrādātais attīstības plāns 2020-2023. gadam kalpos kā vadlīnijas jaunu mērķu
sasniegšanai, iesāktā darba turpināšanai un rezultātu uzlabošanai.



Galvenie un pakārtotie mērķi

Biedrības galvenais mērķis ir sakārtotas, veselīgas un sportiski aktīvas vides radīšana,
kā arī sabiedrības aktīvāka iesaistīšanās savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Uzlabosim sporta aktivitāšu kvalitāti, paaugstināsim pakalpojumu kvalitāti un
nodrošināsim sporta infrastruktūras pieejamību pēc iespējas plašākai iedzīvotāju grupai.


Galvenie darbības virzieni
Turpināsim uzturēt labā kvalitātē esošo bāzi un veidosim jaunu sporta infrastruktūru
novadā. Sadarbosimies ar pašvaldību un kaimiņu novadiem, nevalstiskajām
organizācijām ar līdzīgiem mērķiem.



Finansiālais nodrošinājums uzdevumu veikšanai

Liels uzsvars nākotnē būs jāliek uz ES struktūrfondu līdzekļu piesaisti un vietējo
iniciatīvu grupu izsludinātajiem projektiem. Jāīsteno četrgades ienākumu plāns biedrības
sniegto pakalpojumu jomā un to izmantošanu noteikto prioritāšu realizēšanai.
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