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Biedrība „LATVIJAS SPORTA JOGAS FEDERĀCIJA”
VADĪBAS ZIŅOJUMS
par 2016. pārskata gadu

Biedrība Latvijas Sporta jogas federācija dibināta 2016.gada 5.februārī ar
mērķi attīstīt un popularizēt sporta jogu kā patstāvīgu sporta veidu Latvijā.
Biedrības galvenie uzdevumi ir apvienot jogas sportistus un sporta jogas speciālistus,
t.sk. trenerus un pasniedzējus, kā arī tiesnešus, lai realizētu augsta līmeņa profesionālo
darbību sporta nozarē. Šī mērķa sasniegšanai biedrība plāno organizēt jogas speciālistu
sagatavošanu un apmācību, kā arī noteikt jogas sportistu kvalifikācijas iegūšanas
kritērijus un veicināt profesionālās kvalifikācijas celšanu.
Biedrība organizē, vada un kontrolē sporta jogas sacensību norisi Latvijā, t.sk.
kvalifikācijas sacensības un Nacionālos čempionātus.
2016.gads ir biedrības pirmais pārskata gads. Turpmākajos darbības gados tiek
plānota sporta jogas nozares attīstība.
Lai nodrošinātu jogas sportistu dalību arī Eiropas un Pasaules čempionātos,
Federācija plāno veidot sadarbību ar valsts, pašvaldību un privāto sektoru finansiāla
atbalsta saņemšanai.
Pārskata gada pēdējā dienā biedrībai nav ārpusbilances saistību vai ieķīlātu
aktīvu. Tāpat arī biedrībai nav filiāles vai pārstāvniecības ārvalstīs.
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai
nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu Gada pārskata rezultātus.
Federācijas biedri uzskata, ka Biedrība 2017.gadā turpinās sekmīgi attīstīties.
Saskaņā ar ieņēmumu un izdevumu pārskata rezultātiem, 2016.gada
rezerves fonds ir (183) EUR. Minētais pamatojams ar sākotnēji nepieciešamiem
lielākiem ieguldījumiem sekmīgai sacensību norisei. Ir saņemts īstermiņa
aizdevums, kas 2017.gadā tiks dzēsts.

Gada pārskats apstiprināts Biedru sapulcē 2017.gada 30.martā.
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