
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008197798
Nosaukums DABAS SPORTA ZĀLE BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2019

1. Organizācijas darbības mērķis
1. Attīstīt vingrošanu dabā, gan izglītojoši, gan praktiski Rīgā un visā Latvijas teritorijā;
2. Piesaistīt jaunus biedrus dabas vingrošanas attīstībai Latvijas teritorijā;
3. Rīkot dabas vingrošanas nodarbības Latvijas parkos, bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;
4. Rīkot bērnu, jauniešu un pieaugušo sacensības dabas vingrošanā;
5. Popularizēt dabas vingrošanu un veselīgu dzīvesveidu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū;
6. Veidot jaunas dabas vingrošanas treniņu vietas;
7. Paaugstināt dabas vingrošanas instruktoru kvalifikāciju;
8. Dibināt kontaktus ar pasaules dabas vingrošanas biedrībām, sporta asociācijām;
9. Piesaistīt bērnus, jauniešus un pieaugušos dabas vingrošanas treniņu nodarbībām.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
9 - Sporta atbalstīšana

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
Jebkurš sabiedrības indivīds, kurš vēlas sportot

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Viestura prospekts 3–9, Rīga, LV-1005
kontaktadrese Viestura prospekts 3–9, Rīga, LV-1005
tālruņa numurs 26307860
faksa numurs
e-pasta adrese dabas.sporta.zale@gmail.com
mājaslapa www.dabassportazale.lv

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Nodarbības tiek organizētas četros lielos blokos:
Winter Camp (1. decembris – 28. februāris)
Spring Camp (1. marts – 31. maijs)
Summer Camp (1. jūnijs – 31. augusts)
Autumn Camp (1. septembris – 30. novembris)
Katram gadalaikam tiek izstrādāts atbilstošs treniņu piedāvājums Mežaparkā, tāpat pārgājieni un
citas aktivitātes.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Noslēgts Veselības veicināšanas projekts Rīgas Mediju tehnikuma jauniešiem un Pārgājienu
projekts ar 12 pārgājieniem dažādās Latvijas vietās.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 2
7.2 iesaistīto personu skaits 15
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 10000

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 0 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 0 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 0 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
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III. Turpmākās darbības plāns 

Biedrības mērķis ir veselīga un aktīva sabiedrība, dabas sporta attīstības tīkla izveide un
dabas sporta izglītības pieejamība ikvienam interesentam. Šobrīd, mērķa sasniegšanai, tiek
organizētas bezmaksas treniņnodarbības Mežaparkā, pārgājieni un labdarības pasākumi Rīgā.
Lai tuvotos dabas sporta tīkla izveidei un aktīvai sabiedrībai kopumā, nepieciešams izvērst
darbību arī ārpus Rīgas teritorijas. Ideja balstās uz biedrības mērķiem un vēlmi katram
novadam dāvāt savu dabas sporta zāli, kurā iedzīvotāji varētu piekopt aktīvu dzīvesveidu,
mijiedarbojoties ar dabu. Aktivitātes svaigā gaisā rada ne tikai pozitīvas izjūtas konkrētajā
brīdī, bet arī labvēlīgi ietekmē cilvēka fizisko un garīgo veselību, un tiek sasniegta harmonija
ar sevi un apkārtējo vidi. Vesels, aktīvs un dabai draudzīgs iedzīvotājs ir labākā dāvana
Latvijai simtgadē!
Biedrībai Dabas Sporta Zāle notiek veiksmīga sadarbība Rīgas domi un Rīgas pašvaldībā tiek
realizēti sociāli nozīmīgi projekti, kas veicina sporta attīstību.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Piesaistīt finansējumu plānotajām aktivitātēm, līdz ar to tiek ierobežotas biedrības iespējas
nodrošināt patstāvīgu finansējumu pasākumu organizēšanai.

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Tiek attīstīti Dabas Sporta Zāle Sporta nodarbību projekti visa gada garumā.

1. Tiek strādāts pie jauniem projektiem vīrusa krīzes rezultātā.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Piedalīties ES finansētajos projektu konkursos un attīstīt biedrības mērķos uzstādītos
uzdevumus. Attīstīt dažādus projektus, kas saistīti ar brīvdabas sporta nodarbību attīstību un
citu brīvdabas pasākumu veicināšanu.

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Attīstīt pārgājienu organizēšanas projektu, kurš uzsākts 2019.gada janvārī.
2. Attīstīt sporta nodarbību projektu, kas uzsākts 2016.gada maijā.
3. Attīstīt cita veida projektus, kas saistīti ar veselības veicināšanu.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Piedalīties ES finansētajos projektu konkursos un attīstīt biedrības mērķos uzstādītos
uzdevumus, balstoties uz iesāktajiem projektiem.

1.Attīstīt pārgājienu organizēšanas projektu, kurš uzsākts 2019.gada janvārī.
2. Attīstīt sporta nodarbību projektu kas uzsākts 2016.gada maijā.
3. Attīstīt cita veida projektus kas saistīti ar veselības veicināšanu.

Vadītājs Klāvs Ielejs
31.03.2020
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