
 
 
Biedrība „Veloklubs Līvāni” dibināta 2008. gada janvārī. Galvenais darbības mērķis: 
veicināt riteņbraukšanas, velosporta un aktīva dzīvesveida popularitāti Latvijā 

Biedrības galvenie darbības virzieni un sasniegumi: 
 Riteņbraukšanas, sportiska un aktīva dzīvesveida piekritēju apvienošana. 

o 2023.gada 1.janvāri biedrībā ir iestājušies un darbojas 84 dalībnieki no Latgales un arī 
citiem Latvijas reģioniem. 

 Biedrības komandas dalība dažādās velosporta sacensībās, ar riteņbraukšanu un aktīvu 
dzīvesveidu saistītos pasākumos gan Latvijā gan arī ārvalstīs. 

o Biedrības komandas „LiVelo / Zelta Zeme” dalībnieki aktīvi piedalās lielākās un 
mazākās velosacensībās gan Latvijā gan citās valstīs, regulāri izcīnot arī godalgas. 
Vairāk informācijas - https://www.facebook.com/LiVelo.Team/ 

 Riteņbraukšanas, velosporta un citu ar aktīvu dzīvesveidu saistītu pasākumu organizācija: 
o Savā pastāvēšanas vēsturē biedrība ir noorganizējusi vairākus desmitus dažāda 

lieluma ar velosportu un aktīvu dzīvesveidu saistītus pasākumus, no kuriem kā 
lielākos, tradicionālos un ikgadējos var minēt –  

 Līvānu MTB Maratons https://www.facebook.com/LivanuMTB/  
 Kūku MTB Maratons https://www.facebook.com/KukuMTB/  
 Velokross Sēlijas Pērle https://www.facebook.com/selijasperle/  

2021.gadā un 2022.gadā organizētie Kūku MTB Maratons bija arī Latvijas čempionāts 
MTB maratonā, kas ir augstākās kategorijas riteņbraukšanas sacensības Latvijā, un kurā 
piedalījās paši spēcīgākie Latvijas kalnu riteņbraucēji. Šajā, 2023.gadā, pēc Latvijas 
Riteņbraukšanas federācijas aicinājuma, biedrība pirmo reizi rīkos Latvijas Čempionātu kalnu 
riteņbraukšanas izslēgšanas sacensībās, UCI noteiktajā XCE formātā. 

 Citu aktīva un veselīga dzīvesveida pasākumu atbalsts un organizācija: 
o Bez velosporta un riteņbraukšanas biedrība atbalsta arī cita veida aktīva un veselīga 

dzīvesveida pasākumus, kā nozīmīgāko minot – distanču slēpošanu, ar kuru saistītās 
aktivitātes katru gadu tiek veiktas jau iepriekšminētajā Grīvas aktīvās atpūtas parkā. 

 Biedrības līdzdalība dažādos ar sportu un aktīvu dzīvesveidu saistītos infrastruktūras 
izveidošanas projektos, apgūstos pieejamos ES un citu nevalstisko organizāciju atbalsta fondu 
finansējumu: 

o Kā nozīmīgākais ir ilgtermiņa sporta infrastruktūras attīstības projekts – Grīvas 
aktīvās atpūtas parks Līvānos https://www.facebook.com/Grivastrase/ kura attīstībai 
uz šo brīdi jau ir investēti vairāk par 250 000 EUR; 

 Biedrība darbojas sabiedrības interesēs un tās vienīgais patiesā labuma guvējs ir Latvijas tauta. 
Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss 

 

 



Aicinām Jūs kļūt par mūsu organizācijas atbalstītāju! 
Jūsu iespējamie ieguvumi: 

 Iespējamās nodokļu atlaides saskaņā ar LR likumdošanu 
 Jūsu organizācijas reklāmas izvietošana uz velokomandas veloformas, biedrības 

informatīvajā telpā, reklāmas (baneru, karogu, informatīvo bukletu) izvietošana biedrības 
organizēto pasākumu norises vietās; 

 Jūsu kā riteņbraukšanu un velosportu atbalstošas organizācijas popularizēšana sociālajos 
tīklos un masu informācijas līdzekļos; 

 Jūsu organizācijas līdzdalība Mūsu organizētajos pasākumos, sacensībās un projektos; 
 Iespēja kļūt par biedrības velokomandas ģenerālsponsoru un līdz ar to iespēja pievienot 

komandas nosaukumam Jūsu uzņēmuma izvēlētu nosaukumu, zīmolu, brendu. Paraugam: 
LiVelo / (Jūsu brends) 

 Iespēja izvēlēties kādu no sekojošajām ziedojuma mērķprogrammām, kuru realizācijai 
konkrēti tiks izlietoti Jūsu ziedojumi: 

o Atbalsts riteņbraukšanas sacensību un pasākumu rīkošanai, tai skaitā iespējams 
izveidojot kādu jaunu velosacensību seriālu, un tā nosaukumā pievienojot kādu Jūsu 
organizācijas brendu. 

o Atbalsts Grīvas aktīvās atpūtas parka, izveidei Līvānu novadā. 
o Atbalsts biedrības sportisko panākumu veicināšanai, biedrības darbībai 

nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes paplašināšanai un pilnveidošanai. 
o Atbalsts jebkurai citai Jūsu izvēlētas individuālas idejas realizācija, kas nav pretrunā ar 

biedrības darbības mērķiem un uzdevumiem 
Garantējam, ka visi saņemtie atbalsta maksājumi, ziedojumi tiks izlietoti tieši konkrētajam 

izraudzītajam mērķim. Par atbalsta ziedojumu izlietojumu tiks sniegta detalizēta atskaite un 
nepieciešamības gadījumā ar pievienotām izmaksu attaisnojuma dokumentu kopijām. 

Mūsu ieguvumi: 
 atbalsts biedrības darbībai, stratēģiskā ilgtermiņa mērķa – kļūt par vadošo riteņbraukšanas 

amatiersporta organizāciju Latvijā sasniegšanai. 
 
 
Aicinu Jūs satikties klātienē, lai vēl vairāk varētu pastāstīt par biedrības darbību, tās realizētajiem 
projektiem un ar tiem saistītajām iespējām. 
 
Ar cieņu, 
Dainis Skrūzmanis 
biedrības „Veloklubs Līvāni” valdes priekšsēdētājs   ………………………………………….... 
e-pasts: info@livelo-team.lv 
mob.tel: +371 26350848 
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