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Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
I. Vispārīgā daļa
1. Organizācijas darbības mērķis

1. popularizēt alpīnismu, kāpšanas sportu un veicināt to attīstību;
2. pārstāvēt alpīnismu, kāpšanas sportu un sport tūrismu visās tā izpausmēs, ieskaitot klinšu
kāpšanu, kalnu tūrismu u.c.;
3. apvienot juridiskās personas, kas nodarbojas, interesējas un atbalsta kalnos kāpšanu, alpīnismu,
sporta tūrismu un kāpšanas sportu;
4. apzināt, pētīt un risināt visas problēmas, kas saistītas ar kalnos kāpšanu, alpīnismu, sporta
tūrismu un kāpšanas sportu;
5. ar izglītojošu un sportisku pasākumu palīdzību veicināt alpīnisma, sporta tūrisma un kāpšanas
sporta attīstību Latvijā, attīstīt starptautiskos sakarus;
6. uzturēt stabilas attiecības ar saviem kolektīvajiem un to individuālajiem biedriem, atbalstīt un
veicināt biedru organizētos, ar kalnos kāpšanu, alpīnismu, sporta tūrismu un kāpšanas sportu
saistītos pasākumus.
2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
labdarība
cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība
pilsoniskās sabiedrības attīstība
veselības veicināšana
slimību profilakse
palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un
ārkārtas situācijās

izglītības veicināšana
zinātnes veicināšana
vides aizsardzība
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās
labklājības celšana
kultūras veicināšana
X sporta atbalstīšana
cita (norādīt) _____________________

3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
nepilnās ģimenes
cilvēki ar invaliditāti
personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu
X 15–25 gadus veci jaunieši
personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm
ilgstošie bezdarbnieki
bezpajumtnieki
cilvēktirdzniecības upuri
politiski represētās personas
personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes
personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām
un viņu ģimenes
ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti
X bērni
no vardarbības cietušās personas

X cita (norādīt) __Kāpšanas sporta un alpīnisma interesenti____________________
4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese: Grostonas 6b, Rīga, LV-1013
kontaktadrese Grostonas 6b, Rīga, LV-1013
tālruņa numurs 29353583
faksa numurs __-_____________________________________________________________
e-pasta adrese
las_valde@inbox.lv
mājaslapa
www.climbing.lv

II. 2016.gada darbības pārskats
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)







Latvijas atklātais čempionāts un Zelmas Bej-Mamikonjanas kausa izcīņa alpīnisma tehnikā
2016
Latvijas čempionāts alpīnismā
Latvijas reitings kāpšanas sportā
Rīgas atklātais kāpšanas sporta čempionāts kāpējiem vecumā līdz 18 gadiem, 5. posmi un
gada kopvērtējums
Latvijas kausa izcīņa boulderingā pieaugušajiem un jauniešiem
Pilns saraksts: http://climbing.lv/index.php/oficialie-dokumenti/16-laa-competitions-2016

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un
attiecīgajā jomā





dota iespēja jauniešiem un pieaugušajiem pilnveidot kāpšanas prasmes un iemaņas,
dota iespēja dibināt jaunus starptautiskus kontaktus dalībnieku starpā,
veicināta alpīnisma, sporta tūrisma un kāpšanas sporta atpazīstamība un interese par to
noskaidroti stiprākie sportisti visās disciplīnās

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
dibinātāju/biedru skaits 13
iesaistīto personu skaits 1348
sabiedriskā labuma guvēju skaits vairāk kā 640
8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 1500 euro,
kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 1500 euro, tai skaitā:
• sabiedriskā labuma darbībai 1500 euro
9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
LAS ir atzīta sporta federācija, kas ļauj saņemt finansējumu no Izglītības un zinātnes ministrijas un
pašvaldībām.
10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Nav

III. Turpmākās darbības plāns
11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā
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)
Aktivizēt un popularizēt alpīnisma datu bāzi, tās izmantošanu.
• plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Alpīnisma instruktoru apmācības programma un sertificēšanas kārtība
Uzlabot kāpšanas sporta infrastruktūru ierīkojot un attīstot kāpšanas sienu celtniecību
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)
Pilnveidot sporta kāpšanas reitinga nolikumu.
• plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Sacensības un semināri atbilstoši LAS statūtiem.

M.Vilciņa
*

(organizācijas vadītāja paraksts )

(vārds un uzvārds)

Piezīme. * Veidlapas rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2017.gada 24.martā

