LATVIJAS JAUNATNES SPORTA TŪRISMA FEDERĀCIJAS
PILNSAPULCE
PROTOKOLS
Ropažu vidusskola
Laiks 19:00-21:00

2018.gada 21. aprīlī

Pilnsapulcē piedalās: I. Purmale (BJC Daugmale), I. Puhovs, A. Ziemele (Līvānu
1.vsk.), K. Rudzītis (Nīkrāce, Skrunda – jaunsardze), I. Vaisjune ( Misas vsk.,
„Jaunatne Smaidam” – pilnvara), N. Pastars (SK” Mustangs”), E. Jēkabsone (Sējas
pmsk.), N. Hofmanis (biedrība „Remoss”), I. Liepiņa un M. Vilciņa (BJC „Rīgas
skolēnu pils”).
Pilnsapulci vada: M. Vilciņa
Protokolists: I. Vaisjune
Darba kārtība:
1. Pilnsapulces atklāšana.
2. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas.
3. Sapulces vadītāja un protokolista vēlēšanas.
4. Darba kārtības apstiprināšana.
5. Priekšsēdētāja un valdes atskaite.
6. 2017.gada finanšu atskaite.
7. Revidenta ziņojums.
8. Debates par ziņojumiem un atskaites apstiprināšana.
9. 2018. gada budžeta projekts (biedru nauda 2019.).
10. Priekšsēdētāja vēlēšanas.
11. Dažādi.
Norise:
1. Priekšsēdētājas un valdes atskaite ( M. Vilcīņa)
LJSTF apvieno 13 juridiskos biedrus pārstāvot ~ 440 personu intereses (t.sk. 283
bērni un jaunieši līdz 18 g.v.).
Kopā padarītais:
 pārraudzītas un koordinētas Jūsu organizētās sacensības (7 sacensības);
 izveidots kalendārais plāns un noteiktas reitinga sacensības gada
kopvērtējumam;

 Noorganizēts noslēguma pasākums un apbalvoti labākie gada
kopvērtējumā.
 Izveidota sporta tūrisma tiesnešu datu bāze
 Notikušas valdes sēdes
 Noorganizētās sporta tūrisma sacensības (796 sportisti):
* 4 Latvijas kausa posmi:
Jēkabpils kauss
–138;
Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas
sporta tūrisma kauss
–172;
Rīgas 29.sporta tūrisma sacensības
–148;
Rudens kauss
– 81.
* Latvijas jaunatnes čempionāts – Latvijas skolēnu spartakiāde sporta
tūrismā
– 100.
* Sacensības «Rīgas tūrists»
– 45.
* Piedzīvojumu sacensības «Remoss»
– 112.
I.Liepiņa – aicina atcerēties par tiesnešu datu bāzi, sacensību organizatoriem
ziņojot par notikušajām sacensībām un tiesnešu darbu.
I.Puhovs – informācija par Latvijas Alpīnistu savienības aktivitātēm.
2. 2017.gada Finanšu atskaite. ( M. Vilciņa)
ieņēmumi 1 708.50 euro :
Biedru naudas
150.00
Latvijas Alpīnistu savienība
par sacensību organizēšanu
1196.00
Dalībnieki par dalību sacensībās
Lāčplēša kauss
362.50
Latvijas skolu sporta federācija - materiālais ieguldījums ~150 euro vērtībā
izdevumi 1 346,79 euro :
Administratīvie izdevumi
Komisijas maksas
48,83
Mājas lapas uzturēšana
43,60
Latvijas skolu sporta federācija - diplomi, medaļas, kausi
Lāčplēša/Rudenss kausa organizēšanas izdevumi 2016., 2017.
902,60
Latvijas čempionāta kopvērtējums
240,08
Semināra organizēšanas izdevumi 2016.
81,60
LAS biedru nauda
30.00
Ieņēmumu – izdevumu starpība 2017.gadā – 361,71
EUR
Atlikums kontā 1 721,00 EUR
2018.gadā par 2017.gadā plānotajām un neizmaksātajām summām
samaksāts
1 087,80 euro:

Lāčplēša kausa 2017 organizēšanas izdevumi
417,80
Latvijas čempionāta (skolēnu spartakiādes) organizēšana
3. Revidenta ziņojums ( E. Jēkabsone) Ziņojuma noslēgumā revidente
iesniedz iesniegumu par savu atstādināšanu no pienākumu veikšanas.
4. Debates. Normunds Pastars ( SK Mustangs) atzinīgi izsakās par mājas lapā
publicēto sodu sistēmu un jaunizveidoto programmu ar pulciņa darbības
vadlīnijām.
Eva Jēkabsone – laba pieredze pagājušā gada sadarbībā ar Sporta
pedagoģijas akadēmijas pasniedzējiem par treneru sagatavošanu. Šogad
kursi plānoti 27. – 28.augustā Juglas sanatorijas skolas teritorijā.
5. Tiek vienbalsīgi pieņemta 2017.g. atskaite.
6. 2018.g. budžeta projekts:
Ieņēmumi plānotie:
Biedru nauda (~11*30,00 euro)
330
LAS dotācija par sacensību organizēšanu
Dalības maksas sacensībās

2 575
700

Izdevumi plānotie:
Administratīvie izdevumi
Sacensību organizēšana

100
2200

Semināri
Jautājums – vai palikt biedrības biedru naudas 30 eiro apmērā. Balsošanas
rezultāti – 6 par, atturas – 0, pret – 0.
7. Dažādi. Tiek pieņemts M. Vilciņas iesniegums par atbrīvošanu no biedrības
priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanas. Priekšlikums – iekļaut darba
kārtībā priekšsēdētāja un revidenta vēlēšanas.
Priekšsēdētāja vēlēšanu balsu skaitīšanas rezultāti: Inga Liepiņa 5, Ingrīda
Vaisjune – 1.
Revidenta vēlēšanas – 6 par Lāsmu Lūsi. Tiek ievēlēts jauns revidents – Lāsma
Lūse.

Sēdes vadītāja
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