Noteikumi alpīnisma inventāra uzglabāšanai un izsniegšanai
1.
Inventāra glabāšanas vieta BJC Daugmale telpās Aglonas iela 39, Rīga.
2.
Saņemot glabāšanā inventāru, atbildīgā persona paraksta pieņemšanas un
nodošanas aktu un iekārto inventāra izsniegšanas žurnālu. Inventāra izsniegšanas žurnālā reģistrē
visas darbības – inventāra izsniegšana, saņemšana un izdara atzīmes par bojājumiem, atbildīgās
personas vārdu un telefona numuru.
3.
Inventāru izsniedz:
3.1. sacensību organizēšanas vajadzībām un tikai tām sacensībām, kas ir Latvijas
Alpīnistu savienības (turpmāk – LAS) apstiprinātas un ievietotas sacensību kalendārā;
3.2. īrei kalnu kāpieniem un ekspedīcijām ( t.sk. satelītttelefonu un rācijas). Kārtība kādā
izsniedzams inventārs īrei, nosaka speciālos noteikumos: “Noteikumi par alpīnisma
inventāra izīrēšanu”.
4.
Inventāru piesaka vismaz 10 dienas iepriekš nosūtot pieteikumu uz Alpīnisma
komisijas (turpmāk – AK) vadītāja un glabātāja e-pastiem: valdis.purins@gmail.com un
gundegam@gmail.com e-pastā nepieciešams norādīt šādu informāciju:
4.1.
kluba nosaukumu, atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un telefona numuru;
4.2.
kādiem mērķiem inventārs tiks izmantots;
4.3.
iespējamais datums, laiks, kad varētu saņemt inventāru;
4.4.
iespējamais datums, laiks, kad varētu atgriezt inventāru.
5.
Par inventāra saņemšanas un nodošanas laiku, inventāra saņēmējs vienojas
individuāli ar tā glabātāju.
6.
Saņemot inventāru, inventāra uzskaites žurnālā norāda šādu informāciju:
6.1.
datums, kad saņemts inventārs;
6.2.
kluba nosaukums, atbildīgās personas vārds, uzvārds, telefona numurs;
6.3.
saņemtā inventāra nosaukums un daudzums;
6.4.
atzīmes par inventāra stāvokli;
6.5.
inventāra izsniedzēja paraksts;
6.6.
inventāra saņēmēja paraksts.
7.
Atgriežot inventāru, inventāra uzskaites žurnālā pretī informācijai par saņemto
inventāru norāda šādu informāciju:
7.1.
datums, kad atgriezts inventārs;
7.2.
atzīmes, par atgrieztā inventāra stāvokli;
7.3.
inventāra atgriezēja paraksts;
7.4.
inventāra pieņēmēja paraksts.
8.
Ja inventārs netiek atgriezts (pazaudēts, bojāts), tad saņēmējam ne vēlāk kā 2
nedēļu laikā tas ir jāaizvieto līdzvērtīgu jaunu inventāru. Par pazaudēto (neatgriezto) inventāru
tiek sastādīts akts. Akts tiek sastādīts arī par jaunā inventāra pieņemšanu.
9.
Par bojātu inventāru tiks uzskatīts inventārs uz kura būs redzams, ka tā lietotājs
nav apgājies ar rūpību t.i., piemēram, redzami griezumi, plēsumi, dauzīšanas sekas. Inventārs
pēc lietošanas nav iztīrīts, ir ar smiltīm vai netīrs ar dažādām ķīmiskām vielām, slapjš (nav
izžāvēts), ir redzamas pelējuma vai pūšanas pēdas. Bojāts inventārs netiek pieņemts atpakaļ
noliktavā līdz brīdim, kad neatbilstības tiek novērstas (ja iespējams) vai aizstāts ar līdzvērtīgu
inventāru.
10.
Ir pieļaujams tikai inventāra dabiskais nolietojums, kas rodas rūpīgas lietošanas
rezultātā.
11.
Inventāra glabātāja pienākumi:
11.1. uzglabāt inventāru tam atbilstošās telpās;

11.2. nodrošināt inventāra uzskaiti, izsniegšanu un atgriešanu atpakaļ, kārtot inventāra
izsniegšanas žurnālu;
11.3. izsniegt inventāru tikai šo noteikumu 3. punktā paredzētiem mērķiem;
11.4. uzraudzīt inventāra nolietojuma. Ziņot LAS AK par inventāra nolietojumu;
11.5. informēt LAS AK par klubiem, kas savlaicīgi neatgriež inventāru vai arī tas tiek
atgriezts bojāts un atsakās to nomainīt;
11.6. atbildīgai personai pirms plānotas prombūtnes informēt LAS AK par personu, kas
būs atbildīga par inventāra izsniegšanu atbildīgās personas prombūtnes laikā
12.
Saņēmēja pienākumi:
12.1. inventāra saņēmējām pret saņemto inventāru jāizturas ar rūpību un jāatgriež tādā
pašā stāvoklī kā to saņēma;
12.2. inventārs noliktavā ir jāatgriež pēc iespējas ātrāk pēc sacensībām, bet ne vēlāk kā
5 dienu laikā pēc sacensībām un tādā stāvoklī, kādā to saņēma;
12.3. informēt par bojājumiem, kas radušies izmantošanas rezultātā;
12.4. izmantojot virves, to lietotājam pienākums nodrošināt kritienu skaita uzskaitīšanu
katrai virvei un informē to par to pie nodošanas;
12.5. aizvietot bojāto vai pazaudēto inventāru ar jaunu, ja radušies bojājumi, kas nav
uzskatāmi par dabisko nolietojumu.

