
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

 
Reģistrācijas numurs 40008022167
Nosaukums LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBA
Adrese Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013
Taksācijas periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015
Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022167 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10 0 0
I. Nemateriālie ieguldījumi 20 0 0
II. Pamatlīdzekļi 30 0 0
1. Nekustamais īpašums 40 0 0
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 0 0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 60 0 0
1. Akcijas un daļas 70 0 0
Apgrozāmie līdzekļi 80 12652 13154
I. Krājumi 90 0 0
1. Materiāli 100 0 0
2. Preces 110 0 0
II. Debitori 120 0 0
III. Vērtspapīri 130 0 0
IV. Nauda 140 12652 13154
Kopā aktīvi 150 12652 13154

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Fondi 10 12652 13154
1. Pamatfonds 20 0 1861
2. Mērķfondi 30 12652 11293
3. Rezerves fonds 40 0 0
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 0 0
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 0 0
II. Ilgtermiņa kreditori 50 0 0
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 60 0 0
2. Citi aizņēmumi 70 0 0
III. Īstermiņa kreditori 80 0 0
1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 90 0 0
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 0 0
3. Pārējie kreditori 110 0 0
Kopā pasīvi 120 12652 13154
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022167 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 1110 1788
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 1500 1500
III. Saņemtie mantojumi. 30 0 0
IV. Saņemtās dotācijas. 40 11437 15747
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 0 0
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 0 0
VII. Citi ieņēmumi. 60 0 0
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 14047 19035
IX. Izdevumi. 80 14548 18283
1. Naudas maksājumi personām. 90 0 0
2. Materiālu izdevumi. 100 0 0
3. Algas. 110 0 0
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 0 0
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 0 0
6. Citi izdevumi. 140 14548 18283
X. Nodokļi. 150 0 0
XI. Izdevumi kopā. 160 14548 18283
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -501 752
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022167 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 11292 11739
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

12 9860 9960

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 1432 1779
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 1500 1500
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 0 0
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 0 0
1.2. Ārvalstu juridiskās personas. 50 0 0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 0 0
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 70 0 0
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 80 0 0
1.6. Citi ziedotāji. 90 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 1500 1500
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 1500 1500
2.2. Ārvalstu juridiskās personas. 120 0 0
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 0 0
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 140 0 0
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 150 0 0
2.6. Citi ziedotāji. 160 0 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 1500 1947
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

180 0 100

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 0 0
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 0 0
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 210 0 0
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 0 100
1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 230 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

240 1500 1847

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 1500 1847
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 0 0
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 270 1500 1847
2.2. Administratīvajiem izdevumiem. 280 0 0
2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 290 0 0
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 11292 11292
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 9860 9860

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

320 1432 1432
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022167 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Ziedotāja
tips Valsts NMR kods /

personas kods
Nosaukums /

vārds, uzvārds Ārvalstu adrese
Nauda

(summa
LV

valūtā)

Mantiskā
(summa

LV
valūtā)

Mērķis Komentārs

1 LR
juridiskā
persona

LV 40103639224 SAN WINGS
AVIA SIA

1500,00 Noteiktam mērķim SIKA darbības
attīstībai

Kopā (summa LV valūtā) 1500,00 0,00
Nauda un mantiskā kopā (summa LV valūtā) 1500,00
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Darbības veidu saraksts Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022167 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Darbības veida kods
(NACE 2.redakcija) Darbības veida nosaukums (NACE 2.redakcija) Pamatdarbība

1 9312 Sporta klubu darbība
2 9499 Citur neklasificētu organizāciju darbība
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022167 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma

apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums

(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

Sabiedriskā
labuma

darbības joma

Sabiedriskā
labuma mērķa

grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju

skaits
vispārējie
ziedojumi

(neierobežotai
lietošanai)

mērķziedojumi
(noteiktiem
mērķiem)

anonīmi
ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Sporta un
industriālās kāpšanas
asociācijas atbalstam

1500,00 0,00 1500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 09 15,17,5 640

Kopā 1500,00 0,00 1500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 640
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022167 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums 2015_LAS_Zinjojums_pie_gada_parskata.pdf

2 Administratīvo izdevumu pārskats 2015_LAS_Admin_izd.pdf

3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Ziedojumu atskaite 2015_LAS_Ziedojumu atskaite.pdf

5 SLO_Iepriekšējā gada darbības pārskats 2015_SLOK.pdf

Dokumenta numurs EDS: 41549548 Dokumenta sagatavotājs: MĀRA VILCIŅA

Parakstītāja vārds, uzvārds: MĀRA VILCIŅA Parakstīšanas datums: 29.03.2016
Parakstītāja personas kods: 17016110708 Parakstīšanas laiks: 09:45:52
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   Latvijas Alpīnistu savienība 


(organizācijas nosaukums) 


   40008022167 


(organizācijas reģistrācijas numurs) 


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 visās tā izpausmēs, ieskaitot klinšu kāpšanu, kāpšanas sportu, kalnu tūrismu 


u.c.;  


3. apvienot juridiskas personas, kas nodarbojas, interesējas un atbalsta kalnos kāpšanu, alpīnismu, 


klinšu kāpšanu un kāpšanas sportu;  


4. apzināt, pētīt un risināt visas problēmas, kas saistītas ar kalnos kāpšanu, alpīnismu, klinšu 


kāpšanu un kāpšanas sportu;  


5. ar izglītojošu un sportisku pasākumu palīdzību veicināt alpīnisma, klinšu kāpšanas un kāpšanas 


sporta attīstību Latvijā, attīstīt starptautiskos sakarus;  


6. uzturēt stabilas attiecības ar saviem kolektīvajiem un individuālajiem biedriem, atbalstīt un 


veicināt kolektīvo un individuālo biedru organizētos, ar kalnos kāpšanu, alpīnismu, klinšu 


kāpšanu 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 29691313 


faksa numurs __-_____________________________________________________________ 


e-pasta adrese           las_valde@inbox.lv  


mājaslapa                 www.climbing.lv 


II. 2015.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 2015  


 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 - "Boulderings visiem”  







 Pilns saraksts: http://www.climbing.lv/index.php/oficialie-dokumenti/5-laa-competitions-


2015 


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


 dota iespēja jauniešiem pilnveidot kāpšanas prasmes un iemaņas,  


 dota iespēja dibināt jaunus starptautiskus kontaktus dalībnieku starpā,  


 veicināta alpīnisma un  kāpšanas sporta atpazīstamība un interese par to  


 noskaidroti stiprākie sportisti vairākās disciplīnās 


7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 


dibinātāju/biedru skaits 13 


iesaistīto personu skaits 1264 


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 


  


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. 


2016.gada 29.martā 


 


 
 








 
Reģ.Nr. 40008022167, Grostonas 6b, Rīga, LV-1013, tālr.29403822, e-pasts: las_valde@inbox.lv 


 


 


Rīgā, 


_____29.03.2016.____ Nr. ___1____ 


 


Uz __________________ Nr. _______ 


 


 


 


Pārskats par  Administratīvajiem izdevumiem no Ziedotajiem līdzekļiem  


 


 


 


Biedrības Latvijas Alpīnistu savienība izdevumi administratīvajiem  


 


izdevumiem no ziedotajiem līdzekļiem neierobežotai lietošanai ir 00 euro 00 centi.  


 


 


 


LAS viceprezidente      M.Vilciņa  


 


 


 


 


29539205 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








Biedrības "Latvijas Alpīnistu savienība" 


                           (nodokļu maksātāja # 40008022167)  


                   Juridiskā adrese: Grostonas 6b, Rīga, LV-1013, Latvija  


2015.gada  Ziedojumu izlietojumu pārskats 


Atlikumi pārskata gada sākumā                                                11292.00 EUR 


 


Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu                                 


kopsumma  


 


1500.00 EUR 


Ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu kopsumma                                    


 


1500.00 EUR 


t.sk. IFSC biedru naudas                                                        


 


100.00 EUR 


t.sk. pārskaitījums no mērķziedojumiem par Sporta un 


industriālās kāpšanas asociācijas atbalstam 


 


1400.00 EUR 


Atlikums pārskata gada beigās                                                 


 


11292.00 EUR 


 


Apstiprinu, ka ziedojumu un dāvinājumu pārskatā sniegtā informācija ir pilnīga 


un  patiesa.  


 


Iesniedza LAS viceprezidente M.Vilciņa 


Rīga, 29.03.2016. 
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LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBA 
 


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam                                                  


 


ZIŅOJUMS 


pie 2015. gada pārskata 


 


1. Organizācijas pilns nosaukums: Latvijas Alpīnistu savienība  


2. Organizācijas reģistrācijas numurs: 40008022167 datums 05.05.1993.  


3. Organizācijas juridiskā adrese: Grostonas iela 6 b, Rīga, LV-1013 


4. Ziņas par organizācijas vadītāju vai vadības institūcijas locekļiem (vārds, uzvārds): 


Prezidents: Aiga Rakēviča, mob.tālr. 29691313, e-pasts: aiga.rakevica@gmail.com  


Valdes locekļi: 


Viceprezidente: Māra Vilciņa, mob.tālr. 29539205, e-pasts: mara.vilcina@riga.lv; 


Normunds Reinbergs, Santa Tabulēvica, Edijs Skuķis, Edgars Šāblis, Vilnis Bušs, Oļegs 


Mirošņikovs 


 


Revidents: Inga Liepiņa. 


 


5. Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un 


atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm: 


LAS darbības mērķi; 


Apzināt, pētīt un  risināt visas problēmas, kas saistītas ar alpīnismu, kāpšānas sportu un 


klinšu kāpšanu. 


Ar izglītojošu un sportisku pasākumu palīdzību veicināt alpīnisma un kāpšanas sporta 


attīstību Latvijā, ieskaitot sacensības, attīstīt starptautiskos sakarus. 


2015.gadā LAS iestājās Latvijas jaunatnes sporta tūrisma federācija, līdz ar to papildus 


nāca klāt jauns sporta veids – sporta tūrisms. 


 


6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas: 


Nodrošināta Latvijas republikas alpīnisma un kāpšanas sporta čempionātu un 


meistarsacīkšu organizēšana.  


Noorganizēts seminārs par sacensību organizēšanu un tiesāšanu, t.sk. Latvijas 


čempionāti, piedalīšanās Eiropas, Pasaules kausos, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas 


starptautiskajās sacensībās. 


Vecināta treniņnodarbību un sacensību rīkošanu savienības biedriem. 


Veicināta Latvijas sportistu sekmīga piedalīšanos starptautiskajos alpīnisma un kāpšanas 


sporta pasākumos ārvalstīs. 


Sadarbojās ar IFSC un citām starptautiskajām un nacionālajām organizācijām. 


Sniedza konsultatīvu un praktisku palīdzību alpīnismā, kāpšanas sportā un ar augstumu 


saistītos darbos, u.c. darbu veikšanā. 


Ir International Federation of Sport Climbing (IFSC) (Starptautiskā sporta kāpšanas 


federācija) biedrs, līdz ar to paverot iespējas piedalīties arī Pasaules kausa posmos un 


čempionātos kāpšanas sportā. 


 


 


7. Informācija par nodokļiem un nodevām: 


Latvijas Alpīnistu savienība nav PVN un citu nodokļu maksātājs. 
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8. Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas 


(galvojumi), ķīlas u.tml.)          NAV 


 


9. Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas 


kopsumma:  


Algoti darbinieki nav bijuši. 


 


10. Stabilāko ienākumu daļu sastāda ieņēmumi no Latvijas Sporta federāciju padomes 


(Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija, A/s „Latvijas meži” līdzekļi), 


kas paredzēti čempionātu un citu sacensību, pasākumu rīkošanai, IFSC biedru naudas 


nomaksai, dalībai starptautiskajās sacensībās; 


Biedru iemaksas  sastāda tikai 3 % no visiem ieņēmumiem. 


Atskaites periodā viena organizācija SIA WINGS AVIA ziedoja finanšu līdzekļus 


mērķziedojumu sporta atbalstam „Sporta un industriālās kāpšanas asociācija” – 1 500 


euro.  


 


Biedru naudas un maksājumi sastāda nelielu ienākumu daļu un tiek tērēti statūtos minēto 


mērķu īstenošanai. 


 


 


 


 


2016.gada 29 martā 


 


LAS viceprezidente       M.Vilciņa  





