LATVIJAS APLĪNISTU SAVIENĪBAS
08.10.2020 ĀRKĀRTAS PILNSAPULCES
PROTOKOLS

2020. gada 10. oktobrī, pamatojoties uz Latvijas Alpīnistu savienības (LAS) viceprezidentes
M. Vilciņas paziņojumu no 17.06.2020 Nr. 7 Par LAS pilnsapulci, tika sasaukta un organizēta
LAS ārkārtas pilnsapulce. Norises gaita fiksēta šajā protokolā saskaņā ar Biedrību un
nodibinājumu likuma 37. panta ceturto prim daļu un audioierakstā. Biedriem paziņots par
ārkārtas pilnsapulci pēc paziņojuma pieņemšanas, un tas ievietots LAS oficiālajā mājaslapā
climbing.lv.
Laiks: 08.10.2020 plkst. 18.00
Vieta: BK Falkors telpas Ropažu iela 140, Rīga
Piedalās 15 biedri, no kuriem klātienē ieradušies:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Biedrība Traverss, pārstāv O. Silins;
Biedrība Kalnkāpēju sporta centrs, pārstāv N. Reinbergs;
BJC Daugmale, pārstāv G. Meļķe;
Biedrība Remoss, pārstāv N. Hofmanis;
BJC Rīgas skolēnu pils, pārstāv I. Liepiņa;
Biedrība Latvijas alpīnistu un ceļotāju asociācija, pārstāv I. Gurtlava;
Biedrība Latvijas Augstkalnu klubs, pārstāv G. Logina;
Biedrība sporta kāpšanas klubs Skala, pārstāv I. Grjazera;
Biedrība Koordināta, pārstāv V. Bušs;
Biedrība Latvijas jaunatnes sporta tūrisma federācija, pārstāv I. Liepiņa;
Biedrība Sporta un industriālās kāpšanas asociācija, pārstāv S. Tabulēvica;
Biedrība Novadnieku attīstībai, pārstāv S. Plociņa;
Biedrība Atsaite, pārstāv D. Grinvalde;
SIA R.A Serviss, pārstāv A. Balodis;

kā arī viens biedrs piedalās attālināti tiešsaistes platformā:
15. Biedrība sporta tūrisma klubs Kalva-doss, pārstāv M. Vilciņa.

1. Darba kārtības jautājums – Pilnsapulces atklāšana un vadītāja apstiprināšana
Par sēdes vadīšanu labprātīgi piesakās LAS prezidents M. Pietkevičs, protokolē K. Apsēna.
Visi biedri tiek informēti, ka sēdes gaita tiks fiksēta audioierakstā, par ko netiek izteiktas
pretenzijas.
2. Ziņojums par pilnsapulcē klātesošo biedru un citu dalībnieku skaitu
Uz sēdes atklāšanas brīdi ir ieradušies visi biedri, līdz ar to biedru kopsapulce tiek atzīta par
pilntiesīgu un lemtspējīgu.
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
Balsu skaitīšanas komisijai tiek izvirzīti 3 kandidāti – N. Hofmanis, S. Plociņa, I. Gurtlava.
Balsu skaitīšanas komisijas sastāvs tiek apstiprināts vienbalsīgi, visi piekrīt.

4. Darba kārtība apstiprināšana
N. Reinbergs papildus izsūtītajai darba kārtībai aicina iekļaut šādus darba kārtības jautājumus;
1) LAS kopsapulcei jāpieņem gala lēmums par papildus piešķirto naudas līdzekļu sadali;
2) Jautājums par biedru naudu samaksu un tiesībām piedalīties LAS kopsapulcē
3) Valdes locekļu atsaukšana.
Attiecībā par trešo N. Reinberga piedāvājumu sēdes vadītājs M. Pietkevičs norāda, ka saskaņā
ar Biedrību un nodibinājumu likuma 35. panta ceturto daļu šāds darba kārtības jautājums ir
izsludināms vismaz 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas, līdz ar to uz pašreizējās sapulces
norises brīdi šāda jautājuma izskatīšana darba kārtībā nav iekļaujama. Par pārējiem diviem
ierosinājumiem aicina balsot, vai iekļaut 1. un 2. punktu darba kārtībā izskatāmajos
jautājumos.
Balsojums: 14 PAR, 0 PRET, 1 ATTURAS.
Punkti Nr. 1) un 2) tiek iekļauti darba kārtībā izskatāmajos jautājumos.

1) Kā pirmo darba kārtības jautājumu biedri mutiski vienojas izskatīt jautājumu par
papildus finansējuma sadalījumu starp komisijām un LAS valdi.
Saskaņā ar valdes sniegto informāciju, LAS ir piešķirti papildus Eur 18604,00, un
ierosināts tos sadalīt šādi: katrai komisijai (alpīnisma, sporta tūrisma, kāpšanas sporta)
piešķirt Eur 5000,00, kā arī Eur 3604,00 novirzīt valdei ikdienas izdevumu (grāmatvedība
u.c.) segšanai. Sēdes vadītājs aicina balsot par šādu sadalījumu.
Balsojums: 15 PAR, 0 PRET, 0 ATTURAS.
Finansējuma sadalījums pieņemts.

2) Kā otro darba kārtības jautājumu biedri izskata jautājumu par biedru naudas
regulāru nemaksāšanu un pamatu biedra izslēgšanai no LAS.
M. Vilciņa kā revidents ziņo, ka biedrība Koordināta nav maksājusi biedru naudu par
pēdējiem 4 gadiem. Biedrības Koordināta pārstāvis V. Bušs informē, ka no grāmatvedes
ir saņemta informācija, ka maksājums ir veikts, bet uz doto brīdi apliecinošu maksājumu
uzdevumu nav līdzi.
E. Šābļa priekšlikums: dot laiku biedrībai Koordināta 10 dienās pierādīt, ka biedru nauda
ir iemaksāta, bet, ja nepierāda, izslēgt no LAS.
N. Reinberga priekšlikums: izslēgt biedrību Koordināta no LAS biedru saraksta, ņemot
vērā ilgstošo biedra pienākumu neizpildi.
A. Balodis vērš uzmanību, ka šis jautājums jau tika skatīts iepriekšējā biedru kopsapulcē
vasarā un trūkumi līdz šim brīdim nav novērsti.
Sēdes vadītājs M. Pietkevičs aicina balsot, vai biedrība Koordināta ir izslēdzama no LAS
biedru saraksta.
Balsojums: 10 PAR, 0 PRET, 5 ATTURAS.

Biedrība Koordināta ar kopsapulces lēmumu izslēgta no LAS biedru saraksta.
5. LAS Prezidenta vēlēšanas
5.1. LAS prezidentu kandidātu programmas, prezentācijas, vīzijas.
LAS Prezidenta amatam izvirzīti 2 pretendenti – M. Pietkevičs, N. Reinbergs.
1) Pirmais prezentāciju pēc savstarpējas vienošanās sāk M. Pietkevičs:
Viņu uzrunājuši kandidēt 3 biedri. 4 gadu laikā viņa vadībā LAS kļuvis par olimpisko
sporta veidu. 2 pēdējo gadu budžeti lielākie pēdējo gadu laikā, nauda novirzīti visiem 3 sporta
veidiem. Tiek rīkotas sacensības LV un apmeklētas ārzemes. Sakārtota struktūra – 3
komisijas, kuru vadītāji ir valdes locekļi. Tālākās attīstības redzējums – visiem LAS valdes
locekļiem pilnvaru termiņš nevarētu pārsniegt 2 ciklus, tas ir, 2x4 gadi. LAS vajadzētu kļūt
par biedriem atvērtāku organizāciju, vairāk kopsapulces rīkot. Atvērtās komisiju sēdes 2
reizes gadā. Globālāks plāns – jaunu sacensību veidošana, esošo reorganizācija. Tā LAS
varētu kļūt atvērtāka biedriem. Par finansēm varētu sastāvēt no 3 daļām:
1. Caur LOK;
2. Finansējums no sponsoriem;
3. Biedru naudas.
Iespējams, otrais kritērijs būtu izpildāms pēc Tokijas olimpiskajām spēlēm. Valdei
kopā jāmeklē varianti, kā tikt pie sponsoru naudas, tādējādi papildinot LAS budžetu. Varētu
mēģināt runāt ar pašvaldībām, kur notiek sacensības, lai piesaistītu to līdzfinansējumu
sacensību rīkošanai.
AK – uz šo brīdi izstrādāts jauns AK nolikums. Vēl nav apstiprināts. Jaunais AK sastāvs un
darba grupas sastāvs ir apstiprināts. Jaunie sastāvi ir sanākuši uz pirmajām darba sēdēm. AK
turpmāk būtu jānodarbojas ar normatīvo dokumentu izstrādāšanu. Jāveido darba grupas, kas
strādātu ar problēmjautājumu risināšanu.
KK - liels bonuss ir papildus finanses no LOK. Pagaidām no visām komisijām operē ar
lielākajiem finanšu līdzekļiem. Izlase ir noformēta, uz nākamo olimpiādi Parīzē ļoti iespējams
kāds Latvijas pārstāvis varētu piedalīties. Jādomā nopietnāk par izlases treneri. Nav Eiropas
standartiem atbilstoša siena vai kāpšanas zāle. Varbūt vajadzētu domāt par attīstību šajā
virzienā.
ST - strādā un darbojas labi, LJSTF, iespējams, var veidot nopietnāku sadarbību ar
jaunsargiem vai NBS un mēģināt iegūt papildus finanses, jaunas komandas, papildu vietas,
kur varētu notikt sacensības.

2) N. Reinberga prezentācija
Programma pieejama climbing.lv. Redz LAS kā organizāciju, ko izmanto visi gan
kolektīvi, gan individuāli. Nr.1 problēma ir komunikācija starp valdi un klubiem – pašreiz
liela problēma. Valdei jārīkojas aktīvāk, nevis tikai ziņojot, kas pārrunāts valdes sēdē. Biedru
lielāka iesaiste – labs piemērs iepriekš par tiešsaistes platformu izmantošanu (Zoom, Skype).
Prezidentam ir jābūt lietas kursā par finansējuma piešķiršanu, tāmēm.
Jānoskaidro 15 biedru vēlme, ko gatavi darīt LAS attīstībai. Līdzvērtīga finansējuma
iegūšana. Prezidentam jānosaka komisiju darbs, nevar būt, ka nav konkrēta virzība. Jāizstrādā
LAS ilgtermiņa mērķi. Jābūt ambicioziem, citādi pēc 4 gadiem būs turpat, kur pašreiz.

Jānovērtē sevi, komisiju vērtējumi, kas ir vai nav izdarīts. Bēdu ieleja – steidzami
jāpiesaista kāds, kas profesionāli darbotos ar web, sponsoriem, imidža veidošanu. Jauna
biedru piesaiste (uzskata, ka var būt vairāk). Jāmēģina atsākt jautājums par apdrošināšanu –
vai LAS kā biedrība var nodrošināt apdrošināšanu tiem, kas brauc uz kalniem.
ST – ST atzīšana, ja neatzīst LSF – ko tālāk darīt. Sacensību vizualizācija kā pašreizējā
problēma.
KS – ambiciozi plāni rīkot jauniešu čempionātu pēc 3-4 gadiem. Tiesneši, infrastruktūra kā
darba kārtības jautājumi. Izglītības jautājumi treneriem. Sienas jaunas top, treneri vairāk
nepaliek. Drošinātāju pārbaudes. Kāpšanas dienas programmas sagatavošana – pārņemta ideja
no citām valstīm. Kāpšanas sienu instruktoru legalizēšana.
AK – sertifikācija uz zināšanām, nevis papīra pamata. LČ izvērtēšana. Latvijas jauno alpīnistu
apmācības organizācija un vienādu metodisko noteikumu izstrāde (3 organizācijas, kurām
būtu jāmāca vienādi).
Kāpēc tagad kandidē? Pirmkārt, uzrunāja 3 klubi, kā arī gribētu nākamos 4 gadus strādāt
pilnvērtīgāk.

5.2. Debates
1) E. Šāblis uzdod jautājumu M. Pietkevičam: Kādas tālākās domas par Aldartorņa attīstību?
M. Pietkevičs: Cik zināms par projektu, viens no lielajiem RD projektiem, kam paredzēti
daudz finanšu līdzekļi. Plānots to izmantot tā, lai tas būtu izmantojams tālākai attīstībai. M.
Pietkevičs ir gatavs strādāt, lai šo jautājumu attīstītu.
2) E. Šāblis uzdod jautājumu M. Pietkevičam: Kā skatās uz apvienoto valdes sastāvu?
Viceprezidente dara grāmatvedes darbu. Vai tiks atrisināts?
M. Pietkevičs: LAS būtu nepieciešama grāmatvede kā atsevišķs darba spēks, kā arī cilvēks,
kas strādā. Valdes darbība ir palikusi labāka kopš samazināja valdes locekļu skaitu, bet no
otras puses, mazinoties cilvēkiem valdē, mazinās arī darba darītāju un veicēju skaits. Viss
darbs notiek brīvprātīgi kopš 1992. gada.
3) E. Šāblis uzdod jautājumu M. Pietkevičam: Kāds viedoklis par sponsorēšanu, ka neuzrāda
pilnīgas tāmes. Jānorāda, ka katram jānorāda, ko cik paši iegulda.
M. Pietkevičs: Piekrīt, ka jānorāda pilnīgs līdzfinansējums.
4) E. Šāblis uzdod jautājumu M. Pietkevičam: Kā skatās uz jautājumu AK par instruktoriem?
M. Pietkevičs: AK vairāk jāstrādā šo jautājumu risināšanai..
5) K. Apsēna uzdod jautājumu abiem kandidātiem: Kas ir labums no LAS un kāpēc citām
organizācijām būtu jāgrib iesaistīties LAS?
N. Reinbergs: No LAS ir divi izteikti labumi: 1) Iegūt kādu līdzfinansējumu saviem
pasākumiem; 2) Kopībā ir spēks. Katrs pats var veidot savu organizāciju, bet sportu var
attīstīt tikai kopā, lai augtu sporta veids.
M. Pietkevičs: LAS ir oficiāli atzīta organizācija, kas apvieno 3 sporta veida. Valsts atzīta,
katrai biedrībai vai klubam, kas līdz šim nav LAS biedrs, būtu jābūt ieinteresētam, lai kļūtu
par LAS biedru, lai atzītu savu darbību, kā arī iegūtu papildu finansējumu. Nekad līdz šim

nav redzējis, ka kāds stātos ārā. Kāpēc lai stātos iekšā? LAS jāpadara par tādu organizāciju,
lai katram gribētos viņu pieņemt par biedru un iestātos LAS.
6) E. Šāblis uzdod jautājumu N. Reinbergam: Vai ir redzama attīstība kāpšanas sportā, jo
pamatā viss notiek Rīgā. Nav nopietni strādāts, lai kāpšanas sporta attīstība būtu veidota caur
Rīgas domi.
N. Reinbergs: Sacensību organizēšana ir atkarīga no organizācijām. Vai nu ir vai nav.
Sacensības pamatā organizē vienas un tās pašas organizācijas (vai nu ir entuziasts un tiek
uzbūvēta pašvaldībā siena – Kalnciema vidusskola kā piemērs - vai projektā to ieliek
arhitekts, jo kāpšanas sports ir kļuvis populārāks.). Sacensības nerodas no plikas vietas, tā ir
problēma ne vien ārpus Rīgas, bet arī Rīgā. Piemēram, LČ vai Latvijas kausa rīkošanā nav
gribētāju. Kāpšanas sporta attīstība ir, bet krietni lēnāka. Otrkārt, par Rīgas domi - nav
politiskas aizmugures, nav sadarbības ar Rīgas domi. RD nav gatava piedalīties.
7) E. Šāblis uzdod jautājumu N. Reinbergam: par sporta tūrismu viņa programmā ir tikai 2
punkti. Vai viņš vispār atbalsta ST?
N. Reinbergs: atzīst, ka atrodas vistālāk no šī sporta veida, bet ir arī vismazāk pretenziju.
Vislielākais izaugsmes potenciāls. Alpīnisma elements, ko izmanto jaunsargi, zemessargi. Ir
vislielākās izaugsmes iespējas. Jāņem vērā, ka izmaksu ziņā arī krietni lētāks nekā pārējie 2
sporta veidi.
8) E. Šāblis uzdod jautājumu N. Reinbergam: Ko domā par tālāko attīstību grāmatvedības
jautājumā?
N. Reinbergs: Tas ir valdes lēmums, kā to noregulēt finansiāli. Tas ir naudas jautājums, ja
valde piešķir, tad nav problēmu algot grāmatvedi.
9) E. Šāblis uzdod jautājumu N. Reinbergam: Vai nākotnē AK dokumenti tāpat tiks bremzēti
LAS valdē?
N. Reinbergs: cer, ka AK ļoti aktīvi strādās un tos varēs apstiprināt ar pirmo reizi.

Sēdes vadītājs lūdz balsot aizklāti par prezidenta kandidātiem.
Balsojums: piedalās 14 biedri, no kuriem 13 balso klātienē, 1 attālināti.
No balsojuma biļetēm 13 atzītas par derīgām, 1 nederīgu.
Rezultāti: 3 PAR M. Pietkeviču, 10 PAR N. Reinbergu.

Par jauno LAS prezidentu ievēlēts N. Reinbergs.

6. Citi jautājumi
N. Hofmanis uzdod 2 jautājumus:
1) Par finansējumu – vai nauda tiek piešķirta par jaunu inventāra iegādi un kas par to lemj?
M. Pietkevičs norāda, ka šis jautājums ir komisijas ieskatā risināms, kam un kur šo
finansējumu novirzīt.

2) Saziņa ar valdi un valdes sēžu protokoli – pēc biedrības REMOSS pieprasījuma tika
norādīts, ka LAS valdes sēdes ir notikušas 3 reizes laika periodā kopš iepriekšējās
kopsapulces, tomēr joprojām nav pieejami protokoli.
M. Pietkevičs norāda, ka protokoliem ir jābūt, jautājumu tuvākajā laikā atrisinās.

Sēde tiek slēgta plkst. 19.38

Sēdes vadītājs M. Pietkevičs ______________________________
Sēdes protokolists K. Apsēna _________________________________

Protokols sagatavots 2020. gada 9. oktobrī un par tā neatņemamu sastāvdaļu uzskatāms
audioieraksts no kopsapulces sēdes gaitas.

