LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBA
Reģ. Nr. 40008022167, juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013

PILNSAPULCES PROTOKOLS
Rīgā, 2020. gada 11. jūnijā
Norises vieta: Jēkabpils iela 19, Rīga
Sapulces sākums plkst. 18.00.
1. Pilnsapulces atklāšana un vadītāja apstiprināšana

Par sapulces vadītāju izvirza LAS prezidenti Mihaelu Pietkeviču, protokolistu –
Lienu Miķi.
Par -13, pret - 0, atturas- 0. Jautājums pieņemts.
2. Ziņojums par pilnsapulcē klātesošo biedru un citu dalībnieku skaitu.
Pēc reģistrācijas veidlapas šobrīd LAS pilnsapulcē piedalās 13 biedru pārstāvji no
15 biedriem kopumā. Pilnsapulces sākumā nepiedalās biedrība “Novadnieku
attīstībai”, kavējot 30 min.
Sapulcē piedalās biedru pārstāvji ar balsstiesībām, kur katram pārstāvim 1 balss:
Biedrība “ Traverss” - Vladimirs Stepanovs, biedrība “Kalnākāpēju Sporta
centrs” – Normunds Reinbergs, Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” – Gundega
Meļķe, biedrība “Remoss” – Normunds Hofmanis, Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas
skolēnu pils” – Inga Liepiņa, biedrība “Kalva-doss” – Māra Vilciņa, biedrība
“Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācija” – Aivars Valentīns Rutkis, biedrība
“Latvijas Augstkalnu klubs” – Gita Logina, biedrība “Kordināta” – Vilnis Bušs,
biedrība Latvijas Jaunatnes sporta un tūrisma federācija” – Inga Liepiņa, biedrība
“Sporta un industriālās kāpšanas asociācija - Santa Tabulēvica, biedrība
“Novadnieku attīstībai” - Sandra Plociņa, biedrība “Atsaite” - Dace Grinvalde,
SIA “R.A. Serviss “— Andris Balodis. Kopā 14 biedri.
Tāpat sēdē piedalās visi LAS valdes locekļi.
Vairāki LAS biedri ir ieradušies divu vai trīs cilvēku sastāvā. No biedrības
“Remoss” papildus ir ieradušies Nauris Hofmanis un Kristīne Apsēna, no biedrības
“Traverss” papildus ir ieradies Oļegs Silins.
N.Reinbergs aicina izskatīt jautājumu vai biedrībai “Koordināta” pienākas mandāts
vai nepienākas mandāts, ņemot vērā, ka biedrība 3 gadus nav ievērojusi statūtus un
nav maksājusi biedra naudu.

M.Pietkevičs rosina balsot par darba kārtības maiņu, lai šobrīd skatītu jautājumu
par biedrību “Koordināta”. Balso par darba kārtības maiņu.
Par - 8, pret - 4, atturas - 1. Jautājums pieņemts.
Balso par biedrības “Koordināta”. Izslēgšanu no LAS kā biedru.
Par - 4, pret - 4, atturas - 5. Jautājums noraidīts. Biedrība “Koordināta” patur savas
balstiesības.
3. Balsu

skaitīšanas

komisijas

ievēlēšana.

Par sapulces balsu skaitītāju ievēl Nauri Hofmani.
Par - 13, pret - 0, atturas - 0. Jautājums pieņemts.
4. Darba

kārtības

apstiprināšana.

LAS prezidents M.Pietkevičs piedāvā apstiprināt darba kārtību, kas tikusi izsūtīta
biedriem un visi ar to ir iepazinušies.
Par - 13, pret - 0, atturas - 0. Jautājums pieņemts.
Darba kārtiba apstiprināta.
5. LAS

prezidenta

M.Pietkeviča

ziņojums

par

2019.gadu.

Pietkevičs ziņo, ka jau otro gadu LAS strādā pēc sporta veidu komisiju principia.
Lai neiedziļinātos šajos ziņojumos, īsi informēšu par galvenajiem jautājumiem,
par ko es kā LAS prezidents darbojos līdz ārkārtas stāvokļa izsludināšanai.
Augstā un nopietnā līmenī ir ticis pácelts jautājums par valsts sporta veida
finanšēšanas maiņu. Šogad finansējums būs ievērojami mazāk un no 2021.gada
janvāra valsts finansējums LAS būs neteiksim, ka nulle, bet būs diezgan tuvu
nullei.
Par šiem jautājumiem darbojos gan LOK, piedaloties sporta veidu komisiju sēdē,
gan kopā ar LSFP. Valdei arī bija daudz jautājumu par šo tēmu, kā rezultātā
pagājušajā gadā vienā valdes sēdē ar ziņojumu uzstājās LOK prezidents Fogelis un
izklāstīja situāciju.
Šogad mūsu rīcībā ir tādi paši finansu līdzekļi kā iepriekšējā gadā, bet par to, kas
būs nākošgad, neviens nezinam.
Pietkevičs uzsver, ka pandēmijas izraisītā krīze link viņam domāt, ka iepriekš
paredzētā situācija, ka valsts saņemamais finansējums varētu būt nulle vai tuvu
tam, šobrīd viņam tā neizskatoties vairs. Pietkevičam daudz kas leek domāt, ka no
valsts saņemamais finansējuma daudzmam gan caur LOK, gan LSFP vajadzētu
būt apmēram tādam pašam kā tagad.
Paldies saka valdei, īpaši Normundam Reinbergam, ka spējām šajā ārkārtas
stāvoklī noorganizēt attālinātām valdes sēdēm. Arī attālināti notika kopsapulce par

vienu konkrētu jautājumu - par 2019.gada finanšu izlietojumu un 2020.gada
finanšu plāna apstiprināšanu.
6. Komisiju vadītāju - E.Šābļa, N.Reinberga, I.Puhova ziņojumi.
1. Sporta tūrisma komisijas ziņojums. Ziņo Imants Puhovs.
Laika posmā no iepriekšējās pilnsapulces darītais un svarīgākie notikumi sporta
tūrisma jomā:
Sporta tūrismā veiksmīgi noslēgusies 2019.gada sacensību sezona. Notikušas 5
sacensības 7 komandu disciplīnās un 4 individuālas disciplīnās. 2020.gada janvārī
sportisti individuāli un komandās apbalvoti speciāli tam organizētā pasākumā.
LJSTF 2018.gada jūnijā tika pieņemts lēmums, ka mērķtiecīgi jāveic visus
nepieciešamos darbus, lai sporta tūrisms tiktu definēts kā sporta veids. Lai
izskatītu šo jautājumu, LJSTF pārstāvošā organizācija LAS valde sagatavoja
nepieciešamos dokumentus un iesniedza LSFP. LSFP novilcina laiku un līdz šim
brīdim nav devusi oficiālu atbildi. Ir pagājuši 2 gadi un jautājums nav atrisinājies
ne pozitīvi, ne negatīvi, kas liecina par to, ka prasītāju pusei LAS un LJSTF šis
jautājumus īsti neinteresē un nav svarīgs, bet atbildētāja pusei, LSFP, šis jautājums
ir neērts un tikai viņiem zināmu iemeslu dēļ šo jautājumu atliek un ignorē. Tāpat
sarunā ar LSFP valdes priekšsēdētāju Eināru Fogeli, kas tika uzaicināts uz LAS
valdes sēdi par dažādiem jautājumiem saistībā par sporta federāciju finansējumu,
tika pieminēts un apspriests arī šis jautājums. Toreiz noskaidrojās, ka par šo
jautājumu LAS valdes locekļu starpā arī nav vienotības, proti, diviem valdes
locekļiem no 5 ir negatīva vai noliedzoša nostāja, tajā skaita LAS
valdes prezidentam, kas, protams, ir ietekmējis šī jautājuma risinājuma gaitu.
LJSTF nodibinājusi attiecības ar starptautisku sporta tūrisma federāciju. Diemžēl
arī jāatzīst, ka šajā jomā jūtama pasivitāte, jo nav notikušas politiski vai praktiski
jūtamas aktivitātes. Kā pozitīvs izņēmums šajā jautājumā jāmin Skolēnu pils
fanātiskā trenere Inga Liepiņa, kura saorganizēja un aizveda savas organizācijas un
citu klubu sportistus uz starptautiskām sacensībām Ukrainā.
Pagājušajā gadā sakāvi cietis projekts izveidot jauniešu iniciatīvas grupu -Jauniešu
klubiņu, kura mērķis bija perspektīvā iesaistīties gan kā atbalsta grupa LJSTF
valdei un tās darbībai, gan kā neatkarīgs sporta tūrisma virziena organizators un
aģitators.
Kaut iepriekš minētie fakti ir vairāk negatīvi un kritiski, tomēr kopumā sporta
tūrisma kustību vēl jāraksturo kā pozitīvu un dzīvu organismu, jo notiek treneru
darbs, ir sacensības, ir klubi, ir dalībnieki, kuri piedalās un startē, organizē un
veido veselīgu konkurenci LJSTF gada plānotajās un organizētajās sacensībās.
2. Kāpšanas komisijas ziņojums. Normunds Reinbergs ziņo.

Reinbergs atgādina visām komisijām sākt domāt par 2021.gada kalendāru jau
tagad, ne vien oktobrī.
Par LAS finansējumu uzsver, ka to sadala pēc kritērijiem. Tie, kuri paspēja šogad
pasākumus noorganizēt, tā nauda vēl nav ienākusi. Komunikācija notiek ļoti lēni,
lielākoties tāpēc, ka viss notiek caur elektroniska pastu.
Reinbergs atzīmē, ka tā kā kāpšanas sports ir olimpiskais sporta veids, tad ir
jāsadarbojas ar antidoping aģentūru.
Piedalījies IFSC pilnsapulcē, tā notika online režīmē. To uzsver kā pozitīvo, jo
komunikācija notiek biežāk kā reizi gadā.
Kāpšanas komisijā ir 7 cilvēki. Komisijas sastāvs ir jāpārskata, jo ir cilvēks, kas
nekad nav piedalījies. Pa gadu komisja ir sanākusi 8 reizes, kas ir pat biežāk par
uzstādījumu. Pa šo gadu esam strādājuši pie Latvijas reining nolikuma, inlaces
nolikuma, izlases apstiprināšanas.
Tika noorganizēts seminārs ar lektoru Ian Dunn no Lielbritānijas
Problēma iezīmējās ar Latvijas kausa organizatoriem jauniešiem un
pieaugušajiem. Ir nepieciešami trīs posmi, kas no organizatörü viedokļa ir grūti
izpildāma prasība.
Treneru izglītībai un kvalifikācijas celšanai ir viens seminārs gadā.
3. Alpīnisma komisijas ziņojums. Ziņo E.Šāblis.
Šāblis informē, ka attiecībā uz sporta tūrisma atzīšanu par sporta veidu pats
personīgi bija LSFP kopsapulcē, no valdes bija uzdots piedalīties. No LSFP
prezidenta Fogeļa puses atbilde bija negatīva. Pie tā vienkārši jāturpina strādāt un
izdarīt uz viņiem spiedienu.
Šāblis ziņo, ka šogad LAS čempionātā alpīnismā bija 25 komandas, ir palielinājies
komandu skaits. Komandu vairāk ir gan alpīnisma tehnikā, gan arī pēc iesniegto
atskaišu skaita.
Alpīnisma komisijai šogad bija tikai 4 sēdes, atsaišu sacensības tika plānotas 8,
tika plānots seminārs sportistiem alpīnismā, bet tas viss tika atcelts dēļ izsludinātā
ārkārtas stāvokļa.
Šāblis informē, ka ir piešķirtas diviem sportistiem 3.sporta klases alpīnismā,
savukārt astoņiem sportistiem 2.sporta klases alpīnismā.
Debates par komisiju darbu.
Reinbergs uzskaita alpīnisma komisijas nolikuma punktos rakstītos darbības
virzienus un izdarīto pa gadu. Jautā, kā alpīnisma komisija risina jautājumu par
sacensību noteikumiem? Remoss iesūtīja. Darbība nesekoja. Reinbergs uzsver, ka
alpīnisma komisiju veido 5 vēlēti locekļi, ko komisijas vadītājs iesniedz
apstiprināšanai LAS valdei. Ierosina mēneša laikā alpīnisma komisijai izstrādāt
jaunu nolikumu un ievēlēt jaunu komisijas sastāvu, kur no esošiem komisijas
locekļiem ne vairāk kā 49%.

Biedrība Remoss izsakās par iesūtītajiem alpīnisma tehnikas noteikumiem, ka no
LAS atbildi saņēma, ka nav paredzēta jaunu noteikumu izstrāde. Neaicina par to
runāt/ diskutēt. Uzsver, ka būtiskākā problēma ir komunikācija starp dalībniekiem,
organizatoriem un LAS valdi.
Par noteikumiem. Pati būtiskākā problēma ir komunikācija starp dalībniekiem,
organizatoriem un LAS valdi.
Par sporta tūrisma kā sporta veida atzīšanu Gundega Meļķe uzsver, ka tas, ka divi
valdes locekļi to neatbalsta, tas nav arguments. LAS prezidents M.Pietkevičs
atbild, ka viņam ir viedoklis, vai sporta tūrisms ir atzīstams par sporta veidu, tad
visdrīzāk atbilde ir nē. Vilciņa iebilst, ja valde pieņem lēmumu ar balsu
vairākumu, ka šo sporta veidu virza uz atzīšanu, tad prezidentam ir jāsniedz valdes
pieņemtais viedoklis nevis savs kā privātpersonas viedoklis.
7. LAS 2019.gada finanšu pārskats (M.Vilciņa). Rezidenta I.Liepiņas
ziņojums.
1. Māra Vilciņa ziņo. 2019.gada finanšu pārskats tika apstiprināts attālinātā
pilnsapulces sēdē,
balsojot 50% +1. Balsojums 1.pielikumā.
Vilciņa informē par citiem jautājumiem saistītiem ar finanšu atskaitēm.
LAS biedru finanšu atskaites. Situācija neuzlabojas, uz 24.martu trūka 16
dokumentu, kas nebija iesniegti no biedriem, lai šo pārskatu un gadu pabeigtu.
Reinbergs jautā, vai tiem, kas nav pusgadu pēc gada beigām iesnieguši atskaiti,
būtu jāpieņem kādi mēri.
Vilciņa atbild, ka viņasprāt būtu jāpieņem. šogad kritēriju tabulā tika atzīmēts 0.
Šīs nulles neko nedod. Priekšlikums būtu, ka nebūtu jāsaņem finansējums
nākamajā gadā.
2019.gada finanšu pārskats pielikumā. 1.Pielikums.
2. Revidenta ziņojums. Ziņo I.Liepiņa.
Šis ir visīsākais revīzijas ziņojums, revīzijas ziņojums ir visiem izsūtīts.
Vērš uzmanību, ka nesakrita protokolu skaits ar mājas lapā ievietoto skaitu. LAS
valdes sēdes ir noliktas katra mēneša pirmajā otrdienā, bet zinu, ka laiki tika
mainīti. Iesaka ievietot mājaslapā informāciju pirms katras valdes sēdes, kuras
laiks tiek mainīts.
Revīzijas ziņojums pielikumā. 2.Pielikums.
8. Biedru nauda no 2021.gada.
M.Vilciņa informē, ka līdzšinējās biedru naudas bērnu un jauniešu klubiem ir 30
EUR gadā, pārējiem 50 EUR gadā. Priekšlikums arī turpmāk saglabā esošās
biedru naudas.
Par - 14, pret - 0, atturas - 0. Jautājums pieņemts.

9. Debates par ziņojumiem, finanšu pārskats.
Debates ir notikušas.
10. Ziņojumu, 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšana.
Par - 14, pret - 0, atturas - 0. Jautājums pieņemts.
LAS prezidents M.Pietkevičs ierosina dot valdes darba vērtējumu: apmierinošs,
neapmierinošs.
Biedrības Remoss pārstāvis N.Hofmanis izsakās, ka brīdī, kad organizācijas rīko
sacensības, valde nav tā, kas rīko sacensības, bet viņa ir tā, kas seko līdzi
dokumentiem, vai viss notiek. Pēc pieredzes un salīdzinot, kā ir citur, piemēram,
Lietuvā, sacensībās ierodas valdes prezidents, kas sasveicinās ar visiem, aprunājas.
Arī mūsu sacensībās būtu patīkami redzēt kādu no valdes.
Traverss pārstāvis uzsver, ka nav darba von vades. Valdei jāmeklē nauda, bet
naudas nav.
Balso par valdes darba vērtējumu: apmierinošs, neapmierinošs.
Apmierinošs - 7, neapmierinošs - 2, atturās - 6.
Budžeta projekta apstiprināšana.
Budžeta projekts ir ticis apstiprināts attālinā kopsapulces balsojumā.
Reinbergs iepazīstina ar LAS 2020 gada budžets.
Informē, ka LOK ir sadalījusi savu 21 tūkst trijos atsevišķos maksājumos. 7 tūkst.
pamatdarbības nodrošināšanai; 5 tūkst. kā atbalstam pārejas periodā; 9 tūkst
jauniešu sagatavošanai olimpiādei Dakārā 2022.gadam, bet šī summa nav vēl
saņemta. Ir tikai solījumi. 1 tūkstosti administratīvo izdevumu naudu sadalam
pasākumiem.
Uzsvaru liek uz punktu iegūšanu par un to nozīmi finansējuma piesaistē. Visvairāk
dabū jauniešu sacensības, tad starptautiskās sacensības, tad tautas sporta
sacensības. Mums tie ir 10,075 punkti
Viens punkts 541 eiro. Jo vairāk biedri liks mūsu sadarbību, jo vairāk dabūsim
punktus.
Par starptautiskajiem sasniegumiem nopelnītais finansējums ir 2063 eiro. To
naudu var sadalīt organizācija pēc saviem ieskatiem LV sacensībām vai atbalstam
sacensībām. Valde lēma, ka šo naudu ir nopelnījis sportists un viņam šī nauda tiks
nākamā gadā atblastā.
Biedru nauda gadā veido 600 eiro.
Vilciņa informē par notikušo pasākumu naudām. Nauda ir saņemta. Bet ir jābūt
rēķinam, lai saņemtu un tā kā pasākums ir noticis, tad arī finanšu atskaitei. Jābūt ir
elektroniske parakstītai vai arī parakstītai un ieskenētai. Caur komisiju vai valdi ir
jāiesniedz oriģinālu.

Divu nedēļu laikā pēc sacensībām ir jāiesniedz finanšu atskaiti. Lūgums izmantot
pēdējās atskaišu formas. Finanšu atskaitei jābūt ir ienākušai līdz pirmajam nākošā
mēneša datumam, tad nākošie netiek pie savas naudas.
11. LAS Prezidenta vēlēšana:
Pietkevičs informē, ka LAS prezidents saskaņā ar statūtiem tiek ievēlēts uz 4
gadiem. LAS valde 2020.gada februāra valdes sēdē lēma, ka līdz 9.martam
ieskaitot, uz LAS oficiālo e-pastu bija jābūt iesūtītam biedrības pieteikumam par
prezidenta kandidātu. 10.marta LAS valdes sēdē tika iesniegts vienas organizācijas
pieteikums papīra formātā. M.Vilciņa piedāvā līdz ar to šo visu neņemt vērā un
uzskatīt, ka kandidāti LAS prezidenta amatam izvirzīti nav. Tāpēc šobrīd
vajadzētu izvirzit klātienē jaunus kandidātus.
Izvirza kandidatūru.
E.Šāblis izvirza M.Pietkeviču LAS prezidenta kandidatūrai. Kā priekšrocības
uzsver jau līdzšinējo darbu kā LAS prezidentam, sekmīgo LAS interešu pārstāvību
darbu LOK, u.c. kvalitātes.
11.1. LAS prezidenta kandidātu programmas, prezentācijas, vīzijas;
Pietkevičs piekrīt kandidēt.
Pietkevičs daļu pārmetumu savam darbam atzīst par pamatotiem. Sagaida šinī
darbā konkurenci, kuru neredz.
Šinī amatā solās darīt to pašu, ko līdz šim un saprot, ka ir lietas, kas jāuzlabo. Bet
ir lietas, kas tiek runātas vairākkārt, kā par komunikāciju ar LAS biedriem.
Uzsver, ka LAS ir 15 dalībnieku organizācija un katrai no tām ir savs viedoklis un
savas pretenzijas.
11.2. Debates par kandidātu programmām;
Biedrības Remoss pārstāvis N.Hofmanis jautā, ka sakot, ka strādās tāpat, varbūt tie
tāpat nevajadzētu. Gribētu dzirdēt punktum, ko varētu piedāvāt, lai mums viss
būtu, kā vajag.
Pietkevičs uzsver, ka ir gatavs runāt par iespējamām lietām. Par jauno valsts sporta
finansējuma sadali. Ir iespēja, ka no 2021.gada janvāra finansējums var būt stipri
tuvu nullei. Ja nebūs valsts finansējums, LAS būs zaudējusi savu jēgu.
Pietkevičs saprot, ka ir problēmas ar komunikāciju. Sapulces caur dažādiem
attālinātiem rīkiem notiek. Tām ir lila nozīme. Bet tajā pašā laikā biedni nav
nākuši ar savu problēmu klātienē. Arī diedri nemeklē šo kontaktu ar LAS.
Hofmanis jautā, vai, ja nebūs finansējums, nebūs sacensību?

Reinbergs atbild, ka jau tagad sacensības ir uz organizatoru pleciem. Tagad ir
jautājums, kuras no sacensībām ir produkts, kuru var pārdot.
M.Vilciņa izsakās par kandidātu programmu. Ja nav citu kandidātu, tad nevajag
mocīties. Ierosina atlikt pārvēlēšanu un šo jautājumu atcelt līdz brīdim, kad tas būs
nobriedis.
11.3. LAS prezidenta vēlēšanas.
LAS biedri izmantojot tiem iepriekš izdalītos balsošanas biļetenus un ņemot vērā
LAS statūtos noteikto aizklāto LAS prezidenta ievēšanas kārtību, veic savu izvēli
un nodod biļetenus balsu skaitītājam.
Par - 7, pret - 6, atturas - 0, nederīgs - 1.
LAS prezidents nav ievēlēts.
Balso par priekšlikumu M.Pietkevičam pildīt pienākumus līdz jaunām vēlēšanām.
Pilda pienākumus līdz jaunām vēlēsanām.
Par - 9, pret - 0, atturas - 5. Jautājums pieņemts.
Balso par priekšlikumu noteikt termiņu ārkārtas pilnsapulcei oktobrī: kandidātu
iesniegšana elektroniski līdz 2020.gada 15.septembrim ieskaitot, LAS ārkārtas
pilnsapulce ar vienu jautājumu par LAS prezidenta vēlēšanām tiek nozīmēta uz
2020.gada 8.oktobri.
Par - 14, pret - 0, atturas - 0. Jautājums pieņemts.

12. LAS nosaukuma iespējamā maiņa.
Jautājums tiek sadalīts divās daļās:
1. Vai
nepieciešams

mainīt

2. Iespējamie

LAS

nosaukumu;
nosaukumi.

Diskusijas par jautājumu.
Kāpšanas komisijas vadītājs Reinbergs pamato jautājuma aktualitāti. Kāpšanas
sports ir olimpiskais sporta veids un tas nav pārstāvēts nosaukumā. Kāpšanas
sports elk šo federāciju. Ir federācijas, kas tieši tāpēc ir mainījušas nosaukumu. Ja
mēs tagad stātos kāpšanas federācijā, tā būtu prasība, lai sporta veids ir
nosaukumā.
Pietkevičs iebilst, ka, ja mēs ņemtu starptautiskās kāpšanas sporta federācijas
biedru sarakstu, ir vēl vairāk organizāciju, kas nesaucas kā federācijas un
nosaukums nesatur norādi uz kāpšanas sportu.
Balso par jautājumu vai LAS ir maināms nosaukums.
Par - 3, pret - 8, atturas - 3. Jautājums nav pieņemts.

13. Citi jautājumi.
N.Reinbergs ierosina mēneša laikā alpīnisma komisijai izstrādāt jaunu nolikumu
un ievēlēt jaunu komisijas sastāvu, kur no esošiem komisijas locekļiem ne vairāk
kā 49%.
Balso par priekšlikumu.
Par - 10, pret - 4. Jautājums pieņemts.
Sapulce slēgta 2020 gada 12 jūnijā plkst. 20:30.
Sapulces vadītājs

M.Pietkevičs

Protokolēja

L.Miķe

