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

PILNSAPULCES PROTOKOLS
2021. gada 30. martā, pamatojoties uz Latvijas Alpīnistu savienības (LAS) prezidenta
N. Reinberga paziņojumu no 09.03.2021 Nr. 005 Par LAS pilnsapulci, tika sasaukta
un organizēta LAS ikgadējā 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: 2021. gada 30. martā plkst. 18:00
Vieta: ZOOM platforma

1. Mandātu komisijas ziņojums
Sēdē piedalās visi LAS 14 biedri, kuri pieslēgušies ZOOM tiešsaistes sapulcei:
1. Biedrība Traverss, pārstāv A. Bosiha;
2. Biedrība Kalnkāpēju sporta centrs, pārstāv N. Reinbergs;
3. BJC Daugmale, pārstāv G. Meļķe;
4. Biedrība Remoss, pārstāv N. Hofmanis;
5. BJC Rīgas skolēnu pils, pārstāv I. Liepiņa;
6. Biedrība Latvijas alpīnistu un ceļotāju asociācija, pārstāv M. Bušs;
7. Biedrība Latvijas Augstkalnu klubs, pārstāv G. Logina;
8. Biedrība sporta kāpšanas klubs Skala, pārstāv I. Grjazeva;
9. Biedrība Latvijas jaunatnes sporta tūrisma federācija, pārstāv N. Hofmanis;
10. Biedrība Sporta un industriālās kāpšanas asociācija, pārstāv S. Tabulēvica;
11. Biedrība Novadnieku attīstībai, pārstāv S. Plociņa;
12. Biedrība Atsaite, pārstāv D. Grīnvalde;
13. SIA R.A Serviss, pārstāv A. Balodis;
14. Biedrība sporta tūrisma klubs Kalva-doss, pārstāv M. Vilciņa.
Biedru kopsapulce tiek atzīta par pilntiesīgu un lemtspējīgu.
Papildus sēdē kā klausītāji piedalās:
1.
2.
3.
4.
5.

K. Apsēna;
V. Puriņš;
E. Šāblis;
K. Liepiņš;
L. Gruzīte.

2. Pilnsapulces atklāšana un vadītāja apstiprināšana
Par sēdes vadīšanu labprātīgi piesakās LAS prezidents N. Reinbergs, protokolē K.
Apsēna. N. Reinbergs aicina balsot par kandidātu apstiprināšanu.

Par - 13; Pret - 0 ; Atturas - 0. Jautājums pieņemts.
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
Balsu skaitīšanas komisijai labprātīgi piesakās LAS prezidents N. Reinbergs.
Tiek izvirzīts priekšlikums balsošanu veikt, nosaucot biedru pārstāvi un mutiski vai
rakstveidā ZOOM platformā apstiprinot balsi PAR / PRET / ATTURAS.
Visi piekrīt. Jautājums pieņemts

4. Darba kārtības apstiprināšana
LAS prezidents N. Reinbergs piedāvā apstiprināt darba kārtību, kas tikusi izsūtīta
biedriem e-pastā un ievietota LAS mājaslapā climbing.lv.
Papildus jautājumi nav iesūtīti. Sēdes vadītājs lūdz apstiprināt sēdes kārtību.
Par – 14; Pret – 0; Atturas - 0.
Jautājums pieņemts. Darba kārtība apstiprināta.

5. LAS prezidenta N. Reinberga ziņojums par 2020. gadu
N. Reinbergs atskaitās par laika periodu no 2020. gada marta līdz 2021. gada martam.
Par kāpšanas komisijas priekšsēdētāju N. Reinberga vietā ievēlēta L. Gruzīte. Sporta
tūrisma komisijā I. Puhovu nomainīja N. Hofmanis. Kopumā valdē nomainījies 40%
sastāvs.
Visu komisiju darbu ietekmē Covid infekcijas izplatība. Sacensības notika tikai 40%
apmērā no tā, kas bija ierakstīts plānotajā sacensību kalendārā. Vienlaicīgi ir arī
pozitīvas iezīmes pašreizējā situācijā, proti, 2020. gada LAS budžets ir bijis lielākais
kopš savienības dibināšanas. Kopējie ieņēmumi pāri 43 000,00 Eur, no kuriem
trešdaļa ir palikusi uz šo, 2021. gadu saistībā ar ierobežoto pasākumu norisi.
Kā pozitīvu ievirzi LAS prezidents norāda lielas iespējas tikties neklātienē. Tik aktīvi,
cik šobrīd, diskutējot par aktuālajām lietām, LAS nav iepriekš darbojusies. Martā
kopumā ir notikušas LAS 11 sapulces (komisiju, pilnsapulces) ZOOM platformā.
Gada laikā ir notikušas 1 ārkārtas pilnsapulce, 2 neklātienes pilnsapulces, 8 valdes
sēdes. Joprojām nelielas problēmas ar iepriekšējo valdes sēžu protokoliem - iztrūkst
protokoli gan no iepriekšējā prezidenta M. Pietkeviča, gan arī N. Reinberga laika.
Notikuši 14 no 34 pasākumiem jeb 41% no kopējiem plānotajiem pasākumiem.
Dalība neskaitāmās online sanāksmēs IFSC, IFSC Europe, LOK un LSFP.
Izmaiņas Alpīnisma komisijas sastāvā – tā papildināta ar vismaz 3 jauniem biedriem.
LAS prezidenta ieskatā Alpīnisma komisija kļuvusi atvērtāka. biedriem.
Ir izveidota atsevišķa apakškomisija Alpīnisma tehnikas noteikumu izstrādē.

Uz doto brīdi noteikts uzdevums komisijām izstrādāt stratēģiskos plānus. Bija plānots
pilnsapulcē tos prezentēt, bet uzdevums ir grūtāks nekā sākotnēji paredzēts. Process ir
sācies un katrai no komisijām ir savas ievirzes. N. Reinbergs cer, ka būs diskusijas
komisijās, un tas ļaus atrauties no ikdienišķajām lietām (sacensības, treniņi) un
palīdzēs izvirzīt nākotnes mērķus un saplānot budžetu.
Par sporta politikas pamatnostādnēm LAS ir aktīvi darbojusies, iesūtot savu viedokli.
Papildus noslēgts līgums uz 3 gadiem ar Global Rescue, kas nodrošina ceļotājiem
piekļuvi industrijas vadošajām medicīnas un drošības konsultācijām un evakuācijas
pakalpojumiem visā pasaulē.
N. Reinberga viedoklis par komisiju darbu. Pirmkārt, N. Reinbergs izmanto iespēju
regulāri pieslēgties komisiju sapulcēm, lai sekotu līdzi aktualitātēm. Izsaka šādu
viedokli:
1) Sporta tūrisma komisija – joprojām N. Reinbergam vismazākās pretenzijas.
Komisija strādā saliedēti savam mērķim, ļoti izsvērti.
2) Alpīnisma komisija – diemžēl jāturpina pagājušā gada stāsts par problēmām
alpīnisma komisijas darbā. Prieks, ka komisija papildināta ar jauniem
cilvēkiem, bet viņu idejas netiek uzklausītas. Komisija turpina savu ierasto
darbu, nedzirdot, ko valde lūdz izdarīt.
Par apakškomisiju alpīnisma tehniskas noteikumu izstrādei: N. Reinbergs saka
paldies visiem, kuri pieteicās un aktīvi piedalījās šajā apakškomisijas darbā.
Pēc strīdiem ir tapis rezultāts, kuru Alpīnisma komisija nenovērtē. N.
Reinbergs kritizē Alpīnisma komisijas rīcību pēc darba grupas iesniegtā
materiāla, izsūtot sagatavoto materiālu atkārtoti atsevišķiem pārstāvjiem ar
lūgumu iesniegt jaunus komentārus. Uzskata, ka šāda rīcība liecina par to, ka,
iespējams, noteikumi netiks pabeigti vispār.
3) Kāpšanas komisija – N. Reinbergs pats aktīvi seko līdzi un piedalās kāpšanas
komisijas darbā. N. Reinbergs prezentē apkopotos vērtējumus par kāpšanas
sporta komisijas darbu, kas novērtēts skalā no 1-10. N. Reinbergs ir
apmierināts ar Kāpšanas komisijas darbu. Izsaka pateicību L. Gruzītei par
ieguldīto laiku un pūlēm.
N. Reinberga apkopotie izaicinājumi LAS turpmākajiem gadiem:
Budžets;
Neapgrūtināt sevi ar lieku birokrātiju, mūs nav tik daudz;
Saskatīt kopējo un aktuālo, ieklausīties;
Cilvēku resurss;
Augt caur / līdz ar sporta veida attīstību;
Ziedot daļu savu resursu kopīgai lietai, lai tā paceltos un caur izaugsmi mēs
atgūtu investētos līdzekļus;
7) Tapt pamanītiem.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

N. Reinbergs sagatavojis un apkopojis arī darba vērtējumu par LAS darbu. Vidējais
rādītājs LAS 6.2 balles. Vērtējumā iekļauti arī iesūtītie anonīmie komentāri par
sabiedrības viedokli attiecībā par LAS darbu.

N. Reinbergs norāda uz 2 brīvprātīgām vakancēm: Grāmatvedis un PR un web /
sabiedrisko attiecību cilvēks. Šīs vakances steidzami nepieciešamas, lai LAS varētu
uzlabot savu darbību un attīstīt norādītos mērķus.
Noslēgumā N. Reinbergs izsaka vislielāko paldies visiem, kuri 2020. gadā ir
iesaistījušies un popularizējuši LAS vārdu, organizējot un piedaloties sacensībās un
citos darbos.

6. Komisiju vadītāju ziņojumi
Alpīnisma komisijas vadītājs E. Šāblis
Kas ir paveikts:
1) Komisijas nolikums ir izstrādāts , nav apstiprināts LAS valdē;
2) Sacensību kalendārs ir sastādīts rudenī, bet daļa no tām diemžēl ir atliktas.
Tiks plānotas pēc Covid ierobežojumu atcelšanas.
3) Ir šobrīd uzsākta sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas alpīnisma asociāciju
pārstāvjiem.
4) Notikušas 3 sacensības, no kurām vienas ir Latvijas čempionāts, kas pārcelts
no jūnija uz septembri.
5) Notika viens seminārs (pirmā daļa) par inventāra inovācijām. Otrā daļa
plānota tuvākajā laikā atkarībā no iespējām to rīkot klātienē.
6) Kalnos kāpšanas noteikumi un tiesnešu sertifikācijas noteikumi – šo
dokumentu virzība nav novērojama jau ilgstošu laika periodu. Jādomā, kā
attīstīt.
7) Par stratēģisko plānu – nav skaidrība, vai īsti vajadzīgs, bet vienlaikus nav
slikti, ja tāds tiks izstrādāts.
8) Par alpīnisma sacensību tiesāšanas noteikumiem – E. Šāblis lika lielas cerības.
Galvenā problēma bija komisijas domstarpības. Noteikumu izstrādes mērķis
bija gatavot noteikumus, lai droši varētu kāpt kalnos.
E. Šāblis atsakās no komisijas izvirzītā amata turpināt ieņemt komisijas priekšsēdētāja
amatu.
Piekrīt N. Reinberga iepriekšējo pilnsapulču ierosinājumam mainīt LAS nosaukumu.

Diskusijas pēc ziņojuma.
G. Meļķe pateicas par E. Šābļa paveikto darbu.
N. Reinbergs uzdod jautājumu: kas LAS Alpīnisma komisijai būtu jādara nākotnē?
E. Šāblis: LAS nav vienota. Alpīnisma tehniskas noteikumi ir stipri līdzīgi sporta
tūrisma noteikumiem, būtu jāapsver iespēja tos apvienot. Otrkārt, ir ļoti daudz
biedrības, kas neorganizē nevienas sacensības – visām biedrībām vajadzētu domāt par
nākotnes sadarbību. Tas pats attiecas uz alpīnisma pasākumiem, kas šobrīd nenotiek.
Visbeidzot, nepieciešams uzlabot mājaslapu, lai zinātu, kur meklēt informāciju, kā arī
domāt par alpīnisma instruktoru sertificēšanu, kam būtu nākotnē jāatvēl līdzekļi.

Kāpšanas komisijas vadītāja L. Gruzīte
Pirmkārt, L. Gruzīte pateicas par uzticību, vadot LAS kāpšanas komisijas darbību.
Pievienojas N. Reinberga iepriekš minētajam par kāpšanas komisijas darbu 2020.
gadā.
Atzīst, ka Covid laikā ir samazinājušās aktivitātes.
Par birokrātiskajiem darbiem L. Gruzīte uzskata, ka ir nepieciešamas kopīgas
vadlīnijas, kas būtu jānosaka attiecībā uz visām LAS komisijām.
Par sacensībām norāda, ka pagājušajā gadā izdevās noorganizēt gan Latvijas
čempionātu grūtajā kāpšanā, gan boulderingā, kas nodrošināja arī atsevišķiem
kāpšanas komisijas pārstāvjiem būt Rīgas izlases sastāvā.
No brīža, kad tika atļauti treniņi izlases dalībniekiem, tiek rīkoti aktīvi kopīgie klubu
treniņi. Tas nodrošina iespēju pārredzēt visus dalībniekus, problēmu jautājumus, pie
kā vajadzētu papildus strādāt. Norāda uz Latvijas izlases treneru J. Koževņikovas un
R. Ruģēna ieguldīto darbu.

Sporta tūrisma komisijas pārstāvis N. Hofmanis
N. Hofmanis, pārstāvot sporta tūrisma komisiju, atskaitās par 2020. gadu.
Sporta tūrisma komisija darbojas 5 cilvēku sastāvā.
2020. gadā notika 7 sporta tūrisma komisijas sēdes. Salīdzinot, 2019. gadā notika 3
sēdes, šogad arī ir bijušas jau 3. Domāju – visi piekritīs, ka attālinātā režīmā sēdes ir
vieglāk organizēt un visiem satikties pie datora, lai pārrunātu plānotās aktivitātes.
No 2020. gada aktivitātēm varu minēt šādus pasākumus: Gada sākumā norisinājās
2019.g. kopvērtējuma apbalvošanas pasākums, kas tika rīkots sadarbībā ar KSK.
Komisijas ieskatā šis apbalvošanas pasākums ir visnotaļ veiksmīgs un labi iedzīvināta
pēdējo gadu tradīcija.
Otrkārt, septembrī tika organizēts seminārs, kura galvenais mērķis bija visiem
treneriem un sacensību organizatoriem precizēt sacensību noteikumus un radīt vienotu
izpratni par tiem. Seminārā dažādu organizāciju pārstāvji gan strādāja ar noteikumu
redakcionālo uzlabošanu, gan praktiski atsvaidzināja zināšanas par dažādu sporta
tūrisma elementu ierīkošanu un pareizu veikšanu, kā arī precizēja iespējamās
neskaidrības tiesāšanā.
Komisijas ieskatā seminārs aizvadīts ļoti veiksmīgi un tajā gūtie secinājumi noderēs
arī turpmākajā komisijas darbībā.
Diemžēl, līdzīgi kā citos sporta nozares pasākumos, no kopējā sacensību plāna, kurā
ietilpa 5 sacensības, bija iespējams organizēt notika tikai vienas. Tā rezultātā arī
komisija pieņēma lēmumu par gada kopvērtējuma atcelšanu.

Salīdzinoši, komisija ir informēta, ka daudz kur ārzemēs sacensības tomēr notika
(piemēram, Lietuvā, Ukrainā un Baltkrievijā), bet epidemioloģiskās situācijas dēļ,
protams, mūsu sportisti tajās piedalīties nevarēja.
Izņēmums – 2020. gada sākumā, kad vēl nebija stingru ierobežojumu attiecībā uz
pārvietošanos, uz sacensībām Lietuvā, Akadēmijā devās 3 klubi: RSP, Misa un Sēja.
Latvijas Kausa 1. posma (un vienīgā) sacensībās Misas vidusskolā piedalījās 27
komandas (117 dalībnieki).
2020. gadā bija plānota Latvijas izlases dalība starptautiskās sacensībās, tomēr
epidemioloģisko ierobežojumu dēļ arī šis pasākums izpalika, kā rezultātā izlase
faktiski nekur nestartēja.
Bija paredzēts pilnveidot esošos sacensību noteikumus, ņemot vērā arī alpīnisma
tehnikas sacensību noteikumus un saskaņot tos, lai nav pretrunu.
Mums vēl nav izdevies panākt sporta tūrisma atzīšanu par sporta veidu.
Ir rakstīti daudz un dažādi iesniegumi LSFP, tomēr līdz šim nav rakstiskas atbildes
par LSFP oficiālo lēmumu.

Diskusijas pēc ziņojuma.
G. Meļķe uzdod jautājumu: vai pareizi saprot, ka par sporta tūrisma kā sporta veida
atzīšanu pēdējā informācija sūtīta tikai 2019. gadā?
M. Vilciņa atbild: šis jautājums tiek virzīts no LAS puses. Pēdējā saruna bija 2020.
gadā ar Sporta federācijas pārstāvi. Jautājums joprojām ir neskaidrs un oficiālas
atbildes nav. Ir izdarīts maksimāli viss, bet no sporta federācijas nav oficiālas atbildes.
Ir saziņa arī ar Ekonomikas ministriju, bet faktiski šis jautājums šobrīd ir procesā.

7. LAS 2020. gada finanšu pārskats (M. Vilciņa). Revidenta I. Liepiņas
ziņojums.
M. Vilciņa: Vispirms mazliet vēlas papildināt iepriekšējos runātājus no atskaišu
puses. LAS apvieno 14 juridiskos biedrus. 2020. gada sezonā Latvijas pārstāvji
piedalījušies 1 Eiropas čempionātā. Visi skaitļi attiecībā par noorganizētajiem
pasākumiem ir kritušies.
Par Finanšu pārskatu.
2020. gadā kopumā ieņēmumi - Eur 45 024,00, kas sastāv no:
1)



2)
3)

No Latvijas Sporta federāciju padomes:
Eur 13 138,00 sacensību, pasākumu un darbības nodrošināšanai;
Eur 607,00 semināram;
Eur 18 604,00 Covid radīto seku likvidēšanai un LAS atbalstam.
Latvijas Olimpiskās komitejas dotācija Eur 12 000,00;
Biedru iemaksas – ikgadējā biedru nauda – Eur 580,00;

4) Dalības maksas sacensībām un pasākumiem (semināriem, sertifikācijām) –
Eur 95,00;
5) Ziedojumi: Eur 0,00.
2020. gada izdevumi – Eur 33 086,00, kas sastāv no:
1) IFSC biedru naudas nomaksas un licences, dalības maksas – Eur 3327,00;
2) Administratīvie un prezentācijas izdevumi (bankas komisijas maksas, www
domēns, UR) – Eur 1554,00;
3) Sacensību organizēšanai un nodrošināšanai – Eur 9797,00;
4) Līdzdalības nodrošināšanai Starptautiskās sacensībās (Eiropas čempionātā) –
Eur 2701,00;
5) No ziedojumiem – 0 Eur;
6) Semināru organizēšanai – Eur 2029,00;
7) Inventāra iegādei (ilgtermiņā), izlases tērpi – Eur 6795,00.
Kopējā ieņēmumu – izdevumu starpība 2020. gadā = Eur 11 938,00.
Atlikums kontā Eur 33 326,00 (t.sk. 2021. gada sākumā Eur 3113,00 nomaksātais no
LOK dotācijas par 2020. gada rēķiniem).

Diskusija par biedru finanšu un aktivitāšu atskaitēm.
M. Vilciņa atgādina, ka, saņemot finanses, biedriem ir pienākums 2 nedēļu laikā no
finanšu saņemšanas atskaitīties. Papildus katra gada noslēgumā jāiesniedz arī
aktivitāšu atskaite, uz kā pamata tiek sagatavota LAS atskaite, kas tiek iesniegta
Latvijas Sporta federāciju padomē un no tās atkarīgs piešķirto dotāciju apmērs.
E. Šāblis: Izsaka pateicību par Māras sagatavotajām atskaitēm. Komentārs par naudas
izdali pēdējā brīdī – vai būtu iespējams ieskaitīt sacensību naudu savlaicīgāk šajā
Covid laikā.
N. Reinbergs komentē: Uz doto brīdi ir LAS lapā pieejams prognozētais sacensību
kalendārs. N. Reinbergs uzskata, ka nav pareizi skaitīt naudas līdzekļus par
sacensībām, par kurām nav skaidrs, vai tās vispār notiks. Otrkārt, jāņem vērā, ka nav
pareizi rīkot sacensības nākamajā dienā pēc ierobežojumu atcelšanas, jo cilvēki
vienkārši šobrīd pusgadu nav trenējušies. Šādu sacensību rīkošana ir bezjēdzīga.
M. Vilciņa: Parasti, pamatojoties uz sacensību kalendāro plānu, tiek rezervēta nauda
iepriekšējā mēnesī pirms sacensību organizēšanas. Naudas kavēšanās mēdz būt tādēļ,
ka iepriekšējās naudas saņēmēji neiesniedz laicīgi atskaites. Papildus pagājušā gada
nogalē vairākas sacensības nenotika, bet biedrības saņēma finansējumu balvu iegādei,
kas novirzīta uz šo gadu. Arī atsevišķas komisijas plānojusi naudu sacensībām no
Covid papildus līdzekļiem. M. Vilciņa vēlreiz atgādina par nepieciešamību laicīgi
iesniegt atskaiti par finanšu līdzekļu izlietojumu.
A. Bosiha: Par kādiem semināriem tika veltīti Eur 2000,00?

M. Vilciņa: Semināri, kas tika organizēti par inventāra inovācijām – inventārs tika
iepirkts.
N. Reinbergs papildina: Kāpšanas seminārs, kas tika organizēts gada sākumā.
Revidenta I. Liepiņas ziņojums.
Statūtos ir ierakstīts, ka revidentam ir jābūt. No vienas puses tas ir labi, no otras puses
līdzīga veida organizācijās revidenti ir 3 cilvēku sastāvā.
LAS nav pakļauts zvērināta revidenta priekšnoteikumiem – līdz ar to būtu
apspriežams jautājums par Statūtu grozījumu izdarīšanu, izņemot šādu amatu vispār
vai to nosakot 3 cilvēku sastāvā. Ja tiek veidota, revīzijas komisijā jābūt pārstāvim ar
grāmatvedības vai revīzijas zināšanām.
Ar katru gadu LAS ieņēmumi palielinās, bet joprojām grāmatvedību var veikt
vienkāršā ierakstā. I. Liepiņa uzsver nepieciešamību meklēt grāmatvedi.
Juridiski par visu atbild valde un valdes priekšsēdētājs, tai skaitā par pagājušo gadu
tie, kas tajā bija, bet šobrīd vairs nav.
Ir sagatavots revīzijas ziņojums, norādot, kādi finanšu dokumenti ir apskatīti. I.
Liepiņa norāda uz atsevišķiem dokumentiem ar trūkumiem, kas jānovērš (parakstu
trūkums).
Revīzijas ziņojumā I. Liepiņa ir sagatavojusi arī pāris ieteikumus gadījumā, ja netiek
organizēta grāmatvedība:
1) Aktualizēt biedrības grāmatvedības organizācijas dokumentus, īpaši saistībā ar
elektronisko dokumentu glabāšanu un aprites kārtību, inventāra nodošanu
bezatlīdzības lietošanā u.c.;
2) Atskaites par komandējumiem. Ieteikums – izstrādāt vienotu, viegli saprotamu
un aizpildāmu komandējuma atskaiti, kuru pievienot pie komandējuma
izdevuma avansa norēķina;
3) Valdei izpētīt 2020. gada reālo finanšu līdzekļu sadalījumu dažādos
šķērsgriezumos, piemēram, analizējot finanšu līdzekļu sadalījumu starp
organizācijas pārstāvētajiem sporta veidiem, procentuālo starpību starp tautas
un augstu sasniegumu sportot, mārketinga aktivitātēm u.tml. Ņemot vērā, ka
finanšu līdzekļi ir tik, cik viņi ir – pārskatīt, vai tas atbilst biedrības kopīgiem
mērķiem un izvirzītajām prioritātēm, plānojot nākošā gada budžeta
sadalījumu.
Apkopojot, revidenta ieskatā ir atsevišķi jautājumi, pie kā piestrādāt, bet kopumā
lielas problēmas netiek konstatētas.
Diskusija par revidenta ziņojumu.
G. Meļķe: Piekrīt, ka ziņojumā norādīti ļoti daudz riski. Ieteiktu, ka ir cilvēks, kas
pārskata katru gadu šos riskus. G. Meļķe norāda uz nepieciešamību domāt par
grāmatvedības pakalpojumiem, jo, atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem, arī uz
biedrībām būs attiecināms pienākums nodrošināt sertificēta grāmatveža pakalpojumu
esamību.

E. Šāblis: Pateicas par ieguldīto darbu. Vajadzētu veidot lietu nomenklatūru (atsaucas
uz personīgo pieredzi par pieprasījumiem no valsts pārvaldes iestādēm).
N. Reinbergs: E. Šābļa norādītā nomenklatūra nav saistīta ar revidenta ziņojumā
norādītajām problēmām.

8. 2020. gada finanšu pārskata un revidenta ziņojumu apstiprināšana
Par – 13; Pret – 0; Atturas - 1. Jautājums apstiprināts.

9. LAS 2021. gada budžeta projekts (t.sk. Biedru nauda no 2022. gada)
No LOK saņemti Eur 6000,00 un, iespējams, ka vairāk nebūs. Uz jautājumu par
papildus finansējumu LOK neatbild. Sadalījums:
1) IFSC Europe biedru nauda 2021 - Eur 300,00
2) LV izlases pārbaudes sacensības 3gb - Eur 1089,00
3) LV jauniešu un pieaugušo izlases līdzfinansējums startiem EK, EČ attiecībā
50/50 - Eur 4611,00.
No LSFP saņemti Eur 15 050,00 , kas sastāv no:
1) Eur 1644,00 Augstu sasniegumu sportam;
2) Eur 13 406,00 sporta pasākumu, semināru, dalībai starptautiskos pasākumos.
LAS valdes sēdē pieņemti principi, kā nauda tiks sadalīta. Principi:
1) LSFP piešķirots līdzekļus sadalīt 2021. gadā paredzētajām sacensībām un
semināriem, atbilstoši publicētajam 2021. gada sacensību kalendāru;
2) Sadali veikt, ņemot vērā 2019. gada kritēriju tabulu, izņēmums pasākumi, kuri
pirmo reizi notikuši 2020. gadā, kuriem par pamatu ņemtu 2020. gada datus;
3) Par līdzekļu sadali par nenotikušām sacensībām lemj komisijas ietvaros
(piemēram, nav notikušas sacensības alpīnisma tehniskā, naudas izlietojumam
priekšlikumus sagatavo alpīnisma komisija);
4) Neizmaksāt naudu par 2021. gadā nenotikušām sacensībām;
5) Neizmaksāt naudu individuāliem klubiem par inventāra iegādi no Covid
naudām un LSFP 2021. gadā piešķirtajiem līdzekļiem;
6) Komisijām pārskatīt Covid naudu izlietojuma plānojuma.
Diskusija par 2021. gada budžeta projektu.
E. Šāblis komentē: Alpīnisma komisija jau izlēma, kā finansējumu sadalīt. Neatbalsta
ideju par kopīga inventāra iegādi.
I. Liepiņa komentē: Nedomā, ka ir problēma nogādāt inventāru pat, ja organizācijas
atrodas dažādās Latvijas vietās.
M. Vilciņa komentē: Pēdējā alpīnisma komisijas sēdē lēma jautājumu par finansējuma
sadali, viedokļi atšķīrās. Bija lūgums aptaujāt biedrus, kā dalīt līdzekļus. Līdz 22.

martam (noteiktais datums) bija plānots saņemt biedru ieteikumus. Minētā informācija
rakstīta protokolā. Viedoklis, kas tika nosūtīts LAS valdei, netika akceptēts komisijā.
N. Reinbergs lūdz apstiprināt 2021. gada budžetu un LAS valdes pieņemtos principus,
balsojot:
Par – 14; Pret – 0; Atturas - 0. Jautājums apstiprināts.
10. LAS Valdes locekļa vēlēšanas (Alpīnisma komisijas vadītājs): kandidātu
izvirzīšana, kandidāta AK vīzija, jautājumi-atbildes, vēlēšanas.
N. Reinbergs informē, ka iesākumā jānobalso par Alpīnisma komisijas pašreizējā
priekšsēdētāja E. Šābļa atcelšanu, ņemot vērā, ka kopš pilnsapulces, kurā viņš tika
ievēlēts, pagājuši 4 gadi un pilnvaru termiņš beidzies. Turklāt E. Šāblis atteicies no
izvirzītā Alpīnisma komisijas mandāta atkārtoti ieņemt komisijas priekšsēdētāja
amatu. N. Reinbergs aicina balsot par E. Šābļa atcelšanu:
Par – 14; Pret – 0; Atturas - 0. Jautājums apstiprināts.

N. Reinbergs informē, ka līdz 23. martam bija izvirzīts E. Šāblis, kurš šodien
pilnsapulcē ir attiecies. Tāpat biedrība Traverss ir izvirzījusi Valdi Puriņu
(apstiprināts no LAS valdes).
Papildus pirms kopsapulces saņemts Biedrības LACA pieteikums par Mārtiņa Buša
kandidatūru.
N. Reinbergs aicina balsot, apstiprinot abus kandidātus:
Par – 14; Pret – 0; Atturas - 0. Jautājums apstiprināts – divi kandidāti.
Kandidātu debates:
Mārtiņš Bušs: iepazīstina ar sevi kā aktīvu alpīnistu, kurš gatavs darboties arī
turpmāk alpīnisma komisijā. Uzskata, ka nepieciešams jauns darba spēks, lai attīstītu
LAS Alpīnisma komisiju. Uzskata, ka vajadzētu apstiprināt jau ilgstoši veidotos
Alpīnisma tehnikas noteikumus, piekrīt, ka nepieciešami labojumi, bet vēlas šo
jautājumu sakārtot un tos virzīt uz LAS valdi. Piekrīt, ka nepieciešams veidot tiesnešu
sertifikāciju, turklāt visos trīs sporta veidos. Neredz kardināli lielas atšķirības visos
trīs sporta veidos, uzskata, ka būtu nepieciešami vienoti tiesnešu noteikumi. Šobrīd
vēlētos aktualizēt un ieviest lietderīgāku kāpienu datubāzi, kas pieejama visiem LAS
biedriem. Uzskata, ka Latvijas alpīnisma čempionāts (atskaišu čempionāts) ir
novecojis un ir nepieciešams veidot jaunu formātu kā kalnos izieto maršrutu un
sacensību rezultātu apkopojumu un apbalvojumu pasākumu. Nevēlētos šķelt sporta
veidus LAS ietvaros, drīzāk tos apvienot, jo liela daļa pārstāvju darbojas vairākos
LAS pārstāvētajos sporta veidos. Uzskata, ka jāvirza visa LAS virzība, nevis viena
konkrēta sporta veida attīstība Latvijā.
Valdis Puriņš: iepazīstina ar sevi, minot, ka saistīts ar LAS bija 2008. gadā, kad tajā
aktīvi darbojās. Svarīgākās lietas: neko labu nelikvidēt, iesākto pabeigt. Alpīnisma
komisijas virsuzdevumu redz kā vēlēšanos apvienot un strādāt priekš tiem cilvēkiem,

kas vēlas kāpt reālos kalnos. Par reformām min virzību prom no noteiktām
procedūrām, ko ir formāli jāpilda, bet vairāk koncentrēties uz projektiem, kas vērsti
uz alpīnisma attīstību. Viena no galvenajām lietām būtu runāt ar cilvēkiem, kas grib
kāpt kalnos, un tādi cilvēki ir vairāk, nekā LAS pašreiz apvieno. Kā misiju redz:
1) Alpīnisma komisiju, kas pastāv, lai atbalstītu visus Latvijas alpīnisma klubus,
kuri apmāca, trenē un ved cilvēkus kalnos;
2) Alpīnisma komisija veicina alpīnisma sasniegumu līmeņu izaugsmi;
3) Alpīnisma komisija koordinē klubu sadarbību, kur nepieciešams, un veicina
labās prakses apmaiņu starp tiem;
4) Alpīnisma komisija aktīvi sadarbojas ar valsts institūcijām un strādā, lai
piesaistītu atbalstītāju naudu kalnu projektiem;
5) Alpīnisma komisija pilda klubu atbalsta funkciju, nevis vadības funkciju;
6) Alpīnisma komisija sadarbībā ar klubiem izstrādā nepieciešamos normatīvos
dokumentus.
Kā vīziju norāda dinamisku un interesantu kopienu, kurai cilvēkiem gribas piederēt
tikpat lielā mērā kā kāpt kalnos. Minimums formalitāšu, maksimums darbības un
atraktīvs tēls.
Kā ilgtermiņa mērķus norāda:
1) Atbalstu finanšu piesaistīšanā un valsts institūcijām;
2) Izaugsmi – darbības jēgu nosaka tas, vai tā veicina alpīnisma sasniegumu
līmeņa kāpumu;
3) Iesaiste – palielināt pārstāvniecību;
4) Publicitāte – radīt un proaktīvi piedāvāt mediju saturu;
5) Sadarbība – veicināt visa veida sadarbību starp klubiem, kuri ir LAS biedri un
aktīvo, dinamisko ceļojošo sabiedrību.
Mērķi:
1) Sponsoru meklēšana AK sasniegumu mērķprogrammām. Atbalstītāju kluba
izveidošana. Mērķis piesaistīt vismaz 2x vairāk naudas nekā AK saņem no
LAS.
2) Vienotas pamata apmācības programmas saskaņošana;
3) Latvijas alpīnisma čempionāta nepieciešamības izvērtēšana. Gada noslēguma
formāta maiņa – Kalnu festivāls- Gada galvenais pasākums visiem, kuri kāpj;
4) Alpīnisma brīvprātīgā instruktora labās prakses vadlīniju izstrādāšana.
Piemēram, nepieciešamā pieredze, prasmes;
5) Brīvprātīgo tiesnešu bāzes izveidošana. Tiesāšanas noteikumu apstiprināšana;
6) Grantu programmas izveidošana, vairāku ilgtermiņa sasniegumu programmu
noformulēšana;
7) 4 apmācību semināri;
8) Mediju stratēģijas izveide. Ģenerēt publicitātes notikumus. Darbs ar
sociālajiem tīkliem;
9) Piesaistīt vismaz 2 jaunus klubus vai organizācijas gadā. Izstrādāt dalībnieka
ieguvuma portfeli;

10) Tikt skaidrībā ar sporta klašu sistēmas uzturēšanas rutīnu (sadarbība ar
klubiem)
11) Reformēt atskaišu iesniegšanas sistēmu. Viegla online sistēma kāpienu
pieteikšanai, un standartizētai atskaitei ar pozitīvu motivāciju;
12) Sākt veidot LAS atbalstītas augstkalnu un tehniskās komandas, apzināt
potenciālos dalībniekus;
13) Sākt veidot Latvijas alpīnistu sasniegumu reģistru – virsotnes, jauni maršruti,
pārgājieni. Apkopot informāciju par Latvijas 8000m ekspedīcijām;
Šī nav gatava stratēģija. Norāda, ka stratēģiju veidos pēc pārrunām ar klubiem, lai
saprastu, uz ko gatavs doties katrs klubs, kas nodarbojas ar alpīnismu.
Jautājumi, komentāri, diskusija:
K. Liepiņš: Paldies Valdim - tas ir labākais, interesantākais un konkrētākais ideju un
priekšlikumu “portfelis”, kāds LAS un Latvijas alpīnisma sakarā ir dzirdēts visu
iepriekšējo 15 gadu laikā!
A. Bosiha: Lūdz izstāstīt abus kandidātus par saviem sasniegumiem kalnos.
V. Puriņš: lielākais sasniegums Konkuru smaile. Jau vairāk kā 10 gadus nav bijis
augstkalnos. Ir kāpis augstkalnus kopā ar O. Silinu. Pēdējā laikā kāpj Kazbekā. Ļoti
vēlētos strādāt pie augstkalnu komandas izveides.
M. Bušs: nav tik iespaidīgi sasniegumi, bet ir kāpis Alaudina smaili 4B. Cer, ka
lielākie un nozīmīgākie kāpieni vēl priekšā.
A. Bosiha: jautājums M. Bušam – kāda ir vīzija par nākotni kalnos?
M. Bušs: redz nākotni šeit Latvijā sacensību formātā un piekrīt V. Puriņa izstrādātajai
vīzijai par to, kas būtu pilnveidojams LAS alpīnisma komisijā.
E. Šāblis: jautājums V. Puriņam – vai nebūs domstarpības starp tiem, kuri vēlas iet uz
augstkalniem un tiem, kas vēlas tehnisko alpīnismu? Vai līdzekļi netiks novirzīti tikai
augstkalnu ekspedīcijām?
V. Puriņš: atzīst, ka nav izcils tehniskais alpīnists, bet redz alpīnisma komisiju kā
veidu, ar ko iesaistīt klubus alpīnisma aktīvā darbībā.
E. Šāblis: jautājums V. Puriņam – kā redz apmācības kursu attīstību jaunajiem
alpīnistiem? Latvijas problēma ir instruktori.
V. Puriņš: Tajā mirklī, kad būs cilvēki, kas grib darboties, tiks veicināta arī kāpšana
kalnos. Cilvēki sāk kāpt kalnos un, ja vēlas darboties tālāk, atradīs kādu iespēju, pie
kā Latvijā mācīties. Netic, ka, apmācot instruktorus, pēkšņi radīsies cilvēku masa, ko
šiem instruktoriem vest kalnos.
E. Šāblis: jautājums V. Puriņam – kā ar Latvijas problēmu par alpīnisma
instruktoriem?
V. Puriņš: Netic, ka, apmācot instruktorus, pēkšņi radīsies cilvēku masa, ko šiem
instruktoriem vest kalnos.

I. Liepiņa: Ja RSP trenē jauniešus, tad no AK gribētu redzēt mehānismu, kā jaunietim
turpināt savu attīstību (meklēt citu klubu, citas alternatīvas). Kāds būtu mehānisms, kā
pāriet no jauniešiem un pieaugušo sportu?
V. Puriņš: Ideāli, ja LAS varētu nodrošināt 3 līmeņu apmācību kursus, kā to dara
alpīnisma lielvalstis.
E. Šāblis: no LACAS šobrīd, kur pabeiguši pirmo apmācību, aiziet pie O.
Mirošņikova un Traversa klubu.
G. Meļķe: vai nav tā, ka šī programma ir paredzēta tikai attīstībai, līdz ar to zemāka
līmeņa sportisti paliks novārtā?
V. Puriņš: LAS AK uzdevums ir strādāt, lai visi cilvēki nāk uz LAS un tālāk piedāvāt
konkrētu apmācības programmu (caur klubiem vai citādā veidā). AK galvenais
komisijas uzdevums ir, pirmkārt, piesaistīt cilvēkus, un, otrkārt, veicināt sasniegumus.
G. Meļķe: Kāda sadarbība tiks veicināta ar valsts pārvaldes institūcijām un kādos
jautājumos?
V. Puriņš: Ir gatavs meklēt kontaktus, ar ko sazināties, lai virzītu jautājumus par LAS
attīstību. Piemēram, varētu iet uz IZM, lai piesaistītu finansējumu veidot mācību
materiālus kalnos, ko vēlāk publicēt skolēniem mācību procesā.
G. Meļķe: Kāda ir attieksme pret alpīnisma sacensību noteikumiem – tikai kā
sacensību noteikumiem vai kā garants drošībai arī kalnos?
V. Puriņš: Redz, ka noteikumiem jābūt harmonizētiem. Sacensībās ir tiesneši, kas var
kontrolēt pasākumu, bet kalnos tādu nav. Nevar uzlikt noteikumus kalnos, jo tos nevar
nokontrolēt.
M. Bušs: Alpīnisma tehniskas sacensību noteikumi ir kā pamats drošai pārvietošanās
kalnu videi. Šie noteikumi ir garants, ka droši var atgriezties mājās.
K. Apsēna: Ko Jūs darītu, ja es kā sacensību organizators zvanītu vēlā vakara stundā
dienu pirms sacensībām un teiktu, ka ir notikusi tehniska problēma, piemēram, ar
tiesnešiem. Kāda būtu Jūsu rīcība un attieksme?
V. Puriņš: Kā AK priekšsēdētājs zvanītu zināmajiem cilvēkiem un mēģinātu runāt,
palīdzēt. Pats nāktu drošināt.
M. Bušs: Vispirms prasītu, kādās pozīcijās tiesneši ir pazuduši (laika mērītāji /
distanču priekšnieki). Mēģinātu palīdzēt atrast citus cilvēkus no malas, kas zināmi, kā
lietderīgi palīgi. Ieteiktu pārorganizēt tiesnešus.
N. Reinbergs aicina balsot par kandidātiem:
Par V. Puriņu: 13 balsis
Par M. Bušu: 0 balsis
V. Puriņš ievēlēts ar 13 balsīm PAR, 1 atturoties par LAS Alpīnisma komisijas
priekšsēdētāju.

11. Citi jautājumi.
Vērtējums par valdes darbu – N. Reinbergs norāda, ka fenomenāls, ņemot vērā
ZOOM sapulces. Visi apstiprina.
Par biedru naudām – LSTJF kā viens no biedriem, kas saņem trešdaļu no LAS
budžeta, bet vienlaikus iemaksā biedru naudu ar visiem vienādā apmērā (Eur 30,00 kā
jauniešu organizācijas pārstāvji).
M. Vilciņa: par šo precizējot, norāda, ka biedru naudām no sporta tūrisma puses
maksā 4 LAS biedri, ne tikai LSTJF.
I. Liepiņa: vajadzētu paskaitīt, ar kādiem cilvēku resursiem katra no organizācijām
pārstāv. Ja ir kopīgs lēmums par dalības maksu celšanu, tad ir jādomā virziens, kādā
veidā noteikt biedrību biedru naudas apmēru.
A. Bosiha: Kur sporta tūrisms šobrīd Latvijā parādās? Tie ir kalnu pārgājieni?
M. Vilciņa: kājinieku pārgājieni, pārgājieni kalnos.
M. Bušs: Kāpēc daļa maksā Eur 50,00, bet citi Eur 30,00 kā biedru dalības maksu?
N. Reinbergs: Eur 30,00 dalību maksa noteikta jauniešu biedrībām.
N. Reinbergs: Uzskata, ka, ja nav īsti citu priekšlikumu, tad ir jāpaliek, kā ir.
E. Šāblis: Uzskata, ka nepieciešams palielināt biedru dalības maksu atsevišķos
gadījumos, piemēram, LSTJF.
A. Balodis: Kungi un Dāmas, te nav jēgas skaldīt matus un kapeikas. Nav starpības
Eur 30, 50, 60. Vai no tā kas mainīsies. Ja vēlamies no biedru naudām gūt labumu, tās
ir jāceļ nopietni. Vai, ja nav idejas, kur naudu likt, vajag atstāt, kā ir.
E. Šāblis: Uzskata, ka nepieciešams dubultot biedru naudu federācijai (LSTJF).
M. Bušs: Noteikt visiem vienādu dalības maksu, nedalot jauniešu vai ne-jauniešu
organizācija.
E. Šāblis: Uzskata, ka pašreiz jauniešiem noteiktais apmērs Eur 30,00 apmērā, bet
pieaugušajiem Eur 50,00 apmērā ir pareizi.
N. Hofmanis: Sporta tūrisma federācija arī LAS ienes naudu caur LSFP kritērijiem.
M. Vilciņa: Tas, ka saņem vairāk naudu, nenozīmē, ka drīkst vairāk prasīt.
M. Bušs: Kāpēc LSTJF ir motivācija stāties kā federācijai, nevis atsevišķiem
biedriem?
M. Vilciņa: jebkurš var iestāties LAS. Federācija arī ir juridiska persona. Nav
finansiālā jautājuma būtība. Papildus, tas ir rosinājums no LSFP, ka ir jāapvienojas
federācijā. Piekrīt A. Balodim. Kā arī norāda, ka katru gadu ir izveidojies naudas
pārpalikums, nav nabadzīgākā federācija, līdz ar to nav korekti domāt par to, ka vienai
organizācijai jāceļ biedru maksa.

I. Liepiņa: LSTJF ir organizācijas, kas negrib būt tieši biedri LAS, bet netieši darbojas
caur federāciju. Ja federāciju likvidēs, var gadīties zaudēt biedrus, kas netiešā veidā
pienes finansējumu LAS.
E. Šāblis: Lai paliek vecās likmes, neko nemainīt.
N. Reinbergs: Ierosina neko nemainīt un atstāt iepriekšējā līmenī.
Visi piekrīt.

Sēde tiek slēgta plkst. 21.30

Sēdes vadītājs N. Reinbergs ______________________________
Sēdes protokolists K. Apsēna _____________________________

Protokols sagatavots 2021. gada 30. martā un par tā neatņemamu sastāvdaļu
uzskatāms audioieraksts no kopsapulces sēdes gaitas.

