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LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBA 

 
ZIŅOJUMS 

pie 2021. 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, 

las_valde@inbox.lv 

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

Vārds, uzvārds, 

amats 

Kontaktinformācija 
Amatā stāšanās datums un pilnvaru termiņš 

Prezidents  

Normunds 

Reinbergs 

mob.tālr. 29403822, 

e-pasts: nr@apollo.lv 

Tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi, 

paraksta tiesības 

09.11.2020.-09.11.2024. 

Viceprezidente  

Māra Vilciņa 

mob.tālr. 29539205,  

e-pasts: 

mara.vilcina17@gmail.com 

Tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi, 

paraksta tiesības 

07.06.2018.-07.06.2022. 

Valdes loceklis 

Linda Gruzīte 

 Tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 

2 valdes locekļiem 

28.01.2021.- 28.01.2025. 

Valdes loceklis 

Nauris Hofmanis 

 Tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 

2 valdes locekļiem 

28.01.2021.- 28.01.2025. 

Valdes loceklis 

Valdis Puriņš 

 Tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 

2 valdes locekļiem 

18.05.2021.-18.05.2025. 

 

Revidents: Inga Liepiņa. 

 

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

LAS darbības mērķi; 

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

klinšu kāpšanu un sporta tūrismu. 

Ar izglītojošu un sportisku pasākumu palīdzību veicināt alpīnisma, kāpšanas sporta un 

sporta tūrisma attīstību Latvijā, ieskaitot sacensības, attīstīt starptautiskos sakarus. 

Uzsākts darbs pie Latvijas Alpīnistu savienības stratēģijas. 

Nodrošināta Latvijas republikas alpīnisma, sporta tūrisma un kāpšanas sporta 

čempionātu, kausa posmu un meistarsacīkšu organizēšana samazinātā apjomā, jo to 

ietekmēja Ārkārtas situācija Latvijā.  

Noorganizēti semināri kāpšanas sporta treneriem un izlases sportistiem, sporta tūrisma 

treneriem, skolotājiem,  un alpīnistiem. Vairākas publiskās sarunas zoom un fb 

platformās ar interesentiem par kalnu tēmu. 

Norošināta izlases sportistu piedalīšanās Eiropas, Pasaules čempionātos un kausos, 

samazinātā apjomā sakarā ar Covid-19 infekciju pasaulē. 

Veicināta treniņnodarbību un sacensību rīkošana savienības biedriem. 
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Sadarbojās ar IFSC un citām starptautiskajām un nacionālajām organizācijām. 

Sniedza konsultatīvu un praktisku palīdzību alpīnismā, kāpšanas sportā sporta tūrismā. 

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. Nodrošināta prezidenta dalība IFSC organizētajās sapulcēs 

u.c. 

LAS ir Latvijas Olimpiskās komitejas biedrs, jo kāpšanas sports ir olimpiskais sporta 

veids. 

 

Skaidrojumi par noteiktiem  ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem.  

6. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums. 

2018.gadā iegādāts pamatlīdzeklis – Drošības paklājs/ Safety mat for boulde wall  

(22 gab. X 3 m2, kopā 66  m2) par kopējo summu EUR 10 198.49 – sākotnējā vērtība; 

garantijas lietošanas laiks 5 gadi un 2018. gada nolietojums sastāda 1 528 euro; 

2019.gada nolietojums sastāda 2 040 euro; 

2020.gada nolietojums sastāda 2 040 euro; 

2021.gada nolietojums sastāda 2 040 euro. 

Atlikusī vērtība sastāda – EUR 2 550.49. 

 

2021.gadā iegādāts pamatlīdzeklis – Satelīttelefons par kopējo summu EUR 999.99 – 

sākotnējā vērtība; garantijas lietošanas laiks 5 gadi un 2021. gada nolietojums sastāda 

9.99 euro; 

Atlikusī vērtība sastāda – EUR 900.00. 

 

7. Pārskata periodā nav veiktas darbības ar fondiem. 

 

8. Informācija par nodokļiem un nodevām: 

Latvijas Alpīnistu savienība nav PVN un citu nodokļu maksātājs.  

Pārskata periodā ir veikti nodokļu maksājumi EUR 655 apmērā, pamatojoties uz MK 

14.12.2021. rīkojuma Nr.949 1.67.punktu, IZM līgums Nr.2-2e/21/724 - par L.Gruzītes 

naudas balvas nodokļiem un 

EUR 1 636 apmērā, pamatojoties uz MK 01.12.2021. rīkojuma Nr.893 1.48.punktu, IZM 

līgums Nr.2-2e/21/724 - par E.Gruzīša naudas balvas nodokļiem. 

 

9. Detalizētas informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas 

(galvojumi), ķīlas u.tml.)          NAV 

 

10. LAS valdes locekļi nav saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, 

kā arī ar darba līgumiem; nav nodarbināto darbinieku. 

 

11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu. 

Ienākumu daļu sastāda ieņēmumi no: 

Latvijas Sporta federāciju padomes – EUR 16 085, kas paredzēti čempionātu un citu 

sacensību, semināra un  citu pasākumu rīkošanai un Covid-19 radītās krīzes seku 

likvidēšanai;  

Latvijas Olimpiskās komitejas – EUR 6 000, kuri izlietoti IFSC biedru naudas, dalības 

maksas un sportistu licenču apmaksai, dalībai starptautiskajās sacensībās un inventara 

iegādei treniņu procesam un sacensību organizēšanai; 
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Izglītības un zinātnes ministrijas – EUR 12 807, par MK 01.12.2021. rīkojuma Nr.893 

1.48.punktu, IZM līgums Nr.2-2e/21/724 - par E.Gruzīša naudas balvu un MK 

14.12.2021. rīkojuma Nr.949 1.67.punktu, IZM līgums Nr.2-2e/21/724 - par L.Gruzītes 

naudas balvu; 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības – EUR 5554.93, kas izlietoti Rīgas izlases sportistu 

līdzdalībai starptautiskajās sacensībās, Latvijas izlases sportistu rīdzinieku dalībai 

Pasaules čempionātos un kausos, kā arī Rīgas čempionāta kāpšanas sportā organizēšanai.  

Biedru naudas – EUR 160; 

Saimnieciskās  darbības un citi– EUR 1 557.37, ieņemti par dalību seminārā un 

sertifikācijas maksu, atgrieztie maksājumi no klientiem. 

 

Izlietojumu daļu sastāda izdevumi: 

IFSC biedru naudas nomaksa un licences, dalības maksas – 9 265 euro; 

Administratīvie, prezentācijas un citi izdevumi (bankas komisijas maksas, neizlietoto 

līdzekļu atgriešana, www pakalpojumi, sienas īre izlasei, administratīvie izdevumi 

lietvedības un grāmatvedības kārtošanai) – 5 493.73 euro; 

Naudas balva E.Gruzītim, L.Gruzītei – 10 516 euro; 

Nodoklis par naudas balvu E.Gruzītim, L.Gruzītei – 2 291 euro; 

Sacensību organizēšanai un nodrošināšanai –  8 660.09 euro; 

Līdzdalības nodrošināšanai Starptautiskās sacensībās (t.sk. Pasaules kausa posmos, 

čempionātos un Eiropas čempionātā)   – 9 910.47 euro; 

Semināru noorganizēšanai 2 146.52 euro; 

Inventāra 9 226.9 euro. 

  

12. Atskaites periodā ziedojumi nav saņemti.   

Izlietojums no ziedojumiem   sastāda  EUR 0.00 apmērā. 

 

13. Informācija par postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" uzrādītajiem 

ieņēmumiem EUR 1 557.37,  

Līdzekļi izlietoti nodrošinot sacensību organizēšanu kāpšanas sportā. 

 

Finanšu līdzekļi tiek izlietoti LAS Statūtos minēto mērķu īstenošanai. 

 

 

LAS viceprezidente       M.Vilciņa  

 

 

2022.gada 23. martā 

 

 


