
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS 

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

PILNSAPULCES PROTOKOLS 

 

2022. gada 26. martā, pamatojoties uz Latvijas Alpīnistu savienības (LAS) valdes lēmumu 

01.03.2022. protokolu nr. 03-22 - LAS pilnsapulce, tika sasaukta un organizēta LAS ikgadējā 

pilnsapulce. Norises gaita fiksēta šajā protokolā saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 

37. panta ceturto pirmo daļu.  

Laiks: 2022. gada 26. martā plkst. 14:30. 

Vieta: Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā. 

1. Pilnsapulces atklāšana, vadītāja un protokolista apstiprināšana.  

Tiek ievēlēts sapulces vadītāja Māra Vilciņa un sapulces protokolētāja Inta Dombrovska. 

Balso - PAR 13; PRET 0; ATTURAS 0; Jautājums pieņemts.  

2. Ziņojums par pilnsapulcē klātesošo biedru un citu dalībnieku skaitu.  

Sēdē piedalās visi LAS 13 no 14 biedriem: 

1. Biedrība Traverss, pārstāv Ivans Oļeičenko 

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 E. Šāblis; 

7. Biedrība Latvijas Augstkalnu klubs, pārstāv Edgars Šāblis  ; 

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 L. Gruzīte; 

11. Biedrība Novadnieku attīstībai, pārstāv S. Plociņa; 

12. SIA R.A Serviss, pārstāv I.Dombrovska;  

13. Biedrība sporta tūrisma klubs Kalva-doss, pārstāv M. Vilciņa. 

Biedru kopsapulce tiek atzīta par pilntiesīgu un lemtspējīgu.  

Papildus sēdē kā klausītāji piedalās: 

1. Evija Grīnmane; 

2. Ilona Purmale; 

3. Inna Portnova; 

3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.  



Tiek ievēlēts balsu skaitītājs Valdis Puriņš. Balso - PAR 13; PRET 0; ATTURAS 0; 

Jautājums pieņemts. 

4. Darba kārtības apstiprināšana.  

Linda Gruzīte piedāvā papildus pilnsapulces apspriežamo tēmu – LAS biedrības nosaukuma 

maiņa. Balso - PAR 11; PRET 0; ATTURAS 2; Jautājums pieņemts. Darba kartība 

apstiprināta. 

5. LAS prezidenta N.Reinberga ziņojums par 2021.gadu.  

N. Reinbrgs izsaka pateicību visiem, kas ir iesaistījušies komisiju darbā.  N. Reinbergs ziņo ar 

ko 2021. gads bijis īpašs, kas ir izdevies un kas nav tik labi izdevies. 

- Kāpšanas sports Olimpiādē, t.s. apstiprināts Olimpiādē uz 2024. un 2028.gadu 

- Vieta Olimpiskajā vienībā E.Gruzītim 

- Naudas balva par augstiem sasniegumiem E.Gruzītim un L. Gruzītei 

- Sākām rakstīt stratēģiju 

- Vieta maršrutu licēju seminārā Latvijai 

- Izstrādāti metodiskie materiāli sporta tūrismā 

- Apvienota klubu ekspedīcija un Ļeņina smaili 

- Semināri par VIA Ferrata un Everestu, kāpšanas sporta treneru seminārs 

- Fotokonkurss # LAIME IR KALNOS 

- Uzsākta sadarbība ar Latvijas arhīvu 

- Izstrādāti un apstiprināti Sacensību noteikumi alpīnisma tehnikas sacensībās 

- Ir labas iestrādes, kuras cerams realizēsies 2022 

Ar ko neveicās: 

- Trūkst darba resursa daudzās jomās. 

- Ambīcijas ir lielākas, nekā iespēja izdarīt. 

- Nenostartējām nevienā ES finansēšanas konkursā 

- Sarežģīta konstanta naudas pārdale 

- Atceltie pasākumi un sacensības – Zelmas u.c. 

- Notika +/- 25% no sacensību kalendāra 

Prezidenta veikums: 

- Notikušas valdes sēdes gandrīz katru mēnesi – 12 sēdes. 

- Dalība IFSC un IFSC Europe interneta zvanos 7+ 

- Dalība LSFP un LOK interneta zvanos 

- Semināri: VIA Ferrata un Tikšanās ar Juri Ulmani, KSK ikgadējais seminārs 



- LAS FB un mājas lapas uzturēšana un informācijas ievietošana 

- Atsevišķos gadījumos grafiskais dizains 

- Licences un dalībnieku reģistrācija IFSC sacensībām 

- Olimpiādes komentēšana 

- Līdzdarbība KSK 

- Dalība IFSC pilnsapulcē 

LAS stratēģijas izstrādē, katra komisija ir izveidojusi savu stratēģiju. I.Dombrovska ir 

apkopojusi savā prakses atskaitē. Ir nolemts turamākas stratēģijas izstrādei, izveidot 

starpkomisiju. LOK līgumā ar LAS ir iekļauts, ka ir jāizstrādā stratēģija. Sākumā stratēģijas 

izstrādē no biedriem bija aktīva iesaiste, kas pēc 2021.gada vasaras noplaka un neatjaunojās.  

IFSC pilnsapulcē intervijā Latvijai tika uzdots jautājums par - Latvijas interesēm IFSC. Tas 

noteikti ir par piedalīšanos IFSC sacensībās. Lai piedalītos, ir svarīgi strādāt pie tā. Lai vispār 

varētu braukt uz sacensībām ir jāstrādā pie sacensību organizēšanas kārtības, treneru 

attīstības, maršrutu skrūvētāju tālāk izglītības. 

IFSC pilnsapulce tika nobalsots par Krievijas un Baltkrievijas darbības apturēšanu. Tika 

piedāvāta IFSC statūtu maiņu.  

- Atcelt  Kontinentālo padomi. Eiropas locekļi bija neapmierināti, jo tā informācija 

nonāks lēnāk līdz konkrētajam kontinenta valstīm. 

- IFSC nosaukuma maiņa. No Starptautiskā Sporta kāpšanas federācija uz Kāpšanas 

starptautiska federācija. Iemesli tam varētu būt vairāki, bet šādu jautājumu IFSC ir 

pacēlis. 

- Turpmāk dalībai IFSC sapulcēs savu pilnvaru nevar iedot citas valsts pārstāvim. 

- Visi biedri ir vienādi. 

- Jautājums atlikts uz 2023.gadu.  

- Dalības naudas maksimums 1500 eiro + oficiālās komandas dalības nauda. Šī statūta 

maiņa novērstu ļaunprātīgu naudas izmantošanu.  

Ir jāgatavojas 2024.gada Parīzes olimpiskajām spēlēm. IFSC pilnsapulcē notika atskaite par 

2021.gadu – pirmo Olimpisko gadu. 

IFSC pilnsapulcē piedalījās 54 no 95 biedriem. Par Krievijas un Baltkrievijas 

atstādināšanu nobalsoja 29 biedri – 30%, kas ir nepietiekami, lai izslēgtu valsti. 

Perspektīva, ka sacensības notiktu gan klātienē, gan attālināti. Iespējams apmaksās dalību 

GA.. Lai turpmāk varētu piedalīties IFSC sacensībās, ir jāiziet atlases sacensības. IFSC 

pilnsapulcē bija pārmetumi par biedrības komunikācijas un caurspīdīguma trūkumu, 

biedru sastāvā ir liela Eiropas dominance. 



LAS facbook laba. Tika mēģināt LAS privātā profila draugus pārcelt uz facebook lapu - 

neizdevās, bet šobrīd ar aktīvu darbu ir sasniegti tie paši iepriekšējie 700 sekotāji. 

Facebook populārākie raksti bija – uzkāpšana Everestā, labi starti sacensībās. 

Tika novērtētas valdes darbs. Alpīnisma komisija – 5,2; Kāpšanas sporta komisija un 

Sporta Tūrisma komisija – 6,8; LAS kopējais darbs tiek novērtēts ar 7,2; 

Nobeigumā. Ir svarīga katra līdzdalība LAS darbā. Aicinu iesaistīt vairāk cilvēku, kā arī 

Jūs uzrunāt citus. 

Jautājumi: 

G. Meļķe: Kas ir ar Ogres projektu un Aldartorņa un tās teritorijas atjaunošanu. 

N. reinergs: Abi projekti virzās uz priekšu. Par Aldartorni nav man zināms, cik tas tālu ir 

ticis.  

E. Šāblis: Cik ir zināms Aldartorņa projekts ir apstājies. Šobrīd varētu tikt atjaunots tikai 

parks, pats tornis nākamgad. Man ir jautājums kā varētu uzlabot komunikāciju mājaslapā -  

sacensību saraksts, valdes protokoli nav redzami? 

N. Reinbergs: Jā, ir kļūdas no manas puses, nav ielikts valdes sēžu protokoli. Aicinu 

iepriekš izdiskutēt savā klubā par iesakāmiem uzlabojumiem mājaslapā. Ieteikumi tiks 

ņemti vērā. 

6. Komisiju vadītāju – V.Puriņa, L.Gruzītes, N.Hofmaņa ziņojumi.  

Valda Puriņa ziņojums.  

Piekrītu Alpīnima komisijas vērtējumam 5,2. Pats savu darbu vērtēju ar 5, kā galvenais 

iemesls ievēlēts iepriekšējā pilnsapulcē, nebiju gaidījis tik lielu birokrātiju. Padarītie darbi: 

noteikumu apstiprināšana, uzrakstīta alpīnisma komisjas stratēģija. Neizdevās uzkāpt Ļeņina 

virsotnē. 

Alpīnisma komisijas mērķi un virzieni: 

- Vienotas pamatapmācību programmas izveidošana 

- LČ noslēguma reforma 

- Misija, vīzija, mērķi 

- 4 semināri gadā 

- Mediju stratēģijas izveide 

- Finansējuma piesaiste 

- Augstkalnu programma 

Pozitīvais Alpīnisma komisijas darbībā: 

- Uzrakstīta stratēģija, misija, vīzija, mērķi, darbības virzieni. 



- Uzlabojumi publiskajā komunikācijā. 

- Izveidota sadarbība ar Latvijas Arhīvu. 

- Ir pieņemti sacensību noteikumi. 

- Sākts darbs - atrasts resurss kāpienu datu bāzes pārveidošanai. 

- Izveidotas iestrādes sezonas noslēguma pasākumam. 

Sliktais Alpīnisma komisijas darbā: 

Saraustīts darbs. Vienu brīdi tiek strādāts intensīvi, citu brīdi nemaz. Ir problēmas ar 

dokumentu apriti. Daudz atceltu sacensību tajā skaitā Zelmas sacensības. Semināru 

programma nav izpildīta. Pamatapmācības programmas saskaņošana tikai iesākta. 

Izsaku papildus paldies par iesaistīšanos Alpīnisma komisijas darbā - paldies Igoram, 

Edgaram, Gitai Loginai, Oļegam Mirošņikovam, Ilonai Gurtlavai. 

Būs podkasts par kalniem. Kā arī ir plānots izveidot YouToube kanālu. Tiek izveidota 

Sadarbība ar Latvijas Arhīvu. Ir 5 iniciatori, kuri pieteikušies darboties šajā programmā.  

Alpīnisma komijas 2022.gada mērķi: 

- LČ - 4 posmos, reitingu un kopvērtējuma sistēmas ieviešana, Zelmas kauss labā 

līmenī. 

- Sertificēto sportistu reģistra izveide. Tiesnešu reģistra izveide.  

- Sezonas noslēguma pasākums jaunā formātā. 

- Augstkalnu komandas veidošana - vismaz viena 7000 ekspedīcija, iesaistot dažādus 

klubus. 

- Tehniskā alpīnisma projekts 

- 1 Eiropas finansējuma projekts 

- 2 jauni klubi LAS 

- Jaunu cilvēku iesaiste AK darbā 

- Kāpienu datu bāzes pārveidošana 

- Atbildību nodefinēšana AK. Vēlos, lai katrs komisijas dalībnieks iesaistītos kādas 

vienas lietas attīstīšanā un to izdarītu līdz galam. 

Jautājumi: 

G.Meļķe: Vai noderētu papildinājums Arhīvam no man pieejamās literatūras? 

V.Puriņš: Jā, noderētu. Arhīvam interesē viss, kas ir par vēstures liecību. 

 

Lindas Gruzītes ziņojums. 



Kāpšanas sporta komisijā notika 14 sēdes, 14 dalībnieki no 14 biedrībām. Aktīvi darbojās 

tikai 7 biedri. Īpaši vēlos redzēt oficiālu pārstāvjus no biedrības Atstaite un Traverss. Tiek 

izskatīts jautājums par finansējuma sadalījumu un izlietojumu. Šī nauda tiek izlietota 

dalībnieku licenču sēkšanai, tika līdzfinansēti 15 dalībnieki, 2 treneri. Pagājušajā gadā izdevās 

līdzfinansēt R.Ruģēna dalību maršrutu licēju kursos, tāpēc Latvijas Alpīnistu savienībā ir 

pirmais oficiālai kontinentālais maršrutu licējs. Cerams būs seminārs no R. Ruģēna.  

Sacensību organizēšana, kalendāra sastādīšana, dalība sacensībās: 

Notika 7 sacensības. Notika reitinga sacensība, kas ļāva izveidot uz reitinga pamata LV izlasi 

pieaugušajiem. 7 jauniešu sportisti piedalījās 4 sacensībās. 8 pieaugušie sportisti piedalījās 5 

sacensībās. 4 sportisti ieguva starptautisko reitingu. Kopējā valstu reitingā LV ieņēma 8 vietu 

no 22 valstīm, kas ir ļoti augsts rezultāts. E.Gruzītim ir 8. vieta starp jauniešiem reitingā 

Pasaulē. Lai tiktu reitingā ir jāpedalās kontinentālajās sacensībās, kuras bija 5, Gruzītis 

piedalījās 3. 

Tika izstrādāta stratēģija. Paldies Oksanai Gaļejavai par iesaistīšanos. Tika veiktas izmaiņas 

kāpšanas sporta nolikumā. Bija jāizstrādā noteikumi Latvija Olimpiskās vienības iekļaušanai. 

Vel ir palicis izstrādāt inventāra uzglabāšanas un nodošanas noteikumus. 

Tiek izskatīti biedru iesniegtie jautājumi: 

Ieviest universālo drošināšanas kartiņas. Nebija interese no biedriem šīs idejas realizēšanā. 

Lai realizētu šādu ideju ir jābūt projekta melnrakstam kā tas varētu izskatīties, lai varētu tālāk 

strādāt pie idejas attīstīšanas. 

KSK vērtējums. Piekrītu vērtējumam, jo šobrīd darām tik daudz, lai izdzīvotu.  

Savstarpējā komunikācija – 7, bet uzskatu, ka ir par maz. Šajā gadā uz sēdēm ir pieslēgušies 

tikai 3 biedri uz sēdēm. 

Jautājumi: 

E. Šāblis: Lūgums iesniegt atskaiti par sportistiem, kuri no mūsu kluba piedalās starptautiskās 

sacensībās un tiek finansiāli atbalstīti. 

L. Gruzīte: Šeit parādās komunikācijas kļūda. Komisijas dalībniekam ir nepieciešams 

nokomunicēt no pārstāvētā biedra par šādiem jautājumiem. 

N.Reinbergs: Ir nepieciešams saņemt atbildi no komisiju biedriem vai nav iebildumu par  

protokolu. 

 

Sporta tūrisma komisijas ziņojums, pārstāve – Ingrīda Vaisjune. 

2021.gadā notika 9 komisijas sēdes. Sēdes notiek reizi mēnesi, izņemot vasarā.  

No 5 sacensībām notika vienas. Sacensību vietā notika individuālie treniņi, pārgājieni. 



Izveidoti metodiskie video materiāli «Sporta tūrisma tehnika» 10 daļās par sporta tūrisma 

elementu pareizu veikšanu un ierīkošanu. 

2021.gada novembrī notika treneru seminārs «Sporta tūrisma tehnikas mācīšanās metodika».  

2021.gada martā tika izstrādāta sporta tūrisma komisijas SVID analīze. STK strādāja pie 

kopējās LAS stratēģijas izstrādes. Ir iegādāts papildus inventārs, lai nav klubiem jāaizņemas 

vienam no otra. Iepazīstina ar 2022. gada plānoto sacensību kalendāru. Iepazīstina ar 

2022.gada plāniem: 

- Precizēt Sporta tūrisma sacensību noteikumus, izstrādāt papildus metodiskos 

materiālus; 

- Latvijas izlases dalība starptautiskās sacensībās; 

- Treneru pieredzes apmaiņa ārzemēs; 

- Treneru seminārs kompetences paaugstināšanai. 

Sporta tūrisma komisijas darbības novērtējums: 

- Izstrādāti metodiskie materiāli; 

- Sarīkots seminārs; 

- Iegādāts kopīgs inventārs; 

- Izlases dalība sacensībās; 

- Regulāras sapulces; 

- Ņemot vērā esošos apstākļus – strādājam labi! 

7. LAS viceprezidentes M.Vilciņas ziņojums un 2021.gada finanšu pārskatu.  

ieņēmumi 42 164 euro :  

 no Izglītības un zinātnes ministrijas dotācijas Latvijas Sporta federāciju padomes: 

15 050 – sacensību, pasākumu un darbības nodrošināšanai; 

1 035 – semināram. 

 Latvijas Olimpiskās komitejas dotācija 6 000 ↓  

 no Izglītības un zinātnes ministrijas 12 807  naudas balva par sasniegumiem Edvardam 

Gruzītim un Lindai Gruzītei.   

 Rīgas valstspilsētas pašvaldība 5 555 euro  

Rīgas izlases sportistu līdzdalībai starptautiskajās sacensībās, Latvijas izlases sportistu 

rīdzinieku dalībai Pasaules čempionātos un kausos, kā arī Rīgas čempionāta kāpšanas sportā 

organizēšanai.  

 Biedru iemaksas  – 160 euro  

 Dalības maksas  sacensībām un pasākumiem (semināram, sertifikācija) – 1 557 euro; 

 Ziedojumi:  0 euro. 



izdevumi 57 510 euro:  

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

 Sacensību organizēšanai un nodrošināšanai –  8 660 euro; 

 Līdzdalības nodrošināšanai Starptautiskās sacensībās (Eiropas čempionātā)   – 9 910 

euro; 

 Semināru organizēšanai – 2 147 euro; 

 Inventāra iegāde  – 9 227 euro; 

 Administratīvie un prezentācijas izdevumi (bankas komisijas maksas, neizlietoto 

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

lietvedības un grāmatvedības kārtošanai u.c.) – 5 494 euro; 

 Naudas balva un nodokļi – 12 807 euro; 

 No ziedojumiem – 0 euro. 

 Ieņēmumu – izdevumu starpība 2021.gadā = – 5 346 EUR 

 Atlikums kontā 17 981 EUR 

Biedru naudas par 2021.gadu - 160 eiro. Tika aizmirsts izrakstīt biedriem rēķinus, iemaksāja 

tikai daži. Tādēļ šogad daļa biedriem rēķins būs par 2 gadiem. Biedru atskaites. Paldies 

visiem, kas to izdarīja noteiktajā termiņā. Lūgums biedriem laicīgi iesniegt atsakies un 

pavadzīmes. 

8. Revidenta I.Liepiņas ziņojums.  

Pagājuša gada ieteikums ir ņemts vērtā, bija ieviest naudas plūsmas žurnāls, kur viss ir skaidri 

redzams. Paldies, ka šāds tika ieviests. Visas paradītās summas sakrīt.  

No 1.janvāra ir pieņemts jauns grāmatvedības līgums, kas biedrības darbību nedaudz atvieglo. 

Grāmatvedību var kārtot valdes loceklis, vai kāds brīvprātīgais, nav nepieciešama grāmatveža 

izglītība.  

Ja pārkāpj 40000 eiro apgroījumu bija divkāršais grāmatvedības ieraksts, ar šo gadu tie ir 

100000 eiro. 

Ar 02.07. stāsies spēkā jaunie biedrību finanšu gada pārskata noteikumi. 

Alpīnismā ir ieviesti tehnikas noteikumi, sporta tūrismam tiek pilnveidoti,  kāpšanas sportam 

arī tādi ir jāievieš, to nosaka sporta likums.  

N. Reinbergs: Kāpšanas sporta notikumi ir angliski. Šobrīd esama apstājušies pie šo 

noteikumu iztulkošana, kas ir 90 lapaspuses. Visās sacensībās netiktu izmantoti šie IFSC 

noteikumi. 

9. Debates par ziņojumiem un finanšu pārskatu.  



Laika limits runātajam 3min. 

E. Šāblis: Paldies kāpšanas komisijai par ieguldīto darbu. Vērtēju ar 8. Alpīnisma komisijas 

darbu vērtēju ar 3. Trūkst prasītie attīstības darbi. Nenotika semināri alpīnisma tehnikā. 

Piekrītu, ka viens biedrs divās komisijās nevar strādāt. Šobrīd neviens no BJC Daugmale 

nevēlas iet uz kāpšanas komisiju. Alpīnisma komisijai paldies, ka tika paņemts dokumentu 

arhīvs no kabineta. Sporta tūrisma komisija varētu tehniskos noteikumus paņemt no 

Alpīnisma tehniskajiem noteikumiem.  

G. Meļķe: Par kāpšanas kartēm, tas būtu nepieciešamas zālēm. Ir nepieciešams izveidot 

kopēju principu instruktoru, tiesnešu sistēmai. Iesaku darboties starp komisijām, ne tika 

pašām komisijām. 

I. Liepiņa: Ministru valdes sēdē tika runāts, ka biedrībām būs nepieciešama ētikas komisijas. 

V. Puriņš: Mūsu darbs bija 3 nedēļas, lai apstiprinātu alpīnisma tehnikas noteikumus. Kuru 

izstrādei bija ieguldīti 2 gadi. Ir iegādāts satelītu telefonu. Pats plānoju no LAS viņu īrēt. 

N. Reinbergs: Komunikācija starp biedriem, cik no mums 14 ir 14 biedri. Kuri arī tiek 

ievēlēti. Labprāt piedalītos šo biedru pilnsapulcēs, lai varētu vairāk noskaidrot, ko biedrs vēlās 

no LAS. 

10. Ziņojumu un 2021.gada finanšu pārskata apstiprināšana.  

Balso: PAR 13. PRET 0; ATTURAS 0.  Jautājums apstiprināts.  

Balso par LAS darbības novērtēšanas skalu.  

Par 10 baļļu skalu balso 9 biedri PAR; 

Par 5 baļļu skalu balso 4 biedri PAR; Jautājums pieņemts.  

Balso par LAS valdes darbības novērtējums: 

ar 5 novērtē 2 biedri; 

ar 6 novērtē 4 biedri; 

ar 7 novērtē 7 biedri; Jautājums novērtēts.  

11. LAS 2022.gada budžeta projekts (t.sk. Biedru nauda no 2023.gada).  

M.Vilciņa: Bērnu un jauniešu organizāciju sadalījumu biedru naudu izlietojumam saglabās 

iepriekšējo. 30% bērni un 70% pieaugušie. 

 

Piešķirtās valsts dotācijas: 

LSFP – 16858 eiro  

LOK – 14000 



Balso Par LOK dotācijas sadalījumu: 

PAR 11; PRET 0; ATTURAS 2. Jautājums pieņemts.  

M.Vilciņa: LSFP dotāciju sadalījums. 

LSFP – 16858 eiro no šīs summas jānovirza 30% bērniem un jauniešiem. Pieņēmams, ka ar 

nākamo gadu būs 50%. Iepriekšējos gados LAS ir atbalstījis vismaz 30% bērnus un jauniešu 

sacensības. Priekšlikums balsot par LSFP sadalīju pieņemt pilnsapulcē vai LAS valde 

iepazīstina biedru un pieņem sadalījumu valdes sēdē.. 

Balso par to, ka pieņem LAS valdes sēdē LSFP dotāciju sadalījumu:  

PAR 10. 

Balso par to, ka pieņem pilnsapulcē LSFP dotāciju sadalījumu:  

PAR: 3. 

Pieņem LSFP dotāciju sadalījumu pieņemt LAS valdes sēdē. 

 

M. Vilciņa: LSFP kopsapulcē tika norādīts, ka bērnu un jauniešu sacensībās nedrīkst būt 

dalības maksa sacensības vienāda vai lielāka par 10 eiro. Par piešķirtajiem līdzekļiem atskaite 

jāiesniedz 7 dienu laikā 

12. LAS Viceprezidenta vēlēšanas (kandidātu izvirzīšana, jautājumi-atbildes).  

Viceprezidenta pilnvaras beidzas 7.jūnijā. Izvirzītie kandidāti LAS viceprezidenta amatam: 

Māra Vilciņa. Balso par Māras Vilciņas apstiprināšanu viceprezidenta amatā jaunā termiņā 

sākot ar 7.jūniju. 

PAR 12; PRET 0; ATTURAS 1; 

13. Citi jautājumi. 

Ierosinājums par LAS nosaukuma maiņu. 

L. Gruzīte: Citē Kāpšanas sporta komisijas protokolā teikto. 

E. Šāblis: Atbalstu izteikto priekšlikumu, jo kāpšanas sports tagad ir olimpiskais sporta veids. 

M. Vilciņa: Iespējams šis jautājums jāatliek līdz 2023.gadu, kad iespējams tiek mainīts IFSC 

nosaukums. Ir jārunā ar žurnālistiem un jāizglīto, lai nejauc alpīnismu ar kāpšanas sportu. 

V. Puriņš: Saprotu šo vajadzību, bet valdes sēdē tika izlemts, ka šis jautājums netiks vērsts 

pilnsapulcē. Ja alpīnisms paliks tikai LACA nosaukumā, par nelaimes negadījumu 

notikumiem vērsīsies pie šīs organizācijas nevis LAS. 

N. Reinbergs: Pilnsapulces sākumā oficiāli tika pieņemts iekļaut šo jautājumu apspriešanā. 

LAS jākļūst tik atpazīstamai organizācijai, ka zina pie kuras organizācijas ir jāvēršas. Šāds 

jautājums liels, kas nekad iepriekš nav apspriest, bet kādreiz tāds ir jāpaceļ. 



G. Meļķe: Ir jāmaina nosaukums, bet ir jābūt vairākiem priekšlikumiem un lielākai diskusijai. 

N. Reinbergs: Tiks veidotas šogad jaunas izlases formas, nākamajā gadā pie nosaukuma 

maiņas atkal būs jāveido un jāpasūta jauna izlases formas, kas būs papildus izdevumi. 

M. Vilciņa: Piedāvāju balso par to, vai mainīt LAS nosaukumu, vai šī jautājuma atlikšanu uz 

vēlāku laiku. 

Balso par LAS nosaukuma maiņu: 

Par: 5; 

Balso par jautājuma atlikšana uz vēlāku laiku: 

Par: 7. Pieņemts jautājumu izskatīt vēlāk. 


