
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS  

ĀRKĀRTAS VALDES SĒDE 

PROTOKOLA Nr. 20–06 

Jēkabpils iela, 2020.gada 20.augusts 

Valdes sēdes laiks 18:00 – 19:30 

Sēdē piedalās: Mihails Pietkevičs, Edgars Šāblis, Normunds Reinbergs, Imants 

Puhovs 

Protokolē: L.Miķe 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. LAS Alpīnisma komisijas jaunais nolikums. 

2. LSFP Sadarbības līgums. 

3. Citi jautājumi. 
 

1. LAS Alpīnisma komisijas jaunais nolikums. 

Alpīnisma komisijas nolikuma jaunā versija. Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumu 

darba grupa.  

Pietkevičs informē, ka Alpīnisma komisijas jaunā nolikuma versija tika iesūtīta valdei 

15. jūlijā. Nolikums tapis, izmantojot biedru priekšlikumus un vēlāk to divas reizes 

caurskatījusi esošā Alpīnisma komisija.  

Reinbergs atbalsta Māras Vilciņas priekšlikumu, šo nolikumu pieņemt kā pagaidu 

nolikumu, lai varētu apstiprināt jauno komisijas sastāvu. Kad komisija savāksies 

jaunā sastāvā, šo nolikumu pārskatīs. Puhovs arī piekrīt Vilciņas un Reinberga 

viedoklim. 

Pietkevičs skaidro, ka trīs biedri iesūtīja priekšlikumus nolikumam un tos visus ņēma 

vērā. Reinbergs iebilst, ka no viņa iesniegtajiem priekšlikumiem viss nav ņemts vērā. 

Pietkeviča piedāvājumu papildināt nolikumu ar trūkstošo, lai to šodien varētu 

pieņemt, Reinbergs noraida, piedāvājot šobrīd šo nolikumu pieņemt kā pagaidu. 

Reinbergs pamato, ka grib, lai sanāk jaunā komisija, pārrunā savus darba uzdevumus 

un tad pārstrādā jauno nolikumu. Ar savu balsi tādā veidā aizstāv biedru intereses. 

Reinbergs atzīmē, ka nolikumā ir jāprecizē: Pilnsapulce ievēl alpīnisma komisijas 

priekšsēdētāju, viņš ir vienlaicīgi LAS valdes loceklis. Vajadzētu izlabot, lai atbilst 

statūtiem – komisijas priekšsēdētāju ievēl kopsapulce. 

Tiek Izvirzīti divi priekšlikumi balsošanai: 

1) Reinberga priekšlikums - nolikumu apstiprināt kā pagaidu nolikumu. Balso Par – 2, 

Pret – 2, Atturās – Nav. 

2) Pietkeviča priekšlikums – nolikums, kā gala versija uz palikšanu. Balso: Par – 2, 

Pret – 2, Atturās – Nav.  

Reinbergs - nav nolikuma, uz kā pamata komisiju apstiprināt. Puhovs iebilst, ka 

pagaidu nolikums ļauj strādāt. Pietkevičs iebilst, ka pagaidu nolikums nav pieņemts.  



Pietkevičs jautā, vai  neapstiprinām jauno alpīnisma komisijas sastāvu? Šāblis uzsver, 

ka valde nav atlaista un nesaprot, kāpēc gan nevarētu apstiprināt alpīnisma 

komisijas sastāvu. Pietkevicš informē, ka biedri iesūtīja savas nominācijas alpīnisma 

komisijas sastāvam līdz 15.jūlijam, kā tas bija paredzēts. Nauris Hofmanis – izvirza 

Remoss, Vilnis Bušs – izvirza Koordināta, Oļegs Silins – izvirza Traverss, Gundega 

Meļķe – izvirza Daugmale, Mārtiņš Bušs – izvirsa LACA, Māra Vilciņa – izvirza divi 

biedri, Mihails Pietkevičs – izvirza Latvijas Augstkalnu klubs. 

Tāpat ir LAS biedri ir iesūtījuši savus pārstāvjus dalībai darba grupā par alpīnisma 

komandu tehnikas sacensību nolikuma labošanu/jaunas versijas izstrādi. 

Reinbergs uz iebildumiem, ka neredz iemeslu šo nolikumu pieņemt kā gala variantu, 

atbild, ka LAS sēdi vajadzēja izsludināt  20. vai 21. jūnijā. Uzsver, ka Pietkevičs ir 

prezidents, ir jānāk pulsam, ka tiekamies, darām, pieņemam. 

Reinbergs ierosina vienoties par darba grupu. Darba grupu var apstiprināt.  

Pietkevičs rezumē, ka ir apstiprināts alpīnisma komisijas sastāvs un darba grupa 

noteikumu izstrādāšanai. Reinbergs jautā, kas sasauks alpīnisma komisiju? Pietkevičs 

atbild, ka komisijas priekšsēdētājs.  

 

2. LSFP Sadarbības līgums. 

Pietkevičs informē par Sadarbības līgumu ar LSFP, lai mazinātu Covid-19 seku ietekmi 

uz sporta nozari. Līgums tiks izprintēts un parakstīts. Reinbergs jautā, ka ir jāsaprot, 

kā to naudu var tērēt. Vai tāpat kā iepriekš? Pietkevičs atbild, ka tieši tā, kā līdz šim. 

Vienojas lūgt priekšlikumus komisijās no biedriem vai no valdes, kā šo naudu tērēt. 

Šāblis izsaka vienu no variantiem – sadalīt, cik atstāt šogad un cik nākošgad.  

 

Citi jautājumi. 

Reinbergs aktualizē jautājumu par šī gada piešķirtā finansējuma izlietojumu. 

Problēma ir tā, ka šī nauda netērējās. Pietkevičs informē, ka saistībā ar Covid-19 

šogad gan LSFP, gan LOK nauda netērējās. Puhovs jautā, vai šo nevar risināt caur 

komisijām? Biedri pieļauj, ka var. Šāblis saka, būtu interesanti uzzināt, cik naudas 

netiks iztērēts. Pietkevičs saka, ka būtu jāprasa Vilciņai informācija. Vienajos lūgt 

Vilciņai šo informāciju. 

 

Reinbergs informē par jautājumu par finansējumu par Kaspara braucienu uz Eiropas 

čempionu 17-18.septembrī uz Vāciju. Ja viņš brauc, viņš gribētu zināt LAS 

finansējumu. Izskan viedoklis, ka varbūt nevajadzētu braukt. Esot pieteikušies pa 5 – 

6 cilvēkiem grupās. Viņi aizbrauks uz Vāciju, pasākums būs ļoti mazs, uzkāps katrs pa 

reizei un pēc tam atgriežoties  sēdēs karantīnā 14 dienas. Jautājums, vai šī ir tā reize, 

kad vajag braukt uz ārzemēm. Reinbergs uzsver, ka šinī gadījumā viņš nedomā, ka 

Kaspars pats varētu pieņemt lēmumu. Lēmumu atliek, nolemj situāciju skatīties 

28.augusta rītā. Ja Vācija sarkanajā vai dzeltenajā zonā, tad bērnus katrā gadījumā 

nedrīkst laist. 

 



Šāblis par kopsapulci. Pirms tam norunājām valdē vienu, kopsapulcē sākās kas cits. 

Ļoti nesmuki notika kopsapulcē. Komisijā ir cilvēks, kas klaji ignorē valsts valodu, tas 

var radīt problēmu. Divatā mēs varam runāt citā valodā, bet komisijas sēdēs 

vajadzētu būt valsts valodās.  

 

Šāblim jautājums par LAS viceprezidenti, viņa ir arī grāmatvede. Nav neviena oficiāla 

dokumenta, kas šīs pilnvaras apliecina. Viena pati skaita, rēķina un paraksta. 

Pietkevičs – varētu mēģināt sagatavot līdz nākošai reizei viceprezidentes pienākumu 

aprakstu. Reinbergs saka, ka šādā kontekstā līdz šim šis jautājums nav pacelts. Izlemj 

painteresēties līdz nākošai valdes sēdei cik maksā ārpakalpojums grāmatvedei. 

Pietkevičs ierosina, ka ir variants uzmest pienākumu aprakstu viceprezidentam. Līdz 

ar to cilvēks nākot strādāt valdē, jau zina pienākumus, uz kuriem nāk. 

 

Nākamā valdes sēde 8.septembrī 18.00 klātienē. Puhovam neder plkst. 18.00. 

Vienojas uz 18.30. 

 

 

Sēdes vadītājs       M.Pietkevičs 

 

Protokoliste       L.Miķe 


