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LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBA 
 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam                                                  

 

ZIŅOJUMS 

pie 2014. 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 

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

Prezidents: Aiga Rakēviča, mob.tālr.  , e-pasts:   

Valdes locekļi: 

Viceprezidente: Māra Vilciņa, mob.tālr. 29539205, e-pasts: mara.vilcina@riga.lv; 

Normunds Reinbergs, Santa Tabulēvica, Edijs Skuķis, Edgars Šāblis, Vilnis Bušs, 

Kaspars Vilks, Oļegs Mirošņikovs 

 

Revidents: Inga Liepiņa. 

 

5. Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un 

atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm: 

LAS darbības mērķi; 

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

klinšu kāpšanu. 

Ar izglītojošu un sportisku pasākumu palīdzību veicināt alpīnisma un kāpšanas sporta 

attīstību Latvijā, ieskaitot sacensības, attīstīt starptautiskos sakarus. 

 

Grāmatvedībā tiek ievērots divkāršais ieraksta un uzkrāšanas princips. 

 

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

Nodrošināta Latvijas republikas alpīnisma un kāpšanas sporta čempionātu un 

meistarsacīkšu organizēšana.  

Noorganizēti seminārs par kāpšanu skolās, sacensības, t.sk. Latvijas čempionāti, 

piedalīšanās Eiropas, Pasaules kausos, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas starptautiskajās 

sacensībās. 

Vecināta treniņnodarbību un sacensību rīkošanu savienības biedriem. 

Veicināta Latvijas sportistu sekmīga piedalīšanos starptautiskajos alpīnisma un kāpšanas 

sporta pasākumos ārvalstīs. 

Sadarbojās ar IFSC un citām starptautiskajām un nacionālajām organizācijām. 

Sniedza konsultatīvu un praktisku palīdzību alpīnismā, kāpšanas sportā un ar augstumu 

saistītos darbos, u.c. darbu veikšanā. 

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. 

 

7. Informācija par nodokļiem un nodevām: 

Latvijas Alpīnistu savienība nav PVN un citu nodokļu maksātājs. 
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8. Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas 

(galvojumi), ķīlas u.tml.)          NAV 

 

9. Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas 

kopsumma:  

Algoti darbinieki nav bijuši. 

 

10. Stabilāko ienākumu daļu sastāda ieņēmumi  no Izglītības un zinātnes ministrijas 

dotācijas Latvijas Sporta federāciju padomei  un A/s „Latvijas meži”  līdzekļi Latvijas 

Sporta federāciju padomei, kas paredzēti čempionātu un citu sacensību, pasākumu 

rīkošanai, IFSC biedru naudas nomaksai, dalībai starptautiskajās sacensībās; 

 Ieņēmumi no Pašvaldības (Rīgas domes IKSD un BJC „Daugmale”) dotācijas: 

-sportistu līdzdalības atbalstam Eiropas un Pasaules čempionātā, 

-Rīgas atklātajam starptautiskajam čempionātam bolderingā „Riga Open”, 

- par sportistu licencēm. 

Atskaites periodā viena organizācija ziedoja finanšu līdzekļus mērķziedojumu sporta 

atbalstam „Sporta un industriālās kāpšanas asociācija”.  

 

Biedru naudas un maksājumi sastāda nelielu ienākumu daļu un tiek tērēti statūtos minēto 

mērķu īstenošanai. 

 

 

2014.gada 30.marts 

 

 
Viceprezidente  M.Vilciņa 

 


