
 
Reģ. Nr. 40008022167, juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV1013 

PILNSAPULCES PROTOKOLS 

Rīgā, 2017. gada 30. martā 

Norises vieta: Jēkabpils iela 19, Rīga 

Sapulces sākums plkst. 17:45. 

Dalībnieki: 

Sapulcē piedalās Latvijas Alpīnistu savienības (turpmāk – LAS) biedru pārstāvji ar 

balsstiesībām, kur katram pārstāvim 1 balss: 

1) Kalnākāpēju Sporta centrs – Normunds Reinbergs, 

2) biedrība “Remoss” – Nauris Hofmanis, 

3) Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas skolēnu pils” – Inga Liepiņa,  

4) biedrība “Kalva-doss” – Māra Vilciņa, 

5) biedrība “Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācija” – Edgars Šāblis,  

6) biedrība “Latvijas Augstkalnu klubs” – Pēteris Kūlis,  

7) biedrība “Kordināta” – Vilnis Bušs,  

8) biedrība Latvijas Jaunatnes sporta un tūrisma federācija” – Māra Vilciņa, 

9) Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” – Gundega Meļķe.  

Sapulces sākuma ir ieradušies kopā 9 biedri. 

No plkst. 17:50 – 18:00 (LAS Prezidenta ziņojuma laikā) ieradās:  

10) Biedrība “Traverss” – Juta Blažēvica,  

11) Sporta kāpšanas klubs “Skala” – Irina Grjazeva,  

12) biedrība “Sporta un industriālās kāpšanas asociācija” - Santa Tabulevica,  

13) Rīgas Pilsētas Pļavnieku ģimnāzija-Imants Puhovs (bez pilnvaras). M.Vilciņa ierosina, 

tā kā visi pazīstam I.Puhovu, ļaut viņam piedalīties un balsot pilnsapulcē, pilnvarojumu 

iesniedzot pēc iespējas tuvākā laikā. 

Tādējādi sapulci no plkst. 18:00 pārstāv visi 13 biedri ar balss tiesībām. 

 

Citi pārstāvji bez balss tiesībām: 

Oļegs Mirošņikovs (LAS valdes loceklis, LAS Alpīnisma komisijas vadītājs), Dzintars Irbe, 

Linda Gruzīte. 

1. Mandātu komisija ziņo, ka ir ieradušies 9 pārstāvji no 13 biedriem, kuriem ir balss tiesības, 

līdz ar to ir nodrošināts dalībnieku sapulces vairākums un sapulce ir lemttiesīga. 

2. Par balsu skaitītāju ievēl Nauri Hofmani. 

3. Par sapulces vadītāju izvirza LAS viceprezidenti Māru Vilciņu, protokolistu – Gundegu 

Meļķi.  

Par -9; pret, atturas- nav. 

4. Dienas kārtības apstiprināšana. LAS viceprezidente M.Vilciņa piedāvā apstiprināt visu 

programmu. E.Šāblis iebilst pret dienas kārtības 11. punktu. Notiek balsošana par dienas 

kārtības apstiprināšanu par visiem punktiem. 
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Par – 6, pret – 3 , atturas – 0.  

Jautājums pieņemts. 

Darba kārtība:  

1. Pilnsapulces atklāšana, mandātu komisijas ziņojums. 

2. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas. 

3. Sapulces vadītāja un protokolista vēlēšanas. 

4. Darba kārtības apstiprināšana. 

5. Prezidenta runas nolasīšana par atskaites periodu. 

6. Komisiju ziņojumi. 

7. 2016.gada finanšu atskaite. 

8. Revidenta ziņojums. 

9. Debates par ziņojumiem un atskaites apstiprināšana. 

10. 2017. gada finanšu sadalījuma projekts. 

11. Statūtu grozījumu projekts. 

12. Citi jautājumi. 

 

5. LAS prezidenta ziņojums par LAS darbību 2016.gadā. LAS prezidents M.Pietkevičs 

pats nav ieradies uz kopsapulci, tādēļ viņa sagatavoto runu un atskaiti par LAS darbu 2016. 

gadā (1.pielikums un 2.pielikums) nolasa un iepazīstina M.Vilciņa. 

1) LAS darbu vērtē apmierinoši, ir panākts, ka valdes sēdes notiek katru mēnesi otrajā 

otrdienā; 

2) Uzteic atsevišķu dalībnieku sasniegumus alpīnismā un kāpšanas sportā; 

3) Izsaka pateicību alpīnisma veterāniem par regulāri rīkotajiem pasākumiem, norādot, 

ka tie būtu jāatbalsta aktīvāk; 

4) Iesaka kāpšanas komisijai būt aktīvākai; 

5) Iesaka izveidot Ētikas komisiju, atbilstoši Latvijas Olimpiskās komitejas 

ieteikumiem; 

6) Iesaka izveidot Finanšu komisiju, finanšu jautājumu risināšanai; 

7) Uzskata, ka LAS ir jāizveido ģenerālsekretāra amats, kas nodarbotos ar LAS 

ikdienas organizatoriskajām lietām, tādējādi atvieglojot LAS valdes darbu; 

8) Izsaka viedokli par LAS valdes locekļu skaita samazināšanu. Uzskata, ka nav 

lietderīgi samazināt LAS valdes locekļu skaitu, bet gan to palielināt, ievēlot LAS 

valdē arī pārējo biedru pārstāvjus, kas šobrīd nav LAS valdē (Remoss, BJC Rīgas 

skolēnu pils, BJC Daugmale, Rīgas Pilsētas Pļavnieku ģimnāzija). 

(Ziņojuma laikā ierodas LAS biedri: J.Blažēvica, I.Grjazeva, S.Tabulevica un 

I.Puhovs).  

6. Alpīnisma komisijas ziņojums. Alpīnisma komisijas valdītājs Oļegs Mirošņikovs ziņo, 

ka komisija uz sēdēm ir sanākusi 4 reizes, kuras laikā ir apstiprināti Alpīnisma sacensību 

noteikumu grozījumi, jautājumi par Latvijas Alpīnisma čempionāta rīkošanu un pasākuma 

popularizēšanu t.sk. sociālajos tīklos. Izveidota un tiek regulāri aktualizēta datu bāze par 

kāpieniem kalnos. Novadīts seminārs par nelaimes gadījumiem kalnos. Plānots atjaunot 

kalnos kāpšanas noteikumus un tiesnešu kvalifikācijas noteikumus, rīkot semināru kalnu 

instruktoriem. Iespējams tiks pārskatīti Alpīnisma sacensību noteikumi, jo atsevišķiem 

biedriem šobrīd pret tiem ir iebildumi. Diskusija: N.Reinbergs jautā: Kas notika ar kalnu 

instruktoru apmācības (Mountain Leader) programmu, kas tika iztulkoti no angļu valodas. 

Vai šobrīd notiek kalnu instruktoru apmācība? 
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O.Mirošņikovs: Lai programmu īstenotu ir nepieciešami 2 instruktori, kuri būtu UIAA 

atestēti. M.Vilciņa: Kāpēc cilvēki neiziet apmācību UIAA? 

O.Mirošņikovs:  Šobrīd cilvēkiem nav interese par instruktoru apmācību, jo instruktoru 

sagatavošanai ir nepieciešams laiks un finansējums.  

E.Šāblis: Nauda atrastos, bet šobrīd nav cilvēki ar atbilstošu pieredzi un kvalifikāciju, lai 

piedalītos instruktoru apmācībās. Informē, ka līdz 30. jūnijam (2017. gads) var iesniegt 

priekšlikumus alpīnisma sacensību noteikumiem, bet jāiesniedz valsts valodā. 

N.Reinbergs: Ja korekcijas ir nelielas, kādēļ to nevar izdarīt īsākā laikā? 

E.Šāblis. Jā, var veikt šādas korekcijas, tikai tās jāiesniedz valsts valodā. 

7. Kāpšanas komisijas ziņojums. Kāpšanas komisijas vadītājs un LAS valdes loceklis 

Normunds Reinbergs ziņo: 

Šobrīd jūtas demotivēts darbam LAS valdē. Ir apmeklējis visas LAS valdes sēdes. Ir bijušas 

2 kāpšanas komisijas sēdes. Par pirmo ir protokols, bet otrajā tapa Latvijas Bolderinga 

kausa nolikums. Uzskata, ka Bolderinga kausa organizēšanā ir iesaistījies nevajadzīgi. Ir 

piedalījies divos kāpšanas popularizēšanas pasākumos: Sporta nakts pasākumā (2016. gada 

rudens) un Sporta un atpūtas izstādē Ķīpsalā (2017. gada martā). Ir zema atsaucība no 

citiem klubiem, kuri faktiski nepiedalās šajos pasākumos. Organizējot sporta un atpūtas 

izstādi, tikai viena organizācija atsūtīja savu logo, dalībai piesaistīja palīgus, kas nav LAS 

dalībnieku biedri. Ir saņemti divi ierosinājumi katrs uz 2 lapām, ka vajadzētu darīt kāpšanas 

komisijai, bet pretī nav konkrēti vārdi, kas tos darīs, un kādā termiņā to vajadzētu izdarīt. 

Norāda, ka būtu gatavs atkāpties no komisijas vadītāja un valdes locekļa pienākumiem, ja 

kāds strādātu viņa vietā. 

LAS valdē ir iesniegti 20 priekšlikumi par WEB lapas uzlabošanu un atjaunošanu. 

Informē par dalību Starptautiskās sporta kāpšanas federācijas(turpmāk – IFSC angliski - 

International Federation of Sport Climbing) organizētā seminārā Kvebekā, Kanādā (2017. 

gada 9-11(?) marts). notika vairākas darba grupas: – kā organizēt sacensības un to nozīme, 

par logo (nenotika), kā kāpšanu pasniegt sabiedrībai, par dzimuma līdztiesību un sieviešu 

iesaistīšanu sportā.  

1) Galvenie finansēšanas avoti: (1) sponsori, (2) valsts un pašvaldības, (3) translāciju 

tiesības pārdošana, (4) dalības maksa un biļešu pārdošana. Latvijā faktiski varētu 

darboties (1) un (2) finansēšanas avots, pavisam nedaudz (4). 

2) Par sporta popularizēšanu. Visām valstīm ir vienādas problēmas: Profesionālisma, 

finansējuma un informācijas trūkums. 

3) Par sieviešu iesaisti sportā ir vairāk organizatoriski jautājumi, ka diskriminējošs. 

4) Tiek solīts atbalsts nacionālajām federācijām. 

5) Apstiprināts sporta dalības formāts Olimpiskām spēlēm Tokijā 2020. gadā. 

(Dalībnieku skaits 20 vīrieši, 20 sievietes. Notiek divos posmos: kvalifikācija (3 

dienas, kur katrā dienā ir savs sporta veids – ātrumkāpšana, bolderings, grūtā 

kāpšana un fināls. Fināls dāmām un kungiem atsevišķās dienās. Finālā piedalās 6 

labākie. 

6) Bija plānots likvidēt asociētos biedrus, bet saglabāja līdz 2020. gadam, nosakot, ka 

to dalības maksa katru gadu pieaug par 500 EUR. Tā kā LAS arī ir asociētais biedrs, 

tad saglabā iespēju maksāt samazināto maksu. 

7) Notika Eiropas padomes pārvaldes pārvēlēšanas. 

8. Sporta tūrisma komisijas ziņojums. Ziņo LAS viceprezidente M.Vilciņa. Sporta tūrisma 

komisiju veido Latvijas jaunatnes sporta tūrisma federācijas valde: Māra Vilciņa, Inga 

Liepiņa, Ingrīda Vaisjūne, Normunds Hofmanis, Imants Puhovs. 
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1) pārraudzītas un koordinētas mūsu biedru organizētās sacensības (7 sacensības);  

2) veidots kalendārais plāns un noteiktas reitinga sacensības gada kopvērtējumam;  

3) gada kopvērtējuma apbalvošana; 

4) sporta tūrisma sacensību noteikumu izstrādāšana jaunā redakcijā  

5) Novadīts seminārs «Drošības aspekti sporta tūrisma sacensību distanču iekārtošanā un 

aktualitātes speciālā inventāra pielietošanā» (27 dalībnieki).  

9. Par finanšu pārskatu un atskaišu aizpildīšanu. Ziņo LAS viceprezidente M.Vilciņa 

(3.pielikums). Atskaites sagatavošanā faktiski piedalās visi biedri, sniedzot informāciju par 

kluba aktivitātēm un izlietoto finansējumu. Ar kavējumu informāciju iesniedza viena 

organizācija. Finansējums izlietots atbilstoši plānotajam finansējumam – sporta sacensībām 

Latvijā, starptautiskām sacensībām, semināriem u.c. aktivitātēm.  Šī gada finanšu 

pārpalikums 606 EUR. 

10. Revidenta ziņojums (4.pielikums). Revidente Inga Liepiņa ziņo, ka gada pārskats ir 

sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sniedz skaidru un patiesu priekštatu par 

finanšu izlietojumu par 2016. gadu. Norāda, ka: 1) LAS valdes komunikācija ar sabiedrību 

un biedriem nav savlaicīga un ir nepieciešams uzlabot to. Piemēram, pēc LAS prezidenta 

M.Pietkeviča ziņojuma ir bijušas valdes sēdes katru mēnesi, bet LAS mājas lapā ir tikai 

6 protokoli. Kā arī bieži vien protokolos nav norādīts, kad būs nākošā valdes sēde, par 

kādiem jautājumiem lems, vai arī protokoli tiek publicēti vēlāk, kad nākošā valdes sēde ir 

notikusi. 2) Sacensību nolikumi ne vienmēr ir korekti izstrādāti, kā to prasa normatīvie akti 

un noteikts Sporta likumā. Jāņem vērā, ka 2016. gadā ir veikti grozījumi Sporta likuma 15. 

panta 5.punktā, norādot sacensību nolikumos obligāti norādāmo informāciju. Kā jaunums ir 

nācis klāt, ka jānorāda organizatora vārds uzvārds un kontaktinformācija. Kā arī nevajadzētu 

aizmirst norādīt, laiku, vietu, organizatora reģistrācijas numuru. Sacensības ir jāorganizē 

atbilstoši LAS apstiprinātiem noteikumiem un nolikumam. 

11. Valdes loceklis E.Šāblis informē par darbu Latvijas Olimpiskās komitejas finanšu 

komisijā. Informē, ka LOK un Sporta federācijas padomes finanšu gada pārskati ir pieejami 

un apskatāmi pie viņa. Sporta federācijas padome finansējumu sadala ne tikai pēc augstiem 

sasniegumiem starptautiskās sacensībās, bet gan liela nozīme ir tieši vietējām aktivitātēm, 

cik daudz dalībnieku piedalās. Informē, ka Sporta federāciju padome 10.03.2017. 

apstiprināja LAS līdzekļus 11259 EUR apjomā, bet 08.03.2017. LOK budžeta komisija 

jaunajām federācijām sporta veida attīstība katrai iedalīja 21000 EUR. Valdes ierosinājums 

bija, ka katram pasākumam jāizstrādā sava tāme. M.Vilciņa apsolīja to izstrādāt.  

N.Reinbergs komentē, ka to varētu darīt sākot ar nākošo gadu. 

12. Diskusijas: 

N.Reinbergs izsakās par Alpīnisma komisijas darbu. Ka strīdu dēļ  tika atcelts pagājušā gadā 

Gandra kauss un arī Romanova kauss notiek ne pēc LAS apstiprinātiem noteikumiem. 

Retorisks jautājums vai Traverss būtu jāizslēdz no LAS, jo pārkāpis nosacījumus. 

G.Meļķe izsakās par Kāpšanas komisijas darbu. Kā kāpšanas komisijas locekle, darbu vērtē 

negatīvi, jo nav vadības no komisijas vadītāja, norādot, ka pats N.Reinbergs jau sapulces 

sākumā ir norādījis, ka jūtas demotivēts, līdz ar to, tas varētu būt par iemeslu, ka arī pārējie 

locekļi ir neaktīvi un neatbalsta. N.Reinberga darbības stils ir ļoti individuāls. Piemēram, 

neskatoties uz to, ka N.Reinbergs ir atbildīgā persona par Latvijas Boderinga kausa 

organizēšanu, diemžēl no organizēšanas darbiem izvairījās. Uz nosūtītiem e-pastiem atbild 

diezgan rupjā tonī pat norādot: “Ko var muldēt par kopā strādāšanu”. Šāda attieksme 

neveicina sadarbību un nav vēlmes iesaistīties N.Reinberga organizētos pasākumos un 

strādāt kopā. 
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E.Šāblis izsakās par kāpšanas komisijas darbu. Ja kāpšanas komisijas vadītājam nav vēlme 

strādāt, lai N.Reinbergs atkāpjas, ir jāievēl citi cilvēki. Līdz šim darbs nav nekāds, ņemot 

vērā ka kāpšanas sports kļuvis par Olimpisko sporta veidu. Nav saprotams arī  kāpēc nav 

sakārtota WEB lapa. Piedāvāju N.Reinbergam citu cilvēku šim darbam, bet tam pat 

nepiezvanīja. 

13. Ziņojumu LAS prezidenta, Alpīnisma, Kāpšanas, Sporta tūrisma komisijas, finanšu 

ziņojuma un revidenta ziņojuma apstiprināšana. 

Par – 13, pret, atturas – nav. 

Ziņojumi apstiprināti. 

14. Valdes darba novērtējums. M.Vilciņa piedāvā novērtēt valdes darbu ar vērtējumu 

“apmierinoši”. 

Par – 13, pret, atturas – nav. Novērtējums “apmierinoši” – apstiprināts. 

15. Finanšu sadalījuma projekta apstiprināšana. N.Reinbergs ziņo, ka finanšu projekts nav 

sadalīts aizņemtības dēļ, kā arī finansējums no LOK tika saņemts pēdējā brīdī. Kā arī 

izsūtot pieprasījumu par ierosinājumiem LOK naudas sadalei, ar kavēšanos tika saņemta 

viena atbilde no Daugmales. No pārējiem klubiem atbilde netika saņemta. N.Reinbergs 

iesaka finanšu līdzekļu sadali apstiprināt valdei. M.Vilciņa informē, ka finanšu līdzekļi nav 

sadalīti, jo nebija informācijas par LOK līdzekļu piešķiršanu.  

Notiek balsošana par to, ka LAS valde tiek pilnvarota apstiprināt finanšu līdzekļu sadali.  

Par – 13, pret, atturas – nav. Jautājums pieņemts. 

16. Citi jautājumi. – Statūtu grozījumi. 

M.Vilciņa iepazīstina ar Statūtu grozījumiem (5.pielikums). Grozījumi attiecas gan uz 

redakcionālajām izmaiņām, gan pēc būtības, t.i. statūtos iekļaut jaunu sporta veidu – sporta 

tūrisms, par ko ir lemts jau 2016.gada pilnsapulcē. Priekšlikums: Statūtos skaidrot, kas ir 

alpīnisms, kāpšanas sports un sporta tūrisms; punktos, kur paredzēta uzskaite „alpīnisms, 

kāpšanas sports un sporta tūrisms” piemērot saīsinājumu “turpmāk - sporta veidi”; valdes skaita 

izmaiņas - samazināšana līdz 5 valdes locekļiem t.i. LAS prezidents, viceprezidents, un 3 – 

valdes locekļi – komisiju vadītāji. M.Vilciņa piedāvā, ka var katru jautājumu izskatīt un balsot 

atsevišķi.  

Balsojums par to, ka katrs jautājums ir izskatāms atsevišķi. 

Par - 13, pret, atturas - nav. 

1.jautājums. Statūti papildināmi ar sporta veidu sporta tūrisms. 

Par -12, pret – nav, atturas -1. Jautājums ir pieņems. 

2.jautājums. Statūtos nav iekļaujamas alpīnisms, kāpšanas sports un sporta tūrisms 

definīcijas. 

Par – 10, pret – 0, atturas – 3. Jautājums ir pieņemts. 

3.jautājums.Vai statūtos turpmākos punktos aizstājams alpīnisms, kāpšanas sports un 

sporta tūrisms ar saīsinājumu “sporta veidi”. 

Par – 6, pret – 4, atturas – 3. Jautājums nav pieņemts. 

4.jautājums. Par valdes locekļu skaita samazināšanu. Izsakās O.Mirošņikovs. Uzskata, ka 

nav lietderīgi samazināt valdes locekļu skaitu, jo darba apjoms ir liels pie lielāka darba 

apjoma mazāks cilvēku skaits netiks ar visiem pienākumiem galā. Neskatoties uz 

esošajiem pārmetumiem, tomēr izvērtējot darbu, katrs no tiem ir iesaistījies kāda darba 

veikšanā, piemēram, E.Skuķis – Latvijas čempionāta organizēšanā, A.Rakeviča regulāri 

atbalsta pasākumus un uztur mājas lapu utt. Izsakās, ka samazinot valdes locekļu skaitu 

parādās savtīgas intereses. 
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N.Reinbergs izsakās, būs mazāk cilvēki tie efektīvāk strādās, tādēļ vajag samazināt 

valdi. 

M.Vilciņa izsakās, ka tad jau var palielināt valdes skaitu ar pārstāvniecību  no katra 

biedra, un tad faktiski izveidotos, ka valde ir tādā pašā sastāvā kā pilnsapulce. 

E.Šāblis izsakās, ka nevajag samazināt valdes sastāvu, jo kam traucē, ja ir vairāki valdes 

locekļi. Šobrīd viņam ir sajūta, ka valdes sastāvu samazinot, kādam ir savas 

negodprātīgas intereses.  

J.Blaževiča jautā, vai tiks rīkota jauna pilnsapulce valdes ievēlēšanai, ja tiek nobalsots 

par samazinātu valdi. 

Notiek diskusijas par to vai jāvēl jauna valde vai nē. L.Gruzīte norāda, ka nav jāvēl, jo 

ir jau prezidents, viceprezidents un 3 komisijas locekļi.  M.Vilciņa norāda, ka jāvēl 

jauna valde, jo valdi var ievēlēt tikai pilnsapulce, bet līdz jaunas valdes ievēlēšanai var 

noteikt pārrejas punktu, ka turpina darboties vecā valde līdz jaunās pilnsapulces 

sasaukšanai un jaunās valdes ievēlēšanai. 

Notiek balsošana vai ir jāsamazina valdes locekļu skaits līdz 5 cilvēkiem. 

Par – 7, pret -5, atturas – 1. 

Jautājums ir pieņemts. 

5.jautājums.Par pārrejas perioda noteikšanu. “Vecā” valde turpina līdz nākošās pilnsapulces 

sasaukšanai. 

Par – 11, pret -0, atturas – 2. Jautājums pieņemts. 

6.jautājums. Par nākošās pilnsapulces sasaukšanu. G.Meļķe ierosina sasaukt pēc gada, jo tad 

beigsies arī līdzšinējās valdes pilnvaras un būs vispārējās valdes pārvēlēšanas, kā arī 

varēs izvērtēt katra kandidāta darbību šajā gadā. N.Reinbergs ierosina sasaukt 

pilnsapulci tuvākā laikā t.i. līdz maija beigām. 1. priekšlikums: sasaukt pilnsapulci pēc 

gada. 2. priekšlikums: sasaukt pilnsapulci līdz maija beigām. 

Par 1. priekšlikumu – 5, 

Par 2. priekšlikumu – 7, 

Atturas – 1. 

Pieņemts 2. priekšlikums.  

 

17. Citi jautājumi. Par biedru naudas maksām. M.Vilciņa informē, ka līdzšinējās biedru 

naudas bērnu un jauniešu klubiem ir 30 EUR gadā, pārējiem 50 EUR gadā. Priekšlikums 

arī turpmāk saglabā esošās biedru naudas. 

Par -13, pret, atturas – nav. 

Sapulce slēgta 2017. gada 30. martā plkst. 20:30. 

 

Sapulces vadītājs:     M.Vilciņa 

 

Protokolēja:     G.Meļķe 

 

  



7 
 

1. Pielikums 

LAS prezidenta atsūtītā uzruna LAS pilnsapulcei 2017. gada 30. 

martā 
 

Labdien, cienījamie kopsapulces dalībnieki un domu biedri! 

 

Vispirms man Jums jāatvainojas par savu klātbūtnes neesamību Latvijas Alpīnistu savienības 

gadskārtējā kopsapulcē. Tā nu ir sanācis, ka dažādu iemeslu dēļ neesmu Latvijā un nevaru 

piedalītie kopsapulces darbā. 

 

Ir pagājis tieši gads kopš Jūs ievēlējāt mani par Latvijas Alpīnistu savienības prezidentu. Šis 

gads ir paskrējis samērā ātri un darbīgi. Jebkurā gadījumā tas ir bijis liels izaicinājums priekš 

manis atgriezties atpakaļ pie Latvijas Alpīnistu savienības vadības un tai atbilstošajiem darba 

pienākumiem. 

 

Šīs gads Latvijas Alpīnistu savienībai vispār ir bijis pietiekoši spilgts un iespaidīgs. Gan no 

vēsturiskā viedokļa, gan sportiskajiem sasniegumiem, gan arī no jauniem pagriezieniem 

administratīvajā jomā. 2016. gada Zelmas Bej-Mamikonjanas kausa izcīņas sacensību laikā 

mēs nosvinējām Latvijas kalnos kāpšanas 60 gadu jubileju. Vai tas ir daudz vai maz – to ir grūti 

izvērtēt. Bet ja mēs par atskaites punktu ņemam Latvijas valsti, kurai nākošgad tiks svinēta 100 

jubileja kopš dibināšanas, tad jāsaka, ka Latvijas kalnos kāpšanas tradīcijas ir pietiekoši senas.    

 

Runājot par sportiskajiem sasniegumiem daudz ir sasniegts gan alpīnismā, gan kāpšanas sportā. 

Alpīnismā varam pieminēt gan Natālijas Zeņinas (klubs „Traverss”) sasniegto Manaslu 

virsotni, kura ir pasaules astotā augstākā virsotne, gan Latvijas komandas izcīnīto trešo vietu 

prestižajās Krievijas sacensībās alpīnisma komandu tehnikā „Jegorova kauss”. Tāpat arī kā 

katru gadu uz kalniem ir devušās gan Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācijas, gan kluba 

„Traverss” kalnu skolas, kurās savu ceļu kalnos ir uzsākuši jaunie alpīnisti, kā arī nostiprinājuši 

savas iemaņas un paaugstinājuši prasmes, varēšanas un sporta klases jau kalnus iemīlējušie 

sportisti. Savukārt runājot par kāpšanas sportā sasniegto jāatzīmē tas, ka mūsu sportisti regulāri 

piedalās gan Eiropas, gan pasaules kausa posmu etapos, tāpat arī Rolands Ruģēns pēc pagājušā 

gada kopsavilkuma ir bijis 14. Pasaules reitingā boldringā vīriešiem. 

 

Tāpat arī ir mainījies Latvijas Alpīnistu savienības statuss un prestižs administratīvajā jomā. 

Kopš 2016. gada augusta kāpšanas sports ir kļuvis par olimpisko sporta veidu un līdz ar to 

Latvijas Alpīnistu savienība ir kļuvusi par Latvijas Olimpiskās komitejas biedri un jau uzreiz 

pietiekoši aktīvi iesaistījusies LOK darbībā. Tāpat arī varu atzīmēt, ka LAS pievienošanās 

olimpiskajai saimei sev nes līdzi papildus finanses, kuras mēs centīsimies pēc iespējas 

prasmīgāk un lietderīgāk ieguldīt ilgtspējīgā Latvijas kāpšanas sporta attīstībā un uzplaukumā. 

 

Savukārt pievēršoties LAS ikdienai, man gribētos pieskarties dažām lietām. Beidzot ir izdevies 

vienoties un panākt, ka LAS valdes sēdes notiek katra mēneša pirmās pilnās nedēļas otrdienās. 

Visi valdes locekļi pēc iespējas ierodas un piedalās valdes darbā un lēmumu pieņemšanā. 

Gribētos lai arī klubu pārstāvji pēc iespējas ierastos uz valdes sēdēm kā novērotāji (kā tas 

dažkārt jau ir noticis) un piedalītos gan kā klausītāji, gan padomdevēji kādos konkrētos 

jautājumos. 
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Vēl bez valdes sēdēm LAS ikdienas darbība noris komisijās. LAS ir trīs komisijas – Alpīnisma 

komisija, Kāpšanas sporta komisijas un Sporta tūrisma komisijas. Komisijas darbojas savu 

sporta veidu un kompetenču ietvaros, sanāk un komisiju sēdēm un lemj par dažādiem 

jautājumiem vadoties no saviem aktuālajiem darba plāniem. Tāpat arī runājot par komisijām, 

manuprāt, šobrīd, ņemot vērā to, ka Latvijas Alpīnistu savienība ir kļuvusi par olimpiskā sporta 

veida federāciju, mums obligāti būtu jāizveido pastāvīgi darbojoša Finanšu komisija. 

Iespējams, ka tā varētu sanākt retāk, taču tai tāpat ir jāsanāk un jālemj par LAS finanšu 

jautājumiem, kuri paliek aizvien vairāk. Tāpat arī ņemot vērā Latvijas Olimpiskās komitejas 

ieteikumus visām olimpisko sporta veidu federācijām (tāds tika arī izteikts tikko notikušajā 

LOK Ģenerālās asamblejas sesijā), iespējams, ka LAS būtu jāizveido pastāvīgi darbojoša Ētikas 

komisija. Visām jau darbojošām komisijām un arī jaunveidojamām komisijām būtu 

nepieciešams izstrādāt un pieņemt Nolikumus. Bez tam arī ņemot vērā to, ka pašlaik mums tieši 

ļoti ir jākoncentrē uzmanība uz kāpšanas sportu, man gribētos lai Kāpšanas sporta komisija 

beidzot kļūtu aktīvākā, regulāri un pēc iepriekš noteikta plāna sanāktu uz sēdēm un lemtu par 

saviem jautājumiem un gadījumā, ja pašreizējais Kāpšanas sporta komisijas priekšsēdētājs 

nevar vai negrib tikt galā ar saviem pienākumiem, atrastu un ievēlētu sev jaunu, pietiekoši 

aktīvu un darboties gribošu un varošu komisijas priekšsēdētāju. Noslēdzot savas uzrunas sadaļu 

par administratīvajām lietām varu izteikt vēl vienu savu tuvākā laika ieceri par to, ka LAS ir 

vajadzīgs izveidot posteni un pieņemt darbā ģenerālsekretāru. Tā ir un būtu LAS augstākā 

administratīvā amatpersona, kura nodarbotos ar ikdienas darbiem un pienākumiem, palīdzētu 

un atslogotu LAS valdi no dažādu sīkumu izpildes un dotu valdei daudz vairāk laika un iespēju 

nodarboties ar dažādu tālejošāku plānu izstrādi par kalnu lietu kopumā un sporta veidiem 

atsevišķi.  

 

Tāpat man gribētos īpaši izcelt, atzīmēt un pateikt lielu paldies mūsu veterāniem un viņu 

ieguldījumu Latvijas kalnos kāpšanas lietā. Mūsu veterāni Pētera Kūļa vadībā regulāri tiekas 

savā starpā, vienmēr palīdz jebkādu pasākumu organizēšanā un tiesāšanā, kā arī izbrauc uz 

savstarpējiem alpīnisma veterānu pasākumiem Lietuvā un Igaunijā. Manuprāt Latvijas 

Alpīnistu savienībai savu iespēju robežās būtu vēl vairāk jāveicina un jāatbalsta mūsu veterāni 

gan finansiāli, gan arī dažādos citādos veidos.  

 

Savas runas noslēgumā es vēlētos izteikt savu redzējumu par piedāvātajiem grozījumiem 

statūtos un piedāvāto ideju par LAS valdes skaitliskās sastāva samazināšanu kopumā. Ņemot 

vērā jau manu pašreizējo redzējumu par to, ka LAS pastāvīgi darbojošos komisiju skaits ir 

jāpalielina par divām komisijām, tad jebkurā gadījumā kopējais komisiju skaits būtu piecas, 

līdz ar to būtu arī pieci komisiju priekšsēdētāji kuriem pieskaitot klāt vēl prezidentu un 

viceprezidentu, kopējais valdes skaitliskais sastāvs būtu septiņi cilvēki. Taču, manuprāt, tas ir 

tikai vienīgi matemātisks skatījums uz šo problēmu. Tas, ka LAS valde šobrīd ir deviņu cilvēku 

sastāvā, nekad nav traucējis strādāt. Tieši pretēji – tas vienmēr ir devis iespēju kopsapulcēm 

ievēlēt LAS valdē pēc iespējas vairāk dažādu LAS kolektīvo biedru pārstāvjus, kuri tieši, 

nepastarpināti un ar vislielāko atbildību ir varējuši un var iesaistīties gan LAS ikdienas darbībā 

un vadībā, gan arī plānu un vīziju izstrādē. Šobrīd gan LAS valde strādā nepilnā sastāvā, taču 

tikai un vienīgi kopsapulces pilnvarās ir izlemt to, vai valdi vajag papildināt līdz deviņu cilvēku 

sastāvam jau šogad, vai arī nākamgad, kad beigsies pašreizējo valdes locekļu termiņi. Jebkurā 

gadījumā es noteikti pastāvēšu par to, ka valdē nav pārstāvēti ne biedrība „Remoss”, ne 

Pļavnieku ģimnāzijas kāpēji un tūristi, ne arī BJC „Daugmale” pārstāvji un es ļoti vēlētos, lai 
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tie vai nu šajā kopsapulcē tiktu nominēti un ievēlēti LAS valdē, vai arī nākamgad pārvēlot visu 

valdes sastāvu noteikti tiktu ievēlēti un uzsāktu savu darbu. 

 

Tas arī būtu viss ko man gribētos teikt šajā reizē kopsapulces dalībniekiem un jebkurā gadījumā 

pie visiem saviem izteiktajiem priekšlikumiem un piedāvājumiem es sākšu strādāt jau 

vistuvākajā laikā. 

 

Paldies par Jūsu uzmanību! 

 

 

2. pielikums 

Atskaite par LAS darbu 2016. gadā  

 

LAS apvieno 13 juridiskos biedrus (t.sk. 6 bērnu un jauniešu organizācijas) pārstāvot 1348 

personu intereses (t.sk. 494 bērni un jaunieši). 

2016.gada sezonā Latvijas pārstāvji piedalījušies 9 Pasaules līmeņa (IFSC kalendārā iekļautām) 

sacensībās: Pasaules kausa posmos, Pasaules čempionātā un Eiropas jauniešu kausā kāpšanas 

sportā. 

Noorganizēti: 

 * 7 Latvijas čempionāti pieaugušajiem, kuros piedalījās 664 sportisti; 

* 7 Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes – 1 456; 

* 11 tautas sporta sacensības – 839; 

* 3 semināri (budžeta veidošana, atskaites; nelaimes gadījumu analīze; drošības aspekti sporta 

tūrisma sacensībās) un 9 semināri-tikšanās veterāniem sporta muzejā. 

Izstrādāti: 1. jaunā redakcijā Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumi; 

Noteikumi par atzinuma saņemšanu sporta speciālistu sertifikācijai (resertifikācijai). 

 

  



10 
 

3.pielikums 

LAS viceprezidentes Māras Vilciņas  

2016. gada finanšu atskaite 

 

1. ieņēmumi 18 776 euro : 

- Izglītības un zinātnes ministrijas dotācijas Latvijas Sporta federāciju padomei 12 086 

euro; 

- * A/s „Latvijas meži” ziedojumu līdzekļi Latvijas Sporta federāciju padomei 4 480 

euro; 

- kas paredzēti čempionātu un citu sacensību, pasākumu rīkošanai, IFSC biedru naudas 

nomaksai, dalībai starptautiskajās sacensībās; 

- * Pašvaldības dotācija: 0 euro 

- -sportistu līdzdalības atbalstam Eiropas un Pasaules čempionātā, kausa posmos. 

- * Biedru iemaksas: 710 euro,  

- t.sk. Ikgadējā biedru nauda – 420 euro; 

- Dalības maksas sacensībām 50 euro un čempionāta noslēguma pasākumā – 240 euro; 

- * Ziedojumi: 1 500 euro, 

Atskaites periodā divas organizācijas ziedoja finanšu līdzekļus mērķziedojumu:  

• SIA WINGS AVIA kāpšanas sporta atbalstam „Sporta un industriālās kāpšanas 

asociācijai” – 1 100 euro un 

• MURUS kāpšanas sporta attīstībai  –  400 euro. 

2. izdevumi 18 169,57 euro : 

- IFSC biedru naudas nomaksa un licences, dalības maksas – 1 660  euro; 

- Administratīvie un prezentācijas izdevumi, t.sk. semināri (bankas komisijas maksas, 

www domēns, Sporta nakts pasākums, UR) – 274.57 euro; 

- Sacensību organizēšanai un nodrošināšanai –  10 511 euro; 

- Līdzdalības nodrošināšanai Starptautiskās sacensībās (t.sk. Pasaules KP un Eiropas 

čempionātā)   – 3 824 euro; 

- No ziedojumiem rēķinu apmaksai SIKA atbalstam – 1 500 euro; 

- Ar sportistu apdrošināšanu saistītie izdevumi – 400 euro, šobrīd atlikts maksājums pēc 

mērķa, tā vieta nopērkot balvas 2017.gada sacensībām. 

3. Ieņēmumu – izdevumu starpība 2016.gadā – 606.43 EUR 

4. Atlikums kontā 13 229,28 EUR 

5. Latvijas alpīnistu savienība nav PVN vai citu nodokļu maksātāja.  

6. Nav ķīlas vai cita veida apgrūtinājumi. 

7. Nav bijuši algoti darbinieki. 
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4.pielikums 
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5.pielikums 

Statūtu grozījumu projekts 

 

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā  

 

Rīgā, 200__.gada ______.____________________  

 

ar Nr.____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrības 

 

LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS 

 

STATŪTI 
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Apstiprināti Latvijas Alpīnistu Savienības 

pilnsapulcē 2017. gada 30. martā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĪGA, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI. 
1.1. Latvijas Alpīnistu Savienība (saīsināti un turpmāk tekstā LAS), ir brīvprātīga uz interešu kopību 

balstīta biedrība, kas savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos likumus, normatīvos 
aktus un šos Statūtus. 

1.2. LAS ir prioritāras tiesības attīstīt un vadīt alpīnismu(t.sk. klinšu kāpšanu),kāpšanas sportu un 
sporta tūrismu (turpmāk –  sporta veidus) Latvijā.  

1.2.1. Alpīnisms – sporta veids kāpšana grūti pieejamās virsotnēs un pārgājieni augstos kalnos u.tml. t.sk. Klinšu 

kāpšana – sporta un aktīvās atpūtas veids, kur dalībnieki pārvar dabīgas  vertikālas klinšu sienas. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Sporta_veids
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C4%81rg%C4%81jiens&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sports


14 
 

1.2.2. Kāpšanas sports – sporta veids, kas ietver visus kāpšanas sporta spektus, īpaši kāpšanu sacensībās, 
atpūtas un rekreācijas kāpšanu, kā arī kāpšanu kā „sports visiem” aktivitāti 

1.2.3. Sporta tūrisms — sacensības atsevišķu aktīvā tūrisma iemaņu labākā vai ātrākā izpildē, kā arī 
sacensības noteiktas grūtības kategorijas tūrisma maršrutu veikšanā 

  

1.3. LAS uz brīvprātības pamatiem apvieno juridiskas personas, kuru darbība ir saistīta  sporta 
veidiem. 

1.4. LAS ir juridiskas personas statuss, tai ir patstāvīga bilance, konti bankās, zīmogs, veidlapas, 
sava simbolika un atribūtika. 

1.5. LAS atzīst sporta veidu starptautiskās savienības un asociācijas. 
1.6. LAS ir vienīgā nacionālā organizācija Latvijas Republikā, kura ir tiesīga pārstāvēt alpīnismu, 

kāpšanas sportu un  sporta tūrismu Latvijas valsts organizācijās, starpvalstu attiecībās un 
kāpšanas sportu Latvijas Olimpiskajā komitejā. 

1.7. LAS var veikt jebkuru saimniecisko un komerciālo darbību, lai nodrošinātu LAS eksistēšanu, 
kura nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. 

1.8. LAS ir  dibināta uz nenoteiktu laiku. 
 

2. LAS MĒRĶI UN UZDEVUMI. 
 

2.1. LAS darbības mērķi: 

2.1.1. popularizēt sporta veidus un veicināt to attīstību; 

2.1.2. pārstāvēt sporta veidus u.c.; 
2.1.3. apvienot juridiskas personas, kas nodarbojas, interesējas un atbalsta  sporta veidus; 
2.1.4. apzināt, pētīt un risināt visas problēmas, kas saistītas ar  sporta veidiem; 
2.1.5. ar izglītojošu un sportisku pasākumu palīdzību veicināt  sporta veidu attīstību Latvijā, attīstīt 

starptautiskos sakarus; 
2.1.6. uzturēt stabilas attiecības ar saviem biedriem, atbalstīt un veicināt biedru organizētos, ar  

sporta veidiem saistītos pasākumus; 
 

2.2. LAS darbības uzdevumi: 
2.2.1. vadīt un koordinēt darbu  sporta veidos Latvijā; 
2.2.2. pilnvarot un uzraudzīt Latvijas sporta veidu  čempionātu rīkošanu un citas LAS sacensības; 
2.2.3. izstrādāt, apstiprināt un izdot sporta veidu noteikumus, sporta klasifikāciju un citus 

metodiskos materiālus un uzraudzīt to ievērošanu; 
2.2.4. veicināt sporta veidu biedrību attīstību; 
2.2.5. veicināt treniņu nodarbību, lekciju, semināru un starptautisku sacensību rīkošanu sporta 

veidos; 
2.2.6. veicināt LAS biedru piedalīšanos starptautiskos sporta veidu pasākumos ārvalstīs; 
2.2.7. pārstāvēt valsti un sadarboties ar starptautiskajām, nacionālajām un teritoriālajām 

radniecīgām organizācijām; 
2.2.8. uzturēt LAS oficiālo interneta mājas lapu; 
2.2.9. veicināt sporta veidu treneru, instruktoru, tiesnešu un grupu vadītāju apmācību, 

profesionālās kvalifikācijas celšanu un to sertifikāciju; 
2.2.10. kārtot Latvijas alpīnistu un kāpēju reģistru; 
2.2.11. popularizēt sporta veidus, sadarboties ar masu medijiem un sniegt informāciju 

interesentiem par sporta veidiem. 
 

3. LAS BIEDRI, VIŅU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI. 
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3.1.1. LAS biedrs var būt jebkura juridiska persona, kuru darbība saistīta  sporta veidiem, un kura 
atzīst un ievēro LAS statūtus un darbību; 

3.1.2. LAS var būt goda biedri, kurus ieceļ LAS pilnsapulce par ieguldījumu  sporta veidu attīstībā. 
LAS goda biedriem nav balss tiesības LAS pilnsapulcē. 

 

3.2. LAS biedru tiesības: 
3.2.1. pilnvarot savus kandidātus LAS pārvaldes institūcijai, uz lēmuma pamata, kuru pieņēmusi 

konkrētās organizācijas lēmējinstitūcija;  
3.2.2. piedalīties LAS darbībā, rīkotajās sacensībās un citos pasākumos, vadoties no to nolikumiem 

un noteikumiem; 
3.2.3. LAS biedri var saņemt informatīvu, konsultatīvu un praktisku palīdzību, kā arī cita veida 

palīdzību un pakalpojumus atbilstoši LAS mērķiem un uzdevumiem; 
3.2.4. iesniegt priekšlikumus par LAS darbības uzlabošanu u.c., piedalīties to apspriešanā un 

saņemt informāciju par LAS darbu un Valdes pieņemtajiem lēmumiem; 
3.2.5. ar LAS valdes lēmumu pārstāvēt LAS citās sabiedriskās un valstiskās organizācijās; 
3.2.6. saņemt dalības atvieglojumus (dalības maksas atlaides u.c.) LAS pasākumos; 
3.2.7. organizēt dažādus LAS pasākumus, kas uzticēti vai deleģēti no LAS, vai saskaņoti ar LAS Valdi; 
3.2.8. pārstāvēt Latviju valsts izlasē vai LAS delegācijās, ja ir samaksājuši biedru naudu un 

reģistrējušies LAS reģistrā un saņēmuši no LAS pilnvarojumu 
3.2.9. izstāties no LAS uz rakstiska iesnieguma pamata un valdes lēmuma; 
3.2.10. LAS biedri ar savu mantu neatbild par LAS saistībām, tāpat kā LAS neatbild par savu biedru 

saistībām. 
 

3.3. LAS biedru pienākumi: 
3.3.1. ievērot LAS Statūtus un pildīt LAS Pilnsapulces un Valdes lēmumus; 
3.3.2. ievērot apstiprinātos noteikumus  un ievērot rīkoto pasākumu noteikumus; 
3.3.3. pildīt ar LAS noslēgto līgumu saistības; 
3.3.4. veikt savu darbību kalnu rajonos saskaņā ar tajos spēkā esošajiem kalnos kāpšanas vai citiem 

noteikumiem; 
3.3.5. nomaksāt LAS ikgadējo biedru naudu līdz tekošā gada 1. aprīlim; 
3.3.6. regulāri apmeklēt LAS informatīvās sanāksmes un piedalīties rīkotajos pasākumos; 
3.3.7. piedalīties LAS Pilnsapulcēs; 
3.3.8. sniegt informāciju par organizācijas individuālajiem biedriem LAS Valdē līdz tekošā gada 

1.februārim reģistra vajadzībām; 
3.3.9. par datu izmaiņām anketās ziņot LAS Valdei 1 mēneša laikā; 
3.3.10. ievērot savstarpēju neatkarību un nekaitēt citu attīstībai. 

 

 

3.4. Uzņemšana, izstāšanās un izslēgšana no LAS. 
3.4.1. uzņem pamatojoties uz iesniegumu, aizpildīto anketu, pievienojot organizācijas darbību 

reglamentējošos dokumentus (reģistrācijas apliecību un Statūtu kopijas), individuālo biedru 
sarakstu iesniegumā jānorāda organizācijas pārvaldes biedri un atbildīgais pārstāvis LAS 
noradot viņu adreses un tālruņa numurus;  

3.4.2. LAS Valde tuvākā Valdes sēdē izskata iesniegtos pieteikumus un pieņem lēmumu par biedra 
uzņemšanu LAS, vai par atteikumu uzņemt LAS; 

3.4.3. pēc LAS valdes lēmuma biedri nomaksā biedru naudu; 
3.4.4. LAS biedrs izstājas no LAS, pamatojoties uz LAS Valdei adresētu iesniegumu. Pirms izstāšanās 

no LAS tās biedram jānokārto visas finansiālās saistības līdz attiecīgā gada beigām; 
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3.4.5. LAS biedru var izslēgt no LAS saskaņā ar LAS Valdes lēmumu, ja tas regulāri nepilda LAS 
Statūtus, vai ar savu darbību diskreditē LAS. 

 
4. LAS PĀRVALDES INSTITŪCIJAS 
 

4.1. LAS pārvaldes institūcijas ir Pilnsapulce, Valde, Prezidents un Viceprezidents. 
 

4.2. LAS Pilnsapulce: 
4.2.1. LAS augstākā pārvaldes institūcija ir Pilnsapulce. Tā var būt arī kā Atkārtotā vai Ārkārtas 

pilnsapulce; 
4.2.2. kārtējā sasaukuma Pilnsapulce jānotur katru gadu; 
4.2.3. uzaicinājumi uz Pilnsapulci ar dienas kārtības jautājumiem izsūtāmi biedriem rakstveidā vai 

uz oficiālo biedra e-pastu divas nedēļas pirms tās norises dienas, kā arī publicējami LAS 
oficiālajā interneta mājas lapā; 

4.2.4. LAS Prezidents izziņo Ārkārtas Pilnsapulci uz LAS Valdes vai pēc 1/10 balss tiesīgo LAS biedru 
pamatota rakstiska lūguma. Tā jāsasauc nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās). Ārkārtas 
Pilnsapulci organizē LAS Valde; 

 

4.3. LAS Pilnsapulces pilnvaras: 
4.3.1. pieņemt LAS Statūtus, to izmaiņas vai LAS Statūtu jaunu redakciju; 
4.3.2. ievēlēt, atcelt LAS Prezidentu, LAS Valdes locekļus un Revidentu; 
4.3.3. atcelt Valdes pieņemtos lēmumus; 
4.3.4. apspriest un apstiprināt Prezidenta, Valdes, Komisiju vadītāju un Revidenta ziņojumus par 

iepriekšējo atskaites periodu; 
4.3.5. apstiprināt LAS budžetu, biedru naudas iemaksu; 
4.3.6. apstiprināt turpmāko LAS darbības programmu, izskata tās izpildi; 
4.3.7. lemt par LAS iestāšanos vai izstāšanos no citām organizācijām; 
4.3.8. apstiprināt LAS atribūtiku un simboliku; 
4.3.9. piešķirt LAS Goda biedra nosaukumu; 
4.3.10. pieņemt lēmumu par LAS reorganizāciju vai darbības pārtraukšanu. 

 

4.4. LAS Pilnsapulces balsošanas kārtība: 
4.4.1. Pilnsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vairāk nekā 50% balss tiesīgo LAS 

biedru. Pilnsapulce pieņem lēmumus balsojot. Lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalso 50% 
+1 (viena) balss no kopējā lemttiesīgās sapulces dalībnieku skaita; 

4.4.2. jebkurš LAS biedra individuālais biedrs var apmeklēt LAS Pilnsapulces, bet bez balss tiesībām.   
 

4.5. LAS Valde: 
4.5.1. Valde sastāv no Prezidenta , viceprezidenta un  alpīnisma, kāpšanas sporta un sporta tūrisma 

komisiju vadītājiem, kopā 5 cilvēki; 
4.5.2. LAS Pilnsapulce ievēl  prezidentu, viceprezidentu un 3 komisiju vadītājus uz 4 (četriem) 

gadiem;Prezidenta prombūtnes laikā Viceprezidents  veic Prezidenta pienākumus; 
4.5.3. Prezidents un Viceprezidents ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet pārējie Valdes locekļi 

tikai kopīgi; 
4.5.4. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 3 (trīs) tās locekļi. 

Lēmums var tikt pieņemts, ja "Par" nobalso vairāk kā puse no klātesošo Valdes locekļu skaita; 
4.5.5. Valde sanāk pēc Prezidenta uzaicinājuma vai pēc vismaz 3 Valdes locekļu pieprasījuma; 
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4.5.6. Valde  var izveidot papildus komisijas, kas netiek iekļautas LAS valdē, līdz pilnsapulce nelemj 
par statūtu grozījumiem: 

4.5.7. - Komisijas veic LAS uzdevumus attiecīgajās jomās LAS darbības programmas ietvaros, 
atbilstoši noteiktajiem darbības virzieniem un Valdes lēmumiem; 

4.5.8. darbojas saskaņā ar Nolikumu, ko apstiprina LAS Valde. 
 

 

4.6. Valdes pilnvaras: 
4.6.1. sasaukt LAS Pilnsapulci, noteikt tās datumu, vietu, laiku un dienas kārtību; 
4.6.2. izstrādāt Pilnsapulcei izvirzītos uzdevumus un priekšlikumus; 
4.6.3. uzņemt un izslēgt no LAS biedrus, kārto LAS reģistru (datu bāzi); 
4.6.4. sastādīt LAS budžetu un sekot (kontrolēt) tā izpildei; 
4.6.5. pieņemt darbā un atbrīvot no darba LAS algotos darbiniekus, noteikt viņu darba samaksu 

lielumu un pienākumus; 
4.6.6. apstiprināt Latvijas izlases dalībniekus un to kandidātu sarakstu, delegāciju sastāvus, kas 

oficiāli pārstāv LAS ārvalstīs; 
4.6.7. apstiprināt Latvijas alpīnisma, klinšu kāpšanas un kāpšanas sporta apvienoto sacensību 

kalendāru, LAS rīkoto sacensību nolikumus un citus LAS normatīvos dokumentus, kā arī lemt 
par līgumu slēgšanu ar citām organizācijām; 

4.6.8. izstrādāt un apstiprināt sporta klasifikācijas, treneru, instruktoru un tiesnešu atestācijas 
noteikumus, organizēt kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus; 

4.6.9. sniegt atzinumu sporta speciālistu sertifikācijai par sporta speciālista atbilstību sporta veida 
vai cita ar LAS darbību saistītajā jomā izvirzītajām prasībām; 

4.6.10. pieņemt lēmumus par LAS kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu; 
4.6.11. konkrētu, ar LAS darbību saistītu jautājumu risināšanai pilnvarot ar rakstveida pilnvaru 

citus LAS individuālos vai kolektīvos biedrus; 
4.6.12. LAS Prezidentam, ja tas nepieciešams LAS interesēs, steidzamu jautājumu risināšanai ir 

tiesības noturēt Valdes neklātienes balsojumu. Šādā gadījumā Prezidents izsūta (rakstiski pa 
pastu vai faksu, e-pastu) visiem locekļiem lēmuma projektu ar paskaidrojuma tekstu, 
norādot atbilžu saņemšanas termiņu. Valdes  locekļi nosūta atpakaļ Prezidentam lēmuma 
projektu, norādot savu attieksmi – jā/ nē/ atturas. Rakstveida balsojuma gadījumā Lēmums 
ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse locekļu. Lēmums tiek ieprotokolēts pievienojot 
locekļu atzinumus.  

 

4.7. LAS Prezidentu ievēl LAS Pilnsapulce uz 4 (četriem) gadiem. 
 

4.8. LAS Prezidenta pilnvaras: 
4.8.1. Prezidents vada LAS, sasauc un vada Valdes darbu; 
4.8.2. Ierosina jautājumu izskatīšanu LAS Valdē; 
4.8.3. visus Valdes lēmumus, finansu un citus dokumentus, kuri ir saistoši LAS, paraksta Prezidents, 

vai viņa prombūtnē – viceprezidents vai valdes loceklis, kuru uz to rakstveidā ir pilnvarojis 
Prezidents; 

4.8.4. pārstāv LAS valsts, pašvaldību un citās institūcijās, kā arī starptautiskajās bez īpaša 
pilnvarojuma; 

4.8.5. ja Prezidents nav spējīgs pildīt savus pienākumus, viņa vietā stājas viceprezidents, kuru ievēl 
Valde uz laiku līdz nākamajai Pilnsapulcei. 
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4.9.           LAS Viceprezidentam ir visas tās pašas tiesības, kuras LAS Prezidentam, bet tikai viņa 
prombūtnes laikā.  

4.10. LAS Revidentu ievēl Pilnsapulcē uz 4 (četriem) gadiem. 
4.11. Revidents pārbauda LAS finansiālo un saimniecisko darbību ne retāk kā reizi gadā un 

par revīzijas rezultātiem ziņo Valdei un Pilnsapulcei. 
4.12. Vēlēšanas Pilnsapulcē un Valdē notiek balsojot atklāti, izņemot Prezidenta vēlēšanas, 

kuras notiek balsojot aizklāti. 
4.13. Prezidents, Viceprezidents un Valdes locekļi par savu atkāpšanos no amata paziņo ar 

rakstveida iesniegumu Valdei. 
4.14. LAS atskaites periods atbilst kalendārajam gadam un ir no 1. janvāra līdz 31. 

decembrim. 
4.15. LAS komisijas: 
4.15.1. LAS veido komisijas sekojošās  disciplīnās: 

4.15.1.1. Alpīnisms 
4.15.1.2. Kāpšanas sports 
4.15.1.3. Sporta tūrisms 

4.15.2. Komisiju vadītājus ievēl LAS pilnsapulcē uz 4 gadiem un to vadītāji kopā ar prezidentu un 
viceprezidentu veido valdi 

4.15.3. Komisijām jātiekas vismaz 1x pusgadā 
4.15.4. Komisiju darbā var pieteikties pa vienam deleģētam loceklim no katra LAS biedra 
4.15.5. Pēc vadītāja ievēlēšanas mēneša laikā LAS biedri deleģē savus pārstāvju darbam komisijās 
4.15.6. Komisijas sastāvu apstiprina LAS valde 
4.15.7. komisijās lēmumus pieņem ar balsu vairākumu 
4.15.8. ja balsu skaits ir vienāds, tad izšķirošā ir komisijas vadītāja balss 

 

 

4.16.  

5. LAS MATERIĀLĀ UN FINASIĀLĀ BĀZE 
 

5.1. LAS budžetu veido: 
5.1.1. LAS biedru naudas iemaksas; 
5.1.2. Valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi, LAS mērķprogrammu realizācijai, kuri nodoti LAS 

rīcībā; 
5.1.3. ienākumi no saimnieciskās darbības; 
5.1.4. fizisku un juridisku personu ziedojumi un finansējumi; 

5.2. Visi LAS līdzekļi var tikt izmantoti tikai LAS Statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu 
sasniegšanai. 

5.3. Paraksta tiesības un zīmogs: 
5.3.1. LAS apstiprina finanšu, līgumu un citus dokumentus ar vienu pirmo un vienu otro parakstu 

un ar LAS zīmogu; 
5.3.2. pirmā paraksta tiesības ir LAS Prezidentam, Viceprezidentam un prezidenta rakstveidā 

pilnvarotam LAS Valdes loceklim; 
 

6. LAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA 
 

6.1. LAS darbība var tikt izbeigta vai reorganizēta saskaņā ar Pilnsapulces vai tiesas lēmumu. 
Pilnsapulcei pieņemot lēmumu par pašlikvidāciju, jābūt lemttiesīgai un Pilnsapulcē par to 
jānobalso 75% no visiem balss tiesīgajiem LAS biedriem. 
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6.2. LAS reorganizācijas gadījumā LAS tiesības un pienākumi, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem likumiem, pāriet tiesību pārmantotājiem vai LAS kļūst par šādu tiesību un 
pienākumu pārņēmēju. 

6.3. LAS savu darbību pārtrauc, ja tiek likvidēts. 
6.4. LAS likvidācijas gadījumā, par mantas un līdzekļu izlietošanu un piederību pēc LAS likvidācijas 

lemj Pilnsapulce. 
6.5. Likvidācijas gadījumā Valde ieceļ likvidācijas komisiju, kas LAS pārvalda likvidācijas procesā. 
6.6. LAS atbild par savu saimniecisko darbību savu līdzekļu ietvaros uz doto atskaites brīdi, 

vadoties no Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas. 
6.7. LAS uzskatāms par likvidētu un juridiskās personas tiesības zaudē ar brīdi, kad tiek izslēgts no 

Latvijas Republikas attiecīgā reģistra. 
 

7. LAS STATŪTU SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA. 
 

LAS Statūti stājas spēkā pēc to pieņemšanas LAS Pilnsapulcē un reģistrācijas Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā. 

Statūti apstiprināti Rīgā, LAS Pilnsapulcē 2017. gada 30. martā 

 

 Paraksti: 

 

 

 ___________________________ 


