
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS 

PILNSAPUCES 

PROTOKOLS Nr.01-14. 

Rīgā, BJC „Daugmale”  

2014. gada 20. marts. 

Valdes sēdes laiks 18.35 – 20.55. 

Sēdē piedalās: Normunds Reinbergs, Māra Vilciņa, Pēteris Kūlis, Santa Tabulevica, 

Edgars Šāblis, Aleksandrs Baranovs, Aiga Rakēviča, Irina Grjazeva, Marks Ķuzāns, 

Kaspars Vilks, Inga Liepiņa, Oļegs Mirošņikovs, Imants Puhovs, Vladimirs Stepanovs, 

Ilona Gurtlava, Vilnis Bušs, Eduards Skuķis. 

 

Protokolē: Aiga Rakēviča. 

 

Sēdes darba kārtība:  

1. Prezidenta atskaite. 

2. Finanšu atskaite. 

3. LAS valdes locekļu individuālā atskaite. 

4. Revidenta ziņojums. 

5. Debates. 

6. Pārvēlēšanas. 

 

N.Reinbergs: ir ieradušies desmit organizāciju pārstāvji, Māra Vilciņa ar pilnvaru pārstāv 

arī klubu „Remoss”. Kopā 16 cilvēki. Ievēl sapulces vadītāju: E.Šābli; „Par” 10. Ievēl 

sapulces protokolētāju: A.Rakēviču; „Par” 10. N.Reinbergs organizāciju pārstāvjiem 

izdala sagatavotas lapas, lai tās sarindo uzskaitītās LAS funkcijas, pēc svarīguma pakāpes. 

E.Šāblis: ierobežosim izteikšanās laiku: prezidentam 5 minūtes, organizāciju pārstāvjiem 3 

minūtes, revidentam 3 minūtes, debatēs katram 2 minūtes. „Par” 10.  

 

1. Prezidenta atskaite. 

N.Reinbergs: 2013/2014 gadā novadītas 11 valdes sēdes, viena sēde bez kvoruma, 

sagatavots uzskates materiāls, kurā redzams katra valdes locekļa apmeklējums, kā 

rezultātā dažiem biedriem izteikts aizrādījums, bet citiem uzslava. M.Vilciņai un 

A.Rakēvičai izsaka pateicību par ieguldīto darbu. Novadīts seminārs „Kāpšanas sienas 

skolās”; KSK sēde, pilnveidots KSK nolikums; izstrādāti budžeta sadales kritēriji; iegūti 

un tālāk novirzīti ziedojumi M.Dauškāna un E.Jakimova ģimenēm. Kopumā LAS darbu 

varētu vērtēt negatīvi, ja nebūtu LSFP budžeta pieaugums par 37% LAS budžeta 

pieaugums 57%, kas rada pozitīvu vērtējumu. Sēdēs apspriesti 2 LAS biedru iesniegtie 

jautājumi, pārējie bija tekošie jautājumi. Prezidenta ziņojums apstiprināts: „Par” 10. 

 

2. Finanšu atskaite. 

M.Vilciņa: bija sadarbība ar valsts, pašvaldību struktūrām; tika slēgti līgumi ar 

organizācijām ar atskaišu iesniegšanas termiņiem par nianšu piešķiršanu. M.Vilciņa izsaka 

neapmierinātību, ka līguma punkti nav pildīti korekti, jo organizācijām pašām bija 



jāiesniedz nepieciešamie dokumenti, nevis jāatgādina par to. Finansējums: Kopējais 

budžets no 2013. gada 6786 Ls, bilance uz 2014. gadu 8716 Ls. Ieņēmumi 7882 Ls: biedru 

maksājumi 644 Ls, ziedojumi 2562 Ls, dotācijas 4676 Ls, Rīgas Dome 695 Ls, LSFP 2781 

LS. Izlietoti 5952 Ls: IFSC biedru nauda 351 Ls, semināru nodrošinājums 350 Ls, 

administratīvie izdevumi 209 Ls, LČ un citu sacensību nodrošinājums 2236 Ls; no 

ziedojumu naudas 190 Ls komandu nodrošinājums PČ, vizīte Maskavas un Eirāzijas 

asociācijas sapulcēm; pārskaitījums uz Šveici 270 Ls, citi 279 Ls. Starpība 1930 Ls, 

ziedojumu atlikums 7812. 

 

3. LAS valdes locekļu individuālā atskaite. 

A.Baranovs: sagatavota sadaļa LAS web par 2013.gada nolikumiem un rezultātiem. 

Ierosina netaisīt tik bieži sapulces, labāk jautājumus risināt ar e-pastu palīdzību. 

E.Skuķis: ierosina turpmāk valdei izstrādāt darbības plānu, pie kā pieturēties un darboties 

pēc tā. 

P.Kūlis: par AK darbu secina, ka līdz šim tas nav vērtējams pozitīvi, jo kopēju viedokli 

AK līdzšinējā sastāvā nav varējis panākt. Izsaka cerību, ka nākotnē vairāk finanses tiks 

piešķirtas alpīnismam, ne tik daudz klinškāpšanai. Vēlas atkāpties no sava amata, dodot 

iespēju darboties citam gribētājam un varētājam. N.Reinbergs: kādēļ P.Kūlim šķiet, ka 

LAS nav alpīnisma? P.Kūlis: jo netiek piešķirti pietiekami daudz finanses. 

S.Tabulevica: Latvija tiek pārstāvēta IFSC sacensībās ar augstiem sasniegumiem (Pasaulē 

17. vieta, Eiropā 12. vieta). Aicina apzināt jaunus sportistus, lai Latviju šāda mēroga 

čempionātos pārstāvētu vairāk dalībnieku. Ierosina nākotnē rast iespēju palīdzēt 

sportistiem piedalīties starptautiskajās kāpšanas sporta nometnēs. 

A.Rakēviča: kopš darbības sākuma LAS, tika uzticēts pienākums rakstīti protokolus, ko 

vēlētos turpmāk mainīt, nododot šo pienākumu kādam citam. Tika veidots LAS biļetens, 

kas 2013.gadā tika pārtraukts; veidots LAS web informatīvais u.c materiāls; izveidotas 

LAS uzlīmītes. 

E.Šāblis: AK netika pareizi izvēlēti pārstāvji, ka rezultātā reāli darbojās tikai 2 pārstāvji 

(E.Šāblis un O.Mirošņikovs). AK tika runāts par tiesnešu kvalifikāciju, sporta klasēm u.c. 

Vēlētos nākotnē veidot apvienotos organizāciju braucienus uz kalniem, starptautiskajām 

nometnēm un sacensībām; bija starptautiskajā veterānu čempionātā alpīnismā, ieguldīts 

liels darba „Zelmas Bei Mamikonjanas kausā”. Uzskata, ka LAS ir maz aktivitāšu nevis 

dēļ finansēm, bet dēļ neizdarības.  

 

4. Revidenta ziņojums. 

M.Ķuzāns: uzticoties M.Vilciņai un viņās darba, izejot no pieredzes, kad vienmēr viss ir 

ijis predantiski un rezīci, iesaka pieņemt finanšu atskaites. Ziņojums pieņemts: „Par” 10. 

 

5. Debates. 

O.Mirošņikovs:  viss ir ļoti slikti, spriežot pēc LČ apmeklējuma. Kā vienu no iemesliem 

min individuālo biedru likvidāciju, lai arī to lika LSFP, LAS nemaz necīnījās par pretējo, 

jo LAS situācija ir atšķirīga no citām federācijām. O.Mirošņikova rīcībā esošā informācija 

liecina, ka ir daudz individuālo biedru, kas vēlētos darboties LAS, bet nevar dēļ 

pieņemtajiem noteikumiem. Aicina šo lietu vēlreiz pārrunāt ar LSFP. Piezīmē, ka desmit 

gadus atpakaļ pilnsapulcēs bija daudz vairāk cilvēku. Izsaka neapmierinātību uz lūgumu 

piešķirt vairāk finanses LČ, kas netika ņemts vērā. Drīz būs jaunā Eirāzijas alpīnisma 

asociācijas sapulce, kur LAS lūgs piešķirt samazinātu dalības maksu; EAAA skaitīsies 



UIAA sastāvā, kas mums dod papildus bonusus. Šo jautājumu atstāj jaunajai valdei. Jau 

septiņus gadus lielākā daļa finanšu tiek piešķirta klinškāpšanai, nevis alpīnismam. 

Uzskata, ka jāmaina prezidentu. N.Reinbergs: Kādēļ no UIAA mēs cenšamies iekļūt 

EAAA? Kāda starpība? Iekļūt UIAA sastāvā būtu daudz svarīgāk, bet šis jautājums jau ir 

izsmelts. Ir vieglāk un lētāk būt EAAA sastāvā.  

M.Pietkevičs: Tas, ka LAS ir sabojājusi attiecības ar UIAA, ir nožēlojami; UIAA mājas 

lapā LAS joprojām skaitās UIAA biedrs. LAS būtu jārisina jautājums par attiecību 

normalizēšanu ar UIAA. UIAA sāk izskatīt jautājumu par alpīnisma atzīšanu kā sporta 

veidu un LAS pēc idejas arī ir sporta veida organizācija. EAAA atzīst, ka alpīnisms ir 

sporta veids.  

 

Kopējais LAS darbības vērtējums ir apmierinošs. „Par” 10. 

 

6. Pārvēlēšanas. 

Prezidenta vēlēšanas būs slēgtās, valdes sastāva ievēlēšana – atklāta. 

1) Prezidenta vēlēšanas. Tiek izvirzīti četri kandidāt: N.Reinbergs (izvirza I.Gurtlava), 

M.Pietkevičs (izvirza P.Kūlis pamatojoties uz pieredzi un zināšanām jurista jomā), 

A.Rakēviča (izvirza O.Mirošņikovs pamatojot ar to, ka visvairāk 

cīnās/popularizē/darbojas LAS abos virzienos (alpīnisms un klinškāpšana)), 

O.Mirošņikovs (izvirza A.Baranovs pamatojot ar to, ka ir daudz strādājis šajā jomā 

un viņam ir sava skaidra vīzija). Tiek dots vārds katram kandidātam izteikties.  

N.Reinbergs: rāda vīzijas prezentāciju, ko rādīja pilnsapulcē pirms četriem gadiem, 

kas ir panākts un kas nav. Problēma nav finansēs, bet gan gribēšanā, darīšanā. 

Apkopojot sapulces sākumā izdalīto un aizpildīto aptauju, rezultāti šādi: 1) drukāt 

papīrus, 2) popularizēt LAS, 3) iegūt finansējumu. Attieksme pret LAS – tā vietā, 

lai vērstos privāti, tiek publiski apsmiets LAS sociālajos tīklos (uzsvars uz klubu 

„Traverss”); V.Stepanovs nesaprot negatīvo reakciju, jo tas tā nebija domāts. LAS 

būtu jāpārsauc par „Kāpšanas sporta federāciju”, mainot mērķus, jo līdzšinējie 

mērķi nav īstenoti. Prezidenta maiņa neko nemainīs, daudz ko nosaka likums. LČ 

piešķirtās finanses nemainītu tā apmeklējumu, jāmaina nolikums, kas tika arī 

piedāvāts.  

M.Pietkevičs: LAS ne velti sauc LAS un tā ir visos novirzienos, pieļaujams, ka 

savienību varētu pārsaukt par federāciju. Labprāt atgrieztu nostāju, ka LAS biedri 

var būt gan individuālie, gan kolektīvi. Jāpiestrādā būtu arī pie sacensību atbalsta, 

kā arī veterānu sacensību atbalsta un sacensību attīstības. Jādomā, par masu 

piesaisti. N.Reinbergs: kur rast papildus finansu piesaisti? M.Pietkevičs: ja ņemam 

par piemēru Krievijas federāciju, tad viņiem budžets ir apmēram viens miljons, no 

kuriem valsts piešķirtā daļa ir mazākā, lielākā daļa piesaistīta no atbalstītājiem, 

sponsoriem. 

A.Rakēviča: galveno uzsvaru gribētu likt uz LAS popularizēšanu pozitīvā nozīmē, 

lai biediem nebūtu jāskaidro, kādēļ tiem jābūt LAS sastāva, bet lai tie paši vēlētos 

tādi būt! Lai LAS asociējas ar pozitīvu, nevis jāslēpj, ka ir kāds sakars ar LAS. 

Popularizēšanā būtu jāpiesaista masu mēdīji, kas atvieglotu sponsoru piesaisti 

pasākumu atbalstīšanā. LAS nebūtu jādala klinškāpējos un alpīnistos, Latvijā 

pagaidām ir pārāk maz kāpēju, lai tos vēl dalītu (ar vārdu kāpēji tiek domāti gan 

klinškāpēji, gan alpīnisti, gan ledus kāpēji, gan industriālie alpīnisti u.c.). 

Jautājumus vajadzētu risināt kopīgi, iesaistot AK un KSK, nevis tikai valdē. 



O.Mirošņikovs: vēlētos vairāk strādāt AK, nevis LAS valdē; palielināt masas 

mainot statūtus, nesadalot kāpējus. Atbalstīt veterānus, jo šobrīd tie tiek atstumti. Ir 

ap astoņiem pabeigtiem un iesāktiem projektiem, kas īsti nedarbojas; tiesnešu 

kvalifikācija, EAAA – nebūs liela dalības maksa, vajadzētu iestāties, sevišķi, ja 

N.Reinbergs atdalīs klinškāpšanas novirzienu. Vajadzētu izveidot instruktoru skolu; 

pagaidām plašai apmācībai būtu pāragri, bet vismaz trīs instruktorus apmācīt pēc 

vienas programmas, lai apmācāmie audzēkņi tiktu mācīti pēc vieniem noteikumiem 

un materiāliem , jo šobrīd nav viena standarta. Ierosina instruktorus pagaidām sūtīt 

uz Bezingu instruktoru skolu. Apmācības programma „Mountain leader” ir apturēta, 

jo nav vienādi mācošu instruktoru. Vajadzīgs reitings un masu attīstība. Valdē 

šobrīd ir no katra kluba pa biedram, bet rezultātā ļaudis nezina, kas jādara – tas nav 

pareizi, tādēļ kandidātus aicina apdomāt, vai paši gatavi ieguldīt darbu un laiku. 

E.Šāblis: kā plāno tikt galā ar valodas barjeru esot LAS prezidenta amatā? 

O.Mirošņikovs: Jā, tā ir problēma un mīnuss man attiecībā uz šo amatu.  

Balsu skaitīšanas komisijai jābūt neatkarīgiem, kas neskaitās LAS biedru klubos. 

Ierosina: I.Puhovs un M.Ķuzāns. „Par” 10. Vēlēšanu rezultāti: N.Reinbergs 2 balsis, 

M.Pietkevičs 1 balss, A.Rakēviča 6 balsis, O.Mirošņikovs 0 balsis. 

M.Vilciņa: izsaka priekšlikumu mainīt valdes sastāvu, lai strādā četri līdz pieci 

cilvēki. Komisijas strādā pastāvīgi ar pārstāvjiem valdē. A.Rakēviča uzskata, ka 

sastāvu nevajadzētu samazināt, jo nebūs, kas darbojās un pienākumus nāksies 

sadalīt starp esošajiem locekļiem, ko atbalsta O.Mirošņikovs un E.Šāblis. 

N.Reinbergs piedāvā balsot par šo priekšlikumu. Izskatot statūtus, paliek 9 valdes 

locekļi.  

2) Valdes ievēlēšana. N.Reinbergs, M.Vilciņa, O.Mirošņikovs, K.Vilks, E.Šāblis, 

E.Skuķis, V.Bušs, S.Tabulevica. Balso: „Par” 10. 

3) Revidenta ievēlēšana. M.Ķuzāns atsakās no šī amata, iesakot ievēlēt I.Liepiņu. Balso: 

„Par” 10.  

 

 

Nākamā valdes sēde 4.04.14. pl. 18.00. BJC „Daugmale”. 

 


