
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS 

KOPSAPULCES 

PROTOKOLS Nr. 15-03. 

Rīgā, BJC „Daugmale”, 2015. gada 12. martā. 

Valdes sēdes laiks 18:30-21:30 

Kopsapulcē piedalās:  

1. Rīgas Skolēnu pils - Baiba Zāle.  

2. Latvijas Augstkalnu klubs - Vilnis Bušs,  

3. Kalva-Doss - Māra Vilciņa,  

4. Sporta un industriālās kāpšanas asociācija - Santa Tabulevica, 

5. Kalnkāpēju Sporta centrs - Normunds Reinbergs, 

6. Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācija - Edgars Šāblis,  

7. Skala - Irina Grjazeva,  

8. Remoss - Normunds Hofmanis,  

9. Koordināta - Jānis Ķimenieks,  

10. Daugmale - Gundega Meļķe,  

11. Traverss - Oļegs Mirošņikovs,  

Kā arī Imants Puhovs (Rīgas Pļavnieku ģimnāzija), Ernests Čunčulis, Aiga Rakēviča.  

Protokolē: Inta Ivanova. 

Darba kārtība: 

1. Kopsapulces atklāšana. 

2. Biedrs Koordināta. 

3. Darba kārtības apstiprināšana. 

4. Latvijas Alpīnistu Savienības prezidentes ziņojums. 

5. Alpīnisma komisijas ziņojums. 

6. Kāpšanas Sporta komisijas ziņojums. 

7. Finanšu pārskats. 

8. Revidentes ziņojums.  

9. Budžeta sadalījums.  

10. 2016.gada biedru naudas. 

11. Izmaiņas valdes sastāvā. 

Par 1.punktu. Kopsapulces atklāšana. 



 Kopsapulcē no kopējā biedru skaita piedalās 10 balsstiesīgie delegāti. 

Tiek vēlēts kopsapulces vadītājs. Tiek izvirzīti trīs kandidāti: Normunds Reinbergs, Aiga 

Rakēviča. Balso: 6 par Normundu Reinbergu, 4 par Aigu Rakēviču. Nolemj: Apstiprina 

kopsapulces vadītāju Normundu Reinbergu.  

Par 2.punktu. Biedrs Koordināta. 

Biedrs Koordināta nav samaksājis biedru naudu par 2 gadiem. Nolemj: Koordinātu atzīst par 

balss tiesīgu biedru. Par: 7, Pret: 0, Atturas: 3. Kopsapulcē no kopējā biedru skaita piedalās 11 

balsstiesīgie delegāti. Koordinātas pārstāvis Jānis Ķimenieks apsola apmaksāt parādu vienas 

nedēļas laikā. 

Par 3.punktu. Darba kārtības apstiprināšana. 

 Nolemj: Apstiprina darba kārtību. Par: 10, Pret: 0, Atturas 1. 

Par 4.punktu. Latvijas Alpīnistu Savienības prezidentes ziņojums. 

 Latvijas Alpīnistu Savienības prezidentes A.Rakēvičas ziņojums. 2014.gadā notikuša 9 valdes 

sēdes. Ir izveidotas komisijas jaunos sastāvos. Esam pārstāvējuši LAS „Sporta Nakts” ietvaros. 

Veiksmīgi esam novadījuši Latvijas Čempionātu alpīnismā. Testa režīmā ir izmēģināts kāpšanas 

sporta reitings un apzinātas vājās puses, ko vajadzētu mainīt. Palaista alpīnisma datu bāze, kurai 

vēl jāsagatavo instrukcija, bet jau šobrīd tā ir pieejama LAS mājas lapā un tiek aicināti visi tajā 

savadīt savus kāpienus un aicināt darīt to arī citus, par datu bāzes izveidi liels paldies Eduardam 

Skuķim. 

 Valdes darbu kopumā A.Rakēviča vērtē pozitīvi, tomēr pārāk liels laiks valdei tiek patērēts 

strīdos un cīnoties savā starpā, valdei ir jāiemācas strādāt kopā. A.Rakēvīča cer, ka turpmāk valdes 

biedri būs elastīgāki un uzklausīs citus. A.Rakeviča atgādina, ka LAS biedri ir šeit, lai strādātu 

kopā, nevis viens pret otru.  

 A.Rakēviča izsaka pateicību M.Vilciņai par lielo ieguldīto darbu valdē, kā arī pārējiem valdes 

locekļiem. Ne visi ir strādājuši apmierinoši, bet šī situācija ir jau mainīta. Apstiprina prezidentes 

ziņojumu. Par: 10, Pret: 0, Atturas:1. 

Par 5.punktu. Alpīnisma komisijas ziņojums. 

 Alpīnisma komisijas vadītāja Oļega Mirošņikova ziņojums. O.Mirošņikovs pozitīvi vērtē 

2014.gada dalībnieku skaitu Latvija Čempionātā, skaits palielinājās pateicoties informācijai 

internētā un vērtīgajām balvām. O.Mirošņikovs cer, ka šajā gadā būs augstāki rezultāti Latvijas 

Čempionātā, treneri iedvesmos piedalīties kāpējus, balvu fonds 2015.gadam nebūs mazāks par 



2014.gada balvu fondu. Reitingu vajag turpināt attīstīt un cerams, ka 2015.gadā varēs nominēt 

dalībniekus. Apstiprināts komisijas vadītāja ziņojums. Par: 11. 

Par 6.punktu. Kāpšanas sporta komisijas ziņojums. 

 Kāpšana Sporta komisijas vadītāja N.Reinberga ziņojums. 2014.gadā notikušas 3 komisijas 

sēdes. Kāpšanas Sporta komisijas darbu apgrūtina mazs pārstāvju skaits, sēdes apmeklē tikai trīs 

pārstāvji. Kā arī ir novērojama maza atsaucība no biedriem internetā par ievietotajām 

diskutējamajām tēmām. Apstiprināts komisijas vadītāja ziņojumus. Par: 11. 

Par 7.punktu. Finanšu pārskats. 

 Māra Vilciņa atgādina biedriem, ka ir slēgts līgums 2013.gadā, pēc kura noteikumiem 

biedriem ir jāizpilda saistības ar LAS. Trūkst atskaites par 2014.gadu no biedriem: Traverss, 

Skala, Sporta un industriālās kāpšanas asociācijas. Tiek paskaidrots, ja nav iesniegta finanšu 

atskaite, tiek uzskatīts, ka finansējums nav izmantots un ir jāatgriež. Māra Vilciņa piedāvā pieņemt 

soda mēru, ja nav atskaites. Normunds Reinbergs piedāvā, ka līdz 1.aprīlim jāiesūta finanšu 

atskaites un tiks noslēgta bilance. Tiek pieņemts, ka finanšu atskaites jāiesūta līdz 18.martam. 

Oļegs Mirošņikovs: kā var paredzēt par piešķiramo finansējuma lielumu sacensībām februārī 

un kā var veikt atskaiti, ja nav vel piešķirts finansējums. Normunds Reinbergs iesaka sacensības 

rīkot pēc marta vidus, ja tik ļoti paļaujas uz LAS finansējumu. Apstiprināts finanšu ziņojuma 

pārskats. Par: 10, Pret: 1, Atturas: 0. 

Par 8.punktu. Revidentes ziņojums. 

Tiek nolasīts revidentes Ingas Liepiņas ziņojums. Revīzijas gaitā pārbaudīts 2014.gada 

pārskats. No grāmatvedības saņemta pilnīga informācija par gada pārskatā uzrādītajiem 

atlikumiem. Ziedojumi tiek lietoti atbilstoši iemaksātajam mērķim un Valdes sēdē nolemtajam. 

Grāmatvedības iekārtojums un gada pārskats atbilst likuma prasībām. Atbilstoši pieņemtajiem 

grāmatvedības principiem, gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par savienības 

līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī ieņēmumiem un 

izdevumiem pārskata gadā. Apstiprināts Revidentes ziņojums. Par: 11. 

Par 9.punktu. Budžeta sadalījums. 

Vilnis Bušs uzskata, ka sacensībām Zelmas Bei-Mamikonjanas kausa izcīņas sacensībām ir 

jāpalielina finansējums, jo tās ir vienīgas komandu alpīnisma tehnikas sacensības Latvijā, kā arī 

tās ir starptautiskas sacensības. Normunds Reinbergs atbild, ka tad arī sacensībām Riga Open 

vajadzētu palielināt finansējumu, bet diemžēl finansējums ir tik daudz, cik ir piešķirts. Kā arī ir 



jāņem vēra, ka šogad kopējais LAS piešķirtais finansējums ir mazāks nekā pagājušo gadu. 

Nolemj: Apstiprina Valsts finansējuma budžeta sadalījumu. Par: 9, Pret: 0, Atturas: 2. 

Par 10.punktu. 2016.gada biedru naudas. 

Māra Vilciņa piedāvā palielināt biedru naudas summu. Nolemj: Apstiprina bērnu un jauniešu 

klubiem biedru naudas summa ir 30,00 eiro. Par: 11. Nolemj: Apstiprina lielajiem klubiem biedru 

naudas summa ir 50 eiro. Par: 6, Pret: 5, Atturas:0. 

Par 11.punktu. Izmaiņas valdes sastāvā. 

Normunds Reinbergs izklāsta, ka šobrīd valdē ir 9 cilvēki, no tiem 3 nedara neko, 6 dara, līdz 

ar to nav produktīvs darbs valdē. Normunda Reinberga priekšlikums ir mainīt Latvijas Alpīnistu 

savienības statūtus, kas ietvertu sevī to, ka Latvijas Alpīnistu savienības valdi pārstāvētu tikai 

četras personas: Latvijas Alpīnistu savienības prezidents, valdes viceprezidents, Alpīnisma 

komisijas priekšsēdētājs, Kāpšanas sporta komisijas priekšsēdētājs. Kā arī šāds darba modelis ir 

daudzām valdēm. Edgars Šāblis uzskata, ka samazināsies cilvēku aktivitāte LAS valdē. Vilnis 

Bušs uzskata, komisijās cilvēki strādā un ka valde lēni apstiprina. Kā arī Alpīnisma komisija nav 

līdzvērtīga ar Kāpšanas sporta komisiju. Oļegs Mirošņikovs uzsver, ka Alpīnisma komisijas 

locekļi spēj uzņemties par metodiskiem jautājumiem, bet ne par organizēšanu. Nolemj: Apstiprina 

šī brīža esošo valdes sastāvu un netiek nekas mainīts. Par: 4, Pret: 5, Atturas: 2. 

Edgars Šāblis piedāvā Gundegu Meļķi kā jauno BJC „Daugmale” pārstāvi. Tiek izvirzīts vēl 

viens kandidāts Jānis Ķimenieks. Nolemj: Par kandidātu Gundegu Meļķi 3 balsis, par kandidātu 

Jāni Ķimenieku 3 balsis, 5 atturas. Neviens no kandidātiem netiek ievēlēts valdē, līdz ar to valdē 

pagaidām paliek 8 cilvēki. 

 

 

 

Nākamā valdes sēde norisināsies 2015. gada 9. aprīlī 18:00. 

 


