LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
KOPSAPULCES
PROTOKOLS Nr.16-03
Rīgā, BJC “Daugmale”, 2016. gada 17. martā
Kopsapulces laiks 18:30 – 20:50
Kopsapulcē piedalās:
1. Rīgas Skolēnu pils – Inga Liepiņa
2. Latvijas Augstkalnu klubs – Pēteris Kūlis
3. Kalva-Doss - Māra Vilciņa
4. Sporta un industriālās kāpšanas asociācija - Santa Tabulēvica
5. Kalnkāpēju Sporta centrs - Normunds Reinbergs
6. Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācija - Edgars Šāblis
7. Skala - Irina Grjazeva
8. Remoss - Normunds Hofmanis
9. Daugmale - Gundega Meļķe
10. Traverss - Oļegs Mirošņikovs
11. Rīgas Pļavnieku ģimnāzija - Imants Puhovs
12. Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācija - Māra Vilciņa
Kā arī sapulcē piedalās – Ernests Čunčulis, Mihails Pietkevičs, Aiga Rakēviča,
Baiba Zāle, Vilnis Bušs, Nauris Hofmanis, Eduards Skuķis.
Protokolē: Natālija Pagasta
Darba kārtība:
1. Pilnsapulces atklāšana
2. Sapulces vadītāja vēlēšanas
3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas
4. Darba kārtības apstiprināšana
5. Prezidentes ziņojums par 2015.gadu

6. Komisiju vadītāju ziņojumi
7. 2015. gada finanšu pārskats
8. Revidenta ziņojums
9. Debates un atskaites apstiprināšana
10. 2015. gada finanšu sadalījuma projekts, apstipriāšana
11. Jauna prezidenta ievēlēšana
12. Valdes sastāva iespējamā maiņa
13. Dažādi

1. Pilnsapulces atklāšana
Pilnsapulcē no kopējā biedru skaita piedalās 12 balsstiesīgie delegāti.
2. Sapulces vadītāja vēlēšanas
Par pilnsapulces vadītāju tiek ievēlets Imants Puhovs.
3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas
Par balsu skaitītāju tiek ievēlēts Nauris Hofmanis.
4. Darba kārtības apstiprināšana
Balsojums par darba kārtības apstiprināšanu
Darba kārtība apstiprināta balsojot vienbalsīgi – “Par: 12 balsis”.
5. Prezidentes ziņojums par 2015.gadu
Latvijas Alpīnistu Savienības prezidentes Aigas Rakēvičas ziņojums:
2015.gads tiek vērtēts ļoti kritiski, jo valdes sēdēs tika izvirzīti daudzi
priekšlikumi, kuri tika apspriesti, bet apstiprināti vai pieņemti netika. Daudzi
jautājumi nav atrisināti, jo valde nepilda uzticētos jautājumus. Valdei kritiski trūkst
cilvēku, kas aktīvi darbotos un realizētu izvirzītos jautājumus. Valdē ir jādarbojas
visiem biedriem nevis tikai dažiem, kā arī izdarītajam un plānotajam ir jāseko visai
valdei.
2015.gada pilnsapulcē tika nolemts, ka komisijās ir jāstrādā vairāk cilvēku, bet
praksē tas nedarbojas.

Notikušas 8 valdes sēdes, no kurām divas bija bez kvoruma un tikai viena sēde
bija ar pilnu valdes sastāvu.
Kopumā ar valdes darbu Aiga Rakēviča nav apmierināta. Prezidente izteica
pateicību Mārai Vilciņai par ieguldīto darbu un laiku.
6. Komisiju vadītāju ziņojumi
Kāpšanas Sporta komisijas vadītāja Normunda Reinberga ziņojums:
2015. gadā notikušas divas komisijas sēdes. Ir novērojamas komunikāciju
problēmas un pašdarbība.
Apstiprināts komisijas vadītāja ziņojumus.
Balsojot vienbalsīgi – “Par: 12 balsis”.
Alpīnisma komisijas vadītāja Oļega Mirošņikova ziņojums:
O.Mirošņikovs 2015.gadu vērtē, kā ļoti labu gadu. Dalībnieku skaitu
Latvijas Čempionātā ir palielinājies, kā arī O.Mirošņikovs izsaka pateicību valdei
par brīvo finanšu līdzekļu piešķiršanu balvu fondam.
Izsaka gandarījumu, ka alpīnistu datu bāzē ar vien vairāk tiek ierakstīta
informācija par maršrutiem un sasniegtajām virsotnēm.
Vērtē ļoti pozitīvi to, ka kāpēji piesakās un brauc uz BMC organizētajām
starptautiskajām apmaiņas programmām un izsaka priekšlikumu turpmākajos
gados kāpējiem palīdzēt ar līdzfinansējumu, tādējādi arī Latviju popularizējot
starptautisko kāpēju līmenī un nodibinot jaunus kontaktus.
2015. gadā notikušas sešas komisijas sēdes, kurās tika izskatīti divi būtiski
jautājumi – par alpīnisma sacensību tehnikas noteikumiem un par alpīnista
sacensību tiesnešu noteikumiem. Uz 2016.gada Latvijas Čempionātu plāno
izstrādāt objektīvākus tiesāšanas noteikumus, lai pēc iespējas samazinātu
subjektivitāti tiesāšanas procesā.
Apstiprināts komisijas vadītāja ziņojumus.
Balsojot vienbalsīgi – “Par: 12 balsis”.
7. 2015. gada finanšu pārskats
Māra Vilciņa ziņo, par ieņēmumiem, izdevumiem un aktuālo konta atlikumu.
Kā arī informē, ka arī šogad biedri neiesniedz noteiktajā termiņā un pareizi
noformētas finanšu atskaites tādējādi aicina visu biedru pārstāvjus uz semināru
2016.gada 31.martā, Rīgas Skolēnu pilī, lai izskaidrotu, kā pareizi pieprasīt

finansējumu, sagatavot atskaites un citus aktuālos jautājumus. Māra Vilciņa
norāda, ka 2015.gadā korekti noformētas atskaites iesniedza tikai Rīgas Skolēnu
pilns un Kalnkāpēju Sporta centrs.
Apstiprināts finanšu ziņojuma pārskats:
Balsojot vienbalsīgi – “Par: 12 balsis”.
8. Revidenta ziņojums
Revidente, Inga Liepiņa, ziņo, ka ir iepazinusies gan ar 2015.gada ziņojumu,
gan ar izdevumu un ieņēmumu pārskatu un secina, ka viss atbilst biedrības
mērķiem un daļēji valdes lēmumiem, jo atsevišķi maksājumi nav protokolēti.
Revidente, iesaka, turpmāk protokolos rakstīt visus lēmumus, kuri saistīti ar
finansēm, kā arī mājas lapā ir nepieciešams norādīt, kad notiks nākošās valdes
sēdes, norādot dienas kārtību.
Apstiprināts revidenta ziņojums:
Balsojot vienbalsīgi – “Par: 12 balsis”.
9. Debates un atskaites apstiprināšana
Balsojot vienbalsīgi apstiprinātas atskaites – “Par: 12 balsis”.
10. 2015. gada finanšu sadalījuma projekts, apstipriāšana
Kopsapulcē biedri vienbalsīgi balsojot “Par: 12 balsis” vienojas deleģēt šī
jautājuma izlemšanu un lēmuma pieņemšanu valdei, sanākot kopā 2016.gada
24.martā.
11. Jauna prezidenta ievēlēšana
Tiek izvirzīti četri kandidāt: Mihails Pietkevičs (izvirza Aiga Rakēviča),
Normunds Reinbergs (izvirza Irina Grjazeva), Natālija Pagasta (izvirza Normunds
Reinbergs). Tiek dots vārds katram kandidātam.
Mihails Pietkevičs: visu apzinīgo mūžu ir darbojies kalnu jomā un uzskata, ka ir
atbilstošs kandidāts. LAS ir kļuvis apjomīgāks un ar lielākām perspektīvām.
Labprāt organizētu valdes saliedēšanas pasākumus. Uzskata, ka sacensībām un
tiesnešiem ir jāizstrādā stingrāki noteikumi. Plāno LAS piesaistīt vairāk jauniešus,
kā arī vēlētos vairāk alpīnistus piesaistīt sporta klasei.
Normunds Reinbergs: atsauc savu kandidatūru.

Natālija Pagasta: izsaka pateicību par kandidatūras izvirzīšanu un par paveiktā
darba novērtēšanu un, ir gatava mēģinat pildīt LAS prezidenta pienākumus
ieguldot savas idejas un zināšanas LAS darbībā.
Jautājumi:
Normunds Reinbergs jautā Mihailam Pietkevičam par to, kas tiks darīts savādāk
kā savas iepriekšējās prezidentūras laikā? Mihails Pietkevičs atbild, ka kopumā ir
pagājis ļoti ilgs laiks, kopš bija prezidents un daudz kas ir mainījies pašā LAS, gan
arī pats ir mainījies un kopējs darbs būs savādāks.
Prezidenta vēlēšanu balsojums ir slēgtas.
Balsošana:
Vēlēšanu rezultāti: Mihails Pietkevičs 7 balsis “Par”
Natālija Pagasta 5 balsis “Par”
12.Valdes sastāva iespējamā maiņa
Valdes sastāvs paliek nemainīgs.
Balsojot vienbalsīgi – “Par: 12 balsis”.
13.Dažādi
Gozījumi statūtos.
Biedri balsojot vienbalsīgi “Par: 12 balsis” piekrīt papildināt Statūtu 1.2. un
2.2.2.punktu ar vārdu frāzi “sporta tūrisms”

Nākamā valdes sēde 2016.gada 24.marts pl. 17.00. BJC „Daugmale”.

