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Apstiprināti Latvijas Alpīnistu Savienības
pilnsapulcē 2017. gada 18. maijā

RĪGA, 2017.

Latvijas Alpīnistu savienības statūti 2017.

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.
1.1. Latvijas Alpīnistu Savienība (saīsināti un turpmāk – 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,
kalnu tūrismu), kāpšanas sportu un sporta tūrismu Latvijā.
1.3. LAS uz brīvprātības pamatiem apvieno juridiskas personas, kuru darbība ir
alpīnismu, kāpšanas sportu un sporta tūrismu.
1.4. LAS ir juridiskas personas statuss, tai ir patstāvīga bilance, konti bankās,
zīmogs, veidlapas, sava simbolika un atribūtika.
1.5. LAS atzīst alpīnisma, kāpšanas sporta un sporta tūrisma starptautiskās
savienības un asociācijas.
1.6. LAS ir vienīgā nacionālā organizācija Latvijas Republikā, kura ir tiesīga
pārstāvēt alpīnismu, kāpšanas sportu un sporta tūrismu Latvijas organizācijās un
starpvalstu organizācijās.
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 alpīnismu, kāpšanas sportu un sporta tūrismu un veicināt to
attīstību;
2.1.2. pārstāvēt alpīnismu, kāpšanas sportu un sporta tūrismu visās tā
izpausmēs;
2.1.3. apvienot juridiskas personas, kas nodarbojas, interesējas un atbalsta
alpīnismu, kāpšanas sportu un sporta tūrismu;
2.1.4. apzināt, pētīt un risināt visas problēmas, kas saistītas ar alpīnismu,
kāpšanas sportu un sporta tūrismu;
2.1.5. ar izglītojošu un sportisku pasākumu palīdzību veicināt alpīnismu,
kāpšanas sportu un sporta tūrismu attīstību Latvijā, attīstīt starptautiskos sakarus;
2.1.6. uzturēt stabilas attiecības ar saviem biedriem, atbalstīt un veicināt biedru
organizētos ar alpīnismu, kāpšanas sportu un sporta tūrismu saistītos pasākumus;
2.2. LAS darbības uzdevumi:
2.2.1. vadīt un koordinēt darbu Latvijā alpīnismā, kāpšanas sportā un sporta
tūrismā;
2.2.2. pilnvarot un uzraudzīt Latvijas čempionātu un citu sacensību rīkošanu,
atbalstīšanu alpīnismā, kāpšanas sportā un sporta tūrismā;
2.2.3. izstrādāt un apstiprināt alpīnisma, kāpšanas sporta un sporta tūrisma
sacensību noteikumus, sporta klasifikāciju, reitingus un citus metodiskos materiālus un
uzraudzīt to ievērošanu;
2.2.4. veicināt alpīnisma, kāpšanas sporta un sporta tūrisma biedrību attīstību;
2.2.5. veicināt treniņu nodarbību, lekciju, semināru un starptautisku sacensību
rīkošanu alpīnismā, kāpšanas sportā un sporta tūrismā;
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2.2.6. veicināt LAS biedru piedalīšanos starptautiskos alpīnisma, kāpšanas
sporta un sporta tūrisma 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 alpīnisma, kāpšanas sporta un sporta tūrisma treneru, instruktoru,
tiesnešu un grupu vadītāju apmācību, profesionālās kvalifikācijas celšanu un to
sertifikāciju;
2.2.10. koordinēt alpīnisma, kāpšanas sporta un sporta tūrisma sportistu,
tiesnešu, instruktoru utml. reģistru;
2.2.11. popularizēt alpīnisma, kāpšanas sporta un sporta tūrisma, sadarboties ar
masu medijiem un sniegt informāciju interesentiem par alpīnismu, kāpšanas sportu un
sporta tūrismu.
3. LAS BIEDRI, VIŅU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
3.1.1. LAS biedrs var būt jebkura juridiska persona, kuru darbība saistīta ar
alpīnismu, kāpšanas sportu un sporta tūrismu vai kura atzīst un ievēro LAS statūtus un
darbību;
3.1.2. LAS var būt goda biedri, kurus ieceļ LAS pilnsapulce par ieguldījumu
alpīnisma, kāpšanas sporta un sporta tūrisma 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, valstiskās un
starptautiskajās 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 un valdes lēmuma pamata;
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;
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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.

4. UZŅEMŠANA, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA NO LAS
4.1. LAS biedrus uzņem pamatojoties uz iesniegumu, aizpildīto anketu,
pievienojot organizācijas darbību reglamentējošos dokumentus (Statūtu kopiju),
individuālo biedru skaitu. Iesniegumā jānorāda organizācijas pārvalde un atbildīgais
pārstāvis LAS, norādot viņu adreses un tālruņa numurus;
4.2. LAS Valde tuvākā Valdes sēdē izskata iesniegtos pieteikumus un pieņem
lēmumu par biedra uzņemšanu LAS, vai par atteikumu uzņemt LAS;
4.3. pēc LAS valdes lēmuma par uzņemšanu biedri nomaksā biedru naudu;
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;
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.
5. LAS PĀRVALDES INSTITŪCIJAS
5.1. LAS
Viceprezidents.

pārvaldes

institūcijas

ir

Pilnsapulce,

Valde,

Prezidents

un

5.2. LAS Pilnsapulce:
5.2.1. LAS augstākā pārvaldes institūcija ir Pilnsapulce. Tā var būt arī Atkārtotā
vai Ārkārtas pilnsapulce;
5.2.2. kārtējā sasaukuma Pilnsapulce jānotur katru gadu;
5.2.3. uzaicinājumi uz Pilnsapulci ar dienas kārtības jautājumiem izsūtāmi
biedriem rakstveidā vai uz oficiālo biedra e-pastu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms tās
norises dienas, kā arī publicējami LAS oficiālajā interneta mājas lapā;
5.2.4. 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;
5.3. LAS Pilnsapulces pilnvaras:
5.3.1. pieņemt LAS Statūtus, to izmaiņas vai LAS Statūtu jaunu redakciju;
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5.3.2. ievēlēt, atcelt LAS Prezidentu, Viceprezidentu, Valdes locekļus un
Revidentu;
5.3.3. atcelt Valdes pieņemtos lēmumus;
5.3.4. apspriest un apstiprināt Valdes un Revidenta ziņojumus par iepriekšējo
atskaites periodu;
5.3.5. apstiprināt LAS budžetu, biedru naudas maksu;
5.3.6. apstiprināt turpmāko LAS darbības programmu, izskata tās izpildi;
5.3.7. lemt par LAS iestāšanos vai izstāšanos no citām organizācijām;
5.3.8. apstiprināt LAS atribūtiku un simboliku;
5.3.9. piešķirt LAS Goda biedra nosaukumu;
5.3.10. pieņemt lēmumu par LAS reorganizāciju vai darbības pārtraukšanu.
5.4. LAS Pilnsapulces balsošanas kārtība:
5.4.1. Pilnsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vairāk nekā 50%
balss tiesīgo LAS biedru. Pilnsapulce pieņem lēmumu balsojot. Lēmums tiek pieņemts,
ja par to nobalso 50% +1 (viena) balss no kopējā lemttiesīgās sapulces dalībnieku skaita;
5.4.2. jebkurš LAS biedra individuālais biedrs var apmeklēt LAS Pilnsapulces,
bet bez balss tiesībām.
5.5. LAS Valde:
5.5.1. Valde sastāv no prezidenta, viceprezidenta un alpīnisma, kāpšanas sporta
un sporta tūrisma komisiju vadītājiem, kopā 5 cilvēki;
5.5.2. LAS Pilnsapulce ievēl prezidentu, viceprezidentu un 3 komisiju vadītājus
uz 4 (četriem) gadiem; Prezidenta prombūtnes laikā Viceprezidents veic Prezidenta
pienākumus;
5.5.3. Prezidents un Viceprezidents ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet
pārējie Valdes locekļi tikai kopīgi;
5.5.4. 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;
5.5.5. Valde sanāk pēc Prezidenta uzaicinājuma vai pēc vismaz 3 Valdes
locekļu pieprasījuma;
5.5.6. Valde var izveidot citas komisijas, kas netiek iekļautas LAS valdē, līdz
pilnsapulce lemj par statūtu grozījumiem:
5.5.7. Komisijas veic LAS uzdevumus attiecīgajās jomās LAS darbības
programmas ietvaros, atbilstoši noteiktajiem darbības virzieniem un Valdes lēmumiem;
5.5.8. Komisijas darbojas saskaņā ar Reglamentu, ko apstiprina LAS Valde.
5.6. Valdes pilnvaras:
5.6.1. sasaukt LAS Pilnsapulci, noteikt tās datumu, vietu, laiku un dienas
kārtību;
5.6.2. izstrādāt Pilnsapulcei izvirzītos uzdevumus un priekšlikumus;
5.6.3. uzņemt un izslēgt no LAS biedrus, koordinēt, kārtot LAS reģistru (datu
bāzi);
5.6.4. sastādīt LAS budžetu un sekot (kontrolēt) tā izpildei;
5.6.5. pieņemt darbā un atbrīvot no darba LAS algotos darbiniekus, noteikt viņu
darba samaksu lielumu un pienākumus;

5

Latvijas Alpīnistu savienības statūti 2017.

5.6.6. apstiprināt Latvijas izlases dalībnieku un to kandidātu sarakstu, delegāciju
sastāvus, kas oficiāli pārstāv LAS ārvalstīs;
5.6.7. apstiprināt Latvijas alpīnisma, kāpšanas sporta un sporta tūrisma
sacensību kalendāru, LAS rīkoto sacensību nolikumus un citus LAS normatīvos
dokumentus, kā arī lemt par līgumu slēgšanu ar citām organizācijām;
5.6.8. izstrādāt un apstiprināt sporta klasifikācijas, treneru, instruktoru un
tiesnešu atestācijas noteikumus, organizēt kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus;
5.6.9. sniegt atzinumus sporta speciālistu sertifikācijai par sporta speciālista
atbilstību alpīnisma, kāpšanas sporta un sporta tūrisma vai cita ar LAS darbību saistītajā
jomā izvirzītajām prasībām;
5.6.10. pieņemt lēmumus par LAS kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un
atsavināšanu;
5.6.11. konkrētu, ar LAS darbību saistītu jautājumu risināšanai pilnvarot ar
rakstveida pilnvaru citus LAS individuālos vai kolektīvos biedrus;
5.6.12. LAS Prezidentam, ja tas nepieciešams LAS interesēs, steidzamu
jautājumu risināšanai ir tiesības noturēt Valdes neklātienes balsojumu. Šādā gadījumā
Prezidents izsūta (rakstiski pa pastu vai 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.
5.7. LAS Prezidenta pilnvaras:
5.7.1. Prezidents vada LAS, sasauc un vada Valdes darbu;
5.7.2. Ierosina jautājumu izskatīšanu LAS Valdē;
5.7.3. visus Valdes lēmumus, finanšu un citus dokumentus, kuri ir saistoši LAS,
paraksta Prezidents, vai Viceprezidents;
5.7.4. pārstāv LAS valsts, pašvaldību un citās institūcijās, kā arī starptautiskajās
bez īpaša pilnvarojuma.
5.8. LAS Viceprezidents pilda Prezidenta uzdevumus viņa prombūtnes laikā
vai viņa uzdevumā un citus pienākumus saskaņā ar Valdes lēmumu.
5.9. LAS Revidentu ievēl Pilnsapulcē uz 4 (četriem) gadiem.
5.10. Revidents pārbauda LAS finansiālo un saimniecisko darbību ne retāk kā
reizi gadā un par revīzijas rezultātiem ziņo Valdei un Pilnsapulcei.
5.11. Vēlēšanas Pilnsapulcē un Valdē notiek balsojot atklāti, izņemot Prezidenta
vēlēšanas, kuras notiek balsojot aizklāti.
5.12. Prezidents, Viceprezidents, Valdes locekļi un Revidents par savu
atkāpšanos no amata paziņo ar rakstveida iesniegumu Valdei.
5.13. LAS atskaites periods atbilst kalendārajam gadam no 1. janvāra līdz 31.
decembrim.
5.14. LAS Komisijas:
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5.14.1. LAS veido komisijas sekojošos sporta veidos:
5.14.1.1. Alpīnisms;
5.14.1.2. Kāpšanas sports;
5.14.1.3. Sporta tūrisms
5.14.1.4. citas komisijas saskaņā ar LAS valdes lēmumu.
5.14.2. Komisijas darbojas saskaņā ar Reglamentu;
5.14.3. Komisiju sēdes notiek vismaz 2x pusgadā;
5.14.4. Komisiju darbā var pieteikties pa vienam deleģētam pārstāvim no katra
LAS biedra;
5.14.5. pēc vadītāja ievēlēšanas mēneša laikā LAS biedri deleģē savu pārstāvi
darbam komisijās;
5.14.6. Komisiju sastāvu apstiprina LAS valde;
5.14.7. komisijās lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, ja balsu skaits ir
vienāds, tad izšķirošā ir komisijas vadītāja balss.
6. LAS MATERIĀLĀ UN FINASIĀLĀ BĀZE
6.1. LAS budžetu veido:
6.1.1. LAS biedru naudas iemaksas;
6.1.2. Valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi, LAS mērķprogrammu realizācijai,
kuri nodoti LAS rīcībā;
6.1.3. ienākumi no saimnieciskās darbības;
6.1.4. fizisku un juridisku personu ziedojumi un citi finansējumi darbības
nodrošināšanai.
6.2. Visi LAS līdzekļi var tikt izmantoti tikai LAS Statūtos paredzēto mērķu un
uzdevumu sasniegšanai.
7. LAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. LAS savu darbību pārtrauc, ja tiek likvidēts.
7.4. LAS likvidācijas gadījumā, par mantas un līdzekļu izlietošanu un piederību
pēc LAS likvidācijas lemj Pilnsapulce.
7.5. Likvidācijas gadījumā Valde ieceļ likvidācijas komisiju, kas LAS pārvalda
likvidācijas procesā.
7.6. LAS atbild par savu saimniecisko darbību savu līdzekļu ietvaros uz doto
atskaites brīdi, vadoties no Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas.
7.7. LAS uzskatāms par likvidētu un juridiskās personas tiesības zaudē ar brīdi,
kad tiek izslēgts no Latvijas Republikas attiecīgā reģistra.
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8. LAS STATŪTU SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA.
8.1. LAS Statūti stājas spēkā pēc to pieņemšanas LAS Pilnsapulcē un
reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
8.2. Statūti apstiprināti Rīgā, LAS Pilnsapulcē 2017. gada 18. maijā

Paraksti:
______________________ /M.Pietkevičs/
(paraksts)
Signature not validated
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______________________ /M.Vilciņa/
(paraksts)
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