
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS 

VALDES SĒDES 

PROTOKOLS Nr. 15-4 

Rīgā, BJC „Daugmale”, 2015. gada 14. maijā. 

Valdes sēdes laiks 18:10– 19:45. 

Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Eduards Skuķis, Edgars Šāblis, Normunds Reinbergs, Māra Vilciņa, 

Vilnis Bušs 

Protokolē: Aiga Rakēviča 

 

Sēdes darba kārtība:  

1. LAS Valdes sastāva skaits 

2. Kāpšanas zāļu sertifikāti ārpus LV 

3. Finanšu sadale 2016 

4. Jauns LAS biedrs 

5. Citi. 

 

1.  LAS Valdes sastāva skaits 

Pļavnieku ģimnāzijas pārstāvis I.Puhovs atsakās no piedāvātā valdes biedra amata, kā iemeslu minot 

aizņemtību citos projektos un laika trūkumu. Lēmums: LAS Valde pagaidām strādā 8 locekļu sastāvā; 

par devītā locekļa iecelšanu, var lemt pilnsapulcē. 

 

2. Kāpšanas zāļu sertifikāti ārpus LV. 

A.Rakēviča jautā vai LAS ir iespēja kādā veidā palīdzēt rast risinājumu sekojošai problēmai – vairākās 

valstīs ir situācija, ka kāpšanas zālēs prasa sertifikātus, lai ļautu kāpt (un drošināt) ar augšējo vai 

apakšējo drošināšanu. Tā kā visdrīzāk katrā zālē prasa „savu” sertifikātu un iespējams, Latvijā izdotu 

sertifikātu tur nepieņem, tad LAS īsti nevar šajā situācijā palīdzēt. Ja arī šādi sertifikāti būtu, tiem būtu 

jābūt ar termiņu. Arī Latvijā varētu būt šādi kursi un apliecības, bet akūti tam nav nepieciešamības, jo 

zāles nav tik pārblīvētas ar kāpējiem. Lēmums: kāpšanas komisija, sadarbojoties ar alpīnisma 

komisiju, mēģinās izstrādāt nolikumu šādu semināru vadīšanai.  

 

3. Finanšu sadale 2016. 

Tiek pārskatīti iesūtītie priekšlikumi un izteikti mutiski viedokļi, ko būtu nepieciešams mainīt. Piemēram, 

M.Vilciņa uzskata, ka sākumā vajadzētu nolemt, kuras sacensības ir čempionāti, kuras kausi; tiem 

attiecīgi iedalīt kādu % no finansēm un pārējo sadalīt pēc kritērijiem citiem pasākumiem/sacensībām. Šai 

struktūrai nepiekrīt N.Reinbergs, uzsverot, ka līdzšinējais sadalījums pa lielam ir ok un ka pamainīt var 

atsevišķus punktus, bet izcelt kausu un čempionātu nevajadzētu, jo faktiski atšķiras tikai nosaukumi. 

Svarīgi, lai kopējā kalendārā būtu pēc iespējas vairāk sacensību, bet tas nenozīmē, ka visi pasākumi 

obligāti jāfinansē; labāk vienam klubam piešķirt vairāk naudas vienām sacensībām, nekā to pašu 



iedalījumu sadalīt sīkāk. V.Bušs piedāvā izcelt Zelmas kausu ārpus kritērijiem, kam iebilst N.Reinbergs, 

uzsverot, ka ir aŗī citas sacensības, kuras ir dārgi un sarežģīti organizēt. Vēl kāds mutiski izteikts punkts – 

ja nolikumus, rezultātus, atskaites iesūta vēlāk, kā prasīts, tad kāds punkts var nākt mīnusā. Lēmums: 

izveidot komisiju, kura apvienos un iztirzās visus priekšlikumus. Tiek izvirzīti: N.Reinbergs, A.Rakēviča 

un E.Šāblis. E.Skuķis apkopos visus iesūtītos priekšlikumus vienā failā. 

 

4. Jauns LAS biedrs. 

M.Vilciņa iesniedz Latvijas Jaunatnes Sporta Tūrisma Federācijas iesniegumu ar aicinājumu iestāties 

LAS. Balso: Par 6. Lēmums: uzņemt LJSTF LAS sastāvā. 

 

5. Citi 

1) Tiek atgādināts, ka pilnsapulces protokols vēl jāpapildina ar finanšu atskaiti par 2015.gadu; tikai tad 

varēs to publicēt mājas lapā. 

2) Daugmales pārstāvis joprojām nav iecelts KSK sastāvā. Sola, ka pēc Zelmas kausa būs kandidāts. 

3) Visi klubi nav atsūtījuši 2016.gada sacensību plānu. Jāatgādina. Līdz šim jau iesūtītās sacensības 

pārklājas, kas liek secināt, ka to ir jau pa daudz. E.Skuķis uzņemas apkopot visas sacensības kalendārā 

ar pareiziem nosaukumiem.  

4) Aizrādījums S.Tabulēvicai un R.Ruģēnam par neizpildīto pienākumu – pārbaudīt un izkoriģēt LAS 

lapā esošos šī gada nolikumus. 

5) Tiek izteikts priekšlikums izveidot vietni, kur visi klubi un individuālie biedri var atzīmēt, kurp 

dodas un kādā sastāvā. Tas nepieciešams tādēļ, lai LAS un citi zinātu, kuri atrodas kādā 

problēmreģionā. 

 

 

 

Nākamā valdes sēde norisināsies 2015. gada 11. jūnijā, 18:00. 

 


