
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS 

VALDES SĒDES 

PROTOKOLS Nr. 16-10 

Rīgā, BJC „Daugmale”, 2016. gada 8.novembrī 

Valdes sēdes laiks 18:10– 19:40. 

Sēdē piedalās: Mihails Pietkevičs, Aiga Rakēviča, Oļegs Mirošņikovs, Edgars Šāblis, Santa Tabulēvica, 

Normunds Reinbergs, Eduards Skuķis 

Protokolē: Natālija Pagasta 

 

Sēdes darba kārtība:  

1. Latvijas Čempionāta gada pasākums un Latvijas Alpīnismam 60 pasākums 

2. 2017.gada kalendārs 

3. LAS seminars par nelaimes gadījumiem 

4. LOK komisijas 

5. Par finanšu kriterijiem 2017.gadam 

6. Sertifikācijas noteikumi 

7. LAS web lapa 

8. Latvijas sporta lepnums 100 

 

1. Latvijas Čempionāta gada pasākums un Latvijas Alpīnismam 60 pasākums 

A.Rakēviča jautā par aktuālo veterānu sarakstu. E.Šāblis norāda un apņemas uzaicināt visus veterānus, 

tajā skaitā Jāni Saldavu un Ilonu Purmali. A.Rakēviča jautā par ieejas maksu veterāniem. O.Mirošņikovs 

iesaka neņemt maksu. Valde vienbalsīgā balsojumā nolemj no veterāniem naudu par ieeju pasākumā 

neprasīt un nosūtīt ielūgumus. 

Aiga ierosina apstiprināt tiesnešu sastāvu. Valde lemj par tiesnešu sastava apstiprināšanu: 6-par 1-atturas.  

Aiga ierosina, ka prezentācijas taisa visi, bet dotais laiks ir ierobežots. Valda vienbalsīgi apstiprina. 

Aiga ierosina, ka aicināt veterānus uzstāties. Miks norāda, ka runai ir jābūt strukturētai un ar konkrētu 

saturu ne ilgāk par 5 minūtēm. Valde vienojas par runātājiem šādā sastāvā - Zigis, Egmundam Zablovkis, 

Pēteris Kūlis un Ilona Purmale. 

Normunds ierosina pasniegt balvās kausu ar diplomu katrai komandai komandai. Valde nolemj par. 

Miks deliģē Oļegam sarunāt fotografu. 

Aiga jautā: Vai valde maksās dalības maksu ieejai? Normunds uzskata, ka jāmaksā. E.Šāblis uzskata ka 

nav. Skuķis atturas. Santa – uzskata, ka ir jāmaksā. Oļegs – uzskata, ka nav jāmaksāt. Aiga uzskata, ka 

nav jāmaksā. Miks piedavā valdei maksāt tikai pusi no standarta ieejas maksas. Valde nolemj nepieprasīt 

maksu no valdes. 

Valde nolemj katram apmeklētājam uzdāvināta nozīmītes. 

Oļegs norada, ka jāapstiprina reitings un tā apbalvojums. Piedāvā piešķirt katram kausu. Valde nolemj 

apstiprināt reitinga uzvarētājus Jutu Blažēviču un Anatoliju Rovniju. N.Reinbergs neatbalsta šāda reitinga 

apbalvošanu. Divi atturas. Pārējie valdes locekļi – Par.  

 

2. Kluba 2017.gada pasākuma kalendars  



Normunds norāda, ka apkopojumu veica M.Vilciņā. Jautājums tiks precizēts. Valde nolemj pasākuma 

kalendāru veidot goole diskā. 

3. LAS seminars par nelaimes gadījumiem 

Miks ziņo, ka apmeklējums seminaram bija mazs, līdz ar to vajadzetu publicet seminara materiālus LAS 

mājas lapā. E.Šāblis piedāvā arī citu valstu pieredzi/negadījumi publicet. M.Pietkēvičs norada, ka nav 

nepieciešams parpublicēt citu valstu pieredzi. 

 

4. LOK vēstule 

M.Pietkēvics ziņo, ka LOK aicina deliģet pārstāvjus darbam komisijās. LOK, lūdz, atsūtīt informāciju par 

sastāvu līdz 2016.gada 21.novembrim. Komisijas – Sporta veida komisijai valde deliģē M.Pietkēviču un 

N.Reinbergu, Finanšu komisijai E.Šāblis, bet Juridiskā komisija un Ētikas komisijai netiek deliģēti 

pārstāvji. 

 

5. Par finanšu kriterijiem 2017.gadam 

Jautājums tiek pārcelts. Līdz 2016.gada 22.novembrim visiem ir jāatsūta kritērijus uz LAS epastu. Nosūtīt 

visiem biedriem un valdei info par šo. 

 

6. Sertifikācijas noteikumi 

Jautājums tiek parcelts uz nākošo sēdi. 

 

7. LAS web lapa 

M.Pietkēvičs ziņo, par diviem izskatamajiem jautājumiem –  1) vai mājas lapa atbilsts LSF izvirzītajām 

prasībām un 2) par mājas lapas pārskatāmību. N.Reinbergs norada, ka nav ievadīti pasākumu rezultati, 

nav ievietots tālruņa numurs, kā arī jāievieto veidlapu formas. M.Pietkēvičs pieņem zinašanai un apņemas 

sakārtot jautājumus. 

 

8. Latvijas sporta lepnums 100 

A.Rakēviča, ludz, visus iepazīties un apdomat arī par kandidātu. 

 

Nākamā valdes sēde norisinasies 2016.gada 6.decembrī plkst.18.00, BJC “Daugmale” 

 


