LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDE
PROTOKOLA Nr. 18-10
Rīgā, BJC „Daugmale”, 2018.gada 4.decembrī
Valdes sēdes laiks 18:00 – 20:00
Sēdē piedalās: Mihails Pietkevičs, Edgars Šāblis, Normunds Reinbergs, Māra Vilciņa, Imants
Puhovs
Protokolē: L.Miķe
Sēdes darba kārtība:

1. Iepriekšējās LAS valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Komisiju darbība
3. LAS grāmatvedība
Citi jautājumi
1. Apstiprina novembra LAS valdes sēdes protokolu.
2. Komisiju darbība
Reinbergs informē par kāpšanas komisijas darbu. Notika kāpšanas sporta instruktoru un
treneru kvalifikācijas celšanas seminārs, tajā piedalījās 28 cilvēki. Dalībnieki to
novērtēja vidēji ar 8 desmit balk sistēmā. Tika iesūtītas izmaksas, pietrūkst 70 eiro.
Kopumā iztērējām 2270 eiro. Lemj, ka iespēju robežās šo summa apmaksās no LOK
naudām. Bija nelielas tehniskas ķibeles, lektors visiem patika. Problēma kā jau visos
semināros, dalībnieki nespēj pateikt savas vēlmes, līdz ar to ir grūti piemeklēt vadītāju.
Tikāmies komisijas sēdē, izrunājām 2019.gada kalendāru.
Apmeklēju dopinga semināru.. Antidopinga aģentūra ir tikusi šovasar pārveidota, līdz ar
to viss ir tapšanas stadijā. Galvenais uzsvars tika likts, ka tiem, kas braukā uz pasaules
kausiem, ir jāapskatās, ko lieto, tai skaitā visādi pretsaaukstēšanās līdzekļi. Iepazīstināja
ar iespēju Zāļu valsts aģentūras mājas lapā atlasīt un redzēt, vai konkrētās zāles ir
atļautas lietot, nodarbojoties ar noteiktu sporta veidu.
Puhovs informē, ka sporta tūrisma komsiijā šinī laikā notikušas 2 sanāksmes.
Pirmajā sanāksmē izskanēja, ka gatavojamies Baltkrievijā notiekošajam sporta tūrisma
federācijas pasākumam, kur gatavojamies iestāties. Tika gatavoti dokumenti, sadalīti
pienākumi. Rezultātā papīri tika sagatavoti, iesūtīti, aizbraucām uz Baltkrieviju.
Rezultātā esam iestājušies Starptautiskajā jaunatnes sporta tūrisma federācijā. Otrs
jautājums šinī sanāksmē, tika analizēts sacensību posms, reitinga posms. Trešais, bija
bijusi saruna par biedriem, kas piedalās reintinga sacensībās, tika konstatēts fakts, ka
startē gan biedri, gan nebiedri. Tika izskatīts šis jautājums. Domas dalījās. Rezultātā
dažas organizācijas,kas ilgstoši klusē un neatbild uz informācijas pieprasījumiem, tika
izslēgtas kā biedri no Latvijas jaunatnes sporta tūrisma federācijas.
Otra sanāksme bija pēc notikumiem Baltkrievijā. Tajā tika informēts, ka esam uzņemti
Starptautiskajā jaunatnes sporta tūrisma federācijā. Sāksim darboties federācijā divās

komisijās - jaunieši un distanču trases. Federācijas ideja sasniegt 25 dalībvalstis, lai
sasniegtu starptautisku līmeni. Tas būtiski ietekmēs mūsu darbību, mūsu atbildību un
ietekmes jomu Latvijā.
Tika izrunātas nianses un notiks tikšanās par 19.janvāri apbalvošanas pasākumu, tas
notiks no plkst. 13:00 - 15:00. Ir izveidota darba grupa, tā ir tikusies uz sarunu, ir
pārdalīti pienākumi, kas par ko atbild. Vācam idejas, vācam māksliniekus. Formāts būs
tāds pats kā iepriekšējā gadā.
Ir sagatavoti un iesniegti LSFP dokumenti par sporta tūrisma kā sporta veida atzīšanu.
Pietkevičs informē par alpīnisma komisijas darbu. Alpīnisma komisijai ir notikusi šinī
laikā viena komisijas sēde. Komisija izrunāja notikušo, nākošajam gadam plānus lika,
runāja, ka tuvojas termiņš iesniegt atskaites Latvijas čempionātam alpīnismā un tās
apkopot. Latvijas čempionāta pasākums notiks 26.janvārī, telpas sarunātas Gandrā,
pasākuma laiks no plkst. 16:00 - 21:00.
Sākām domāt par iespējamo nākošā gada semināra pasākumu alpīnisma tehnikā. Sākām
apzināt cilvēkus - iespējamos vadītājus.
Tika izrunāts nolikums par sporta klašu piešķiršanas kārtību. Līdz šim bija tā, ka visas
sporta klases varēja piešķirt klubi. Tagad mainās un jaunā kārtība būs tāda, ka 3.sporta
klasi var piešķirt klubi, bet 2. un 1. sporta klasi var piešķirt tikai LAS.
Šāblis papildina par pasākumu Baltikums. Šogad nav mūsu kārta to organizēt, ir Igauņu
kārta. Ir zināmas problēmas, ar Igauņiem nav sadarbības, līdz ar to šogad tas nenotiks.
Bet pasākumu kopumā likvidēt īsti nevajadzētu, nekādus lielos resursus tas neprasa.
Šāblis informē par LACA gada noslēguma pasākumu. Pasākums notika, nekādu
problēmu nebija, vienīgi tika iesniegtas pamaz atskaites, varēja būt vairāk. Pietkevičs
papildina, ka šogad kopumā kāpienu ziņā ir kritums.
Reinbergs komentē, ka, lai savāktu 100 - 200 cilvēkus uz šāda tipa pasākumu un celtu tā
prestižu, vajag nopietni domāt un mainīt pasākuma formātu.
3. LAS grāmatvedība.
Vilciņa informē par LAS grāmatvedību.Viss ir pārskaitīts, ir palicis decembris. Decembrī
ir plānoti 5 pasākumi, daļa ir apmaksāti, daļu vēl gaidām.
Reinbergs jautā, vai ir savilktas kopā LOK naudas. Vajadzētu paskatīties, vai ir
pārpalikums un kā to sadalīt.
Citi jautājumi
Reinbergs Rosina domāt par savstarpējo komunikāciju. Ir jādomā 2019.gadā par kādu
cilvēku, kas dara šīs lietas - ar atlīdzību, bez atlīdzības. Ir jautājumi, kuriem neviens līdzi
neseko, nenokontrolē. Uzdod darīt lietas, bet neviens neseko līdzi, vai kas ir izdarīts.
Nevar nodot atbildību tikai uz komisijām, jo atbild valde par visu.
Šāblis - citās federācijās par to atbild ģenerālsekretārs, varbūt tas ir variants.

Šāblis - par sacensību kalendāru, neesmu to skatījies, bet vajadzētu skatīties, vai
nepārklājas sacensības.
Vilciņa informē, ka ir atnācis informācijas uzskaitījums, kam ir jābūt LAS mājas lapā.
Reinbergs ierosina, ka vajadzētu sarunāt, kad runājam par kritērijiem naudas sadalē.
Manuprāt, valde ir tik maza, ka visiem kopā jāiet pa punktiem cauri.
Nākamā valdes sēde 15.janvārī.

