
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS  

VALDES SĒDE 

PROTOKOLA Nr. 18- 

Rīgā, BJC „Daugmale”, 2018.gada 15.maijā 
Valdes sēdes laiks 18:00 – 20:00 
Sēdē piedalās: Mihails Pietkevičs, Normunds Reinbergs, Māra Vilciņa, Imants Puhovs 
Protokolē: L.Miķe 

Sēdes darba kārtība: 

1. Iepriekšējās LAS valdes sēdes protokola apstiprināšana (M.Pietkevičs). 
2. LAS jaunā web lapa (ziņotājs N.Reinbergs). 
3. Par LAS biedru rīkoto sacensību kvalitāti (ziņotajs E.Šāblis). 
4. Par LAS grāmatvedi (ziņotājs E.Šāblis). 
5. Sporta veida - sporta tūrisms - atzīšana (ziņotājs M.Vilciņa). 
6. LAS jaunā web lapa saistībā ar jaunajiem grozījumiem Datu regulā (ziņotājs 
N.Reinbergs). 

1. Apstiprina LAS aprīļa valdes sēdes protokolu. 

2. LAS jaunā web lapa. 
Reinbergs informē par LAS jaunās web lapas uzturēšanu. Problēmas nav tikmēr ar 
ievietošanu LAS mājas lapā, ja atsūta gatavu informāciju. Problēmas sākas tad, ja jāsāk 
pašam pārveidot.  
Uzdevums, kas ir bez laika termiņa, vajadzētu salikt minimālās prasības, ko prasa LSFP, 
un tajā brīdī pāriet uz jauno lapu. 
Dotajā brīdī ir divas lapas, vecā, kurā informācija neatjaunojas un jaunā, ko cilvēki nav 
pamanījuši. Šobrīd trūkst tīri birokrātiskā lapa.  
Nav biedru iestāšanās noformēta kā noteikumi, kas jāuztaisa un jāapstiprina. Un otrs 
dokuments, kas trūkst, nav LOK budžeti par 2018.gadu.  
Rezultāti ir daudz mas sataisīti, trūkst Daugmales rezultāti.  
Nav atrunas par privātuma politiku, kas jābūt visās mājaslapās.  
Trūkst 2017.gada 2.pusgada valdes sēžu protokoli, tas vecajā versijā.  
Šāblis iebilst, ka neredz jēgu uzturēt vecos protokolus, bet gan domāt par jauno. 
Pietkevičs atbild, ka ir jāuztur 3 gadus vecu informāciju, tai skaitā arī protokoli. 
Pietkevičs jautā, kādi mums līdz šim bija noteikumi par biedru iestāšanos? 
Reinbergs atbild, ka tie nebija noteikumi. 
Vienojas, ka šī informācija ir jāuztaisa par noteikumiem par biedru iestāšanos un valdei 
tas jāapstiprina. Pietkevičs sola to sagatavot un izsūtīt pirms nākošās valdes sēdes 
5.jūnijā. 
Reinbergs ierosina, ka sacensību organizētājiem bez sacensību rezultātiem būtu jāiesūta 
daži teikumi ar informāciju un pāris bildes. Šobrīd trūkst konsekvences iesūtītajā 



informācijā, piemēram, pareiza sacensību nosaukuma vietā slenga vārdā nosaukti mači 
un tml. 
Vienojas, ka valdes sēdes protokolus taisa uz LAS oficiālās veidlapas un ievieto .pdf 
formāta mājas lapā. 

3. Par LAS biedru rīkoto sacensību kvalitāti. 

Reinbergs ziņo par sacensību kvalitāti. Kopumā sacensību kvalitāte ir vāja. Komplekss 
jautājums tas ir, par informāciju pirms sacensībām, par sadarbošanos organizējot. Kā arī 
sacensību laikā ir problēmas – rezultāti neparādās, informācijas nav par norisi. Nemitīgi 
ir nopietna cīņa par šīm lietām.  
Pietkevičs jautā, ka  ir jārunā konkrēti, kā trūkst - nav reklāmas, nav informācijas, kā to 
risinām, sacensību organizētājiem uzstādām prasības? 
Vilciņa uzsver, ka par sacensību kvalitāti atbild sacensību organizators. Tāpēc šīs lietas 
jārisina organizatora iekšienē.  
Pietkevičs uzsver, ka organizators ir atbildīgs, ka sacensībām jābūt atbilstoši sacensību 
noteikumiem labā kvalitātē. Sacensībām ir nolikums, ir sacensību vienotie noteikumi.  
Reinbergs uzsver, ka mums ir apstiprināti kāpšanas noteikumi deviņdesmitajos gados, 
bet mūsu attīstības līmenis šobrīd ir tāds, kāds tas ir. Jautājums organizējot sacensības, 
vai tu izdari mājas darbu un sāc organizēt 3 mēnešus pirms tam, vai arī pēdējā brīdī 
divas nedēļas pirms tam.  
Puhovs informē, ka joprojām ir sacensību organizētājiem komandas, kas nemāk uztaisīt 
protokolus un atskaites, tās taisot pēdējās dienās. Pēdējā brīdī tiek piemeklēti tiesneši utt. 
Problēmai būtu jāuzdod jautājums, kā mēs gribam mainīt to situāciju un kā uz to gribam 
iedarboties? Būtu jārunā par minimālo paraugu par to, kam ir jābūt mačos.  
Pietkevičs jautā, vai mēs valdē uztaisām minimālo prasību sarakstu sacensībām? 
Reinbergs – problēma ir tā, ka uzliekot obligātās prasības, sacensības tiks rīkotas, tikai 
bez LAS finansējuma. Tādejādi būsim padzinuši no LAS. Tajā pašā laikā LAS jaunajā 
budžet būs mazāk naudas. Gribu vēlreiz uzsvērt, ka jā, prasības vajag, bet ar to jābūt ļoti 
uzmanīgiem. 
Vienojas, ka kaut kādiem noteikumiem organizētājiem ir jābūt. 
Pietkevičs rosina izstrādāt minimālās prasības sacensību organizētājiem un tad 
atgriezties pie šī jautājuma.  

4. Par LAS grāmatvedi. 

Reinbergs aktualizē jautājumu par LAS grāmatvedi – vajag vai nevajag piesaistīt kādu 
cilvēku. 
Vilciņa piekrīt, ka vajag. Bet jārunā par atalgojumu vai kompensāciju par darbu citādākā 
veidā. Par to nav nolemts.  
Pietkevičs rosina, ka Šāblim lūgt sameklēt kādu cilvēku vai divus, kā kompensāciju 
apmaksāt kādu dalību braucienā vai tml. Piemēram, braucienu uz klintīm, apmaksā ceļa 
naudu vai dzīvošanu. Jautājums, kā to apmaksā, no kādām naudām vai LAS apmaksā. 



Vilciņa piekrīt, ja ir kaut kādas apmaksas, tad tās jāiekļauj kaut kādās tāmēs. Tas uz šo 
gadu vēl nav izdarīts. 
Vilciņa jautā, ka jautājums par naudas apjomu. Darba apjoms būtu visu šī gada 
dokumentācijas sakārtošana priekš LAS. Finansiālā puse varētu būt 150 eiro par gadu.  
Nolemj lūgt Šābli meklēt kādu cilvēku un piedāvāt tam, kā arī apskatīties uz šo pieredzi 
un apmaksu LACA. 

5. Sporta veida - sporta tūrisms – atzīšana. 

Vilciņa informē, ka ir jautājums par sporta veida atzīšanu – par sporta tūrisma. Šo 
jautājumu vajadzētu juridiski sakārtot.  
Pietkevičs informē, ka LSFP neatzīst sporta tūrismu kā sporta veidu. 
Vilciņa atbild, ka tajā brīdī, kad piesaka sporta veidu, raksta pamatojumu, skatoties uz 
sporta likumu.  
Reinbergs piekrīt Vilciņai, ka tajā brīdī, kad LSFP atsaka, tad valde tālāk lems, ko darīt.  

6. LAS jaunā web lapa  ar jaunajiem grozījumiem Datu regulā. 

Piektevičs informē, ka domā runāt ar datu aizsardzības speciālistu par to, kas attiecas uz 
LAS lapu un jauno datu aizsardzības regulu. 
Reinbergs informē, ka organizācijām ar 50 darbiniekiem (vai dalībniekiem?) 
jānoorganizē datu aizsardzības jomā specialists/ konsultants.  

Citi jautājumi. 

Vilciņa informē, ka ir kā katru gadu problēma, ka biedriem pēc statūtiem ir uz gada 
sākumu jāizdara konkrētas lietas. Tas atkal nav  izdarīts. Lūdz Piekteviču kā prezidentu 
atgādināt biedriem.  
Pietkevičs atbild, ka no tā nav jēga, jo uz prezidenta e-pastiem neatbild un neiesūtīs. 
Reinbergs piekrīt Vilciņai, ka tas jautājums agri vai vēlu tiks pacelts, jo mājas lapā jābūt 
šai informācijai.  
Vilciņa rosina, ka nākošajā valdes sēdē šis jautājums jāaktualizē. 

Puhovs informē, ka sporta tūrisma komisijā ir bijusi pārvēlēšana, tagad priekšsēdētāja ir 
Inga Liepiņa.


