
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS  

VALDES SĒDE 

PROTOKOLA Nr. 19-06 

Brīvības iela, 2019.gada 31.oktobrī 
Valdes sēdes laiks 18:00 – 20:00 
Sēdē piedalās: Mihails Pietkevičs, Māra Vilciņa, Edgars Šāblis, Normunds Reinbergs, Imants 
Puhovs. 
Pieaicināts: E. Fogelis 
Protokolē: L.Miķe 

Sēdes darba kārtība: 

1. Iepriekšējās LAS valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
2.  LSFP prezidenta Einars Fogelis par situāciju sporta finansēšanā 
2. Komisiju darbība. 

1. Iepriekšējās LAS valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

2. LSFP prezidenta Einars Fogelis par situāciju sporta finansēšanā 

Fogelis ir saņēmis no ministrijas epastu, ka uz laiku tiek atcelta 4.novembrī paredzētā 
darba grupas sanāksme, skaidrojot to ar jaunu noteikumu veidošanu par finansējuma 
sadali sportā, atdalot augstus sasniegumus sportā no vispārīgā sporta. Viņaprāt, tas ir 
solis uz priekšu, jo ministrija ir sākusi ieklausīties, sadzirdēt.  
Var izdalīt divas prioritātes - sports, kas skar bērnus skolās un augsti sasniegumi sportā.  
LOK un Sporta departemanta viedokļi atšķirās par to, kas ir augsti sasniegumi sportā. 
Ministrijai tā ir spēlēsana NBA līgā, savukārt valsts komandas piedalīšanās olimpiādē ir 
nekas īpašs un neskaitās.  
No LOK puses piedāvājam kritērijus kā piemēru sūtot informāciju kā ir Igaunijā, kā 
vērtēt - biedru skaits federācijā, speciālistu skaits, speciālistu kvalifikācija.  
no LOK puses piedāvāja kritērijus, kā piemēru sūtot informāciju kā Igaunijā ir, pēc kā 
vērtēt - biedru skaits federācijā, speciālistu skaits, speciālistu kvalifikācija.  
LOK ir pieprasījis skaidrojumus kā kritēriji, sporta veida pieejamība tiek mērīti. Kā arī 
lūdzām protokolēt darba grupas sanāksmes, lai redzētu notikumu attistības gaitu. Līdz 
šim neviena nav protokolēta.  
Uz Pietkeviča jautājumu, kāpēc neviena cita federācija neceļ trauksmi, Fogelis atbild, ka 
vienmēr viss ir kaut kā nokārtojies un iespējams arī šoreiz tā šķiet.  
Visi iesaistītie šobrīd saprot, ka pēc definīcijas resursu ir par maz. Nesaprot, kurš 
samazināja sporta nozarei finansējumu. 
Ministrijas mērķis ir vairāk vai mazāk vienota sporta sabiedrība. Mums pašiem savs 
lauciņš ir jāsakārto. Jābūt skaidram redzējamumam par nozari kopumā. Ir variants iet 
ceļu kā kaimiņvalstis - veidot vienu konfederāciju.  



Fogeli LSFP valde ir deleģējusi vest sarunas ar LOK par apvienošanos.  

2. Komisiju darbība 

Puhovs informē par aktuālo sporta tūrisma komisijā. Runājām par gada noslēguma 
pasākumu. Ir nepieciešams izvirzīt pārstāvjus, kas būtu šī pasākuma organizatori. Izsaka 
priekšlikumu, ka komisijas izvirza pārstāvjus, kas būs darba grupā gada noslēguma 
pasākuma organizēšanai. Pietkevičs uz to iebilst, ka alpīnisma komisija pasākumā 
nepiedalās. Vilciņa izsaka priekšlikumu, kādam no šīm divām komisijām ir šis process 
jāmenedžē un jāorganizē caur klubiem, kas ir iesaistīti.  

Reinbergs informē par aktuālo kāpšanas komisijas darbā. Treneru seminārs notiek, kā 
plānots. Notiks Falkorā. Darba kārtība ir divās daļās, pirmajā dienā treniņa plāna 
rakstīšana, otrajā dienā praktiskās nodarbības. Uz doto brīdi 11 cilvēki pieteikušies. 
Pasākuma kapacitāte ir 30 cilvēki.  

Citi jautājumi  

Vilciņa jautā, vai kāds LSFP kalendārā rediģē pasākumus, ja tie mainās. Ir noteikts, ka ir 
jāveic izmaiņas lielajā kalendārā, tiklīdz kas mainās plānotajā pasākumā. Reinbergs 
papildina, ka klubiem šo nedrīkst likt darīt, tas ir administratīvais darbs.  

Vilciņa par finanšu atskaitēm. To rezultātā ir palikusi nauda, par ko jālemj. 140 eiro. 
Lemj novirzīt to gada noslēguma pasākuma apbalvošanai.  

Reinbergs ierosina, ja paliek pāri finansējums, būtu nepieciešams pasūtīt  roll-up LAS 
baneri.  

Nākamā LAS valdes sēde 3.decembrī.


