LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDE
PROTOKOLA Nr. 18Rīgā, BJC „Daugmale”, 2018.gada 5.septembrī
Valdes sēdes laiks 18:00 – 19:30
Sēdē piedalās: Mihails Pietkevičs, Normunds Reinbergs, Māra Vilciņa, Imants Puhovs
Protokolē: L.Miķe
Sēdes darba kārtība:

1. Iepriekšējās LAS valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Par LAS grāmatvedību.
3. Pienākumu sadale organizējot sacensības.
4. LAS finansējuma sadale
5. Sporta veida - sporta tūrisms - atzīšana
1. Apstiprina LAS jūnija valdes sēdes protokolu.
2. Par LAS grāmatvedību.
Vilciņa informē, ka Šāblis solīja cilvēku, nav iedevis kontaktus. Pietkevičs izsaka viedokli, ka
grāmatvedība kā ārpakalpojums nemaksā lētāk kā 50 euro mēnesī. Vilciņa uz to atbild, ka šinī
gadījumā grāmatvedim nebūs ko darīt biežāk kā 2 reizes gadā.
Nolemj sagaidīt Šābli un viņa ieteikto cilvēku, tad domāt tālāk, kā darīt.
3. Pienākumu sadale organizējot sacensības
Reinbergs izsaka viedokli, ka Šāblim jādod laika termiņš un tad var taisīt vienu universālu
dokumenta projektu ar laika grafikiem. Puhovs uzsver, ka ir nepieciešami reglamentējošie
dokumenti par galvenā sekretāra, galvenā organizatora un galvenā tiesneša pienākumiem.
4. LAS finansējuma sadale.
Puhovs izsaka viedokli, ka LAS finansējumu prasa un saņem tādi biedri, kam tas nav
nepieciešams. Reinbergs ierosina, ka finansējumu biedri var prasīt kaut vai novembrī, lai sniedz,
cik kam vajadzēs. Ja neiesniedz, tad dalām kā iepriekšējā gadā. Vilciņa ierosina, ja visi iesniedz
pēc vienotiem kritērijiem, tad pati komisija izskata kam cik piešķirt finansējumu.
Reinbergs uzsver, ka katram biedram ir tiesības naudu saņemt, šis ierosinājums runā pretim idejai,
ka nogriezt naudu tiem mazajiem.
Reinbergs ierosina, ka nepieciešams notenkt termiņu 1.novembris līdz kuram biedri var iesniegt
LAS priekšlikumus finansējuma sadalei. Tā kā biedrības ir naudas saņēmējs, jāsūta e-pasta
vēstule biedrībām par priekšlikumu sniegšanu naudas sadalē, ja līdz dotajam termiņam neviens
nereaģē, tādā gadījumā nākamā gadā nav pamata celt pretenzijas.
Vienojas, ka bierriem izsūtīs e-pastu ar finansējuma sadales kritērijiem.
5. Par sporta tūrisma atzinumu kā sporta veidu.
Vilciņa informē, ka līdzīgs precedents kā ar sporta tūrisma atzinumu kā sporta veidu, bijis ar jogu,
ko neatļāva atzīt kā sprota veidu, bet nu jau ir piešķirts šis status. Laiks nāk par labu, jo ir šie citi
precedenti.

Citi jautājumi
Reinbergs informē, ka pastāv problēma ar Latvijas izlasi, ka divi individuāli klubi, braucot kopā uz
sacensībām, nespēj sadzīvot. Kā arī par braucieniem ziņojumi nepietiekoši ātri ienāk LAS. Šī
problēma ar klubiem un izlasi pastāv un nav ideju, kā risināt.
Pietkevičs uzsver, ka ir izlase, ir izlases vecākais treneris, bet ir problēmas ar izlases sastāvu.
Vilciņa ierosina, ka ir jāorganizē daros koptreniņos.
Reinbergs rosina izlasi veidot skaitliski mazāku, jo rezultāti izpaliek. Uz to Vilciņa iebilst, ka kamēr
neuzkrās sacensību pieredzi, rezultāti nebūs.

