LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDE
PROTOKOLA Nr. 19–07
Jēkabpils iela, 2019.gada 3.decembrī
Valdes sēdes laiks 18:00 – 20:00
Sēdē piedalās: Mihails Pietkevičs, Māra Vilciņa, Edgars Šāblis, Normunds Reinbergs, Imants
Puhovs
Protokolē: L.Miķe
Sēdes darba kārtība:

1. Iepriekšējās LAS valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Komisiju darbība.
3. Nosaukuma maiņa
4. Kritēriji
Citi jautājumi.
1. Iepriekšējās LAS valdes sēdes protokola apstiprināšana.
Apstiprina iepriekšējās valdes sēdes protokolu.
2. Komisiju darbība
Šāblis informē par alpīnisma komisijas darbu. Komisija uz sēdi sanāks šīs nedēļas ceturdienā, darba plānāp paredzēts Šrunāt par kāpšanas noteikumiem, alpīnisma tehnikas
noteikumiem u.c.
Iepriekšējā sestdienā notika alpīnsma seminārs, kuru oficiāli apmeklēja 26 dalībnieki.
Neoficiāli bija vairāk dalībnieku, jauniešiem atļāva noklausīties. Semināru vadīja Oļegs
Mirošņikovs.
Reinbergs piebilst, ievietojot informāciju mājas, būtu nepieciešama plašāka informācija
par datumu, laiku.
Reinbergs informē par kāpšanas komisijas darbu. Komisijas sēžu protokoli ir iesūtīti
valdei, tajos ir visa informācija. Sliktā ziņa, ka plānotais pasākums izmaksās dārgāk, kā
bijām rēķinājušies, bet tur neko nevar darīt. Pēc mūsu ieteiktās dienas kārtības būs
nākamā gada seminārs.
Puhovs informē par aktuālo sporta tūrisma komisijas darbā. Šinī laikā ir notikuši pēdējie
mači Krāslavā, tajos piedalījās arī lietuvieši. Gāja labi, sacensību līmenis ir audzis, līdz
ar to var teikt, ka Krāslava ir iegājusi sporta tūrisma apritē.
18.janvārī būs balle, pie tās sagatavošanas strādā organizatoru grupa.
Ir noteikti nākamā gada sporta tūrisma sacensībām noteikti datumi un notikšanas vietas.
Pietkevičs piebilst, ka viņam lūgts uzrakstīt priekšvārdu grāmatai par kāpšanas sporta
treniņu metodiku.

3. Sporta tūrisma atzīšāna par sporta veidu.
Pietkevičs informē, ka viņam zvanījis Fogelis saistībā ar jautājumu par sporta tūrisma
atzīšanu par sporta veidu. Prasījis, vai jāliek šis jautājums uz sporta veidu komisijas sēdi.
Jautā, vai viedoklis mums ir vienots.
Pietkevičs arī uzsver, ka viņš savas domas šinī jautājumā nemainīs, līdz ar to mums nav
vienota viedokļa. Tāpat arī uzsver, ka sanāksmē pārstāvēs LAS veidokli nevis savu personīgo. Puhovs un Vilciņa tam iebilst, jo Pietkeviča personīgais viedoklis nesakrīt ar
valdes viedokli.
Reinbergs ierosina balsot, ka Vilciņa arī ir jādeliģē iet uz šo komisjas sēdi.
Balso par deleģēt Vilciņu pārstāvēt LAS LSFP komisijā.
Balso: trīs PAR, divi ATTURĀS.
4. Par jauna biedra uzņemšanu
Virsotne iesniegusi biedra pieteikumu. Pietkevičam uzdots jautājums, kā biedra nauda
tiks piestādīta. Reinbergs saka, šinī gadījumā iestājās SIA. Viņa priekšlikums, uzņemt
Virsotni kā briedu ar vienu piebildi, ka viņi 2020.gadā reģistrējas kā biedrība un iestājas
LAS kā biedrība. Iemesls, kāpēc viņi iestājās, viņi grib saņemt atbalstu savu sacensību
organizēšanai.
Vilciņa jautā, vai nevar dibināt apakšvienību sev, ka tas būs klubs.
Vilciņa papildina, ka struktūrvienībai jābūt reglamentam/ nolikumam.
Balso par SIA R.A. SERVISS uzņemšanu par LAS biedru: 5 PAR
5. Kritēriji finansējuma sadalei.
Reinbergs izsaka priekšlikumu finansējuma sadalei. Dotajā momentā mums ir viena
liela tabula ar diviem blokiem - birokrātiskie un otri kvantitatīvi kvalitatīvie. Doma atdalīt vienu no otras. Par birokrātiskajiem var dabūt 12 punktus. Mums ir svarīgi, lai tie
izpildītos, mēs redzam, ka nepildās. Rezultātā nolikumi ir vēlu, rezultāti kavējās. Priekšlikums tāds, ka birokrātiskie kritēriji nosaka cik no tās summas par kvantitatīvi kvalitatīvajiem punktiem viņi saņem. Piemēram, biers nav izpildījis 3 punktus, attiecīgi saņems
75% no iespējamā finansējuma un tml. Rezultātā birokrātiskie kritēriji kļūst vērtīgāki, un
neapzūd tajā plūsmā.
Problēmu saskatu faktā, ka šo grūti būs attiecināt uz 2020.gadu, jo šajā gadījumā tas
prasa daudz rūpīgāk un laicīgi fiksēt šos notikumus.
Vēl viens priekšlikums, ja saņem mazāk par 50 vai 100 eiro, tad nedodam vispār, nav ko
ar sīkumiem krāmēties.
Citi jautājumi
Reinbergs izsaka priekšlikumu, ņemot vērā perspektīvo situāciju par budžetu, ir vērts
padomāt par LAS nosaukuma maiņu. Būtu jābūt kāpšanas sporta federācijai, jo tas ir
sporta veids, kas “velk” šo federāciju. Imidžs par alpīnismu sabiedrībai nav izpratnes.
Pietkevičs piebilst, ka vispirms ir jāizlemj vai mēs virzam uz kopsapulci šādu jautājumu.

Šāblis pauž atbalstu, jo pats reiz ierosinājis, ka varētu mainīt nosaukumu. Ierosina, ka
nosaukums varētu but - Alpīnisma un kāpšanas sporta savienība. Jautājums, ko daram ar
sporta tūrismu.
Vienojas šo jautājumu pārrunāt komisijās un apspriest iespējamos nosaukumus. Nākamajā valdes sēdē vienosies tālāk.
Vilciņa iepazīstina ar neiesniegto finanšu atskaišu situāciju no gada sākuma. Kā arī papildina, ka atskaitēm jābūt iesniegtām rakstiski ar visām kopijām un parakstītām. Viņa
pati neko neprintē. Finanšu atskaišu trūkst LACA, Falkoram, Daugmalei.
Šāblis - sakarā ar perspektīvo naudas samazināšanu, jādomā par dalības maksām un jādomā, kā izdzīvot nākotnē.
Reinbergs informē, ka komisijā ir uzdots visiem aizpildīt pasākumu kalendāru par
2020.gadu, tajā ir 20 pasākumi no Kāpšanas komisijas. LAS biedriem ir jāiesūta savi
plānotie pasākumi. Vienojas noteikt 10.decembri kā notikumu kalendāra pasākumu
iesūtīšanas termiņu. Tajā skaitā arī par starptautiskajām sacensībām.
Nākošā LAS valdes sēde 14.janvārī.
Kopsapulce 26.martā

