
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS  

VALDES SĒDE 

PROTOKOLA Nr. 21-02 

02.02.2021. 

Zoom 

Valdes sēdes laiks 18:00 – 19:40 

Sēdē piedalās: Edgars Šāblis, Normunds Reinbergs, Māra Vilciņa, Inga Liepiņa, Linda Gruzīte 

Protokolē: N.Reinbergs 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Par LOK piešķirto finansējumu 

2. LAS  pilsapulces iespējamie datumi, veids 

3. Par alpīnisma grāmatiņām 

4. Komisiju jaunumi 

5. Global rescue, līgums noslēgts 

6. Nepieciešamība savlaicīgi saskaņot komisiju sēžu laikus 

7. Citi jautājumi 

 

1. Par LOK piešķirto finansējumu 

N.Reinbergs informē, ka LAS saņemts LOK sadarbības līgums par Finansējumu 

individuālo sporta veidu federācijām/ savienībām pamatdarbības nodrošināšanai par 

6000,-EUR 

Lēmums: Kāpšanas sporta komisijai sagatvot priekšlikumus par līdzekļu 

sadalījumu uz nākamo LAS valdes sēdi 

2. LAS  pilsapulces iespējamie datumi, veids 

Lēmums:  

 LAS 2021.gada pilnsapulce notiks 30.03.2021. plkst 18:00 ZOOM  

 M.Vilciņai sagatavot uzaicinājumu biedriem uz nākamo LAS valdes sēdi 

 AK izvirzīt kandidātu valdes loceklim, kur pārstāvēs valdē AK, jo beidzās 

E.Šābļa pilnvaru termiņš 

3. Par alpīnisma grāmatiņam 

Lēmums: Par alpīnisma grāmatiņu uzglabāšanu, izplatīšanu un realizāciju atbildīgs 

O.Mirošņikovs (Traverss). AK sagatavot informāciju par Alpīnisma grāmatiņām 

ievietošanai LAS web lapā. M.Vilciņai sagatavot aktu par grāmatiņu nodošanu 

O.Mirošņikovam 

4. Komisiju jaunumi 



Lēmumi: 

 Apstiprināt Latvijas izlasi kāpšanas sportā. N.Reinbergam ievietot par to 

informāciju LAS web, pievinojot atbildīgos trenerus 

 Apstiprināt Latvijas sporta tūrisma reitinga nolikumu 2021.gadam 

 STK sagatavot priekšlikumus par tālākām darbībām ST atzīšanai LSFP 

5. Global rescue. 

N.Reinbergs informē, ka ir nolsēgts līgums ar Global rescue. Informācija par to ievietota 

LAS lapā un FB. Šī līguma veiksme atkarīga no veiksmīgas potenciālo klientu 

informēšnas par šo sadarbības iespēju. Uzsver nepieciešamību piesaistīt brīvprātīgu PR 

speciālistu. 

Lēmums: Klubiem apsvēt iespējas piedāvāt LAS “bonusus”, piemēram, bezmaksas zāles 

apmeklējumus, lai kompensētu ieguldīto darbu potenciālam kandidātam 

6. Komisiju un valdes sēzu laiki: 

Las valdes sēdes - mēneša pirmās pilnās nedēļas, nākamā otrdiena 02.03.2021. 

STK sēdes - mēneša otrās pilnās nedēļas, nākamā otrdiena 9.02. 

AK sēdes - mēneša trešā nedēļas otrdiena, nākamā 16.02 

KSK sēdes – nākamā 18.02. 

ATN apakškomisija -  katru ceturdienu 

 

7. Citi jautājumi 

Iekļaut nākamā valdes sēdē jautājumu par kritērijiem LSFP piešķirtā finansējuma sadalē 

 

Sasaukt nākamo valdes sēdi pēc nepieciešamības, bet ne vēlāk kā 2.martā 


