
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS  

VALDES SĒDE 

PROTOKOLA Nr. 21-10 

07.09.2021. 

Zoom 

Valdes sēdes laiks 18:00 – 19:45 

Sēdē piedalās: Normunds Reinbergs, Māra Vilciņa, Linda Gruzīte, Nauris Hofmanis, Valdis Puriņš 

Protokolē: N.Reinbergs 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Kritēriji dalībai Olimpiskajā vienībā 

2. Zelmas nolikums un pašas sacensības 

3. 2021/22 valdes plāni – aktualizējam darāmos darbus 

4. Sportistu reģistrs 

5. Naudas lietas 

6. Par sociālajiem tīkliem 

 
1. Kritēriji dalībai Olimpiskajā vienībā 

Lēmums: Apstiprināt KSK sagatavoto dokumentu “Nolikums par atlases kritērijiem dalībai 

Olimpiskajā vienībā”. L.Gruzītei papildināt nolikumu ar pielikumu – pieteikuma veidlapu, 

M.Vilciņai izlabot redakcionāli, N.Reinbergam nosūtīt Nolikumu LOK līdz 14.septembrim 

2. Zelmas nolikums un sacensību organizēšana. 

V.Puriņš informē, ka sacensību organizācijas komisija nolēmusi sacensības neorganizēt, jo sakarā 

ar C-sertifikātiem nav pieejami tiesneši pietiekošā daudzumā. 

N.Reinbergs piedāvā organizēt sacensības vienu dienu, vienā disciplīnā, kas ierobežotu 

nepieciešamo dalībnieku skaitu un dotu iespēju saglabāt sacensību tradīciju. Arī 2020.gadā 

sacensības notika 1 dienu. 

Lēmums: V.Puriņš 8.septembrī vēlreiz pārrunās jautājumu ar organizatoriem un ziņos par 

pieņemto lēmumu. 

3. 2021/22 valdes plāni – aktualizējam darāmos darbus: 

Lēmums:  kā prioritārus noteikt sekojošus jautājumus: 

1.1. Komisiju un LAS stratēģija – komisijas, LAS valde 

1.2. Sportistu reģistrs – komisijas 

1.3. Vienotais komisiju nolikums – M.Vilciņa 

1.4. Inventāra uzglabāšanas un lietošanas nolikums -  L.Gruzīte 

1.5. Sadarbība ar Valsts arhīvu – V.Puriņš 

1.6. Sacensību Covid protokoli – STK un AK 

1.7. Komunikāciju stratēģija – LAS valde, komisijas 

4. Sportistu reģistrs 

N.Reinbergs informē, ka termiņš sportistu reģistra izveidei ir pārcelts no 30.septembra uz vismaz 

31.decembri. Tā publiskai daļā būs sportista Vārds, Uzvārds, vecums, sporta veids, organizācijas 

iekšienē personas kods, lai var identificēt sportistu datu bāzē. 

Lēmums: komisijām aktualizēt jautājumu par kritērijiem iekļaušanai sportistu reģistrā un 

LAS valdei jāatrisina jautājums par Datu aizsardzību. 

5. LAS finanšu izlietojums LOK, LSFP, COVID 

LAS 7.09.2021. ir naudas līdzekļu atlikumi, kuri paredzēti izlietot saskaņā ar komisiju plāniem un 

sacensībām 2021. Nogalē. Ir liels risks, ka saskaņā ar pastiprinātiem ierobežojumem, kuri 

visdrīzāk stasies spēkā oktobrī/novenbrī šo līdzekļu izlietojumsbūs jāpārplāno. 

 

Lēmums: M.Vilciņai, N.Reinbergam un komisiju vadītājiem rūpīgi sekot līdzi piešķirto 

līdzekļu izlietojumam un informēt M.Vilciņu par izmaiņām (atceltām vai pārplānotām) 

sacensību grafikos. Pie jautājuma atgriesties arī nākamā valdes sēdē. 

Komisijām sagatavot alternatīvus priekšlikumus naudas pārdalei, ja iestājas neparedzami 

apstākļi un daļa sacensību nav iespējams organizēt Civid ierobežojumu dēļ. 

 



Piešķirt 582,65 R.Ruģēnam IFSC Europe organizēto maršrutu licēju kursu apmeklēšani 

Minhenē no 17.-20.septembrim no “Covid seku likvidēšanas” piešķirtā finansējuma. 

 

6. Par sociālajiem tīkliem. 

V.Puriņš ierosina: 

 piešķirt pieeju LAS FB kontam komisiju vadītājiem, lai pāātrinātu informācijas apriti. 

 Vienam no LAS FB kontiem mainīt nosaukumu 

 

Lēmums: V.Puriņam sagatavot priekšlikumu par nosaukuma maiņu un piešķirt V.Puriņam 

pieeju LAS FB kontam rakstu un komentāru ievietošanai 

 

 

Sasaukt nākamo valdes sēdi pēc nepieciešamības, bet ne vēlāk kā 5.oktobrī. 

 


