LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
PILNSAPUCES
PROTOKOLS Nr.01-12.
Rīgā, BJC „Daugmale”
2012. gada 15. marts.
Valdes sēdes laiks 18.40 – 20.45.
Sēdē piedalās: Normunds Reinbergs, Māra Vilciņa, Pēteris Kūlis, Santa Tabulēvica,
Edgars Šāblis, Aleksandrs Baranovs, Aiga Briežkalne, Normunds Hofmanis, Nauris
Hofmanis, Irina Grjazeva (no 19:05).
Protokolē: Aiga Briežkalne.
Sēdes darba kārtība:
1. Mandāta ziņojums.
2. Finanšu atskaite.
3. Atskaite uz paveikto.
4. Skats nākotnē.
5. Izmaiņas klinškāpšanas sacensībās.
6. LČ nolikums.
7. Budžets.
8. Eiropas čempionāts.
1. Mandāta ziņojums.
N.Reinbergs: ir ieradušies astoņu organizāciju pārstāvji.
2. Finanšu atskaite.
M.Vilciņa uzskaita finanšu sadalījumu – izlietojumu un ienākumus. E.Šāblis: vai pēc
jaunākajām prasībām nav obligāti jābūt algotam grāmatvedim?! S.Tabulevica: kasierim un
grāmatvedim jābūt oficiālām attiecībām ar atsevišķiem parakstiem dokumentos. Ziņojums
pieņemts – astoņi „par”.
3. Atskats uz paveikto.
N.Reinbergs: Ieņēmumi par šo gadu ir par 200 Ls mazāk, nekā pagājušo gadu. Valdes
darbs – izveidota jauna LAS mājas lapa, iznākuši LAS biļetena numuri, atbalstītas
sacensības un vairāki braucieni uz sacensībām. Kopumā valdes darbs netiek vērtēts, kā
labi padarīts, jo tomēr maz paveikts – visi valdes locekļi nav tik aktīvi, kā vajadzētu.
4. Skats nākotnē.
N.Reinbergs: visas organizācijas dara kara savu darbu, bet neko kopīgu. Vajadzētu vairāk
apvienoties. E.Šāblis piedāva uz kalniem braukt vairākām, vismaz divām, organizācijām
kopā, lai krīzes situācijās būtu drošāk, sevišķi kalnu rajonos, kur glābšanas darbi ir
apgrūtināti. Uz nākamo gadu jāmēģina saplānot braucienu datumus kopīgus ar vēl kādu

organizāciju, piemēram, LACA un Traverss. N.Reinbergs piebilst, ka tas jādara nevis
valdes sēdēs, bet atsevišķi starp organizācijām. E.Šāblis tiek iecelts par galveno
kontaktpersonu, kas apņemas vest pārrunas ar Traversu, par kopīgu brauciena datumu
plānošanu. S.Tabulevica piedāvā ņemt kādu konkrētu sadarbības modeli no citām valstī,
kur kāpšana ir attīstītāk, piemēram, Austrijas.
5. Izmaiņas klinškāpšanas sacensībās.
N.Reinbergs: Problemātiskās grupas A un F, jo cilvēki „neaug” no F grupas, nepāriet uz
A. Jāmēģina izveidot kopējo kāpēju reitingu. Šis jautājums jāizskata līdz oktobrim, lai
nākamgad ir skaidrība, iespējams BOBE sacensībās, nākamgad būs tikai A grupa.
I.Grjazeva piedāvā sasaukt kāpšanas komisiju, lai tā arī izlemj šo jautājumu un rod
risinājumu.
Sacensību nolikumus klubiem jāiesniedz PDF formātā, lai tos var ielikt LAS mājas lapā.
LAS atbalstītās sacensībās, jau nolikumā jābūt norādei, ka LAS tās atbalsta. Jāpadomā par
sacensību formātu, kas dažreiz izskatās, pēc bardaka, piemēram, starptautiskās sacensībās
citās valstīs dalībnieki un skatītāji ir nodalīti atsevišķos sektoros. Attiecībā uz reitingu
veidošanu – bolderinga un grūtās kāpšanas reitings ir jātaisa atsevišķi.
6. LČ nolikums.
Jaunā nolikuma rediģēšana tiek atlikta uz nākamo reizi. Galvenais jautājums – kā
palielināt LČ dalībnieku skaitu, kāds būtu labākais formāts. Līdz 13.04.12. domāt,
komentēt, rediģēt un pēc tam sēdē apstiprināt. M.Vilciņa: LČ nolikumu vajadzētu izlikt
jau gada sakumā. S.Tabulevica: tā kā, līdz šim vēl nav sagatavota kāpienu reģistrēšanas
forma LAS lapā, kā bija plānots un uzdots E.Skuķim, tad vajadzētu noalgot speciālu
cilvēku uz pāris dienām, lai šo formu sataisa.
7. Budžets.
M.Vilciņa: kā ietekmēt klubus (LAS biedrus), lai tie laikā iesniegtu atskaites – samazinot
piešķirto finansējumu? N.Reinbergs izsūtīja priekšlikumu, kā sadalīt finansējumu.
E.Šāblis: nepiešķirt finansējumu LČ pasākumam, tikai medaļām un diplomiem, jo tam
piešķirtais finansējums ir pārāk augsts, tā vietā labāk šo naudu piešķirt sacensībām, bet
pasākuma izmaksas sedz dalībnieki ar ieejas maksu, uz ko N.Reinbergs atbild, ka tas būs
atkarīgs no LČ nolikuma formāta un liela dalības maksa nemotivēs cilvēkus nākt uz
pasākumu. E.Šāblis lūdz noņemt 100Ls no LČ naudas un piešķirt Zelmas kausam, lai nav
jānoņem no Jegora kausa finansējuma, kā piedāvā N.Reinbergs. Sadalījumu skatīt
pielikumā.
8. Eiropas čempionāts.
S.Tabulevica: vajag apzināt bērnus, trenerus, bērnu vecākus, ka ir tāds iespēja braukt uz
Eiropas čempionātu, jo iespējams tie nemaz nezina, ka tāds iespēja vispār pastāv. Augustā
Singapūrā notiks Eirpas čempionāts, līdz tam vajadzētu apzināt trijnieku vai piecinieku,
kurš uz turieni brauks.
Nākamā valdes sēde 19.04.12. pl. 18.00.
Kāpšanas komisijas sēde 26.04.12. pl. 18:00.
Aiga Briežkalne

