LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES
PROTOKOLS Nr.13-04.
Rīgā, BJC „Daugmale”, 2013. gada 25.aprīlis.
Valdes sēdes laiks 18.10 – 19.30.
Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Normunds Reinbergs, Edgars Šāblis, Santa Tabulēviča,
Māra Vilciņa.
Protokolē: Aiga Rakēviča.
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Sēdes darba kārtība:
Alpīnisma grāmatiņas.
Izmaiņās budžetā.
Latvijas čempionāts.
Kāpšanas sienu instruktoru sapulces.
LAS līgums.
Citi jautājumi.

1. Alpinisma grāmatiņas.
N.Reinbergs iesaka ieviest IFSC tipa grāmatiņas, iepriekšējā formāta vietā, jo tajās var
vairāk informācijas sarakstīt, bet Traverss uzstāj, ka vēlas vecā tipa grāmatiņas, jo ir
mazākas un vieglākas, ko var paņemt līdzi ceļojumos. M.Vilciņa piedāvā šīm IFSC
grāmatiņām dot līdzi plastmasas kartes, kas kalpos, kā pierādījums kalnos par IFSC
piederību, taču šis variants tiek atlikts, jo tomēr nepilda nepieciešamās funkcijas.
N.Reinbergs neiebilst, ja vairākums vēlas vecā tipa grāmatiņas. Lēmums: E.Šāblis un
O.Mirošņikovs pieņem grāmatiņas izskata galējo variantu un drukājam 100 eksemplārus par
LAS naudu un pēc tam klubi centralizēti iepirks nepieciešamo skaitu.
2. Izmaiņas budžetā.
Sakarā ar tehnisku kļūmi budžeta sastādīšanā, kā rezultātā piešķirti tika nedaudz vairāk
līdzekļu, kā paredzēts, lai nebūtu nevienam pasākumam jānoņem finansējums, LAS valde
pieņem lēmumu trūkstošo finansējumu piešķirt no ziedojumu naudas.
3. Latvijas čempionāts.
E.Šāblis: sakarā ar laika trūkumu, tikšanās ar O.Mirošņikovu netika noorganizēta un LČ
nolikums netika pārskatīts. N.Reinbergs: tā kā kāpšanas uzskaites sistēmas projekts vēl nav
pabeigts un pagaidām ir apstājies, jaunajam LČ variantam īsti nav jēgas. E.Šāblis: ir iespēja
piedāvāt nelielu atlīdzību cilvēkiem, kas to varētu izdarīt, citādi nekas nekustas uz priekšu.
Lēmums: šis jautājums tiek pārlikts līdz E.Šāblis un O.Mirošņikovs satiksies pārskatīt
nolikumu.
4. Kāpšanas sienu instruktoru sapulces.
N.Reinbergs: valdei izsūtīja e-pastu ar uzaicinājuma tekstu, iespējamo plānu un aicinājumu
interesentiem palīdzēt, uz ko atsaucās tikai A.Rakēviča. Sakarā ar mazo atsaucību,
N.Reinbergs izsūtīs šo vēstuli vēlreiz. S.Tabuleviča: sapulču saturs būtu jāveido pēc tam,
kad būs saņemta atsaucība no potenciālajiem dalībniekiem. E.Šāblis: N.Reinbergs pats zina,
kurš varētu palīdzēt, tad lai arī pats konkrēti uzaicina. Vēstulēs jābūt konkrētai programmai,
lai pievērstu interesi potenciālajiem dalībniekiem.

5. LAS līgums.
M.Vilciņa: lai valsts naudu varētu novirzīt tālāk, ir nepieciešams sadarbības līgums ar
organizācijām. Galvenais iemesls – nākamā gadā finansējums netiks piešķirts, ja netiks
iesniegtas iepriekšējā gada atskaites, kā turpmāk būs atrunāts līgumā.
Valdes sēdē apstiprinātais Sadarbības līgums un pielikuma dokuments; atskaišu paraugu formas:
Akts, tiek sastādīts, ja tiek apmaksāti rēķini; Finanšu atskaite, ja samaksa notiek dotācijas veidā
biedrībai. Līgums (universāls vairākiem gadiem) un LAS tāme par 2013.gada sacensībām jāpārbauda
vai viss atbilst, ja viss ir OK, tad jāizdrukā 2 eks. (līgums un tāme) un jāparaksta. Parakstītie
dokumenti jānogādā M.Vilciņai. Finanšu līdzekļi tiks pārskaitīti pēc abpusējas līguma un tāmes
parakstīšanas, pamatojoties uz iesniegto rēķinu. Lai saņemtu apstiprinātos finanšu līdzekļus, pēc
līguma noslēgšanas jāpiestāda rēķins. Dokumenti pielikumā. Balso: 5 Par.

6. Citi jautājumi.
1) LAS web. N.Reinbergs: A.Baranovs un J.Ķimenieks apņēmās darboties ar web, rēķināt
reitingus, bet nekas nav izdarīts. Viņiem publiksi izteikts rājiens.
2) Uz LSFP pilnsapulci 14.maijā dosies un LAS pārstāvēs N.Reinbergs.
3) Tika saņemts uzaicinājums „Sporta nakts” pasākumam, prezentēt LAS. M.Vilciņa uzskata,
ka mums, kā federācijai vajadzētu sevi prezentēt. Izskatot variantus, izrādās, ka nav reāli
cilvēku, kas šo varētu darīt, jo paralēli notiek Zelmas kauss. Lēmums: šogad nē, bet
nākamgad LAS ņems dalību šajā pasākumā, noorganizējot interesantu stendu šim
pasākumam.
4) Kopš pilnsapulces neviena biedra nauda nav iemaksāta.

Nākamā sēde 28.maijā, pl.18:00.

