LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES
PROTOKOLS Nr.14-02.
Rīgā, BJC „Daugmale”, 2014. gada 6.februāris.
Valdes sēdes laiks 18.20 – 19.20.
Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Normunds Reinbergs, Edgars Šāblis,
Eduards Skuķis, Māra Vilciņa (no 18:35)
Protokolē: Aiga Rakēviča.
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Sēdes darba kārtība:
Sporta klases piešķiršanas pieprasījums.
Sportista sertificēšana.
KSK nolikums.
Reitingi.
Pilnsapulces aicinājums.
Eirāzijas alpīnisma asociācija.
Citi.

1. Sporta klases piešķiršanas pieprasījums.
V.Petrovs telefoniski un epastā lūdza izskatīt un paskaidrot vai ir iespēja
piešķirt viņam kādu sporta klasi izejot no izkāptajām virsotnēm. Izskatot
virsotņu uzskaitījumu, valdes lēmums ir nepiešķirt 3.klasi izejot no klašu
piešķiršanas protokola. Kaut arī nav pareizi tas, ka tiek kāpts 5A bez
iepriekšējas atbilstošas pieredzes, klasi nevar piešķirt, jo nepieciešamas
vismaz 4 sasniegtas virsotnes, kas šajā gadījumā nav izpildīts.
2. Sportista sertificēšana.
Līva Ozola iesūtīja jautājumu par LAS atzinumu „C” kategorijas
apmācībām. Konsultējoties ar I.Liepiņu, un ņemot vērā to, ka LAS
statūtos nav minēts sporta tūrisms, tiek nolemts šo lietu nodot M.Vilciņai
vai N.Hofmanim tālākai risināšanai.
3. KSK nolikums.
Iebildumu nav. Lēmums: Nolikums pieņemts. N.Reinbergam izsūtīt
klubiem atgādinājumu, lai iesūta savus kandidātus KSK līdz 28.02.14.
4. Reitingi.
R.Laganovskis izlaboja uz iesūtīja kāpšanas reitingu nolikumu. Viņš arī
apņemas šogad šo reitingu uzturēt, ar noteikumu, ka organizācijas pašas

iesūta nolikumus un rezultātus bez atgādinājuma. Lēmums: apstiprināt šo
nolikumu. E.Šāblis aicina ieviest reitingu grāmatiņas, kur atzīmēt visas
sacensības un rezultātus, bet reāli tas viss parādīsies reitingu tabulās, tādēļ
šīm grāmatiņām īsti nav lielas jēgas.
5. Pilnsapulces aicinājums.
Datuma maiņa – 20.03.14. pl. 18:30. Rediģē aicinājuma tekstu.
N.Reinbergs: vēlams izsūtīt finansu atskaites pirms sapulces, lai biedri
var iepazīties iepriekš.
6. Eirāzijas alpīnisma asociācija.
Galvenais jautājums pirms iestāšanās un pirmkārt jau dokumentu
sūtīšanas ir tas, vai būs jāmaksā dalības maksa. Jo noteikti dokumentiem
jābūt notariāli apstiprinātiem un visdrīzāk oficiāli tulkotiem, kas jau prasa
izdevumus. Grūti saprast, kāds labums mums būs no dalības šajā
organizācijā. Lēmums: O.Mirošņiovam noskaidrot vai būs jāmaksā
dalības maksa.
7. Citi
1) E.Šāblis interesējas par AK sastāva maiņu, sakarā ar nelielo aktivitāti.
N.Reinbergs ierosina šo jautājumu risināt pēc pilnsapulces. Lēmums:
E.Šāblis var iesniegt savus kandidātus un ierosinājumus, kā uzlabot AK
darbību.
2) S.Tabulēvicas iesūtītā dokumenta izskatīšana par sporta speciālistu
sertificēšanas kritērijiem. Lēmums: atlikt šo jautājumu izskatīšanai KSK.

Nākamā sēde: datums tiks precizēts pēc finansējuma saņemšanas.

