LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES
PROTOKOLS Nr.14-08.
Rīgā, BJC „Daugmale”, 2014. gada 6.novembris.
Valdes sēdes laiks 18:05– 19:50.
Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Vilnis Bušs, Edgars Šāblis, Oļegs Mirošņikovs, Eduards Skuķis.
Protokolē: Inta Ivanova.
Sēdes darba kārtība:
1. Izmaiņas Latvijas alpīnistu savienības valdē
2. Datu bāze
3. WEB jauns serveris
4. Brīdinājuma plāksnes
5. Apbalvošana
6. Nozīmītes
7. Latvijas čempionāta noslēgums
8. Citi
1. Izmaiņas Latvijas Alpīnistu savienības valdē.
Normunda Reinberga priekšlikums ir mainīt Latvijas Alpīnistu savienības statūtus, kas ietvertu sevī to,
ka Latvijas Alpīnistu savienības valdi pārstāvētu tikai četras personas: Latvijas Alpīnistu savienības
prezidents, valdes viceprezidents, Alpīnisma komisijas priekšsēdētājs, Kāpšanas sporta komisijas
priekšsēdētājs. Edgars Šāblis uzskata, ka nav vērts mainīt valdes statūtus, jo valdes tikšanās notiek
salīdzinoši reti, kā arī visiem valdes locekļiem ir jāmāk sadarboties un nav nepieciešamības komisijām
uzdot papildus darbu.
Priekšlikums tiek atlikts, kad sēdē piedalīsies Normunds Reinbergs.
2. Datu bāze.
Šobrīd datu bāze ir pieejama testa režīmā. Valdes locekļi uzdod sev uzdevumu izpētīt, kā darbojas datu
bāze. Edgars Šāblis uzņemas aptaujāt kāpējus, lai uzzinātu vai cilvēki vēlas, lai parādās ne tikai datu
bāzē, bet arī reitinga tabulā viņa vārds un rezultāts.
Latvijas Alpīnistu savienības valde pieņem spēkā Oļega Mirošņikova piedāvājumu publicēt reitinga
nolikumu kā Projektu testa režīmā 2015. gadam.

3. WEB jauns serveris.
Valdes locekļi izlemj, ka uz jaunu serveri pāries tikai tad, kad radīsies problēmas ar veco serveri.
4. Brīdinājuma plāksnes.
N.Reinbergs kāpšanas zālēs piedāvā ieviest brīdinājuma plāksnes. Tās galvenais mērķis būtu
samazināt nelaimes gadījumus kāpšanas zālē, atgādinot pārbaudīt pirms katra kāpiena, vai karabīnes ir
aiztaisītas, un mezgli ir pareizi uzsieti. Šīs plāksnes atrastos acu augstumā pie katra kāpšanas maršruta.
Viens no valdes piedāvājumiem ir, ka šī plāksne brīdinātu, kas var notikt, ja neaizskrūvē karabīnes vai
neuzsien pareizi mezglu. Katrā zālē atbildīgie kāpšanas instruktori, paši var izlemt kādus noteikumus
attēlot. Problēma, ar kuru varētu saskarties, ir šo plāksnīšu ātrais nolietojums. Edgars Šāblis piedāvā
ielaminēt papīra brīdinājuma plāksnes. Šāda veida ielaminēšana vajadzētu veikt ik pēc kādiem 3
mēnešiem.
Balsošana: vai brīdinājuma plāksnes ir jātaisa par Latvijas Alpīnisma Savienības līdzekļiem: 3 „par”, 2
„ pret”.
Tiek pieņemts lēmums, ka Normundam Reinbergam ir jāpārtaisa šī brīdinājuma plāksne ar citu tekstu
vai attēlu.
Pieņem attīstīt šo tēmu tālāk.
5. Apbalvošana.
Nolēma, ka Latvijas Čempionāta noslēguma ballē apbalvos arī labākos kāpējus pēc šī gada sporta
kāpšanas reitinga rezultātiem.
Kāpšanas komisijai tiek dots uzdevums informēt cilvēkus, kuriem jāierodas uz sporta kāpšanas
reitinga apbalvošanu.
6. Nozīmītes.
Eduards Skuķis ir uzzīmējis jaunos logo variantus nozīmītēm. Tiek nolemts 1. zīmētais variants.
Paredzētais pasūtīšanas daudzums ir 300 nozīmītes.

7. Latvijas Čempionāta noslēgums.
Latvijas Čempionātu tiesās 5 tiesneši: Miervaldis Bušs, Rolands Laveiķis, Mihails Pietkēevičs, Pēteris
Kūlis, Līga Plakane. Uzdevums Intai Ivanovai apzvanīt un informēt tiesnešus par tiesāšanas datumu
un laiku.

Pagājušo gadu uz Latvijas Čempionātu ieradās 39 cilvēki, šogad plānots, ka ieradīsies vairāk. Ieejas
maksa, veicot pārskaitījumu tiek noteikta 7 eiro, savukārt 6.decembrī šī maksa būs jau 10 eiro. Ienākot
uz pasākumu, tur sagaidīs persona, kas iedos ieejas biļeti un vakara programmu.
Latvijas Alpīnisma Savienības valde nolēma, ka goda biedriem ieeja par brīvu un tie ir: Pēteris Kūlis,
Valdis Ķikāns, Sigismunds Grohovskis, Ina Migla, Imants Eiberts, Egons Zablovskis. Kā arī
galvenajam tiesnesim ieeja par brīvu. Notika balsošana, vai Latvijas Alpīnistu savienīnas valdes
locekļiem ieeja Latvijas Čempionāta noslēguma ballē ieeja par brīvu: 3 „par”, 2 „pret”.
Šo jautājumu par ieejas maksām izskatīs nākošajā valdes sēdē.
Valdes locekļi sadalīja sagatavošanās uzdevumus priekš balles:
Jānis Ķimenieks sagatavos diplomus.
Eduards Skuķis atbild par mūziku un tās aparatūru.
Oļegs Mirošņikovs sagatavo dzērienus.
Inta Ivanova sagatavo ēdienu.
Edgars Šāblis glabās pie sevis atskaites.
Aiga Rakēviča izliks interneta mājas lapās informāciju par balli.

Latvijas Čempionāta dalībniekiem tiek atvēlētas 5 minūtes priekš savas prezentācijas. Notiks konkurss
par vislabāko prezentāciju.
Paralēli notiks foto konkurss, kuru sponsorē „Opti Sport”.
Kā arī ar LAS nozīmītēm apbalvos vislielāko grupu, kas sasniegusi virsotni.
8. Citi.


Joprojām nav zināms norises datums Baltijas valstu Čempionātam.



Valde nolemj, ka Normundam Reinbergam ir jāinformē par negadījuma apstākļiem Juglas vidusskolā.



Kāpšanas komisijai ir jāizskata jautājums par kāpšanas drošību kāpšanas zālēs.

Nākamā valdes sēde norisināsies 2014. gada 27. novembrī 18:00.

