LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES
PROTOKOLS Nr.14-09.
Rīgā, BJC „Daugmale”, 2014. gada 27.novembris.
Valdes sēdes laiks 18:10– 20:00.
Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Normunds Reinbergs, Edgars Šāblis, Oļegs Mirošņikovs, Māra Vilciņa,
Vilnis Bušs, Eduards Skuķis, Santa Tabulevica.
Protokolē: Inta Ivanova.
Sēdes darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nozīmītes.
Datu bāze.
Brīdinājuma plāksnītes.
Kāpšanas drošības komisija
Apbalvošana Latvija Čempionāta ballē.
Bezmaksas ieeja Latvijas Čempionāta ballē.
Gatavošanās Latvijas Čempionāta ballei.
Citi.
1. Nozīmītes.
Nozīmītes ir saņemtas. Pārdošānās cena tām 50 centi/gab..
2. Brīdinājuma plāksnītes.
Normunds Reinbergs sagatavoja plāksnītes paraugu un uzskata, ka ir vajadzīga kvalatatīva šī
plāksne, jo tā ir Latvijas Alpīnistu Savienības prezentēšana. Šādas plāksnītes izmaksas, pērkot vairumā 6
eiro.
Māra Vilciaņa piedāvā katrai zālei aizsūtīt šo paraugu un tā pati izvēlas uz kāda materiāla uztaisīt
brīdinājuma plāksni.
Edgars Skuķis piedāvā vispirms apjautāt zāles, vai vēlas iegādāties šādas plāksnes un tikai tad
pasūtīt.
Santa Tabulevica veikt brīdinājuma plāksnes rekomendāciju, kuras laikā cilvēki piesakās pie
šādas plāksnes, un no 01.02.2015. ieviest, kā obligātu plāksni uz maršutiem kāpšanas zālēs.
Tiek pieņemts Santas Tabulevicas piedāvājums. Latvijas Alpīnistu Savienības biedriem
Normunds Reinbergs izsūta e-pastu ar plāksnes fotogrāfiju.
4. Kāpšanas drošības komisija.
Māra Vilciņa uzdod jautājumu, kurš cilvēks ir spējīgs novērtēt kāpšanas zāles drošību?
Vilnis Bušs uzskata, ka ir nepieciešama šāda komisija, kas apseko kāpšanas sienas.

Oļegs Mirošņikovs piebilst, ka ir jāizstrādā kritēriji, kādai jābūt drošai zālei.
Aiga Rakēvīča piedāvā ieviest punktu, kur zāles pārstāvis paziņo par nelaimes gadījumu.
Normunds Reinbergs no savas pieredzes komentē, ka nav iespējams instruktoram pārbaudīt
visiem bērniem vienlaicīgi vai ir aiztaisītas karabīnes.
Balso: Vai ir nepieciešama drošības komisija? Četri ‘par’, divi ‘pret’, divi ‘atturas’.
Tiek izlemts, ka kāpšanas komisija izstrādā drošības komisijas pienākumus.
5. Apbalvošana Latvija Čempionāta ballē.
Aiga Rakēvīča saka, ka nav pilnīgs šis sporta kāpšanas reitings.
Kopā tiks apbalvoti 30 cilvēki. Visiem ir jāaizsūta ielūgums. Pieņem, ka kāpšanas reitingu
neapbalvos.
6. Bezmaksas ieeja Latvijas Čempionāta ballē.
Normunds Reinbergs uzdod jautājumu, ko Latvijas Alpīnistu Savienība ir izdarījusi, lai ieeja būtu
par brīvu? Atbilde, Latvijas Alpīnistu Savienības biedri nesaņem nekādu algu par savu darbu, tādēļ vēlas
kaut kādas priekšrocības. Lēmums paliek nemainīgs.
7. Gatavošanās Latvijas Čempionāta ballei.
Māra Vilciņa sarunās cilvēku, kas stāvēs pie ieejas Latvijas Čempionāta ballē. Tiks iznomātas
glāzes, izmaksas 15 veiro. Oļegs Mirošņikovs, noskaidros par dzērienu iegādi.
8. Citi.



Māra Vilciņa piedāvā vel vienu citu sporta veda piesaisti savienībā: ‘Jaunatnes tūrisma sporta federācija’.
Normund Reinbergs piedāvā savu ideju par valdes sastāvu. Māra Vilciņa ir par, jo būs atvieglots darbs un
katram valdes loceklim būs savs pienākums, katrs būs kompostēts savā jomā.
Balso: Kurš idejiski par federācija pievienošanu Latvijas Alpīnistu Savienībai? Septiņi ‘par’, viens
‘atturas’.
Normund Reinbergs saka, ka jāsagatavo statūtu maiņa.
Balso: Kas par Latvijas Alpīnistu Savienības strukturālo izmaiņu? Četri ‘par’, četri ‘pret’.
Nākamajā sēdē šo jautājumu pārskatīs vēlreiz.
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Nākamā sēde norisināsies. 22.01.2015. 18:00.

