LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES
PROTOKOLS Nr. 15-7
Rīgā, BJC „Daugmale”, 2015. gada 8.oktobris.
Valdes sēdes laiks 18:10– 20:10.
Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Oļegs Mirošņikovs, Eduards Skuķis, Edgars Šāblis, Normunds Reinbergs,
Vilnis Bušs, Māra Vilciņa (no 18.30), Rolands Ruģēns.
Protokolē: Natālija Pagasta
Sēdes darba kārtība:
1. Alpīnistu datu bāze
2. Apdrošināšana
3. BMC international climbing meet 2016
4. Latvijas čempionāts alpīnismā
5. Sertifikācija
6. Finanšu sadale
7. Veterāni
8. Jauns LAS logo
9. Citi
1. Alpīnistu datu bāze
A.Rakēviča informē, ka LAS mājas lapā ir ievietota instrukcija par alpīnistu datu bāzi.
M.Vilciņa informē, ka ir saņemta sūdzība par to, ka peronas dati ir ievietoti sociālos tīklos un iesaka
papildināt instrukciju ar norādi, ka informācijas ievadītājs ir atbildīgs, par to, ka pārējie sasaites biedri ir
informēti un piekrituši savu datu ievadīšanai.
N.Reinbergs par datu bāzes reitingu piedāvā izveidot divus apbalvojuma veidus – 1) apbalvot aktīvāko
ievadītāju un 2) izlozes kārtībā apbalvot starp visiem, kas ir ievadījuši savus datus. Apstiprināt reintinga
nolikumu un pēc tā vērtēt un pasniegt balvas.
A.Rakēviča uzdod atkārtoti iepazīties ar reitinga nolikumu un atlikt balsošanu. Jautājums par alpīnistu datu
bāzes reitingu un apbalvojumiem pārcelts uz nākošos sēdi.
2. Apdrošināšana
A.Rakēviča informē, ka Anastasija Bosiha atrada austriešu klubā apdrošināšanu, kuru var iegadāties uz
gadu, kas derīga visā pasaulē un ir ļoti visaptveroša. Galvenais jautājums, lai LAS vēlas sadarboties un ļaut
kāpējiem ar LAS starpniecību iegādaties šīs apdrošināšanas. E.Skuķis norāda, ka vajag saprast, uz kādiem
noteikumiem izsniedz apdrošināšanu. Idejiski valde atbalsta sadarbību ar apdrošinatājiem, bet ir
nepieciešams saprast, uz kādiem noteikumiem darbojas apdrošinātājs. Uz nākošo sēdi, A.Rakēviča
noskaidros, ko šie apdrošinātāji piedāvā un kādas ir iespējas.

3. BMC international climbing meet 2016
A.Rakēviča informe, ka ir trīs kandidāti – Jānis Urtāns, Natālija Pagasta un Anna Priedīte un lūdz balsot.
“Par” Jānis Urtāns – 0 balsis; “Par” Natālija Pagasta – 6 balsis; “Par” Anna Priedīte – 2 balsis; Atturās – 1
Lēmums: Ja BMC paņem vienu kandidātu, brauc Natālija Pagasta, ja BMC apstiprina divus kandidatus, brauc
Natalija Pagasta un Anna Priedīte.

4. Latvijas Čempionāts alpīnismā 2015
Latvijas Čempionāta noslēguma pasākums notiks šā gada 5.decembrī. Pasākuma organizēšanu uzņemas
LAS. E.Šāblis piedāvā noslēguma pasākumu organizēt BJC “Daugmale” telpās. A.Rakēviča piedāvā
izmantot Rīgas skolēnu pilns lielo zāli, bet ja zāle nebūs pieejama, tad organizēt BJC “Daugmale”.
5. Sertifikācija
A.Rakēviča deliģē M.Vilciņu līdz nākošai LAS valdes sēdei nosūtīt N.Reinbergam savas korekcijas.
6. Finanšu sadale
M.Vilciņa ziņo, ka V.Jegorova sacensības, atbalsts Pasaules alpīnistu čempionatam un ātrumkāpšana
nenotika, līdz ar to mainās finansēšanas plāni un ir jāplāno naudas novirzīšana, kā arī jāsniedz atskaites
federācijai.
M.Vilciņa aizrāda Travess par LAS logo neizmantošanu, jo tadējādi rodas grūtības piešķirt finansējumu un
iesniegt atskaites, jo neparādās sasaite ar LAS.
Valde nolemj deliģēt N.Reinbergu noorganizēt 2015.gada novembrī ātrumkāpšanas sacensības Pļavniekos
un E.Šāblis ir atbildīgs par Latvijas dalību Pasaules čempionātā alpīnismā.
7. Veterāni
E. Šāblis stāsta par dalību Pasaules čempionātā klinšu kāpšanā un alpīnismā 2015 Krimā. Šajās sacensībās
tika pārstāvetas tādas valstis kā Lielbritānija, Vācija, Šveice, Krievija un Ukraina – kopumā 118 dalībnieki,
no kuriem 6 Latvijas pārstāvji. E.Šāblis informē, ka viņš un šveicietis ieguva 3.vietu individuālā kāpšanā
(pasniegta medaļa). Gūta arī jauna pieredze sacensību organizēšanā. Vienīgais mīnuss čempionātā tāds, ka
neļāva startēt jauktām sasaitēm.
E.Šāblis informē, ka 2015.gada 1.novembrī ir sasaišu sacensības, bet vēl tiks mainīts nolikums. Nolikumā
tiks precizēta sacensību norises vieta uz Kadagas armijas bāzi.

8. Jauns LAS logo
N.Reinbergs informē par jaunajiem LAS logo, iesakot, ka virs kalnu attēla ir jābūt norādei “Latvijas
alpīnistu savienība”. Valde atbalsta.

9. Citi
1) E.Šāblis tiek deliģēts izstrādāt diploma formas Latvijas čempionatam uz 5.decembri.
2) N.Reinbergs jautā par dalību kopsapulcē Teherānā 2016.gada 16.februārī. Valde nolemj balsot par
N.Reinbergs sūtīšanu uz IFSC kopsapulci.
“Par” – 4 balsis; “Pret” – 0 balsis; Atturās – 3
Lēmums: N.Reinbergs tiek sūtīts uz IFSC kopsapulci.
3) A.Rakēviča informē, ka ar viņu ir sazinājies alpīnists Danuss (91 gads), kurš piedāvā informatīvus
slaidus par savu pieredzi elektroniskā veidā. E.Šāblis piedāvā sazinaties ar Danusu un uzaicināt uz tikšanos.
4) A.Rakēviča informē, ka ar viņu ir sazinājies Aivars Kozickis, kurš piedāvā 2016.gada novembrī sarīkot
pasākumu un uzaicināt no Baltijas valstu robežu valstīm visus kāpējus, kuri ir izkāpuši visu kontinentu
augstākajās virsotnēs. Pasākuma organizators būs pats A.Kozickis. E.Šāblis piedāvā, ka LAS var sniegt
atbalstu un palīdzēt ar telpu nodrošināšānu.

Nākamā valdes sēde norisināsies 2015. gada 5.novembrī, plkst.18:00.

