LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES
PROTOKOLS Nr. 15-9
Rīgā, BJC „Daugmale”, 2015. gada 26.novembris.
Valdes sēdes laiks 18:00– 19:00.
Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Oļegs Mirošņikovs, Edgars Šāblis, Vilnis Bušs.
Protokolē: Natālija Pagasta
Sēdes darba kārtība:
1. Sertifikācija
2. LAS jaunais serveris
3. Latvijas alpīnismam 60 gadu jubilejas pasākums
4. Latvijas čempionāts
1. Sertifikācija
Aiga Rakēviča informē, ka jautājuma izskatīšana tiek atlikta.

2. LAS jaunais serveris
Aiga Rakēviča norāda, ka LAS mājas lapai tiek meklēts piemērots serveris ar finansējumu līdz 30 eiro.
Edgars Šāblis iesaka izvietot mājas lapu uz Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta
NIC servera.
3. Latvijas alpīnismam 60 gadu jubilejas pasākums
Aiga Rakēviča informē, ka Māra Vilciņa savus ierosinājumus pasākumam ir atsūtījusi elektroniski, un
lūdz sniegt savus ierosinājumus arī pārējiem valdes locekļiem. Edgars Šāblis norāda, ka Aivars Kozickis
uzņēmās organizēt šo pasākumu, līdz ar to sākumā būtu jāsagaida Aivara Kozicka priekšlikumi. Aiga
Rakēviča piedavā apkopot LAS piedāvājumus un papildus Aivara Kozicka piedāvajumiem veidot
pasākumu. Vilnis Bušs piekrīt, ka globāli šis pasākums ir jāveido un piedāvā janvārī organizēt atsevišķu
sēdi par šo jautajumu. Valde vienbalsīgi piekrīt. Edgars Šāblis ierosina nosūtīt Aivaram Kozickim
uzaicinājumu uz valdes sēdi ar konkrētiem jautājumiem.
4. Latvijas čempionāts
Aiga Rakēviča iepazīstina valdi ar pasākuma programmu. Pasākuma oficiāls sākums ir plkst. 18.00.
Aiga Rakēviča jautā par diplomu stāvokli un skaitu. Edgars Šāblis atbild, ka diplomu dizains ir
izstrādāts un pēc komisijas pieņemtā lēmuma, tiks izprintēs nepieciešamo diplomu skaitu. Edgars Šāblis
jautā – kurš parakstīs diplomu? Aiga Rakēviča atbild, ka diplomi būs jāparaksta galvenajam tiesnesim
un LAS prezidentam.

Aiga Rakēviča norāda, ka jāizliek baneris. Edgars Šāblis norada, ka baneri nav iespējams nostiprinat pie
zāles ieejas un piedāvā katram individuāli izsniegt uzlīmītes. Aiga Rakēviča norāda, ka jābūt
informatīvam paziņojumam pie ieejas durvīm un piedāvā izprintēt A3 formāta paziņojumu. Edgars
Šāblis piekrīt un uzņemas to sagatavot.
Aiga Rakēviča informē, ka ieejas kartes būs pašas programmiņas.
Edgars Šāblis informē, ka fotogrāfijas foto konkursam varēs novietot uz stieples, ievietojot fotogrāfijas
kabatiņās.
Aiga Rakēviča jautā Edgaram Šāblim par projektora uzstādīšanu zālē, lai varētu rādīt prezentācijas.
Edgars Šāblis informē, ka projektors atrodas zālē un ir darbības kārtībā, bet iesaka iepriekš to pārbaudīt
kopā ar datoru. Edgars Šāblis norāda, ka stingri jāievēro prezentācijas laiks un prezentācija nevar būt
garāka par 5 min.
Valde vienbalsīgi piekrīt, ka foto konkursa un prezentācijas uzvarētājus apbalvot ar balvām, kā arī
pasniegt balvas arī klubiem.
Aiga Rakēviča jautā – vai galvenajiem tiesnešiem piešķirt bezmaksas ieeju. Valde vienbalsīgi piekrīt.

Nākamā valdes sēde norisināsies 2016. gada 21.janvārī, plkst.18:00.

