LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES
PROTOKOLS Nr. 17-1
Rīgā, BJC „Daugmale”, 2017. gada 7.februārī.
Valdes sēdes laiks 18:00– 19:30.
Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Edgars Šāblis, Vilnis Bušs, Normunds Reinbergs, Santa Tabulēvica,
Mihails Pietkevics
Protokolē: E.Šāblis
Sēdes darba kārtība:
1. LAS komisiju darba plāns
2. LAS mājas lapa
3. Pilnsapulces norises laiks
4. Nolikumi
5. Apdrošināšana
6. Finanšu sadalījums
1. LAS komisiju darba plāns
M.Pietkevics nosaka līdz 27.02.2017. visām 3 komisijām iesniegt darba plānu 2017.g.
V.Bušs informē, ka Alpīnisma komisijas sēde notiks 16.februārī, ka arī ka nepieciešams tiesnešiem
seminārs. E.Šāblis, ka nepieciešams seminārs alpīnisma tehnikā, piekrīt izdalīt telpas.
E.Šāblis Kāpšanas komisijai būtu jādomā par izlasi un izlases treneri. N.Reinbergs - tam jābūt A klases
trenerim, kura mums nav! Santa Tabulēvica – jāskatās Lietuvas pieredze.
2. LAS mājas lapa
Normunds Reinbergs jautā, kas ar to nodarbojas. Aiga Rakēviča informē, ka pašreiz viņa.
3. Pilnsapulces norises laiks
Pilnsapulce norisināsies 2017.gada 19.martā.
M.Pietkevics lūdz informēt M.Vilciņu, ka atskaiti par finansēm (budžets, dalība maksas, ziedojumiem)
valdei jāiesniedz 5 dienas pirms kopsapulces.
Komentārs - E.Šāblis pietiktu arī ar 3 dienām iepriekš.
4.Nolikums
Edgars Šāblis arī izsaka savu neapmierinātību ar nolikumiem – tie joprojām nāk nekvalitīvi. Normunds
Reinbergs norāda, ka ar nolikumu ir jāpanāk, ka visi maksā dalības maksu ar pārskaitījumu LAS bankas
kontā tiem jābūt apstiprinātiem. N.Reinbergs precizēs, kurā vietā nolikumā jābūt sakaņojumam, ja
sacensības organizē vairākas organizācijas, kā arī atkārtoti izsūtīs nolikuma paraugus.
E.Šāblis, ja atkārtoti nereaģē uz aizrādījumiem pareizi noformēt nolikumu nav jāpešķir finansējums.
5.Apdrošināšana
1) Aiga Rakēviča informē, ka pagaidām nav nekā jauna, jo Austrijas firma neatbild, jo esot ļoti aizņemta.
6. Finanšu sadalījums
E.Šāblis informē, ka jaunajām federācijām no Olimpiskās komitejas līdzekļiem iedalīts katrai 10500
EUR. Mihails Pietkevics saka, ka sākumā bija paredzēts 21000 EUR. E.Šāblis - Latvijas Olimpiskai
komitejai šogad tik daudz naudas nav, un ja parādīsies papildus līdzekļi, tad iedošot.

E.Šāblis – šī nauda jānovirza tikai kāšanas sportam un Kāpšanas komisijai jādomā par tās lietderīgu
izlietojumu. Par Sporta federācijas līdzekļiem vēl nav informācijas.
N.Reinbergs visām sacensībām nepieciešamas tāmes un neiekļaut tajās darba algas un inventāra iegādi,
kā arī atsūtīs ko vēl neatbalstīs.
Valde vienbalsīgi apstiprina finanšu sadales kritērijus.
Nākamā valdes sēde norisināsies 2017. gada 7.martā, plkst.18:00.
Protokolēja:

E.Šāblis

