
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS 
VALDES SĒDES 

PROTOKOLS Nr.14-04. 

Rīgā, BJC „Daugmale”, 2014. gada 13.marts. 

Valdes sēdes laiks 18.00 – 20.30. 

Sēdē piedalās:  Aiga Rakēviča, Normunds Reinbergs, Edgars Šāblis, Eduards Skuķis, Māra 
Vilciņa, Santa Tabulevica, Ilona Purmale. 

 
 Protokolē: Aiga Rakēviča. 

 
Sēdes darba kārtība:  

1. LAS 2014.gada budžets. 

2. Sportista federācijas sanāksme. 
 

1. LAS 2014.gada budžets. 

1) Pasākumi Latvijā.  
N.Reinbergs komentē atsevišķas pozīcijas: IFSC sacensībām un citiem „lieliem” braucieniem , kur 
brauks viens vai daži cilvēki, tiek piešķirts pārāk daudz finanses salīdzinot ar citiem braucieniem, kur 
brauc daudz cilvēki vai vairākas komandas; „Rīgas skolēnu pils” atsakās no piešķirtajām finansēm 
sacensībām „Rīgas Tūrists”, lai tiek vairāk citiem pasākumiem; Pļavnieku ģimnāzijas rīkotajam 
„Pļavnieku kauss” finanses netiek piešķirtas, jo šī organizācija nav LAS biedri. M.Vilciņa ierosina 
sākumā izšķirot atbalstāmos pasākumus un tikai tad lemt par finanšu piešķiršanas lielumu, kā arī 
katram pasākumam piešķirt attiecīgi pareizu nosaukumu un sadalīt pa nozīmīguma pakāpēm, kurām 
savukārt sākumā sadala procentuāli, un tikai tad sīkāk katram pasākumam.   
Valde iztirzā jautājumus par kritērijiem. Nākotnē pievienot jaunu kritēriju: sadalījums pa grupām 
(vīriešu, sieviešu, jauktās). 
Valde atlasa visus pasākumus, kuriem piešķirt finanses.  Strīdīgs jautājums par „Koordināta” rīkoto 
pasākumu, nav skaidrs pasākuma formāts, nav pārstāvja, kurš varētu atbildēt uz radušajiem 
jautājumiem. Balso, vai atbalstīt šo pasākumu: „Par” 1, „Pret” 4, atturas 1. Lēmums: šim pasākumam 
finanses nepiešķirt, ar domu, ka nākamgad būs vairāk informācijas par šo pasākumu, ļaut šogad sevi 
„pierādīt”. Paliek 15 atbalstāmie pasākumi.  
Pēc finanšu sadales rezultātiem, E.Šāblis iebilst, ka „Zelmas kausam” ir pārāk maz piešķirtas finanses, 
jo pasākums notiek tālu no Rīgas. M.Vilciņa ierosina noņemt pa 100 eiro no katra „Daugmales” rīkotā 
pasākuma (čempionāts tūrisma-alpīnisma tehnikā un atsaites grūtajā un ātrumkāpšanā) un piešķirt 
tos „Zelmas kausam”. N.Reinbergs iebilst – ja paliekam pie kritēriju sadales principa, tad neko 
nevajag mainīt. M.Vilciņa ierosina pievienot vēl vienu kritēriju – „attālums”.  Lēmums: piešķirt 200 
Eiro šim pasākumam papildus „transportam”, izceļot tos ārpus kārtas.  E.Skuķis un A.Rakēviča 
piedāvā izcelt Latvijas čempionātu ārpus kārtas (ārpus kritērijiem), lai piešķirtu vairāk finansējuma, jo 
pēc kritēriju principa, atbalsts ir pārāk mazs šāda mēroga pasākumam. Balso par izcelšanu ārpus 
kārtas: „Par” 2, „Pret” 3, atturas 1.  

2) Pasākumi ārpus Latvijas.  
Iztirzā visus pasākumus, kurus atbalstīt, kurus nē. Bolderinga sacensības Viļņā un Talinā atbalstīt 
izlasi 6 cilvēku sastāvā (labākos, izejot no tā brīža reitinga rezultātiem). Izņemt IFSC pasākumus un 
„Rockmaster „pasākumu ārpus kārtas, piešķirot tiem finanses no ziedojumiem. Sacensībām „Montis 
Magia” piešķirt finansējumu divām labākajām komandām, skatoties pēc rezultātiem.  
 
Balso par pieņemšanu šo naudas sadali 2014. gadā: „Par” 6. Lēmums: naudas sadale pieņemta. 
 



 
 

2. Sportista federācijas sanāksme. 
E.Šābli atskaitās par sapulcē dzirdēto un izlemto. Kā arī ierosina LAS kopsapulcē, līdzīgi kā LSF 

sapulcē, ierobežot izteikšanās laiku, dodot vārdu uz 2 minūtēm katram izteikties gribētājam.  

 
 

 
Nākamā sēde kopsapulce: 20.03.14. 


