
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS 

VALDES SĒDES 

PROTOKOLS Nr. 15-02. 

Rīgā, BJC „Daugmale”, 2015. gada 26. februāris. 

Valdes sēdes laiks 18:15-20:50 

Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Vilnis Bušs, Eduards Skuķis, Māra Vilciņa, Santa Tabulevica, 

Normunds Reinbergs, Edgars Šāblis, Maruta Karaševska. 

Protokolē: Inta Ivanova. 

Sēdes darba kārtība 

 Brīdinājuma plāksnītes. 

 Kāpšanas Sporta nolikumi. 

 Kāpšanas sporta reitinga nolikuma apstiprināšana. 

 Sertifikācijas apstiprināšana. 

 Seminārs. 

 Gada budžeta sadalījums. 

 Citi. 

1. Brīdinājuma plāksnītes. 

Brīdinājuma plāksnītes netiek ieviestas kā obligāts nosacījums kāpšanas zālē, bet, ja vēlas tad 

pie Normunda Reinberga var iegādāties šīs plāksnītes. 

2. Kāpšanas Sporta nolikumi.  

 Turpmāk kāpšanas sporta nolikumus pārbaudīs Santa Tabulevica un Rolands Ruģēns. Māra 

piebilst kritērijus, kam jābūt nolikumā:  

 Jābūt korektam sacensību nosaukumam 

 Jābūt minētam, ka Latvijas Alpīnistu savienība ir kā viens no atbalstītājiem 

 Sacensībām ir jābūt noradītām sacensību kalendārajā plānā 

 Jābūt norādītiem rekvizītiem, uz kuriem ir iespēja pārsūtīt dalības maksu. 

3. Kāpšanas sporta reitinga nolikuma apstiprināšana. 

 Tiek veiktas dažas korekcijas. 



Balsošana, par reitinga nolikuma pieņemšanu: 6 „par”, 1 „atturas”. Tiek pieņemts kāpšanas sporta 

reitings, kā arī tiek noteikts sacensību organizatoriem pēc sacensībām nosūtīt sacensību rezultātus 

kāpšanas sporta komisijai. 

4. Sertifikācijas apstiprināšana. 

Lai kandidētu uz C līmeņa treneri, jābūt konkrētiem kritērijiem, kurus apspriedīs un pieņems 

nākamajā KSK sēdē. 

Šobrīd Latvijas Alpīnistu savienība ir vienīgā, kas izdod sertifikāciju. Edgars Šāblis piedāvā variantu, 

par apmācības programmas izstrādāšanu, pēc kuras arī citi varētu veikt apmācību. Latvijas Alpīnistu 

Savienībai būtu jānodrošina mācībspēks. 

5. Seminārs. 

 Māra Vilciņa pilnsapulcē paziņos semināra datumu un laiku. 

6. Gada budžeta sadalījums. 

Šī gada budžeta sadalījumu izveidoja Normunds Reinbergs, nākotnē vajadzētu ieviest, ka budžeta 

sadalījumu izstrādi veic vairāki cilvēki kopā.  

Eduards Skuķis piedāvā proporcionāli līdzīgi sadalīt budžetu starp kāpšanas sportu un alpīnisma sporta 

sacensībām. Santa Tabulevica komentē, ka nevar proporcionāli līdzīgi sadalīt, jo kāpšanas sporta 

sacensībās ir lielāki panākumi, kā arī lielāka interese. Kritēriju izmaiņas, pēc kuriem izstrādā budžeta 

sadalījumu, tiks veiktas pieņemot nākamā gada kritēriju izmaiņas. Tiek izlemts : 

 nepiešķirt finansējumu pasākumiem, kuriem nav pieprasījums pēc finansējuma.  

 Nepiešķirt finansējumu vairāk kā ir pieprasīts.  

 Ja netiek laicīgi izpildīti nosacījumi sacensību organizēšanā, 0 punktus izlemj piešķirt uz 

konkrētiem pasākumiem, nevis uz tā kluba visiem pasākumiem 

Māra Vilciņa neredz jēgu finansēt maz apmeklētas sacensības. Balsošana par budžeta sadalījumu starp 

ārzemju sacensībām un Latvijas sacensībām: 1. variants 20% ārzemju sacensībām, 80% Latvijas 

sacensībām 2 „par”, 2. variants 30% ārzemju sacensībām, 70% Latvijas sacensībām „4” par, „1” 

atturas. Tiek pieņemts 2. variants.  

Tiek izlemts piešķirt papildus finansējumu citām sacensībām no summas, kur ir lielāka piešķiramā 

summa, nekā pieprasīts. 

7. Citi. 

BJC „Daugmale” ir jāsameklē sava kluba pārstāvis Kāpšanas Sporta komisijai. 



Nākamā sēde pilnsapulce 2015. gada 12. martā 18:30. 


