
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS 

VALDES SĒDES 

PROTOKOLS Nr. 15-3 

Rīgā, BJC „Daugmale”, 2015. gada 9. aprīlis.  

Valdes sēdes laiks 18:10– 19:20. 

Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Oļegs Mirošņikovs, Eduards Skuķis , Edgars Šāblis, Normunds 

Reinbergs, Santa Tabulēvica no 19:45. 

Protokolē: Aiga Rakēviča 

 

Sēdes darba kārtība:  

1. Jaunais LAS biedrs  

2. LAS Valdes sastāva skaits 

3. LČ nolikums  

4. AK jauns sastāvs 

5. Jauns LAS logo. 

6. Bērnu „pārvilināšana” 

7. Finansu sadale 2016 

8. Citi 

1. Jaunais LAS biedrs 

Pļavnieku ģimnāzija iesniegusi dokumentus par iestāšanos LAS. Balso vai uzņemt jauno biedru LAS. 

Par: 5. Lēmums: Uzņemt jauno biedru LAS. 

 

2. LAS Valdes sastāva skaits . 

Jautājums vai Valdē nepieciešams devītais biedrs, vai mainīt statūtus un atstāt tikai astoņus biedrus. 

A.Rakēviča piedāvā devīto locekli jaunā biedra pārstāvi I.Puhovu. Lēmums: uzjautāt I.Puhovam, vai 

viņš būtu ar mieru.  

 

3. LČ nolikums. 

O.Mirošņikovs izsūta LČ nolikumu. Balso par pieņemšanu. Par: 4, atturas: 1. Lēmums: nolikums 

pieņemts.  

 

4. AK jauns sastāvs. 

O.Mirošņikovs piedāvāmainīt AK sastāvu šādā sastāvā: O.Mirošņikovs, E.Šāblis, M.Pietkevičs, 

P.Kūlis, V.Bušs. Balso par jaunā sastāva apstiprināšanu. Par:4, atturas: 1. Lēmums: jaunais AK sastāvs 

apstiprināts. 

 

5. Jauns LAS logo 



N.Reinbergs piedāvā koriģēt LAS logo un pievienot pašam logo ‘Latvijas Alpīnistu savienības” 

uzrakstu. Tika izsūtīti varianti, tiek nobalsots par vienu variantu. LAS jaunais baneris būs ar logo 

„Valsts Sportam”. N.Reinbergs ierosina sagatavot reklāmas lapiņas ar info par LAS, lai ir ko dalīt 

pasākumos un sacensībās. E.Skuķis piesakās uzzināt un noskaidrot, ka labāk šīs lapiņas izkārtot, izlikt 

pasākumos. 

 

6. Bērnu „pārvilināšana”. 

Ir aktualizējies jautājums par bērnu „pārvilināšanu” starp jauniešu klubiem. E.Šāblis izsaka 

neapmierinātību, ka daži bērni oficiāli skaitās vienā klubā, bet trenējas un startē sacensībās cita klubā. 

Iemesls, ja notiek negadījums, tad atbildība būs jāuzņemas klubam, kurā jaunieši skaitās oficiāli.  

N.Reinbergs uzskata, ka ir tikai viena problēma – nav iesniegts vecāku iesniegums par bērna aiziešanu 

no konkrēta kluba. S.Tabulēvica uzņemas personīgi parūpēties par šādu iesniegumu nogādāšanu 

klubam „Daugmale” no diviem audzēkņiem.  

 

7. Finansu sadale 2016. 

Līdz nākamai LAS valdes sēdei izsūtīt priekšlikumus par nākamā gada finanšu sadales kritērijiem, 

izskatīšanai. Ka arī jāgatavo 2016.gada sacensību plānu. Līdz nākamai sēdei iesūtīt aptuveno 

pasākumu plānu saskaņošanai. A.Rakēviča izsūtīs epastu biedriem ar aicinājumu izpildīt šos divus 

punktus. 

 

8. Citi 

1) A.Rakēviča sagatavojusi LAS mājas lapā sadaļu jaunumiem no UIAA un IFSC, ko apņēmušies 

tulkot un sagatavot M.Pietkevičs un N.Reinbergs. 

2) N.Reinbergs atgādina, ka joprojām nav pārstāvja no „Daugmales” Kāpšanas Sporta komisijā. 

 

 

Nākamā valdes sēde norisināsies 2015. gada 14. maijā, 18:00. 

 


