LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES
PROTOKOLS Nr. 16-1
Rīgā, BJC „Daugmale”, 2016. gada 4.februārī.
Valdes sēdes laiks 18:00– 19:00.
Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Oļegs Mirošņikovs, Edgars Šāblis, Vilnis Bušs, Normunds Reinbergs,
Santa Tabulēvica, Eduards Skuķis
Protokolē: Natālija Pagasta
Sēdes darba kārtība:
1. Sertifikācija
2. LAS mājas lapa
3. Pilnsapulces norises laiks
4. Jaunais nolikums
5. Citi jautājumi
1. Sertifikācija
Aiga Rakēviča jautā, vai sertifikācija virzās uz priekšu? Normunds Reinbergs informē, ka Māra Vilciņa
ir atsūtījusi savu piedāvājumu. Aiga Rakēviča norāda, ka šis piedāvājums nav nosūtīts visiem un lūdz
Normundam Reinbergam nosūtīt šo piedāvājumu visiem valdes locekļiem, lai iepazītos.
Aiga Rakēviča informē, ka Vladimirs Stepanovs kopā ar Janu Rozenfeldi ir apguvuši kāpšanas kursu un
lūdz LAS izsniegt par to atziņas rakstu, lai iesniegtu dokumentus sporta speciālista sertifikata
saņemšanai. Valde piekrīt viņiem piešķirt atziņas rakstu.
2. LAS mājas lapa
Normunds Reinbergs informē, ka mājas lapa ir izstrādes stadijā un ir nepieciešams pilnīgi to sakārtot.
Aiga Rakēviča informē, ka Aivars Kazickis piedāvā savu palīdzību mājas lapas izstrādē.
Valde vienojas, ka sākumā jāprecizē visi saistītie jautājumi, kā arī nepieciešamais finansējums par mājas
lapas izstrādi. Jautājumu varēs izvērtēt pēc visu formalitāšu noskaidrošanas.

3. Pilnsapulces norises laiks
Pilnsapulce norisināsies 2016.gada 24.martā.

4. Jaunais nolikums
Aiga Rakēviča informē, ka nolikums joprojām nav pilnīgs. Edgars Šāblis arī izsaka savu
neapmierinātību ar nolikumu. Normunds Reinbergs norāda, ka ar nolikumu ir jāpanāk, ka visi maksā
dalības maksu ar pārskaitījumu LAS bankas kontā. Aiga Rakēviča norāda, ka Rolands ir viena no divām

personām, kuram ir uzticēts koriģēt, pārbaudīt un labot visus nolikumus, līdz ar to Aiga Rakēviča lūdz
Santu Tabulēvicu kopā ar Rolandu salabot nolikumu un ievietot LAS mājas lapā.

5.Citi jautājumi
1) Aiga Rakēviča informē, ka biedrība “Smaids” uzsāk jaunu projektu, kur tiek apvienotas bērnu
iespējas sportiskām aktivitātēm. Biedrība lūdz sniegt informāciju par iespējām trenēties, kādās sporta
aktivitātēs var trenēties, cik bieži, kādi treniņi. Par aktivitātēm biedrība veidos TV raidījumus. Aiga
Rakēviča jautā, vai valde piekrīt sniegt šādu informāciju?
Valde piekrīt nosūtīt informāciju.
2) Aiga Rakēviča uzdod jautājumu – par turpmāko valdes sapulču norises vietu - vai valde piekrīt, ka
sapulču norises vieta turpmāk būs Rīgas Skolēnu pils telpās (turpmāk – RSP).
Valde vienojas, ka valdes sapulču norises vieta turpmāk būs gan RSP, gan Daugmales telpās.
3) Apdrošināšana. Aiga Rakēviča informē, ka apdrošinātāji aicina LAS pārstāvi ierasties uz Vīni
(Austrija) un pārrunāt nosacījumus klātienē. Normunds Reinbergs piedāvā, ka tikšanos var apvienot ar
kādu no turpmākajiem braucieniem.
Valde pieņem lēmumu nevienu nesūtīt.
4) Oļegs Mirošņikovs uzdod jautājumu par Baltijas čempionātu - vai šogad tas norisināsies un kura
valsts organizēs? Aiga Rakēviča norāda, ka 2015.gada Baltijas čempionāts bija jārīko Lietuvai. Aiga
Rakēviča apņemas sazināties ar Lietuvas pārstāvjiem un noskaidrot situāciju.
5) Aiga Rakēviča informē, ka veselības problēmu dēļ nevar turpināt pildīt LAS prezidenta amata
pienākumus un lūdz ievēlēt pilnsapulcē jaunu prezidentu.

Nākamā valdes sēde norisināsies 2016. gada 3.martā, plkst.18:00, RSP.

