LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES
PROTOKOLS Nr. 16-10
Rīgā, BJC „Daugmale”, 2016. gada 4.oktobrī
Valdes sēdes laiks 18:00– 19:40.
Sēdē piedalās: Mihails Pietkevičs, Aiga Rakēviča, Oļegs Mirošņikovs, Edgars Šāblis, Vilnis Bušs,
Normunds Reinbergs, Eduards Skuķis
Protokolē: Natālija Pagasta
Sēdes darba kārtība:
1. Atskaite par LAS dalību Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālā asamblejā
2. Atskaite par LAS dalība Rīgas sporta naktī
3. LAS prezidenta ziņojums par tikšanos ar Dinu Vīksnu
4. Sporta speciālista sertifikācijas nolikums
5. LAS web lapa
6. LAS talruņā numurs
7. 2017.gada kalendārs
8. Latvijas Čempionāta gada pasākums un Latvijas Alpīnismam 60 pasākums
1. Atskaite par LAS dalību Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālā asamblejā
M.Pietkevičs ziņo, ka 2016.gada 30.septembrī kopā ar N.Reinbergu piedalījās Latvijas Olimpiskās
komitejas (turpmāk – LOK) ģenerālā asamblejā, kas notiek reizi četros gados. Galvenais bija vēlēšanu
jautājums, kurā pārvēlēja LOK prezidentu un ģenerālsekretaru. M.Pietkevičs informē, ka LOK katru
gadu sadala finanses, līdz ar to nākošgad arī LAS tiks piešķirts finansējums administratīvajiem
izdevumiem un kāpšanas sportam.
2. Atskaite par LAS dalība Rīgas sporta naktī
N.Reinbergs ziņo, ka komentāri par pasākumu ir nosūtīti organizātoram, bet atbilde vēl joprojām nav
saņemta. Pasākumā bija uzstādīta kāpšanas siena un tika uzdoti jautajumi par kalniem un kāpšanu.
N.Reinbergs norāda, ka iedalītā vieta parka bija pilnīgi nepieņemama, cilvēku apgrozījums bija ļoti
zems. N.Reinbergs norāda, ka LAS kluba biedriem uz šādiem pasākumiem ir jābūt aktīvākiem un
piedalīties ar savām iniciatīvām, kā arī popularizēt kapšanu un savus klubus.
3. LAS prezidenta ziņojums par tikšanos ar Dinu Vīksnu
Tikšanās laikā M.Pietkevičs izrunāja daudzus būtiskus jautājumus, tajā skaitā, par lielākajām kāpšanas
zālēm skolās, kā arī jautājumu par Aldartorņa parku un pašu torni kā kāpšanas torni. D.Vīksna norādīja,
ka tornis tiks kapitāli atjaunots ar iespēju tajā kāpt, kā arī izteica lūgumu nosūtīt rakstisku pieprasījumu,

lai iesaistītu LAS projekta realizācijā. M.Pietkevičs norādīja, ka sazināsies ar D.Vīksnu, lai precizētu šo
jautājumu.
4. Sporta speciālista sertifikācijas nolikums
M.Pietkevičs norāda, ka M.Vilciņa visiem LAS valdes locekļiem bija izsūtījusi nolikumu, un jautā: vai
kādam ir papildinajumi.
E.Šāblis norāda, ka nolikuma 9.2.punkts jāpapildina, ar norādi, ka alpīnisma instruktoru apstiprina LAS.
Valde, pieņemot ierosinājumu,nolemj šo jautājumu izskatīt nākošajā sēdē.

5. LAS web lapa
N.Reinbergs norāda, ka tiek rīkoti dažādi kapsanas pasākumi, piemēram, LAS piedalās LOK asamblejā,
kāpēji piedalās dažādās sacensībās, bet LAS mājas lapā informācija neparādās. Mājas lapa joprojām nav
sakārtota, grūti pārskatāma. N.Reinbergs norāda, ka mājas lapu mūsdienās var veidot vienkaršotā un
viegli pārskatāmā veidā neizmantojot IT speciālistus.
A.Rakēviča norāda, ka esošās mājas lapas izveidē darbs ieguldīts milzīgs, bet mājas lapa nav
funkcionejoša.
N.Reinbergs norāda, ka izvelētā programma, nav nepieciešama, jo visas piedāvātās funkcijas netiek
izmantotas un ir iespēja izmantot daudz vienkāršāku sistēmu un izveidot mājas lapu pašiem
neizmantojot programmētāju palīdzību.
A.Rakēviča norāda, ka ir iespēja piesaistīt uzņēmumu mājas lapas izveidošanai un uzturēšanai, bet ir
nepieciešams finansējums.
V.Bušs norāda, ka jautājums jāpārliek uz nākošo sēdi.
6. LAS talruņā numurs
N.Reinbergs norāda, ka LAS kontaktos ir jānorāda telefona numurs, lai būtu iespēja sazināties ar LAS,
V.Bušs iesaka norādīt trīs telefona numurus un vardus.
Valde nolemj jautājumu precizēt par tālruņa numuru ievietošanu mājas lapā.
7. 2017.gada kalendārs
N.Reinbergs norada, ka jānosaka noteikts datums, līdz kuram datumam visām biedrībām ir jānosūta
kalendārs.
E.Šāblis norada, ka janosaka 2016.gada 25.novembris, līdz kuram visi biedri nosūta uz LAS valdes
oficiālo epastu informāciju par sacensībām.
8. Latvijas Čempionāta gada pasākums un Latvijas Alpīnismam 60 pasākums
O.Mirošņikovs norāda, ka pasākums notiks 2016.gada 3.decembrī.
A.Rakēviča iesaka pasākumu organizēt Rīgas Skolēnu pils lielajā zālē.
M.Vilciņa telefona sarunā apstiprina zāles pieejamību.

M.Pietkevičs piedāvā izdomāt koncepciju pasākumam un izveidot mazāku cilvēku grupu pasākuma
efektīvākai organizēšanai. Valde atbalsta piedāvājumu.
A.Rakēviča piedāvā izveidot grupu no trīs cilvēkiem sastāvā – Miks Pietkēvičs, Aiga Rakēviča un
Natālija Pagasta.
E.Šāblis piedāvā prasīt dalības maksu no visiem pasākuma dalībniekiem, tajā skaitā, no veterāniem, bet
par zemāku cenu.
O.Mirošņikovs norada, ka ir jāreklame un jāstāsta sabiedrībai par pasākumu, ievietojot sociālajos tīktos
fotogrāfijas ar vēsturiskajām bildēm un informāciju alpīnisma attīstību Latvijā.
M.Pietkevičs piedāvā pasākumu uzsāk ap plkst.17 vai plkst.18.
Valde nolemj precīzākus jautajumus izskatīt nākošā sēdē.
Nākamā valdes sēde norisinasies 2016.gada 8.novembrī plkst.18.00, BJC “Daugmale”

