LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDE
PROTOKOLA Nr. 18-9
Rīgā, Jēkabpils vela 19a, 2018.gada 6.novembrī
Valdes sēdes laiks 18:20 – 20:00
Sēdē piedalās: Mihails Pietkevičs, Edgars Šāblis, Normunds Reinbergs, Māra Vilciņa
Protokolē: L.Miķe
Sēdes darba kārtība:

1. Iepriekšējās LAS valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2.Komisiju darbība
Citi jautājumi
1. Apstiprina iepriekšējās valdes sēdes protokolu
2. Komisiju darbība.
Reinbergs informē par aktualitātēm kāpšanas komisijas darbībā. 17-18 novembrī notiks
kāpšanas sporta instruktoru un treneru kvalifikācijas celšanas seminārs. Semināram
pieteikušies 26 cilvēki. Abas dienas notie Falkorā. Dārga telpu īre, 400 euro uz divām
dienām, bet tajā skaitā pieejama arī konferenču zāle ar projektoru, kā arī bolderinga zāle
ir piemērota šim semināram.
Tiek organizēts brauciens uz sacensībām 24.nov uz sacensībām Prāgā, ir noīrēts lielais
autobuss, bet vēl nav samaksāts. Vienas dienas brauciens autobusam izmaksā zem 400
eiro. Dalības maksu maksā paši dalībnieki.
Atnāca rēķins par dalības naudām JFC.
Jāsūta rēķins Novadniekiem.
Šāblis informē par aktualitātēm alpīnisma komisijas darbā.
Viena grupa brauc 24.nov uz Tallinu uz sacensībām.
Atnāca vēstule no lietuviešiem - no Kauņas un Panevežas uz sacensibām. Pagaidām nav
izdevies sazināties ar viņiem.
Ir norunāts, ka Latvijas čempionāts alpīnismā notiks Gandra zālē 26.janvārī. Ir sastādīta
tiesnešu kolēģija. Ir norunāts laiks, ka ne ilgāk par 5 min prezentācija. Jautājumi palika
par galdu un tā klāšanu.
Runājām par instruktoru jautājumu, runājām, ka instruktorus tikai apstiprina LAS. Arī
par sporta klasēm gāja runa, bet tur nepiekrītu, ka tikai LAS var piešķirt sporta klasi,
manuprāt, sporta klases var piešķirt vēl 2 - 3 organizācijas.
Oļega ierosinājums bija, ka, ņemot vērā, ka pa malām sāk rasties visādi kantori, kas
piešķir sporta klases, tad ierosina, ka tikai LAS var piešķirt. Manuprāt, ka 3. sporta klasi
var piešķirt arī klubi, bet 1. klasi gan piešķir tikai LAS. Vilciņa precizē - LAS valde, jo
LAS izskata, bet valde apstiprina.

Runājām par finanšu sadalījumu un budžeta jautājumu. Bet tur jārunā, jo bija doma
izskatīt kritērijus. Priekšlikums bija, ka visu naudu, ko dod LOK, tā aiziet tīri uz
kāpšanu, kā arī kāpšana saņem to LSPF naudu, ko saņem par punktiem kā austi sasniegumi sportā. Un pārējo var 50/50 sadalīt alpīnismam un sporta tūrismam.
Oļegs Mirošņikovs pirmā decembrī taisīs semināru alpīnisma instruktoriem Lomonosova
zālē, lai būtu vienoti kritēriji instruktoriem.
Pietkevičs jautā, vai naudu var iegūt arī alpīnisma semināram. Vilciņa atbild, ka tas ir
Sporta federācijas piedāvājums jebkuram sporta vediamo rakstīt iesniegumu semināram .
Kritēriji paredz vienu semināru no organizācijas. Reinbergs papildina, ka ļoti laicīgi
jāsāk gatavot pieteikums. Nolikums ir pieejams LSPF mājas lapā, ir notitas izglītības
prasības semināra vadītājam.
Ierosina plānotās sacensības saligt vienotā kalendārā un jāskatās, lai nepārklājas. Reenbergs iebilst, ka nedēļas nogales ir tik, cik ir, tāpēc kaut kas pārklāsies. Pietkevičs papildina, ja mūsu biedri iesniedz, tad mēs nevaram norises laiku ietekmēt. Vilciņa iebilst, nē, biedri ir ieinteresēti, lai ir dalībnieki, viņi plānotās sacensības iesniedz mums apstiprināt. Šinī brīdī mēs varam runāt, vai var pamainīt uz vienu vai otru pusi.
Šāblis informē, bija sasaistes sacensības. Šogad bija mazāk dalībnieki. Šo svētdien bija
veterānu sacensības, mums gāja slikti, labākās veitas paņēma Pēterburga un Lietuva.
Bija runa par alpīnisma tehnikas un komandu sacensības semināru, ko varētu rīkot Normunds Hofmanis.
Par Zelmas mačiem - Latvijas čempionātu alpīnisma tehnikā pieaugušajiem un jauniešiem par divām distancēm uzņēmās atbildību Remoss.nMums agrāk bija A klase un C
klase. Zemākā ranga C klasi taisīs LACA, D klasi taisīs Daugmale. Sākumā runājām ar
Remosu, ka varbūt visas distancess sagatavot viņi apņemās, Hofmanis iebilda, ka visu
nē. Būtu interesanti izveidot detalizētu finansu atskaiti, cik kur izlietota kāda nauda. Vilciņa atbild, ka atskaitēs ir redzams finansu izlietojums. Šāblis precizē, cik ir dalības
maksa. Vilciņa - sporta tūrisma sacensībām federācija noteikusi vienotu dalības maksu,
lai nebūtu šāda situācija.
Reinbergs informē, ka tika iesniegti kritēriji, no manis bija salīdzinoši maz - jāsakārto
birokrātiskā sadaļa, otrs - par braucieniem. Bet par braucieniem man nav priekšlikumu.
Vilciņa atbild, ka par starptautiskiem braucieniem priekšlikums jāsniedz komisijām un
tās lemj.
Vilciņa informē par sporta tūrisma komisijas aktualitātēm. Sanācām divas reizes,
Diskutējām par kritērijiem, plānus salikām. Ir iesniegts pieteikums uz jauno sporta veidu, ir apstiprināta tā saņemšana. Tika iesniegta pamatojuma vēstule. Pietkevičs papildina, ka aicinās uz izskatīšanu, bet aicinās prezidentu. Vilciņa iebilst, ka Pietkevičs nav
ieienteresēts šinī jautājumā, tāpēc mums ir šaubas, vai spēs aizstāvēt to. Sporta akadēmija izlaiž studentus, kas ir terneri sporta tūrismā, bet nav tāda sporta veida. Pietkevičš
paskaidro, ka no 2006.gada cenšas vienu sporta veidu panākt par atzītu sprota veidu, bet
tas nav līdz šim izdevies.
Vilciņa izsaka vēlmi, ka gribētu, ka valde deleģē uz šo sarunu, par cik esmu šo vēstuli
rakstījusi un iedziļinājusies tajā.

3. Citi jautājumi.
1. M.Vilciņa informē par sporta tūrisma komisijas aktualitātēm un situāciju ar iestāšanos
Starptautiskajā Sporta tūrisma federācijā.
Latvijas izlases komandas no BJC “Rīgas Skolēnu pils” un BJC “Daugmale”
03.-08.10.2018. piedalījās Eiropas čempionātā sporta tūrisma sacensībās „Voliņa - 2018”,
Voliņas apgabalā, Ukrainā ar vecāko grupu.
Eiropas čempionātā vecāko grupu pārstāvēja dalībnieki no Ukrainas, Lietuvas,
Baltkrievijas un Latvijas. Pirmajā dienā notika individuālā tūrisma tehnika, otrajā dienā –
individuālais tūrisma rallijs. Trīs labāko dalībnieku rezultātus summēja komandas ieskaitē.
Trešajā dienā notika komandas tūrisma tehnika. Visās disciplīnās un kopvērtējumā meitenēm 2.vietu ieguva Antra Kacena, 5.vietu Ravita Rone, 6.vietu Marta Dārta Repule, bet
zēniem 7.vietu Dāvids Zakrevskis. Komandu vērtējumā Latvijai bronzas medaļa!
Taču sākums nemaz nebija tik cerīgs, jo sacensību pārstāvju sanāksmē, sacensību
galvenais tiesnesis Leonīds Tolstihins (Леонид Толстихин) (Lucka, Ukraina) informēja, ka
Starptautiskajās sporta tūrisma federācijas (SSTF) sacensībās - "Eiropas čempionāts sporta
tūrismā" pēc nolikuma var piedalīties tikai SSTF biedri. Tā kā Latvija nebija SSTF biedrs,
tad L.Tolstihins konsultējās ar SSTF tā brīža prezidentu A.E.Jaroševski un tika pieņemts
lēmums - ja nevienai SSTF biedram-valstij nav pretenziju, tad Latvija var sacensībās
piedalīties. Nevienai dalībvalstij nebija pretenziju un Latvijas komandas varēja piedalīties
sacensībās.
SSTF pārstāvji aicināja, Latviju iestāties SSTF, uzsverot, ka par biedru jābūt sporta
tūrisma federācijai, saskaņā ar SSTF statūtiem, jo tā ir tieši atbildīga par Sporta tūrismu un
tā attīstību Latvijā. Alpīnismu un kāpšanas sportu koordinē citas starptautiskas federācijas –
UIAA un IFSC.
LJSTF vārdā lūdzu deleģēt tiesības Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācijai
iestāties un pārstāvēt Latviju Starptautiskajā sporta tūrisma federācijā.
Balso par izteikto priekšlikumu: Par – 4 (četri), atturās – nav, pret - nav.
Lēmums. Delegēt tiesības Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācijai iestāties kā Latvijas
pārstāvim Starptautiskajā sporta tūrisma federācijā un pilnvarot Latvijas Jaunatnes sporta
tūrisma federāciju pārstāvēt Latvijas intereses Starptautiskajā sporta tūrisma federācijā bez
pārpilnvarojuma tiesībām.

