
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS  

VALDES SĒDE 

PROTOKOLA Nr. 19–02 

Rīgā, BJC „Sporta pils”, 2019.gada 12.februārī 
Valdes sēdes laiks 18:00 – 20:00 
Sēdē piedalās: Māra Vilciņa, Edgars Šāblis, Normunds Reinbergs 
Protokolē: L.Miķe 

Sēdes darba kārtība: 

1. Iepriekšējās LAS valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Pilnsapulces datuma un darba kārtības noteikšana. 
3. Finanšu piešķiršanas kritēriji. 
4. Apmācību pieteikums LSFP. 
Citi jautājumi 

1. Apstiprina janvāra LAS valdes sēdes protokolu. 
2. Pilnsapulces datuma un darba kārtības noteikšana. Reinbergs ierosina LAS 

pilnsapulcei izvēlēties ceturtdienu 21.martu vai 28.martu. Atbalsta LAS pilnsapulces 
datumu noteikt šī gada 28.martā, plkst. 18:00 - 20:00, BJC “Daugmale”. Vienojas 
divas nedēļas pirms tam izsūtīt darba kārtību, kā iepriekšējā gadā, tajā iekļaujot 
atskaites, finanses, revīzijas. LAS pilnsapulcē reģistrēs dalībniekus un protokolēs 
L.Miķe. Vēstuli ar uzaicinājumu biedriem sagatavos M.Vilciņa, izsūtīs e-pastu ar 
saņemšanas apstiprinājumu. E.Šāblis nodrošinās datoru un projektoru pilnsapulcei. 

3. Finanšu piešķiršanas kritēriji. Reinbergs piedāvā izrunāt visus finanšu kritēriju 
punktus, kopskaitā ir 18 kritēriji. Viens iebildums no viņa puses - mums nav cilvēku, 
kas seko līdzi šīm kritērijos ierakstītajām lietām, līdz ar to tās kļūst neobjektīvas. 
Vilciņa ierosina, varbūt tos kritērijus, kur ir nepieciešama pārbaude, varam sadalīt 
savā starpā kurš kuru sadaļu skatās.  

 Kritēriji: 
1. Par plānoto pasākumu iesniegt finanšu pieprasījumu nākamajam gadam līdz 

1.oktrobrim. Vilciņa piebilst, ka viņai ir dati, kas ir iesniedzis pieprasījumus. Šinī 
tabulā būtu jāsaliek šie mači, kas bija plānā. Šim finanšu pieprasījumam jānoņem 
datums, jo šis datums mainījās, līdz kuram bija jāiesniedz. Vilciņa uzņemas 
sagatavot tabulu ar finanšu pieprasījumu 2019.gadam.  

2. Nolikuma projekts - minēts termiņš līdz janvāra beigām. Reinbergs saka, ka daļa 
nolikumu ir iesūtīti, ir salikti LAS lapā. Daļa ir koriģēti. Bet visi nolikumi nav 
atsūtīti, kas bija jāatsūta līdz janvāra beigām. Jautājums, kurš šim datumam sekos 
līdzi. Nolemj mainīt redakciju uz - korekts nolikuma projekts līdz 31.janvārim. 

3. Organizācija iesniedz finansu atskaiti par izlietotajiem līdzekļiem divu nedēļu 
laikā pēc notikušā pasākuma. Nolemj mainīt - noņemt termiņu - jābūt iesiegtiem 
uz to brīdi, kad mēs izvērtējam. Vērtēs, vai ir iesūtīta finanšu izlietojuma atskaite 



uz izvērtējuma brīdi. Vilciņa piebilst, ka, ja atsūta epastā brīvā tekstā bez oficiāla 
paraksta, tiek uzskatīts, ka nav iesniegta atskaite. Pārējie atbalsta. 

4. Iesūtīt sacensību rezultātus nedēļas laikā pēc pasākuma. Vilciņa jautā, kas to kon-
trolē? Reinbergs saka, ka no kontroles viedokļa šo var izdarīt, bet tad LAS vajag 
atsevišķu cilvēku, lai tas lielā tabulā atzīmētu, kas ko ir iesūtījis. Reinbergs  šo 
darīt neuzņemas. Vai rezultāts principiāli ir iesūtīts, viņš apskatīties var, bet tas 
nav ievietots web lapā. Vilciņa saka, principā komisijām vajadzētu skatīties, vai 
viņu sacensību rezultāti ir iesūtīti un redzami. Šāblis uzskata, mēs esam pārāk 
pielaidīgi šinī ziņā. Reinbergs piekrīt, ka vajag stingrāk, bet ja nav no mūsu pus-
es, kas kontrolē, tad tas zaudē jēgu. Vilciņa ierosina noņemt termiņu. Šāblis 
nepiekrīt, iebilst, ka nedēļa ir par īsu, piemēram, no Pēterburgas nav ienākuši 
rezultāti joprojām. Reinbergs iebilst, ka problēma ir ar Latvijā notikušajām 
sacensībām, kur jau sen visi ir apbalvoti, bet nav iesūtīti rezultāti. Turklāt 
rezultāti netiek iesūtīti pareizi, ērti lietojami. Reinbergs uzsver, ka ir rakstīts 
epastā, kādā veidā gaidām rezultātus, bet tas nestrādā. Šāblis jautā, vai mājaslapā 
ir paraugi, kādā veidā gaidam rezultātus. Vienojas termiņu mainīt uz 2 nedēļu 
laikā pēc sacensībām iesūtīt rezultātus, bet forma, kādā iesūtīt, ievietot LAS mā-
jas lapā.  

5. LAS baneris sacensībās. Jautājums, kā kontrolēt, vai pasākumā ir LAS baneris? 
Pieprasīt visiem iesūtīt fotogrāfijas? Vienojas, lai prasība par LAS baneri paliek, 
bet to nevērtēt kā kritēriju. 

6. Sportistu skaits sacensībās. Vienojas, lai kritērijs paliek, tas bija pēc nolikumiem 
un rezultātiem. 

7. Sacensību dienu skaits, stundu skaits. Reinbergs saka, ka visus gadus tā ir bijis, 
ka tiek skaitītas dienas un stundas. Vilciņa uzsver, ka mums vajadzētu vienoties, 
ka skaita tās sacensību dienas un stundas no sacensību dienu starta līdz finišam.  
Šāblis iebilst, piemēram, Zelmās piektdien vakarā rāda distanci. Vilciņa atbild, ka 
skaitām tikai tās dienas, kurās ir sacensības nevis notiek pulcēšanās sacensību 
vietā. 

8. Sacensību mērogs - dalībnieki no citām valstīm, piemēram, studenti no citām 
valstīm, kas uzturas Latvijā.  Šāblis papildina, ka nav problēmu, jo ir pieteikums 
no valsts, kura ir pieteikusies piedalīties sacensībās. Vilciņa iebilst, ja indi-
viduālie mači, tad tas nestrādās. Vilciņa papildina, ka tas ir uz pašu organizatora 
sirdsapziņas. Šis punkts paliek, bet jāseko līdzi, ja ir daudz valstis, tad jāņem vērā 
un jārunā ar organizatoriem. 

9. Dalībnieku organizāciju skaits. Grupu skaits - vecuma grupas, sieviešu/ vīriešu 
grupas. Vilciņa paskaidro, jo ir vairāk grupu, jo vairāk balvu ir nepieciešams, 
tāpēc arī lielāku finansējumu vajag, tāpēc šim kritērijam ir nozīme. Vienojas, šis 
punkts paliek, kā ir. 

10. Dalību organizāciju skaits. Neskaitot individuālos, tikai rezultātos uzrādīto klubu 
skaitu. Vienojas, ka kritērijs paliek, lai nebūtu tā, ka sacensības ir viena kluba 
pasākums. 

11. Atlaides LAS biedriem. Reinbergs - ja par šo kontekstā runā, ir smags jautājums. 
Ir dalības maksa vai nav, līdz šim esam par to runājuši. Runa vairs nav par to, ir 
vai nav atlaides, bet runa ir par to, ka dalības maksas šobrīd ir ļoti lielas. Viens 



variants ir, kā, piemēram, Traversa gadījumā, runājot par LAS -tas tiek piek-
abināts. Ja palūdza, lai parādās Latvijas čempionāts vai LAS logo, par to bija jā-
pacīnās. Atlaides Traversa biedriem bija, bet dalības maksa bija 15 eiro un pēdējā 
dienā vēl vairāk. Viņu atbilde bija tāda, ka, ja Latvijas čempionāts notiek reizi 
gadā, tad var atvēzēties. Tagad būs jauniešu sacensības, dalības maksa 12 eiro, 
pieļauju, ka nebūs daudz dalībnieku dēļ augstās dalības maksas. Pretim liek to, ka 
diena izmaksā tik un tik. Vilciņa papildina, ka šobrīd ir tā, ka LAS biedriem at-
laides neviens nedod. Vienojas, kā punktu viņu var atstāt, bet jādomā ko ar tām 
dalības naudām darīt. Var gadīties uz to brīdi, kad tabulu apkopojam, mums vēl 
nav visu nolikumu un mēs nezinām, kādas dalības nauda būs pasākumam. Vil-
ciņa ierosina ka, ja dalības nauda nav norādīta, norāda nulle punkti. Reinbergs 
papildina, ka mēs līdz šim šobrīd vienādi vērtējām - ir atlaides LAS biedriem vai 
nav dalības maksas vispār. Šāblis ierosina, ka šo telpu īri, piemēram, Falkors vai 
Virsotne varētu noformēt kā ziedojumu, kā sabiedrisko labumu. Pārējie atbalsta 
šo domu. Vienojas, lai paliek kā ir šis punkts. 

12. LAS logo mājas lapā organizācijām, kuras LAS atbalsta. Vienojas izsūtīt 
biedriem - visām 13 organizācijām LAS logo. Reinbergs rosina, ka varbūt neva-
jag biedriem uzspiest logo likt pie nolikumu projektiem. Kā arī uzsver, ka, ja 
saņem LAS finansējumu, tad ir jābūt atsaucei uz LAS kā organizatoru. Vilciņa 
saka, ka viņi raksta, ka iestāde organizē sadarbībā ar LAS. Vienojas piefiksēt un 
precizēt šo jautājumu. Vienojas, šo punktu izņemt. 

13. Pasākums ierakstīts LAS mājas lapā. Vienojas šo punktu atstāt, piebildei, pāris 
teikumi par pasākumu un viena vai divas kvalitatīvas bildes pie informācijas. 

14. Pasākuma norises vieta. Vienojas, šis punkts paliek.  
15. Tiesnešu skaits. Vienojas, šis punkts paliek. 
16. Pasākuma atspoguļojums masu mēdijos. Vienojas, šis punkts paliek. 

Vienojas, ka komisiju vadītāji izskatīs savu komisiju pasākumus. Ja ir labojumi, 
tos veic citā krāsā. Šāblis precizē, kārtība būs sekojoša, būs pasākums, atsūta 
tabulu un tālāk komisija izskata. Vilciņa papildina -  saliekam Latvijas mačus, 
kas ir plānā; tabulu izsūtīs visiem biedriem, lai saliek 3 - 4 dienu laikā savus 
punktus vai komentārus un iesūta LAS valdes oficiālo epastu. Reinbergs apropos 
to vienā tabulā un tad izsūtīs komisijām, kas izskatīs katra savu jomu un iesūtīs 
atpakaļ LAS valdei. Tālāk apstiprināt varam LAS pilnsapulcē.  

4. Apmācību pieteikums LSFP. Vilciņa informē, ka tālāk izglītības projektā LSFP izs-
ludinātājā konkursā alpīnisma komisija nav gatava iesniegt pieteikumu. Tādā 
gadījumā kāpšanas komisija pieteiksies un iesniegs. Reinbergs papildina, ka lektors 
ir zināms, būs tas, kas pirmajā gadā šinī seminārā. 

Citi jautājumi 
5. Reinbergs informē, ka par Mk noteikumiem līdz 11.februārim bija jāiesniedz atz-

inums, mēs to neesam izdarījuši, tur ļoti sarežģīti viss. Nākošreiz, kad būs, mums 
būtu jāiesniedz LSFP un tad viņi tālāk sniedz. Reinbergs ierosina, ka vajadzētu 
mēģināt, ka instruktors ir tas, kas apmāca tehniku. Nodalīt šīs lietas - instruktors un 



treneris. Vilciņa papildina, ka noteikumi paredz, ka pieaugušajiem instruktors var 
vadīt bez trenera uzraudzības. Bet īsti nevar saprast, kas ir viņiem jāiemācās vai jā-
dara, lai dabūtu instruktora vai sporta trenera kvalifikāciju. Reinbergs jautā, ka var-
būt vajag kādam pajautāt, kā šo jomu attiecināt uz mums. Jautāt, ka mums ir instruk-
tori, kas māca tehniskas lietas - mācīt drošināt, siet mezglus. Ja es esmu instruktors, 
tad es viņa tehnisko sagatavotību netrenēju. Ja apskatam alpīnismu, tad neviens tur 
nenodarbojas ar fiziskās sagatavotības trenēšanu, tur māca tīri tehniskas lietas. Vil-
ciņa piebilst, ka instruktoram prasības ir diezgan maz, ka ir vajadzīgas 5 gadu laikā 
sakrāt 320 stundas, atzītās sporta federācijas atzinums ir nepieciešams un nokārtots 
eksāmens. Vilciņa piebilst, ka trenera sertifikāts tagad ir viens, vairs nav A B C kate-
gorijas. Kopumā noteikumi tagad ir uztaisīti stingrāki kā bija, viņi atsaucās uz to, ka 
Sporta skolu direktoru padome ir sniegusi priekšlikumus, lai profesionālai ievirzei 
noteikumi būtu krietni stingrāki. Šāblis jautā par treneru izglītību, kā viņi domā 
darīt? Vilciņa atbild, ka šobrīd strādajam pa vecam. Šāblis iebilst, ka ir jāsaprot, kā 
tagad būs, pa 800 euro šobrīd taisīja C kategorijas trenerus, mācības ilga 3 mēnešus. 
Kā būs tagad? Vilciņa saka, ka šobrīd raksta, ka resertifikācijas gadījumā būs šinī 5 
gadu termiņa laikā jāvāc noteiktā apjomā punkti tālākizglītības kursos, semināros un 
konferencēs. Šāblis iebilst, ka šobrīd mēs paši veicam resertifikāciju un tam tā va-
jadzētu palikt. Vienojas sagatavot jautājumu, ka varbūt alpīnismā ir iespējams in-
struktors un treneris. Instruktorus apmācīt un sertificēt vajadzētu tai attiecīgai fed-
erācijai, kurā viņš strādā. 

6. Reinbergs informē, ka LAS valdei tikaatsūtīti no komisijas dokumenti par kritēri-
jiem Latvijas izlasē. Dokuments satur kritērijus olimpiskajai komandai, reitingiem,  
tur ir veseli 7 pievienotie dokumenti. Ir veiktas tikai nelielas izmaiņas, daudz maz  
saturs ir tas pats, kas iepriekšējā gadā. Šodien tiek nodots LAS valdei ap-
stiprināšanai. Šāblim nav iebildumu. Vilciņai nav iebildumu. Tiek vienbalsīgi ap-
stiprināts. 

7. Par iestāšanos LAS Reinbergs apņemas atgādināt Ventspilij, ka būs pilnsapulce un 
mēs viņus varam uzņemt LAS. Pretējā gadījumā finansējumu viņi nesaņems. Šāblis 
sazvanīs Liepāju, viņi arī iespējams gribēs iestāties LAS.  

8. Šāblis informē, ka notika Latvijas čempionāts alpīnismā, to apmeklēja apmēram 25 
cilvēki. Īsti vairāk cilvēkiem arī veitas nebūtu. Reinbergs uzsver, ka ar šo pasākumu 
ir jādomā, jādara, lai dalībnieku būtu ievērojami vairāk, tas izskatās skumji. Vilciņa 
papildina, ka pasākums notiek vecās tradīcijās, pasākumam ir formāts, kas neuzrunā 
tautu. Ir jādomā par formāta maiņu. Jāmeklē tas, kā to attīstīt un padarīt pieejamu, 
lai cilvēki, kam interesētu šī joma, piedalītos. Reinbergs, ka pasākums ir jātaisa for-
mātā, kas saista cilvēkus, piemēram, šo apbalvošanas pasākumu taisot tikai kā daļu 
no visa šī pasākuma. Vilciņa ierosina, ka varbūt par šo jautājumu jārunā pilnsapulcē. 

9. Šāblis informē, ka tics saņemts Naura Hofmaņa e-pasts par Latvijas čempionāta 
alpīnismā atskaiti, ka bez saskaņošanas ar dalībnieku atskaitei mainīta klase, kurā 
piedalās. Tas ir pret nolikumu. Šāblis paskaidro, ka atskaite neatbilda klasei, kurā 
gribēja to iesniegt. Nolemj par šo jautājumu sagatavot e-pasta atbildi. Šāblis 



uzņemās sagatavos atbildi un to nosūtīt, kā arī informēt tiesnešu kolēģiju par šo 
gadījumu. 


