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LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS 

ALPĪNISMA KOMISIJAS SĒDE 

 

Laiks: 2022. gada 31. martā plkst. 19.00 

Vieta: ZOOM platforma 

Sēdes vadītājs: Latvijas alpīnistu savienības (turpmāk LAS) Alpīnisma komisijas (turpmāk 

AK) priekšsēdētājs V. Puriņš 

Protokolē: K. Apsēna 

 

1. Sēdes dalībnieki 

Sēdē piedalās 5 dalībnieki, kuri visi pieslēgušies ZOOM tiešsaistes platformai: 

1. Valdis Puriņš, LAS AK priekšsēdētājs; 

2. Kristīne Apsēna, Remoss; 

3. Mārtiņš Bušs, LACA 

4. Gundega Meļķe, BJC Daugmale; 

5. Oļegs Silins, Traverss. 

 

2. Darba kārtība 

Atbilstoši LAS AK priekšsēdētāja V. Puriņa izsūtītajai informatīvajai vēstulei e-pastā, par 

sapulces darba kārtību tiek noteikts: 

1. LAS AK priekšsēdētāja ziņojums par LAS biedru kopsapulci; 

2. LAS AK organizētās sacensības Zelmas kauss 2022.  

 

3. Sapulces diskusija 

1) V. Puriņa ziņojums par 2022. gada LAS biedru kopsapulci. Tika izrunāti šādi 

jautājumi - stratēģija, mērķis vīzija - tās izceļ AK LAS ietvaros. Ir uzlabojumi 

publiskajā komunikācijā, ir pieņemti Alpīnisma noteikumi, datu bāzes pilnveidošana, 

arhīva gatavošana, festivāla veida pasākumam iestrādes, fotokonkurss, kas varētu būt 

ikgadējs.  

Mīnusi - AK problēmas ar dokumentiem, atceltas sacensības, pamatapmācību darbs 

tikai iesākts. 

Mērķi – čempionāta izveide no 4 posmiem. 

 

Diskusija: G.Meļķe: ne šogad, jo grūti iesākt gada vidū, jo ir bijušas sacensības. 

Latvijas reitingi 

V.Puriņš: sacensību plānu varētu izveidot un darīt nākamajā gadā.  

G.Meļ;ke: varētu likt klāt jauniešus, kam šobrīd ir 2 posmi. Un papildus domāt par 

čempionātiem, bet šogad varētu tikai veidot iestrādes. 

 

Sertificēto tiesnešu un dalībnieku reģistrs jāsagatavo.  

G.Meļķe: ja sportists reģistrējas, tad viņam ir jāveic maksājums (simbolisks). 
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V.Puriņš. Ļoti gribētu uztaisīt neformālu gala noslēguma pasākumu, vienu augstkalnu 

ekspedīciju un tehniskā alpīnisma projektu.  

G.Meļķe: Vajag apzināt, kas brauc, lai var atskaiti uztaisīt.  

V.P: vajag uztaisīt kā projektu, kas varētu piesaistīt mediju uzmanību un ko varētu 

pasniegt plašākai sabiedrībai. Gribās divus jaunus klubus LAS (ir idejas, kur varētu 

veidot) - jaunu cilvēku iesaiste LAS. Kāpienu datubāzi vajadzētu pārveidot. 

Nodefinēt atbildības AK, lai katrs varētu savu projektu un atbildīgo daļu organizēt. 

 

Liela diskusija par nosaukumu maiņu.  

V.Puriņš: Ierosinātais variants: kāpšanas sportu federācija. Šobrīd 8 pret 5, šobrīd 

nosaukums ir vecais. PAR: LACA un Augstkalnu klubs, Linda Gruzīte, Virsotne . 

Valdes sēdē tika diskutēts, kādi ir priekšlikumi, kā nosaukt federāciju / vai pieņemam, 

ka nosaukums tiek mainīts. Sporta tūrisma komisijas nostāja ir tāda, ka, ja tiek 

mainīts nosaukums, tad jābūt visiem sporta veidiem pārstāvētiem.  

G.Meļķe: Latvijas Alpīnistu, kāpšanas un tūrisma federācija (LAKTF). Jādomā par 

logo, krāsām, vīziju.  

Idejas: meklēt alternatīvus nosaukumus, pārlūkot starptautisko organizāciju 

nosaukumus, varbūt tur var atrast kādu līdzīgu gadījumu, no kā var paņemt paraugu.  

V.Puriņš: - līdz nākamajai komisijas sēdei paskatīties citus piemērus. Valdis - 

starptautiski, Gundega - Latvijas reģionā. 

 

2) Par 2022. gada Zelmas sacensībām 

Oļegs Silins atsūtīja e-pastu, kur ir nolikuma sagatave.  

Priekšlikums: 2 dienu pasākums, nedalīt pa grupām. Taisīt visas sacensības vienā 

grupā un taisīt 4 cilvēku komandās (6 cilvēku komandām nav perspektīvas).   

G.Meļķe: Vajag atsevišķi jauniešiem konkurenci. Latvijas čempionāts jauniešiem. 

Piekrīt, ka paliek pie 4 cilvēku komandas, bet atstāt 2 grupas.  

Jauniešu komandās varētu būt BJC Daugmale (2-3 komandas), RSP, Remoss + 

jāaicina LT.  

Pieaugušajiem: LACA (veterāni), Kaspara komandas (1-2), Remoss (1-2 komandas).  

K.Apsēna: distances visiem varētu būt kopīgas, bet startē dažādās grupās - pieaugušie 

un jaunieši.  

O.Silins: Lai LACA taisa jauniešu klasi.  

V.Puriņš: Edgars varētu protestēt un nevēlēties piedalīties organizēšanā. 

 

Opcija: Katram klubam piešķir noteiktu vietu, liek uzorganizēt 2 distances (3 klubi - 

Remoss, LACA, Traverss).  

M.Bušs: Līdz ko vajag tehniski vienu tiesnesi, kāda komanda paliek bez spēcīgiem 

dalībniekiem, ja kādam ir jātiesā. 

 

O.Silins: Fināla nav, jo ir maz komandu. Kā pieaugušajiem, tā jauniešiem. Traverss 

var paņemt kāpšanu un pārceltuvi, Remoss glābšanas darbus. 

G.Meļķe: jāsaprot, kāds ir koncepts - viņa varētu taisīt tikai jauniešiem.  

O.Silins: jauniešiem un pieaugušajiem katram 3 distances.  

V.Puriņš: Gundega paņemtu 3 distances jauniešiem. Traverss ņem pieaugušo 

distances - 3 distances. Kā ceturtā distance varētu būt erudīcijas tests par Latvijas 

alpīnismu.  

V.Puriņš: vai ir vienas dienas formāts?  

O.Silins: sacensības būs 2 dienas, bet sacenšanās diena būs sestdiena. Distancei ir 

visa diena.  
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K.Apsēna: Sestdienā pieaugušie, svētdienā jaunieši. Pieaugušie var nākamajā dienā 

palīdzēt tiesāt jauniešus.  

O.Silins: Pieaugušajiem sestdienā 3 distances, bet mūsu distances izmanto jaunieši ar 

atvieglotiem nosacījumiem. Jāatstāj stacijas.  

G.Meļķe: Latvijas čempionāts nesanāk uz 2 dienām, neatbilst kalendārajam plānam, 

K.Apsēna: Zelmas sacensības norisinās 2 dienas pēc nolikuma, bet Latvijas 

čempionāts būs tikai 1 dienu katrai grupai – sestdienā pieaugušie, svētdienā jaunieši.  

 

V.Puriņš: par plānu sacensību organizēšanai: 

3.jūnijā - atbrauc, ierīkojas.  

4. jūnijā - pieaugušo starti no 9-19 vakarā, atkarībā no komandu skaita.  

5. jūnijā - jauniešu starti no 9-18 vakarā. Apbalvošana. 

 

O.Silins: Priekš jauniešiem opcija: daudz īsas distances.  

G.Meļķe: maksimāli vienkāršas 3 distances + ceturtā distance kā erudīcijas tests.  

V.Puriņš: cik tiesnešus vajag?  

O.Silins: 20 tiesnešus 

 

K.Apsēna piekrīt izkorīgēt nolikumu līdz pirmdienai, 04.04..  

G.Meļķe: Vai būs ēdināšana? Kurš būs galvenais tiesnesis?  

V.Puriņš: opcija taisīt uz ugunskura reālu ēdienu. Šis ir lētāks variants.  

O.Silins: Vajag rezervēt vietu, sagatavot nolikumu. Pārējais ir sekundāri.  

 

K.Apsēna: Vajag Facebook event un Google docs reģistrācijai.  

G. Meļķe un V. Puriņš: Diskusija par dalības maksām. Jauniešiem dalības maksa ne 

vairāk par 10 Eur no personas. 

V.Puriņš : līdz sacensībām vajadzētu satikties ceturtdienās, lai par šo diskutētu. 

Tikšanās ZOOM Plkst. 19.00. 

K.Apsēna: Vajag baneri priekš Zelmas sacensību Facebook event. Mārtiņš Bušs 

piesakās uz banera sagatavošanu. 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 20.15 

 

Sēdes vadītājs V. Puriņš ______________________________ 

Sēdes protokolists K. Apsēna _____________________________ 

 

 

 


