LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
ALPĪNISMA KOMISIJAS SĒDE

Laiks: 2022. gada 05. maijā plkst. 19.00
Vieta: ZOOM platforma
Sēdes vadītājs: Latvijas alpīnistu savienības (turpmāk LAS) Alpīnisma komisijas (turpmāk
AK) priekšsēdētājs V. Puriņš
Protokolē: K. Hofmane

1. Sēdes dalībnieki
Sēdē piedalās 4 dalībnieki, kuri visi pieslēgušies ZOOM tiešsaistes platformai:
1.
2.
3.
4.

Valdis Puriņš, LAS AK priekšsēdētājs;
Kristīne Hofmane, Remoss;
Mārtiņš Bušs, LACA
Oļegs Silins, Traverss.

2. Darba kārtība
Atbilstoši LAS AK priekšsēdētāja V. Puriņa izsūtītajai informācijai, par sapulces darba
kārtību tiek noteikts:
1. LAS AK organizētās sacensības Zelmas kauss 2022.
3. Sapulces diskusija
1) V. Puriņš informē par sastādīto tāmi Zelmas sacensībām:
- Ienākumi:
o LAS atbalsts – 638 EUR;
o Dalības maksa (aprēķināta uz 10 jauniešu komandām un 7-8
pieaugušo komandām);
o Traverss kluba atbalsts – pēc nepieciešamības, līdz 500 EUR.
- Izdevumi:
o Teritorijas nomas maksa – 300 EUR;
o Tiesnešu izmitināšana (aprēķinātas 2 naktis 20 cilvēkiem) – 400
EUR. O. Silins norāda, ka nakšņotāji būs mazāk, tādēļ šeit izdevumu
apmērs samazināsies. Jāpārrēķina uz 15 nakšņotājiem, bet precīzs
cilvēku skaits būs zināms nākamajā nedēļā, kad G. Logina būs
sagatavojusi tiesnešu sarakstu.
o Tiesnešu ēdināšana – pašreiz 720 EUR (12 EUR uz cilvēku). V.
Puriņš informē, ka sanāk dārgāk, nekā bija plānots. K. Hofmane
ierosina apzināt vēl citus ēdinātājus – turpat Baiļos vai painteresēties
Valmierā par ēdināšanas piegādi, ja Baiļu ēdināšana izmaksā dārgi.
Sapulces dalībnieki vienojas par 5 ēdienreizēm – sestdienā, 04.06. 3
ēdienreizes, bet svētdienā, 05.06. 2 ēdienreizes.
o Degviela apmaksa – 100 EUR. Šie izdevumi pēc nepieciešamības,
bet tāmē ir ierēķināti.
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2) O. Silins informē, ka ir uzrunājis Traverss kluba pārstāvi Margaritu par iespēju
būt sekretariātā visu dienu. Piekritusi būs atbildīgā sekretāre. Vienojas, ka šo
jautājumu izrunās nākamajā sapulcē, kad piedalīsies G. Meļķe, kura iepriekš
apņēmās apzināt iespējamos sekretariāta pārstāvjus.
3) V. Puriņš informē, ka ir uzrunāts video operators ar dronu. Visticamāk, sarunās
bez maksas.
4) O. Silins informē, ka ir uzrunāta fotogrāfe Nastja Vjaņina par iespēju fotografēt
pasākumu.
5) O. Silins informē, ka uz vietas sacensību norises dienā būs ārsts – NMPD
pārstāvis, ja tajos datumos nebūs ielikta maiņa darbā. Šo informāciju noskaidros
līdz nākamajai sapulces dienai.
6) V. Puriņš informē par balvām – tās nav izņemtas, tuvākajā laikā tiks noorganizēta
izņemšana.
7) K. Hofmane ierosina aktīvi izmantot sociālos tīklus pasākuma reklamēšanai gan
pirms sacensībām, gan sacensību dienā. Ierosina gan liekt publikācijas Facebook
izveidotajā pasākumā, gan sacensību dienās organizēt nelielu live tiešraidi no
distancēm. Vienojas, ka tiešraides vislabāk būtu organizēt uzreiz pēc komandu
startiem, plkst. 10.
8) O. Silins informē par ELKOR atbalstītāju – joprojām nav atbildes, parasti ilgi
domā.
9) V. Puriņš informē, ka Valmieras pašvaldība būtu gatava pasniegt prezenta balvas
uzvarētājiem, bet šo informāciju vēl precizēs. Papildus Valmieras pašvaldība ir
informējusi par 5 vietējiem uzņēmumiem, kurus var uzrunāt atbalsta
nodrošināšanai.
10) V. Puriņš norāda, ka tāme ir gatava, tuvākajā laikā pārsūtīs visiem AK biedriem.
11) O. Silins norāda, ka ir nosūtījis N. Hofmanim un K. Hofmanei soda lapas
pārbaudei. N. Hofmanis pārbaudīs līdz nākamajai sapulcei.
12) K. Hofmane norāda, ka nepieciešams nolikums krievu vai angļu valodās, lai
nosūtītu Lietuvas komandām. O. Silins apņemas sagatavot nolikumu krievu
valodā, K. Hofmane apņemas to nosūtīt Lietuvas pārstāvjiem.
13) V. Puriņš informē, ka ir sarunāta telts, projektors un ekrāns. Jautājums, vai būs
vieta un iespēja, kur to visu uzcelt. V. Puriņš iniciē ideju par vakara pasākumu ar
filmu, mūziku pēc sacensībām sestdienas vakarā. K. Hofmane norāda, ka
nepieciešams apzināt, cik daudz dalībnieku plāno palikt uz vakara pasākumu. To
varētu realizēt ar Facebook aptauju. M. Bušs un O. Silins atbalsta ideju.
14) V. Puriņš informē par iesūtītajiem komentāriem / jautājumiem no E. Šābļa, kas
būtu jāizdiskutē sacensību organizatoriem. Diskusija par iesūtītājiem
komentāriem:
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E. Šāblis norādījis, ka pašreizējie noteikumi ir nekvalitatīvi, daudz
problemātisku jautājumu. V. Puriņš informē, ka apņemas šo jautājumu
personīgi izrunāt ar E. Šābli, komisijas locekļi M. Bušs, O. Silins akceptē.
E. Šāblis norādījis, ka trūkst grupas starp iesācējiem un sportistiem..
Komisija diskutē, ka šogad sacensības tiek veidotas jaunā formātā ar mērķi
pārjaunot Zelmas sacensību norisi. Papildus pēc Covid laika tiek paredzēts
salīdzinoši mazāk komandu sacensībās, tādējādi vienīgā opcija pašreiz ir
veidot vienu grupu pieaugušajiem un vienu grupu jauniešiem. Komisija
piekrīt, ka nākotnē, saglabājot Zelmas kausa izcīņas sacensības, varētu
diskutēt par iespēju atgriezties pie vairākām grupām gan pieaugušajiem, gan
jauniešiem.
E. Šāblis norādījis, ka šobrīd nepastāv tiesnešu kvalifikācija. M. Bušs
papildina ka ar to jāsaprot situācija, ka uz doto brīdi formāli Latvijā nav
neviena tiesneša, jo nav tiesnešu kvalifikācijas saraksta. Komisijas locekļi
piekrīt, ka šī ir problēma, kas jārisina Alpīnisma komisijai tuvākajā laikā.
Komisija piekrīt, ka tas ir viens no turpmākajiem mērķiem tās darbībā.
E. Šāblis norādījis, ka Latvijas Čempionātā nevar būt situācija, kurā galvenais
tiesnesis nerunā valsts valodā. Komisija vienojas, ka visiem dalībniekiem tiks
nodrošināta informācija valsts valodā. Turklāt mērķis ir aicināt Lietuvas
komandas dalībai sacensībās, kur būs nepieciešams atsevišķs tulks no
latviešu uz krievu vai angļu valodām, bet šajā gadījumā Lietuvas komandām
būs iespēja nepieciešamības gadījumā pa tiešo komunicēt ar galveno tiesnesi.

Sēde tiek slēgta plkst. 19.50

Sēdes vadītājs V. Puriņš ______________________________
Sēdes protokolists K. Hofmane_____________________________
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