
1 
 

LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS 

ALPĪNISMA KOMISIJAS SĒDE 

 

Laiks: 2022. gada 28. aprīlī 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 5 dalībnieki, kuri visi pieslēgušies ZOOM tiešsaistes platformai: 

1. Valdis Puriņš, LAS AK priekšsēdētājs; 

2. Kristīne Hofmane, Remoss; 

3. Gundega Meļķe, BJC Daugmale; 

4. Oļegs Silins, Traverss; 

5. Gita Logina, LACA. 

 

2. Darba kārtība 

Atbilstoši LAS AK priekšsēdētāja V. Puriņa izsūtītajai informācijai, par sapulces darba 

kārtību tiek noteikts: 

1. Organizatoriskie jautājumi; 

2. LAS AK organizētās sacensības Zelmas kauss 2022.  

 

3. Sapulces diskusija 

1) Organizatoriskie jautājumi 

Alpīnisma komisijas (AK) nolikums. Iepriekš gatavojusi Aiga Rakevska, bet uz doto 

brīdi daudz kas neatbilst vai netiek realizēts no AK puses. Vajadzētu šo izrunāt, 

papildināt, koriģēt pēc vajadzības. 

 

2) Par 2022. gada Zelmas sacensībām 

V. Puriņš informē par paveikto līdz šim sacensību organizatoriskajā darbā: 

- ir rezervētas 20 tiesnešu vietas atpūtas kompleksā “Baiļi”, Valmierā; 

- Pirmdien, 02.05., ir plānota tikšanās ar Valmieras novada pārstāvjiem, lai izrunātu 

par iespējamo atbalstu un papildus finansējumu sacensībām; 

 

G. Meļķe informē par sarunu ar BJC Daugmale direktoru E. Šābli:  

- Uz doto brīdi BJC Daugmale nav skaidri darāmie darbi sacensību organizēšanā. 

Tādējādi nevar nodrošināt tiesnešu komandējumu sagatavošanu, jo nepastāv arī 

vienota tiesnešu saraksta. Tas norāda uz problemātiku nodrošināt tiesnešus otrās 

dienas distancēm jauniešu komandām. G. Meļķe izsaka lūgumu, ka vajadzētu 3 

distancēm aptuveni 10-14 tiesnešus.  

 

O. Silins: 3-4 tiesnešus uz otro dienu jauniešu komandām varēs nodrošināt Traverss 

klubs. Sestdienas sacensībām pieaugušo komandām visus tiesnešus nodrošinās 

Traverss.  
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Organizatoriskie jautājumi, kuri jānodrošina līdz sacensību norises dienai, un atbildīgās 

personas pēc savstarpējās vienošanās: 

1. Sekretariāts – piedāvājums uzrunāt Gundegu Skagali, atbildīgā: Gita Logina; 

2. Pieaugušo komandu distances – gatavo Oļegs Silins (Traverss); 

3. Jauniešu komandu distances – gatavo Gundega Meļķe (BJC Daugmale); 

4. Tiesnešu apzināšana, kopīga saraksta sagatavošana – atbildīgā Gita Logina. 

Problemātika ar tiesnešu ceļa izdevumu nodrošināšanu. Alternatīvu piedāvā V. 

Puriņš, organizējot kopīgu transportu tiesnešiem uz sacensību vietu. O. Silins 

Traverss tiesnešus nogādās personīgi. 

5. Medicīnas personāla nodrošināšana – Oļegs Silins uzrunās sev zinošu ārstu no 

Traverss kluba, kurš varētu būt uz vietas sacensību dienā. Alternatīvi – Gundega 

Meļķe apjautās BJC Daugmale medmāsu par iespēju būt klāt sacensību norises 

vietā. K. Hofmane ierosināja painformēt pašvaldību un NMPD par lielām 

sacensībām atpūtas kompleksā “Baiļi” (alternatīvi, ja nepieciešams).  

6. Balvu sadale – atbildīgs V. Puriņš. Balvas ir sagādātas, bet jāizņem un jāizplāno, 

kurai vietai kāda balva tiks pasniegta.  

7. Diplomi, kausi, medaļas – atbildīgs Traverss klubs, O. Silins (gatavo Juta no 

Traverss). Uz doto brīdi ir pasūtīts lielais kauss pieaugušo uzvarētāju komandai. 

Jautājums par jauniešu komandu – O. Silins apjautāsies, vai pietiek finansējums 

maza kausa izveidei jauniešu uzvarētāju komandai. Ja nē, uz šo gadu vienojas atstāt 

veco C klases kausu, kas, visticamāk, pašreiz atrodas pie BJC Daugmale 

(jānoskaidro atrašanās vieta).   

8. Fotogrāfs, videogrāfs – atbildīgais V. Puriņš.  

9. Atbalstītāji – O. Silins uzrunājis kā atbalstītāju ELKOR, bet uz doto brīdi vēl nav 

atbildes. V. Puriņš uzrunās uzņēmumu ALDARIS par bezalkoholisko dzērienu kā 

atbalstītāju prezenta dāvanu nodrošināšanu; 

10. Sacensību tāme – atbildīgais V. Puriņš, sagatavos aptuveno sacensību tāmi pēc 

iespējamiem komandu skaitiem. Pašreiz budžetu sastāda LAS finansējums EUR 

600,00 apmērā, Traverss klubs pievienotie līdzekļi, dalības maksas. Iespējams, tiks 

saņemts atbalstītāju – Valmieras novada – līdzfinansējums.  

11. Soda lapu sagatavošana – O. Silins atsūtīs N. Hofmanim un K. Hofmanei 

pārbaudei to soda lapu, kas tika izmantota Romanova kausā un kas izveidota, 

pamatojoties uz jaunajiem LAS noteikumiem. 

12. Komandu reģistrācija – reģistrācija sāksies 16. maijā Traverss lapā, tiks 

papildināts links par reģistrāciju. Par komandu reģistrācijas apkopojumu atbild V. 

Stepanovs, O. Silins (Traverss).  

13. Citi jautājumi – K. Hofmane iesaka aktīvi izmantot sociālajā tīklā Facebook 

publicēto Zelmas sacensību event (pasākumu), publicējot aktuālo informāciju par 

sacensībām, reģistrāciju, balvām utt. Iesaka apzināt Lietuvas komandas, tostarp, 

sagatavot nolikumu angļu vai krievu valodās un izsūtīt Lietuvas pārstāvjiem gan 

jauniešu vecuma grupā, gan pieaugušajos.  

 

Sēde tiek slēgta plkst. 19.55 

Sēdes vadītājs V. Puriņš ______________________________ 

Sēdes protokolists K. Hofmane_____________________________ 


