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LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS 

ALPĪNISMA KOMISIJAS SĒDE 

 

Laiks: 2022. gada 16. jūnijā 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 9 dalībnieki, kuri visi pieslēgušies ZOOM tiešsaistes platformai: 

1. Valdis Puriņš, LAS AK priekšsēdētājs; 

2. Kristīne Hofmane, Remoss; 

3. Nauris Hofmanis, Remoss; 

4. Mārtiņš Bušs, LACA; 

5. Oļegs Silins, Traverss; 

6. Gundega Meļķe; 

7. Gita Logina, LAK; 

8. Kaspars Vilks, BJC Daugmale; 

9. Māra Vilciņa. 

 

2. Darba kārtība 

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

kārtību tiek noteikts - LAS AK organizētās sacensības Zelmas kauss 2022.  

3.  Diskusija par LAS AK organizētajām sacensībām “Zelmas kauss 2022” 

1. Valdis P. – Izsaka viedokli par aizvadītajām sacensībām. Uzskata, ka labi, ka 

sacensības tika uzrīkotas. Gribētu diskusiju, kā uzlabot, padarīt labākas sacensības. Par 

tiesnešu darbu – uzsver, ka jādomā, kā uzlabot tiesnešu darbu un zināšanas. Jādomā arī par 

dalībnieku piesaistīšanu. Ir informēts, ka šogad nepiedalījās daļa amatieru, jo nebija 

sadalītas distances starp sportistiem un amatieriem.  

 

2. Gundega M. – Izsaka viedoklis par aizvadītajām sacensībām. Uzsver nozīmi, ka 

sacensībās bija daudz dalībnieku. Jādomā par to, kā sadalīt komandas grupās (profesionāļi 

un amatieri). Tiesnešu piesaiste, vairāk distances, varbūt vienkāršākas distances priekš 

amatieriem. Bet paši sevi varam apsveikt, ka sacensības vispār notika.  

 

3. Nauris H. – Izsaka viedokli par aizvadītajām sacensībām. Uzskata, ka priekš LČ bija 

par maz distances. Ja šādā formātā organizē sacensības bez fināla, tad būtu jābūt vismaz 6-

7 distancēm. Par tiesnešiem ir jādomā, lai tie būtu kompetenti. Varbūt jārīko kursi vai 

diskusijas par tiesāšanu 

 

4. Valdis P. – Vai Remoss būtu gatavi rīkot tiesnešu kvalifikācijas kursus?  
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Nauris H. – Būtu jāpadomā, kā to realizēt. Sagatavos melnrakstu līdz nākamajai reizei, 

kas tādā apmācību kursā varētu būt iekļauts.  

Gundega M. – Jābūt dokumentāli fiksētam, ko mēs sagaidām no tiesnešu kvalifikācijas.  

Valdis P. – varētu katrs darīt savu darbu un uzņemties atbildības (tiesnešu kvalifikācija, 

kāpienu uzskaite, sacensību organizēšana).  

Gita L. – tiesneši ikdienā nepraktizē sacensībās, bet dodas kalnos. Ir aizmirsuši 

noteikumus, līdz ar to vajadzētu praktiskas mācības.  

Kristīne H. – problemātika ir ar to, ka netika noorganizēts no AK puses seminārs par 

jaunajiem noteikumiem. Šobrīd ir situācija, kurā daļa balstās uz vecajiem noteikumiem, 

daļa uz jaunajiem noteikumiem. Gita L. piekrīt. 

Valdis P. – Nauris varētu padomāt, vai ir gatavs organizēt šī virziena bīdīšanu. Tad 

varētu tikt organizēta sapulce, lai saprastu, kas būtu jāgatavo programmā par 

kvalifikācijas mācībām tiesnešiem.  

Nauris H. – līdz nākamai sapulcei izplānos programmu.  

5. Valdis P. – Vai Mārtiņš B. ir gatavs virzīt kāpienu reģistru? 

Mārtiņš B. – šobrīd ir process apstājies, bet turpinās darbu.  

6. Valdis P. – Kas ar sacensību organizēšanu? Vai katrs klubs dara individuāli vai 

centralizēti? (Piedāvā noteikt vienu atbildīgo sacensību organizatoriskajā darbā). 

Gundega M., Gita L. – Katrs klubs atbild par sevi un savām organizētajām sacensībām.  

7. Valdis P. – vajadzētu veidot Baltijas līmeņa sadarbību. Kaspars bija Igaunijas sacensībās. 

Ir vienojies ar Kasparu, ka situācija ar Latvijas nosaukuma izmantošanu vairs neatkārtosies 

un ka saukt sevi par Latvijas izlasi var tikai ar valdes lēmumu.  

Māra V. – Jābūt kritērijiem, pēc kādiem nosaka izlasi.  

Gundega M. – Jābūt izstrādātai dokumentācijai. Turklāt šobrīd nav tāda līmeņa 

sacensības, lai organizētu Latvijas izlases pārstāvību.  

Valdis P. – pagaidām paliek pie vienošanās, ka jābūt LAS apstiprinājumam. Tad, kad 

būs sacensības, kurās piedalīsies izlase, tad varēs diskutēt.  

Kristīne H. – pauž viedokli, ka ir jau organizētas Baltijas līmeņa sacensības Lietuvā.  

Valdis P. – vai kāds būtu gatavs un gribētu virzīt Baltijas čempionāta organizēšanu?  

Gita L. – Kas tur notiek čempionātā? Ir piedalījusies pirms vairākiem gadiem citu 

valstu organizētos Baltijas čempionātos. 

Kristīne H. – vispirms jāuzorganizē Latvijā augsta līmeņa sacensības un tikai varam 

domāt par starptautiska līmeņa sacensību organizēšanu. Šobrīd AK nevaram konkurēt 

ar Lietuvas līmeņa sacensībām. Par sacensību popularizēšanu būtu jādomā AK, nevis 

individuāli klubiem.  

 

8. Valdis P. – Ierosina, ka, ja klubs uzzina par kādām sacensībām, tad klubs informē AK 

un tā publicē informāciju Facebook un LAS mājaslapā, lai tā būtu zināma citiem klubiem. 

Kaspars V. – atbalsta šādu ieteikumu.  

Valdis P. – ieliks Kaspara sūtītos komentārus kopīgajā mapē. Katram jāpieraksta savi 

komentāri un jāizdiskutē. Nākamā tikšanās reize – nākamās nedēļas otrdienā (21.06). 

Nosūtīs saiti uz kopīgoto dokumentu, kur ir visi rakstiskie dokumenti.  

Kristīne H. – norāda, ka visa informācija par Lietuvas sacensībām ir visiem pieejama 

un zināma Facebook sociālajā platformā. Atsevišķi nolikumi uz sacensībām tiek sūtīti 

ļoti reti. 

 

9. Mārtiņš B. – Diskusija par to, kādēļ dalībnieku reģistrā ir nepieciešami personas kodi.  

Valdis P. – Tas nepieciešams dalībnieku reģistrācijai.  
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Māra V. – sportistu reģistram vajag dzimšanas gadu. Iekšējā reģistrā vajag personas 

kodu, kas pieejams tikai valdei.  

Kristīne H. – šobrīd ir nepareizi ar šo datu apkopošanu. Risinājums – tikai dzimšanas 

gadi. Turklāt šī informācija nedrīkst būt publiski pieejama pilnīgi visiem AK 

pārstāvjiem. 

Māra V. – piekrīt, ka bez personas kodiem, tikai dzimšanas gadi tiek apkopoti 

dalībnieku reģistrā.  

Valdis P. –organizēs, dalībnieku reģistrā ir tikai dzimšanas gadi. Sportistu pilnos datus 

nosūtīs LAS valdei. Remoss atsūta komandas dalībnieku dzimšanas gadus.  

 

10. Kaspars V. – piekrīt, ka nepieciešams sakārtot Latvijas sacensību sistēmu. Esot nosūtījis 

apkopojumu pēc Romanova kausa, kā popularizēt sacensības un veidot sacensību reitingu 

Latvijā.  

Valdis P. – Vai Kaspars ir gatavs organizēt šo reitingu izveidi Latvijā? 

Kaspars V. – ir gatavs sazināties ar visiem aktīvajiem klubiem (Traverss, Remoss, 

Daugmale). Otrkārt, labprāt sastādītu Google kalendāru, kurā tiek iekļautas sacensības 

gan no LV, LT, EST.  

Valdis P. – atbalsta ideju, lai sasinhronizētu sacensības Latvijā un ārpus.  

 

11. Citi jautājumi: 

Gita L. – noteikti vajag iepirkt trīs valstu karogus, lai visi ir vienāda izmēra.  

Valdis P. – vai no Traversa var dabūt pieteikumus ar dalībniekiem, kas piedalījušies 

Romanova kausā. Rezultāti ir mājaslapā. Nepieciešams priekš dalībnieku reģistra. 

Gundega M. – katrs klubs apkopo savu informāciju un iesniedz gada noslēgumā. Lai 

katrs klubs seko līdzi.  

Māra V. – vajadzētu pēc katrām sacensībām likt sarakstā.  

Valdis P. – būtu labi, ja taisītu dalībnieku sarakstu un vienā dokumentā liktu visus 

sacensību dalībniekus.  

Mārtiņš B. – klubiem ir pienākums iesniegt LAS atskaiti. Faktiski dati jau ir, tikai vajag 

to visu apkopot kopā.  

Valdis P. – vajag vienu cilvēku, kas organizē sacensību dalībnieku apkopošanu. 

Gundega M. – uzņemas šo uzdevumu apkopot dalībnieku reģistru.  

 

5. Kopsavilkums par sadalītajiem pienākumiem:  

- Nauris H. - atbildīgais par tiesnešu apmācību. Līdz nākamajai sapulcei sagatavo 

melnrakstu, kā varētu organizēt tiesnešu apmācību; 

- Kristīne H. - nākamajā sapulcē prezentē tiesnešu sarakstu; 

- Mārtiņš B. - atbildīgais par darbu pie kāpienu reģistra izveides; 

- Valdis P. - sakārto pašreizējo dalībnieku reģistru, izņemot no tā dalībnieku personas 

kodus un atstājot tikai dzimšanas gadus. Pilnos datus nosūta LAS valdei.  

- Gita L. – organizē darbu, lai AK iepirktu 3 vienāda izmēra Latvijas, Lietuvas un 

Igaunijas karogus; 

- Kaspars V. – atbildīgais par diskusijas organizēšanu ar citiem klubiem par sacensību 

reitinga izveidi Latvijā un sacensību popularizēšanu; 

- Gundega M. – atbildīgā par dalībnieku reģistra izveidi un apkopošanu. 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 20.00 

Sēdes vadītājs V. Puriņš ______________   Sēdes protokolists K. Hofmane______________ 


