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LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS 

ALPĪNISMA KOMISIJAS SĒDE 

 

Laiks: 2022. gada 3. novembrī plkst. 19.00 

Vieta: ZOOM platforma 

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

AK) priekšsēdētājs V. Puriņš 

Protokolē: N. Hofmanis 

 

1. Sēdes dalībnieki 

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

1. Valdis Puriņš, LAS AK priekšsēdētājs 

2. Māra Vilciņa, LAS viceprezidente; 

3. Mārtiņš Bušs, LACA; 

4. Nauris Hofmanis, Remoss; 

5. Oļegs Silins, Traverss; 

6. Kaspars Vilks, BJC Daugmale. 

 

2. Darba kārtība 

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

kārtību tiek noteikts: 

1. Nepadarītais 2022. gadā (semināru organizācija, gada noslēguma pasākuma 

organizēšana, kāpienu datubāzes atjaunošana); 

2. 2023. gada sacensību kalendārs; 

3. Veicamie darbi 2023; 

4. Aldara tornis - informācija un veicamie darbi; 

5. Citi jautājumi. 

 

3. Sapulces diskusija 

1) V. Puriņš informē – atbilstoši gada sākumā nolemtajam, AK nepieciešams 

noorganizēt kādu semināru. 

K. Vilks – N. Hofmanis varētu novadīt semināru par jaunajiem alpīnisma tehnikas 

sacensību noteikumiem. Gan treneriem, gan sacensību dalībniekiem ir daudzi 

interesējoši jautājumi, kā arī būtu nepieciešams uzzināt galvenos jaunumus / 

izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo versiju. 

N. Hofmanis – K. Vilks varētu novadīt semināra ‘Inventāra inovācijas’ 2. daļu 

(saskaņā ar 26.01.2021. AK sēdes protokolu Nr. 1/2021), iepazīstinot dalībniekus ar 

iepriekš prezentēto inventāru praktiski, klātienē. 

Nolemts – organizēt 2 uzskaitītos seminārus, N. Hofmanim un K. Vilkam vienoties 

par semināru laikiem. 

M. Vilciņa informē – ir pārskaitīta nauda Gandram par gada noslēguma pasākuma 

organizēšanu (telpu, teritorijas īre), tomēr pasākums nav noorganizēts. 
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Nolemts – V. Puriņš izplāno alpīnisma gada noslēguma pasākumu, laiku, plānu un 

prezentē nākamajā AK sēdē. 

V. Puriņš informē – nepieciešams atsākt darbu pie alpīnisma kāpienu datubāzes 

atjaunošanas, kopš pavasara process ‘iesprūdis’. M. Bušs bija atradis programmētāju, 

kas iepriekš piekrita ar to nodarboties. 

Nolemts – M. Bušs sazinās ar programmētāju, lai noskaidrotu, vai cilvēks vēl ir 

ieinteresēts šajā procesā un vienotos par turpmākajām darbībām. 

2) V. Puriņš informē – līdz 15. novembrim katrai LAS komisijai nepieciešams LAS 

Valdei iesniegt 2023. gada sacensību plānu (tās jāsavada speciāli sagatavotā tabulā). 

Nolemts – M. Bušs nosūta vēstuli visiem alpīnisma tehnikas sacensību 

organizatoriem, apkopo plānotos pasākumus. N. Hofmanis ievada informāciju par 

sacensībām tabulā. 

3) V. Puriņš – nepieciešams domāt par alpīnisma kāpienu čempionāta organizēšanu. 

M. Vilciņa – šobrīd var tikai izsludināt un organizēt 2023. gada čempionātu. 

V. Puriņš – jādomā par čempionāta formātu, vai saglabāt esošo (atskaišu 

čempionātu), kam nav diez ko liela atsaucība, vai veidot ko modernāku. 

N. Hofmanis – piedāvā video filmu atskaites par kāpieniem. 

O. Silins – piedāvā saglabāt atskaites, tomēr samazināt iesniedzamās informācijas 

apjomu līdz 1-2 lapām. Norāda, ka, atsakoties no tradicionālajām atskaitēm, šis 

čempionāts paliek ļoti subjektīvs, balstīts uz kāpēju radošo pieeju prezentācijas / 

atskaites sagatavošanā neatkarīgi no formāta (video, foto, prezentācija u.c.). 

Nolemts – O. Silins līdz nākamai AK sēdei izdomā kā vienkāršot kāpienu atskaites. 

V. Puriņš – vēlētos redzēt vienu kopēju sacensību sistēmu, kur katras atsevišķās ir kā 

Latvijas kausa posms un gada beigās tām izveidojas kopvērtējums. K. Vilks jau 

iepriekš ir veidojis nolikuma melnrakstu šādam sacensību formātam. 

Nolemts – K. Vilks nosūta AK locekļiem nolikumu iepazīties uz nākamo AK sēdi. 

par kāpieniem. 

4) V. Puriņš informē – Aldara torņa atjaunošanas projektā tam ir paredzēta arī alpīnisma 

treniņu funkcija un vēstures ekspozīcijas izvietošanas, līdz ar to LAS un AK jāveic 

sekojoši darbi: sagatavot vēstures ekspozīciju (jau pieteikusies Ilona Gurtlava, 

LACA), izvietot drošināšanas āķus (notiek saskaņošana LAS valdē), izstrādāt torņa 

lietošanas / drošības / kāpšanas noteikumus izvietošanai uz informatīvā stenda (K. 

Vilks piesakās, ka viņam ir materiāli, kas sagatavoti BJC Daugmale kāpšanas zālei un 

Gandra brīvdabas kāpšanas tornim, O. Silins norāda, ka arī klubā Traverss ir 

izstrādāti kāpšanas sienas lietošanas noteikumi). 

Nolemts – K. Vilks sazinās ar Oļegu Mirošņiķovu (Traverss) par vienotu drošības 

noteikumu izstrādi Aldara torņa informatīvajam stendam. 

5) K. Vilks piedāvā izveidot atsevišķu Facebook / Instagram kontu AK lietošanai. 

N. Hofmanis norāda, ka jau ir kopējais LAS FB konts, bet pietrūkst informācijas, ko 

tajā ievietot. Biedriem jābūt aktīvākiem un jāsūta sava informācija komisiju 

vadītājiem. 

K. Vilks uzņemas izveidot un administrēt LAS Instagram kontu. 

Nolemts – V. Puriņš nākamajā Valdes sēdē vienojas par LAS Instagram konta 

izveidi. 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 20:00 

 

Sēdes vadītājs V. Puriņš ______________________________ 
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Sēdes protokolists N. Hofmanis _____________________________ 

 

 

 


