Latvijas Alpīnistu savienības
Alpīnisma komisijas
sēdes protokols Nr. 4/2020
Rīgā, 2020. gada 10. septembrī.
Alpīnisma komisijas sēdē piedalās: Edgars Šāblis, Oļegs Silins, Nauris Hofmanis,
Mihails Pietkevičs, Mārtiņš Bušs, Vilnis Bušs, Gundega Meļķe.
Sēdi vada: Edgars Šāblis
Protokolē: Nauris Hofmanis

Darba kārtība:
1. Latvijas alpīnisma čempionātu organizēšana un vadīšana;
2. Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumu pilnveidošana un uzturēšana, piedaloties sacensības
organizējošajiem klubiem;
3. Alpīnistu apmācības programmu pilnveidošana;
4. Alpīnisma un alpīnisma instruktoru semināru organizēšana un vadīšana, t.s. piesaistot
ārzemju speciālistus;
5. Alpīnisma sacensību tiesnešu kvalifikācija un sagatavošana, tiesnešu reģistra veidošana;
6. Alpīnisma atskaišu datu bāzes uzturēšana;
7. Nelaimes gadījumu kalnos analīze un apkopošana;
8. Vēlamie tikšanās laiki un vieta;
9. Komisijas sekretāre;
10. Plānotās alpīnisma tehnikas sacensības 2021. gadā;
11. LAS līdzekļu sadale;
12. Alpīnisma komisijas nolikuma jaunās redakcijas apspriešana.

1. Nolemj 2021. gada janvārī rīkot 2020. gada sezonas noslēguma pasākumu, izmainot
Latvijas Čempionāta alpīnismā apbalvošanas struktūru. Saistībā ar sagaidāmo nelielo
atskaišu skaitu O. Silins ierosina apbalvot dalībniekus dažādās nominācijās, nevis
tehniskajās klasēs – visi piekrīt. Atbildīgais M. Bušs.
2. Ir izveidota un LAS Valdes apstiprināta Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumu
izstrādes darba grupa. O. Silins piedāvā biedrības Traverss telpas, kur organizēt darba
grupas tikšanās.
E. Šāblis izvirza par Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumu izstrādes darba grupas
vadītāju N. Hofmani - visi piekrīt. 1. sanāksmē darba grupa pati vienojas par vadītāju.
3. E. Šāblim uzdots sazināties ar Oļegu Mirošņikovu, lai noskaidrotu par vienotu kritēriju
izveidi alpīnistu apmācību programmai.
4. E. Šāblis informē, ka pavasarī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ nav noticis neviens
seminārs.
Nolemj novembrī vai decembrī organizēt semināru alpīnisma instruktoriem par
alpīnisma inventāra aktualitātēm, jaunumiem.

5. E. Šāblis uzdod jaunajam Alpīnisma komisijas sastāvam līdz nākamajai sēdei iepazīties
ar dokumenta “Alpīnisma tehnikas komandu sacensību tiesnešu sertificēšanas kārtība”
projektu (izsūtīts e-pastā).
6. O. Silins ierosina, ka nepieciešams uzlabot LAS mājaslapu climbing.lv, tajā pievienojot
alpīnisma atskaišu datu bāzi. Tāpat būtu noderīga atsevišķa sadaļa, kurā iespējams
apskatīt visu sacensību rezultātu arhīvu par pēdējiem gadiem – visi piekrīt.
7. Nolemj, ka Alpīnisma komisija analizē nelaimes gadījumus, kas ir saistīti ar LAS
biedriem, Latvijas alpīnistiem, ceļotājiem un citiem kāpējiem, par kuru nelaimi ir zināms
LAS, kā arī jebkuru citu nelaimes gadījumu analīzi kalnos pēc pieprasījuma.
Nolemj veidot anonimizētu arhīvu LAS biedriem.
8. Vienojas, ka labākais laiks Alpīnisma komisijas sēdēm ir ceturtdienas vakari. Nākošā
Alpīnisma komisijas sēde nozīmēta 2020. gada 12. novembrī plkst. 18:00, Jēkabpils ielā
19A, Rīgā.
9. M. Pietkevičs informē, ka līdzšinējā sadarbība ar sekretāri Lienu Miķi ir pārtraukta,
nepieciešams atrast jaunu Alpīnisma komisijas sēžu protokolētāju. Nolemj, ka līdz 2020.
gada 10. novembrim biedri informē par iespēju piesaistīt sekretāri no savām
pārstāvētajām organizācijām.
10. Nolemj, ka līdz nākamajai Alpīnisma komisijas sēdei 2020. gada 12. novembrī biedriem
ir jāinformē par 2021. ieplānotajām sacensībām, lai varētu izveidot kopējo sacensību
plānu un to prezentēt pārējām LAS komisijām.
11. M. Pietkevičs informē, ka LAS ir saņēmusi papildus finansējumu 18 600 Eur apmērā,
par kuru sadali vēl jālemj LAS Valdei. Piedāvā tos sadalīt: LAS valdei grāmatveža
algošanai un climbing.lv mājaslapas uzlabošanai - 3600 Eur; katrai LAS komisijai
(Alpīnisms, Kāpšanas sports, Sporta tūrisms) - 5000 Eur, kurus tās pēc saviem ieskatiem
sadala biedriem sacensību organizēšanai un inventāra iegādei. Visi piekrīt.
12. E. Šāblis informē, ka LAS valde nav apstiprinājusi Alpīnisma komisijas nolikumu
tehniskā noformējuma dēļ. M. Pietkevičs informē, ka komisijas nolikumam nav jāatbilst
visām lietvedības prasībām, jo tas ir iekšējs dokuments. Nolemj pieņemt LAS Alpīnisma
komisijas nolikumu esošā redakcijā.
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