
Latvijas Alpīnistu savienības 

Alpīnisma komisijas 

sēdes protokols Nr. 2/2021 

 

 Rīgā, 2021. gada 16. februārī. 

Alpīnisma komisijas sēdē piedalās: Edgars Šāblis, Gundega Meļķe, Mihails 

Pietkevičs, Māra Vilciņa, Oļegs Silins, Mārtiņš Bušs, Nauris Hofmanis, Normunds 

Reinbergs. 

Sēdi vada: Edgars Šāblis 

Protokolē: Nauris Hofmanis 

 

Darba kārtība: 

1. AK stratēģija 2021.-2024.g. 

2. Alpīnisma tiesnešu sertifikācija. 

3. Iesācēju apmācības programma. 

4. Kaukāza pārejas. Informē O.Silins. 

5. Latvijas čempionāta nolikums 2021. 

6. Kāpienu datu bāze, alpīnistu grāmatiņas. 

7. Kalnos kāpšanas noteikumi. 

8. Darbu sadale komisijai. 

9. Instruktoru apmācība (jaunu). 

10. Sporta klašu piešķiršanas komisija. 

11. Sekretārs komisijai. 

12. Info par kopsapulci. 

13. Dažādi jautājumi. 

14. Nākamā  AK sēde. 

 

1. E. Šāblis informē - savus ieteikumus AK stratēģijai 2021.-2024. gadam iesnieguši: G. 

Meļķe, M. Pietkevičs, M. Vilciņa un E. Šāblis. 

M. Vilciņa informē - ir sagatavots informatīvs materiāls par to, kā nepieciešams pareizi 

sagatavot nākotnes plānu stratēģiju, tiks izsūtīts drīzumā. 

Nolemts: Visus iesūtītos piedāvājumus apkopot atbilstoši informatīvā materiāla sagatavei un 

apspriest turpmākajās sēdēs. 

2. E. Šāblis informē - savus ieteikumus par Tiesnešu sertifikācijas noteikumiem neviens nav 

iesūtījis – nav ko apspriest. 

N. Reinbergs – iepriekš ir iesūtījis savus ieteikumus, taču tie šobrīd nav iekļauti. 

O. Silins – bez papildu motivācijas nevarēs piesaistīt nevienu no šī brīža brīvprātīgajiem 

tiesnešiem, lai tie censtos sakārtot sertifikācijas papīrus, kārtotu kādas ieskaites. 

Nolemts: AK biedriem iesūtīt konkrētus ieteikumus par to, ko nepieciešams izmainīt. 

3. E. Šāblis informē - M. Pietkevičs un Oļegs Mirošņikovs ir uzsākuši darbu pie Alpīnisma 

iesācēju apmācību programmas izstrādes. 

4. O. Silins informē, ka šobrīd notiek Kaukāza kalnu pāreju klasifikācija un jautā vai kādam ir 

informācija par pāreju Рижан в Саудорском хребте. 



No klātesošajiem neviens nezina.  

N. Reinbergs informē – pēc pārvākšanās no tūrisma kluba vēsturiskais pārgājienu / kāpienu 

atskaišu arhīvs visdrīzāk ir zudis. Informācija meklējama pie A. Kozicka. 

5. E. Šāblis informē - nepieciešams pieņemt šī gada Latvijas alpīnisma čempionāta nolikumu, 

tomēr pagaidām nav skaidrības vai būs iespējams doties ārpus Latvijas, veikt kāpienus. 

N. Reinbergs izsakās - nepieciešams apdomāt par čempionāta nepieciešamību, esošais 

pasākums nav atbilstošs mūsdienām. Varbūt nerīkot nemaz. 

O. Silins izsakās - varbūt nav nepieciešams rīkot, ja tik maz dalībnieku. 

Nolemts: līdz nākamajai sanāksmei izdomāt kā popularizēt alpīnisma čempionātu, vai to 

rīkot. 

6. E. Šāblis informē – biedriem aktīvāk jāreģistrē savi kāpieni kāpienu datubāzē. Pie O. 

Mirošņikova atrodas jaunās sagatavotās alpīnistu grāmatiņas, tiks sagatavota informācija par 

to iegādi un nepieciešamību publicēšanai LAS mājaslapā. 

7. E. Šāblis informē - savus ieteikumus par Kalnos kāpšanas noteikumiem neviens nav iesūtījis 

– nav ko apspriest. 

N. Reinbergs izsakās – varbūt nepieciešams izveidot rekomendācijas sabiedrībai par kāpšanu 

kalnos. Piemēram, par grupas vadītāja izvēli, noteikumiem konkrētās valstīs utml. 

O. Silins izsakās – noteikumu izpildi neviens nekontrolē, atbilstošāk tos būtu saukt par 

rekomendācijām. 

Nolemts: AK biedriem iesūtīt konkrētus ieteikumus par to, ko nepieciešams izmainīt, par 

kādiem jautājumiem varētu / vajadzētu informēt ieinteresētos alpīnistus. 

8. Nolemts: G. Meļķe izskatīs tiesnešu sertifikācijas noteikumus, pielāgos saskaņoti ar 

Kāpšanas sporta komisiju. M. Bušs apzinās tiesnešus, kuri ir tiesājuši sacensības. 

9. E. Šāblis informē - nepieciešams nosūtīt alpīnistus mācīties par instruktoriem. 

N. Reinbergs izsakās - mēs paši sagatavot instruktorus nevaram, viņiem jāmācās ārzemēs. 

N. Hofmanis – vai LAS ir nepieciešami instruktori, ja tā nenodarbojas ar apmācību? 

10. E.Šāblis informē – no AK Sporta klašu piešķiršanas komisijas izstājies V. Bušs, 

nepieciešams apstiprināt jaunu komisijas locekli, izvirza O.Mirošņikovu. Visi piekrīt. 

Nolemts: Sporta klašu piešķiršanas komisija turpmāk darbojas sekojošā sastāvā: E. Šāblis, 

O. Mirošņikovs, M. Pietkevičs. 

11. E. Šāblis informē – AK nepieciešams sēžu  protokolētājs. Jautā, ko komisijas biedri varētu 

izvirzīt no savām organizācijām. Neviens piedāvājumus neizsaka, līdz nākamai sanāksmei 

apdomās ko piesaistīt. Ja nebūs atsevišķa protokolētāja, šos pienākumus uzņemsies 

komisijas biedri uz maiņām. 

12. E. Šāblis informē – LAS biedru pilnsapulce norisināsies 2021. gada 30. martā plkst. 18:00 

attālināti Zoom platformā. 

13. O.Silins informē, ka nepieciešams alpīnismam piesaistīt alpīnismam papildus finansējumu – 

galvenokārt privātos sponsorus. 

14. Nākamā AK sēde atbilstoši LAS kalendāram norisināsies 2021. gada 16. martā. 

 

 

Sēdes vadītājs E. Šāblis 

 

Protokolists N. Hofmanis 


