
Latvijas Alpīnistu savienības 

Alpīnisma komisijas 

sēdes protokols Nr. 3/2021 

 

Attālināti, Zoom platforma, 2021. gada 16. martā, 18:00-20:20. 

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. Informē M. Vilciņa. 

2. Alpīnisma tiesnešu sertifikācija - G. Meļķe. 

3. Tiesnešu saraksti - M.Bušs. 

4. Iesācēju apmācības programma - M. Pietkevičs. 

5. Kāpienu datu bāze, alpīnistu grāmatiņas - E. Šāblis. 

6. Ieteikumi līdzekļu sadalei - ieteikumi no AK komisijas. 

7. Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumi - N. Hofmanis. 

8. Informācija par kopsapulci -  M. Vilciņa. 

9. Dažādi jautājumi.  

10. Nākamā AK sēde.  

 

1. M. Vilciņa informē par stratēģijas izstrādes principiem, veicamajiem soļiem. Nepieciešams 

sākt ar esošās situācijas SVID analīzi. Piemēram, sporta tūrisma komisija uz SVID analīzi 

uzaicināja visas iesaistītās organizācijas – katram bija iespēja izteikties. 

Nolemts: E. Šāblis organizē, izsūta uzaicinājumus visiem ar alpīnismu saistītajiem LAS 

biedriem un citiem interesentiem uz diskusiju par esošo situāciju Latvijas alpīnismā (SVID). 

Norise attālināti Zoom platformā, 7.04.2021. plkst. 18:30. 

2. G. Meļķe informē – ir iepazinusies ar noteikumiem, tomēr līdz šim nekas nav darīts. 

E. Šāblis – lai arī LAS ir plānoti kopēji tiesnešu sertifikācijas noteikumi, iesākumā katrai 

komisijai atsevišķi jāsaprot savas specifiskās prasības. 

G. Meļķei – nosūtīt KSK un STK šī brīža AK tiesnešu sertifikācijas noteikumus. 

N. Hofmanis – kādēļ vajadzīgi šie noteikumi, ja tas mums sarežģī gan sacensību 

organizēšanu, gan arī to izstrāde ir papildus apgrūtinājums. Neviens mums to neprasa darīt. 

E. Šāblis – tas LAS palīdzētu izskatīties labāk, nopietnākiem – organizācijai ir sertificēti 

sava sporta veida tiesneši. Arī atskaitēs to var pieminēt. 

M. Pietkevičs – tas noteikti nenāktu par sliktu, jo nākotnē visai ticams, ka katram atzītajam 

sporta veidam tiks pieprasīti arī sertificēti tiesneši – būsim gatavi. 



3. M. Bušs informē – darbs notiek. Tiek apzināti cilvēki, kas pēdējos gados tiesājuši 

sacensības, viņus aptaujā par tehnisko zināšanu līmeni un iepriekšējo pieredzi. Šī informācija 

tiek apkopota. 

4. M. Pietkevičs – ir ievākta informācija no klubiem, kas Latvijā nodarbojas ar jauno alpīnistu 

apmācību, kā arī no dažādiem citiem avotiem (instruktoru apmācības u.c.). Šobrīd tā tiek 

apkopota – veidots vienots materiāls. Visticamāk, ka uz nākamo sēdi varēs iepazīstināt. 

5. E. Šāblis informē – lēnām notiek kāpienu datubāzes papildināšana. 

M. Bušs izsakās – kāpienu datubāzei šādā formātā nav nekādas praktiskas nozīmes, jo var 

redzēt tikai to, kur kāds ir uzkāpis, bet par šo kāpienu nav nekādas informācijas. Datubāzi 

būtu nepieciešams papildināt ar vēl divām ailēm: dažas rindkopas teksta par kāpienu / 

maršrutu, kā arī maršruta attēlu / shēmu. M. Pietkevičs un N. Hofmanis piekrīt – 

nepieciešami uzlabojumi. 

E. Šāblis – nepieciešams pievienot kāpēju kontaktinformāciju, lai var sazvanīt kādu un 

pajautāt interesējošo informāciju par konkrēto maršrutu, kāpienu. 

M. Vilciņa, M. Bušs – to nedrīkst darīt – personas datu aizsardzība. 

E. Šāblis informē – alpīnistu grāmatiņas ir nodotas glabāšanā M. Vilciņai. 

6. E. Šāblis – piedāvā pievienot papildus punktu kritērijos par sacensību norisi ārpus Rīgas. 

N. Reinbergs – kritēriji jau ir apspriesti un apstiprināti iepriekšējā LAS Valdes sēdē. Šobrīd 

ir aktuāls jautājums par 2021. g. saņemtā finansējuma sadalījumu ņemot vērā, ka vairākas 

2020.gadā daļa sacensību nenotika, tās  jau nav notikušas 2021.gadā un visticamāk arī 

nenotiks, un daāl ir saņēmusi finansējumu no COVID naudām. 

N. Hofmanis – informē par to kāds piedāvājums bija no STK. 

Nolemts: biedri apspriežas ar savām organizācijām par piedāvājumiem un līdz 22.03 

pēcpusdienai tos iesūta E. Šāblim. 

7. N. Hofmanis informē – alpīnisma tehnikas sacensību noteikumu izstrādes darba grupa 25.02. 

pabeidza un apstiprināja gatavo noteikumu variantu. 02.03. tas tika izsūtīts AK iepazīties. 

Piedāvā apstiprināt noteikumus un virzīt LAS Valdei. 

E. Šāblis – noteikumi ir izskatīti, tajos ir dažas nepilnības, kuras būs nepieciešams labot. 

Tāpat noteikumi ir izsūtīti arī citiem sacensību tiesnešiem un dalībniekiem, lai viņi sniegtu 

savu viedokli līdz 26.03. 

Nolemts: rīkot atsevišķu sanāksmi noteikumu labojumu apspriedei 01.04. Līdz 26.03. E. 

Šāblis saņems ieteikumus no citiem, nodos N. Hofmanim, kurš tos apkopos un prezentēs AK 

noteikumu apspriedes sēdē 01.04. 

8. M. Vilciņa informē – 30.03. plkst. 18:00 attālināti Zoom platformā notiks LAS pilnsapulce, 

visi laipni aicināti piedalīties. Uzaicinājumi biedriem ir izsūtīti. 



M. Pietkevičs – ņemot vērā, ka LAS pilnsapulcē ir paredzētas LAS Valdes locekļa (AK 

vadītāja) vēlēšanas, piedāvā no AK izvirzīt līdzšinējo vadītāju E. Šābli. 

N. Reinbergs – informē, ka no kluba Traverss ir izvirzīts kandidāts Valdis Puriņš. 

Diskusijas. Balsojums: Par – 4, pret – 2, atturas – 1. 

Nolemts: AK uz LAS pilnsapulci Valdes locekļa (AK vadītāja) amatam virza E. Šābli. 

9. Citi jautājumi 

a. E. Šāblis informē – 10.03. attālināti norisinājās seminārs “Inventāra inovācijas”, ko 

apmeklēja ~70 klausītāju, lektors Kaspars Vilks. Atsauksmes no klausītājiem ir pozitīvas. 

M. Vilciņa – citās reizēs nepieciešams pārdomāt atbilstošāku semināra nosaukumu. 

N. Hofmanis – diemžēl seminārā demonstrēja 2 ražotāju inventāru, kas neatbilst inovācijām, 

bet drīzāk līdzinās konkrētu produktu reklāmai. Vai tas būtu jāapmaksā no LAS budžeta? 

N. Reinbergs – LAS vajadzētu uzrunāt inventāra izplatītājus un organizēt seminārus 

sadarbībā ar tiem, tādejādi LAS šie semināri izmaksātu mazāk, jo pretēji notikušajam mums 

šis inventārs nebūtu jāiegādājas. 

N. Hofmanis – piedāvā uz nākamo semināru aicināt citu zīmolu pārstāvjus, lai klausītāji gūtu 

priekšstatu par visu tirgu pieejamo inventāru un tā iespējām. 

b. E. Šāblis informē – līdz šim neviens nav iesūtījis informāciju, ko nepieciešams izvietot LAS 

mājaslapā saistībā ar klubu piedāvātajām iespējām trenēties alpīnismā, termiņš 26.04. 

10. Nākamā AK sēde atbilstoši LAS kalendāram norisināsies 2021. gada 20. aprīlī. 

 

 

Sēdes vadītājs E. Šāblis 

 

Protokolists N. Hofmanis 


