
Latvijas Alpīnistu savienības 

Alpīnisma komisijas 

sēdes protokols Nr. 4/2021 

 

Attālināti, Zoom platforma, 2021. gada 20. aprīlī, 18:00-19:30. 

Alpīnisma komisijas sēdē piedalās: Valdis Puriņš, Māra Vilciņa, Gundega Meļķe, 

Mihails Pietkevičs, Mārtiņš Bušs, Oļegs Silins, Nauris Hofmanis. 

Sēdi vada: Valdis Puriņš 

Protokolē: Nauris Hofmanis 

 

Darba kārtība: 

1. 5000 eur Covid-19 seku mazināšanas finansējuma izlietojums. 

2. Citi jautājumi.  

3. Nākamā AK sēde.  

 

1. V. Puriņš informē – Covid-19 seku mazināšanai piešķirtais finansējums 5000eur apmērā ir 

jāizlieto līdz jūnija beigām, tādēļ, balstoties uz pašreizējo situāciju, ka sacensības kam tas 

piešķirts nevar notikt, ir nepieciešams to pārdalīt citām pozīcijām. 

V. Puriņš – vai klubi idejas līmenī piekrīt apvienot sadalīto finansējumu un tērēt to kopējam 

AK mērķim?   Visi par. 

V. Puriņš – biedrībai Remoss finansējums izmaksāts jau gada sākumā, tādēļ šobrīd faktiski 

atliek 4000 eur. Jautājums vai to varētu kādā mērā atgriezt AK lietošanā? 

N. Hofmanis – mums sacensības ir plānots aizvadīt, kad tas būs iespējams, finansējums jau 

daļēji ir iztērēts. 

M. Pietkevičs – mēs arī plānojam aizvadīt visas kalendārajā plānā ierakstītās sacensības, 

tādēļ finanšu atgriešanai jābūt kopējai no visiem klubiem. 

N. Hofmanis – itkā varam atdot visu piešķirto finansējumu. 

 Par finansējuma tērēšanu: 

M. Vilciņa -  ja AK izstrādā apmācību programmas, to reģistrēšanai un licensēšanai 

nepieciešams finansējums, ap 50 eur. 

M. Bušs – finansējums, lai uzlabotu apstākļus alpīnisma treniņu vietu infrastruktūras 

uzlabošanā, piemēram, Slokas dzirnavu tornis. 

V. Puriņš – noskaidros no Kristapa Liepiņa informāciju par torņa īpašniekiem. 

M. Pietkevičs – inventārs sacensību tiesnešu kopīgam vizuālajam tēlam un drošībai (jakas / 

vestes / krekli, ķiveres). 

N. Hofmanis – atbalsts sportiskam / izglītojošam braucienam uz ārzemēm. 



V. Puriņš – nepieciešams domāt par kritērijiem pēc kādiem piešķirt, kāds būtu publicitātes 

plāns. Šobrīd 2 mēnešu laikā visticamāk to būtu grūti paspēt noorganizēt. 

O. Silins – inventārs drošai distanču ierīkošanai organizējot sacensības. 

N. Hofmanis – kopīgi iegādāto inventāru visi klubi neizmantotu samērīgi līdzīgi, jo, 

piemēram, Traverss un Remoss rīko sacensības 1x gadā, kamēr Daugmale un LACA katra 

vismaz 4-6x gadā. Tātad faktiski no AK naudas tiek iegādāts inventārs šo divu klubu 

vajadzībām. 

Nolemts: 

Iegādāties sacensību distanču ierīkošanai nepieciešamo inventāru. 

N. Hofmanim līdz 25.04. izveidot nepieciešamā inventāra sarakstu. Turpmāka apspriede par 

daudzumu un konkrētiem produktiem un piegadātājiem norisinās WhatsApp lietotnē LAS 

AK grupā, lai nodrošinātu operatīvāku lēmumu pieņemšanu. 

O. Silinam, kas saraksts gatavs, apzināt inventāra piegādātājus / veikt cenu aptauju. 

2. Citi jautājumi 

V. Puriņš uzdod līdz nākamajai sanāksmei katram AK dalībniekam apdomāt savas vēlmes 

un stiprās puses AK darba organizēšanā. Katram AK dalībniekam tiks piešķirta atbildības 

sfēra par nonkrētiem jautājumiem. 

3. Nākamā AK sēde atbilstoši LAS kalendāram plānota 2021. gada 18. maijā. 

 

 

Sēdes vadītājs V. Puriņš 

 

Protokolists N. Hofmanis 


