
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS 

VALDES SĒDES 

PROTOKOLS Nr. 16-3 

Rīgā, BJC „Daugmale”, 2016. gada 14.jūnijā. 

Valdes sēdes laiks 18:00– 20:30. 

Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Oļegs Mirošņikovs, Edgars Šāblis, Normunds Reinbergs, Santa 

Tabulēvica, Eduards Skuķis, Māra Vilciņa, Miks Pietkevičs, Ilona Gurtlava (no 18:40). 

Protokolē: Aiga Rakēviča 

 

Sēdes darba kārtība:  

1. LV izlases tērpi 

2. LAS mājas lapa 

3. AT Noteikumi 

4. Zelmas Kausa atskaite 

5. Sporta Nakts 

6. Pienākumi 

 

1. LV izlases tērpi 

N.Reinbergs, redzot R.Ruģēna apbalvošanas foto Pasaules kausa posmā, min, ka viņam vienīgajam 

nebijis Latvijas atpazīšanas zīme. S.Tabulevica skaidro, ka uz visiem tērpiem ir karogs vai uzraksts, 

tikai uz šī krekla nav bijis priekšpusē, bet gan aizmugurē. Alpīnisma sacensībām Jegorova kauss, izlases 

komanda pati sev gādāja vienādus tērpus par saviem līdzekļiem.  N.Reinbergs uzņemas aizsūtīt 

pieteikumu LSFP, lai piešķir tērpus arī šim sporta veidam – uzzināt iespējas un izmaksas.  

 

2. LAS mājas lapa 

Ta ka LAS mājas lapa joprojām nav pabeigta, tiek nolemts R.Laganovskim uzlikt izpildes termiņu un ja 

līdz tam laikam nav pabeigta, tad meklēt citus variantus. N.Reinbergs iesaka Mozilla mājas lapu, 

E.Skuķis facebook mājas lapu. A.Rakēviča aizsūtīs R.Laganovskim dizaina un nepieciešamās 

informācijas norādījumus. Izpildes termiņš 10.07.16. 

 

3. AT Noteikumi 

N.Reinbergs: Vajadzēja ielikt ātrāk LAS mājas lapā informāciju par alpīnisma tehnikas noteikumu 

maiņu, tad iespējams varētu izvairīties no radušās konflikta situācijas starp AK un O.Siļinu, 

V.Stepanovu, kuri iebilst pret pieņemtajiem noteikumiem. Mēģinot saprast situāciju, katrs izklāsta savu 

viedokli par to. Lēmums: A.Rakēviča uzraksta atbildi facebook, pārstāvot LAS intereses, V.Stepanova 

publikācijai par šo tēmu, 

 

4. Zelmas kausa atskaite 



I.Gurtlava kā galvenā organizatore īsumā atskaitās, kā noritēja šīs sacensības. Zelmas kauss Valmierā 

notika jau 10-o gadu. Viņa atbalsta jauno noteikumu pieņemšanu. Uzteic distanču priekšnoiekus. 

Lietuviešu komandai sacensības esot patikušas. Tā ka Zelmas kauss skaitās Latvijas čempionāts, tad to 

vajadzētu turpmāk vairāk uzsvērt, lai „Zelmas kauss” paliek otrā plānā. E.Skuķis aizrāda, ka īsti nav 

pareizi, ka AT noteikumos no dalībniekiem tiek prasīts ES sertificēts inventārs, bet organizatori 

tiesāšanai un distanču rīkošanai izmanto nesertificētu inventāru un virves. S.Tabulevica piebilst, ka MK 

noteikumos arī ir minēts, ka inventāram jābūt sertificētam. N.Reinbergs ierosina nākamgad kausu rīkot 

mežā un ietaupīto naudu ziedot jauna inventāra iegādei. I.Gurtlava saka, ka organizatoru klubiem virves 

ir tik, cik ir; kā variantu var izskatīt, ka katra komanda piesakoties iedod attiecīgu skaitu sertificētu 

virvju un karabīņu uz sacensību laiku. Dalībniekiem arī paticis, ka sacensības notiek divas dienas, nevis 

trīs, ka līdz šīm. E.Šāblis ierosina apspriest variantu kādu reizi rīkot uz īstajām klintīm Polijā vai 

Somijā. Pārējie uzskata, ka tas dalībniekiem varētu šķist par dārgu un iespējams ar atļaujām varētu būt 

problēmas.   

 

5. „Sporta nakts” 

Vajadzētu piedalīties šajā pasākumā, bet ar „mobilo kāpšanas sienu”. N.Reinbergs uzņemas noskaidrot 

precīzu norises vietu un atsūtīt „mobilās sienas” izmaksas. A.Rakēviča uzņemas būt atbildīgā par 

piedalīšanos un plānošanas koordinēšanu šajā pasākumā. Balso: Par 5, Pret 0, Atturas 2.  

N.Reinbergs uzsver, ka Ķīpsalas izstāžu hallē arī vajadzētu kādu informācijas stendu par LAS. 

 

6. Pienākumi 

M.Vilciņa: atskaites LSFP, finanses, dokumenti. 

N.Reinbergs: izsaka gatavību atkāpties no SKK priekšsēdētaja amata, ja būtu kāds cits kandidāts. 

Finanšu sadale (finanšu komisija), kritēriji, dažādi citi „tekošie” jautājumi.  

S.Tabulēvica: dokumenti starptautiskai organizācijai IFSC  

A.Rakēviča: LAS mājas lapa, finanšu sadale (finanšu komisija), „Sabiedrisko attiecību” jautājumi, LČ. 

O.Mirošņikovs: AK priekšsēdētājs (plānotie jautājumi: uzlabot alpīnisma tehnikas noteikumus, tiesnešu 

sertifikācijas jautājums, tiesnešu apmācību semināri). 

E.Skuķis: Palīdzēs ar semināriem, datu bāzes uzraudzīšana. 

E.Šāblis: AK dalībnieks, palīdz ar starptautisko sacensību alpīnismā organizēšanu. 

 

 

 

 

 

Nākamā valdes sēde norisināsies 2016. gada 23.augustā, plkst.18:00, BJC Daugmale. 

 


