
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS  

VALDES SĒDE 

PROTOKOLA Nr. 19–01 

Rīgā, BJC „Daugmale”, 2019.gada 15.janvārī 
Valdes sēdes laiks 18:00 – 20:00 
Sēdē piedalās: Mihails Pietkevičs, Edgars Šāblis, Normunds Reinbergs, Imants Puhovs 
Protokolē: L.Miķe 

Sēdes darba kārtība: 

1. Iepriekšējās LAS valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
2. Komisiju darbība. 
3. Kāpšanas maču dalības maksa. 
4. LAS mājas lapas pārcelšana. 
Citi jautājumi 

1. Apstiprina 2018.gada decembra valdes sēdes protokolu. 
2. Komisiju darbība.  
Puhovs informē par aktuālo sporta tūrisma komisijas darbā. Notiek gatavošanās gada 
pasākumam, kas notiks sestdien. Tajā piedalīsies no LSFP Māris Liepiņš, savukārt LOK 
neviens nepārstāvēs. Izskanēja viedoklis, ka būtu labi, ja kāds viņu sagaidītu, pavadītu 
un tml, lai nebūtu viens. Pietkevičs piekrīt uzņemties šo pienākumu. Puhovs turpina, ka 
darba grupa iepriekšējā mēnesī strādāja intensīvi, ir izveidota whatsapp grupa, caur ko 
notiek saziņa. Ir izsūtīta darba kārtība. Tiek tulkoti oficiālie dokumenti priekš starp-
tautiskās sporta tūrisma federācijas. Šāblis saka, ka par sporta tūrismu kā sporta veidu 
viņam nav skaidras robežas - kaut kur skriešana, kaut kur orientēšanās, jautā, kas īsti tas 
ir? Puhovs paskaidro, ka starptautiskā līmenī sporta tūrisms ir ļoti plašs, ieskaitot jāšanu 
un airēšanu, savukārt Latvijas gadījumā ir stingri noteikti kritēriji. Pietkevičs saka, ka 
atzīstot sporta tūrismu kā sporta veidu, var izdalīt atsevišķu sporta tūrisma federāciju.   
Šāblis informē par alpīnisma komisijas darbu. Šobrīd notiek gatavosānās apbalvošanas 
pasākumam, kā parasti, atskaites nāk pēdējā brīdī. Telpas ir sarunātas Gandrā, ir jau ap-
maksātas. Apmēram 10 atskaites šobrīd ir ieskaitītas, bet vēl būs. Atskaišu vērtēšana 
notiks 21.janvārī. Balvas organizē Pietkevičs, savukārt es medaļas.  
Reinbergs informē par kāpšanas komisijas darbu. Komisija centās savākties šonedēļ, bet 
sanāca, ka korums nebūs un šo tikšanos atcēlām. Šogad smagi iet ar kalendāru, bet tas 
aizvien nav pabeigts. Kaut kāda “krīze” ir ar sacensību organizēšanu - neviens negrib 
organizēt - no vienas puses cilvēki negrib organizēt vai arī grib organizēt, ja mēs to at-
balstam vairāk nekā to daram līdz šim. Latvijas kauss bolderingā šogad nesanāks, ja 
sanāks, labākā gadījumā bērniem. Tāpēc šonedēļ centāmies sanākt, lai tam pieliktu 
punktu, bet nesanāca. Pietkevičs jautā, vai tur varētu/ vajadzētu valdei ko vairāk darīt? 
Reinbergs atbild, ka kaut kāds vārds valdei tur droši vien ir.  



3.    Kāpšanas maču dalības maksa. 
Reinbergs informē, ka ir pamanījis un to redz arī nolikumos, kāpšanas mačos ir inflācija. 
Latvijas čempionāts jauniešiem ar pieteikšanos iepriekš ir 12 eiro, savukārt uz vietas 15 
eiro, pieaugušajiem attiecīgi 20 un 30. Traverss grūtā kāpšanā ir 15 un 20 eiro. Paliek 
visi pārējie mači, kur vēl nav nolikumu, bet gan jau tur nebūs tik lielu dalības maksu. No 
mana personīgā viedokļa tas liekas par daudz, jo tur iet arī LAS finansējums. Tas, kas 
man ienāca prātā, ka varbūt dalības maksa var būt viens no kritērijiem. Varbūt dalības 
maksas aile iet uz beigām; varētu darīt tā, ka dalības maksas solis pa 5 eiro  samazina 
punktus par noteiktiem procentiem. Lai tā nauda aiziet uz tiem pasākumiem, kur nav 
dalības nauda vai tā ir maza. Bet ir arī otra puse - ir problēmas un maz ir tie, kas vispār 
grib organizēt sacensības. Bet risinājums ir jāmeklē. Nav arī pārliecība, ka piešķirot 
lielāku finansējumu sacensībām, tas automātiski nenozīmē, ka sacensības būs labākas 
vai savādākas.  
Reinbergs turpina, ka tās ir šķēres - tie ir komerciālie mači, kur strādā tas, ka cik gribu, 
tik prasu. Tas ir tas formāts, kas cilvēkiem patīk un viņi ir gatavi maksāt. Ja mēs 
skatāmies otru pusi, mēs redzam, ka tajā sadaļā, kas interesē LAS un reitingus, tajā 
sadaļā tik daudz dalībnieku nav. Pietkevičs ierosina, ka varbūt vajag noteikt kādus trīs 
galvenos mačus, kam palielinam atbalsta summas. Reinbergs atbild, mēs esam savulaik 
likuši galā koeficientus par to, ka ir galvenās sacensības. Tas, kur es redzu izeju, ir prasīt 
sacensību tāmes un skatīties to, ko mēs tajās tāmēs atbalstam un ko nē. Pietkevičs jautā, 
vai šogad būs, kas sacensības organizē. Reinbergs atbild, ka gan jau, ka būs. Šāblis saka, 
ir mazliet par daudz sacensību kopumā, ja dalības maksa būs 20 un 30 eiro, kopumā būs 
mazāk dalībnieku. Viss iet uz samazināšanu. Šāblis atzīmē, ka sportā šobrīd slikti tiek 
atbalstīts jauniešu sports, nav latvieši sagatavoti, sportistus iepērk no ārzemēm. Te ir jā-
domā tieši par bērniem un jauniešiem, lai kaut kas notiek, jo no 100 sagatavotiem 
sportistiem atlasīt būs ko1 - 2 sportisti. Ir jāatbalsta 2 - 3 lielākās sacensības, nevis katru 
sestdienu/ svētdienu mazās sacensības. 

4.  LAS mājas lapas pārcelšana. 
 Izlemj par LAS mājas lapas pārcelšanu. Centrālā LAS mājas lapa būs jaunā, bet tajā būs 
links uz veco mājas lapu. Iepriekšējai LAS mājas lapai jāpērk jauns domēns, uz ko to 
pārcelt.  

Citi jautājumi 

Reinbergs dalās novērojumos, ka ir ļoti liela kāpēju daļa, kurā ietilpst kāpēji, alpīnismi 
un arī tūristi, kurus mēs nepazīstam un viņi nezina, kas esam mēs. Viņiem nav vietas, kur 
iegūt informāciju par šo visu. Kopš tā brīža, kad LAS ir kļuvis par atzīto federāciju, 
mums biedri ir tikai biedrības un klubi, līdz ar to mūsu ierindas biedri ir šo biedru biedri. 
Varbūt šo daļu var novirzīt uz mūsu biedriem. 

Nākamā valdes sēde 5.februārī. 


