
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS  

VALDES SĒDE 

PROTOKOLA Nr. 19–03 

Jēkabpils iela, 2019.gada 5.martā 
Valdes sēdes laiks 18:00 – 20:00 
Sēdē piedalās: Mihails Pietkevičs, Edgars Šāblis, Māra Vilciņa, Normunds Reinbergs, Imants 
Puhovs 
Protokolē: L.Miķe 

Sēdes darba kārtība: 

1. Iepriekšējās LAS valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
2. LAS kopsapulce. 
3. Komisiju darbība. 
4. LAS finansējums. 
Citi jautājumi. 

1. Iepriekšējās LAS valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
 Apstiprina iepriekšējās valdes sēdes protokolu. 

2. LAS kopsapulce 
Pietkevičs saka, šogad nav nevienu pārvēlēšanu. Vilciņa sagatavojusi vēstuli, to 
elektroniski parakstīs un nosūtīs.  
Šāblim jautājums, Vilciņa informēs par dalības maksām, vai ir samaksāts. Vilciņa atbild, 
ka Koordināta un Kalvadoss, Rīgas Sporta Pils nav samaksājusi.  

3. Komisiju darbība. 
Reinbergs informē par kāpšanas komisijas darbību. Kopš pagājušās valdes sēdes neesam 
tikušies, tiksimies šo ceturtdien. Vienīgais, ko varu pateikt, ka ir izveidojusies situācija - 
Falkors pret Daugmali eskalējās savā starpā. Par braucieniem ir savstarpējie 
aizvainojumi, tagad vēl bija augstās dalības maksas, Kaspars pateica, ka neviens 
nestartēs augsto dalības maksu dēļ, toties tajā pašā brīdī aizbrauca ar savu grupu 
trenēties uz Lietuvas bolderinga zāli. Pietkevičs jautā, vai uz priekšu mēs nevaram 
ietekmēt dalības maksas Latvijas čempionātos, kausos un tml.  

Šāblis informē par alpīnisma komisijas darbību. Iepriekšējā svētdienā tikāmies ar visiem 
maniem instruktoriem, kas strādā kāpšanā. Ierosināja noteikt, ka reitinga sacensībās un 
tās, kas ir, noteikt dalības maksas - 5 līdz 10 eiro. Savukārt tie, kas biznesa mači, lai arī 
ir 20 vai 50 eiro dalības maksa. Reinbergs jautā, vai būsim spējīgi nodrošināt, ka LAS 
kompensē šīs naudas. Pietkevičs ierosina apsvērt domu, ka LAS varētu kompensēt 
starpību par konkrēto cilvēku skaita dalības maksu starpību. 
Šinī laikā ir notikušas sacensības - Daugmalei sasaistes bija. 



Tiek laboti nolikumi un gatavoti. Ir strīdus jautājums, ka alpīnisma atskaitēs maršruta 
kategoriju iesniedz tādu, kāda ir tajā valstī kategorija un par to iesniedz atskaiti. 
Pietkevičs saka, ka šobrīd Krievijas alpīnisma komisija veicot savu kategorizāciju, 
Elbrusa R virsotni pa klasisko maršrutu ir noklasificēts Krievijā uz 1B. Tajā pašā laikā 
Momblāns pa klasiku ir noklasificēts pa 2A. Vilciņa saka, ka atkarīgs kādā sezonā kāpj. 
Tālāk ir tiesnešu kompetence izvērtēt. Šajā atskaitē minētā kategorija bija spēkā līdz.. tad 
mainīta. 
Šāblis turpina, ka izskanēja vēl viens iebildums, ka, ņemot vērā, ka elektroniskās 
atskaites apkopoja līdz noteiktajam laikam un ielika sarakstā, bet, savukārt, kad atnāca 
tiesnešu kolēģija - nobīde 3 - 5 dienas, komisija uz galda redzēja atskaites materiālus un 
atšķirība starp elektroniskajām un materiālos iesniegtajām atskaitēm. Tā nedrīkstētu būt. 
Pietkevičs uzsver, ka būtu jārevidē pamatīgi nolikums, lai jaunajam čempionātam būtu 
korekts nolikums, bez šādām nepilnībām.  

Puhovs informē par aktualitātēm sporta tūrisma komisijas darbībā. Ir notikusi pirmās 
sacensības, ir notikušas valdes komisijas sēde. Puhovs informē ka mājas lapa tiek 
uzlabota, tagad to var arī lasīt telefonā. Aktuālais jautājums šobrīd ir starptautiskā 
federācija, pašlaik tiek tulkoti dokumenti. Starptautiskajai federācijai kopā ir ap 10 
biedriem. Ir viena nianse, ir nepieciešams kaut kur būt uzrakstītam, ka  “LAS deliģē 
sporta tūrisma federāciju stāties starptautiskajā sporta tūrisma federācijā”. Valdes sēdes 
protokolā ir nepieciešami labojumi, ka  “ LAS pilnvaro savu biedru stāties šajā 
federācijā” pilnvaro vai deliģē.  

4. LAS finansējums. 
Vilciņa informē, ka ir zināms finansējuma apjoms no LSFP. LOK finansējums līdz 
galam nav zināms.  
Pietkevičs turpina, ka šajā sakarā alpīnisma komisijā arī pēdējās sēdēs par to ir runāts. 
Viens ierosinājums par naudas sadali būtu darīt tā, ka LSFP primāri to summu (nodalot 
līdzekļus neparedzētiem gadījumiem) sadalam to pēc sporta veidiem un tad tālāk katra 
sporta veida komisija to sadala savas kompetences ietvaros komisijas iekšienē.  
Reinbergs iebilst, ka visi klubi sniedza atskaites un finansu pieprasījumus pēc 
kritērijiem, kas ir apstiprināti. Vilciņa jautā, kā sadalīt starp sporta veidiem, vai saskaitīt 
pēc punktiem. Reinbergs saka, pēdējos gados nozīmogos pasākumus esam cēluši uz 
augšu ar koeficientu.  
Šāblis jautā - braucot uz čempionātiem un citur vienmēr ir nauda. Lai ieinteresētu 
Latvijas čempionātā alpīnismā vajadzētu ieparedzēt naudu. Piemēram, dalībniekiem A 
klasei, vajadzētu piešķirt 400 euro naudu ceļa izdevumu segšanai.  
Šāblis turpina, ka alpīnisma apmācības procesam būtu nepieciešama nauda. Reinbergs 
iebilst, ka pati alpīnisma komisija neiesniedza kursu projektu, tāpēc to izdarīja kāpšanas 
komisija. Pietkevičs atbild, ka LAS nespēja izpildīt prasības par lektoru, tāpēc 
nepieteicās.  
Reinbergs saka, ka alpīnisma komisijai pašai vajadzētu darboties. Piemēram, runājām, ka 
Zelmas varētu citur taisīt un ietaupīt naudu. Kā arī diskutējām par alpīnisma čempionātu.  



Šāblis ierosina daļu kāpšanas sacensības pārnest no LSFP uz LOK finansējumu. Šāblis 
saka, ka šobrīd nevar izsekot kopējām pasākuma izmaksām. Uz ko Reinbergs atbild, ka  
par sacensībām ir jāiesniedz LSFP šīs tāmes un rēķini, ar to var iepazīties arī LAS valde.  

Vilciņa turpina, ka savelkot datumus par gadu kopā, nav daudz iesniegtu atskaišu bez 
parakstiem. Reinbergs uzsver, kamēr mums nav administratīvais darbinieks, nedzenāsim 
ir paraksts vai nav paraksts. Vilciņa papildina, ka vienīgais, ko es pieņemu elektroniski, 
ir šie rēķini, kas ir derīgi bez paraksta. Es tos apstiprinu ar savu parakstu pēc tam. 
Vienīgi jābūt gataviem, ka visur iet uz to, ka ir jāparaksta ar elektronisko parakstu. Ja tā 
organizācija, kas ir mūsu biedrs, saņem naudu par pasākuma organizēšanu, un viņiem ir 
grāmatveži, tad viņi zina, kā ir jāatskaitās un kā jābūt. Ar viņiem ir jārunā.  

Reinbergs ierosina ātri iziet pasākumiem cauri pielikt koeficientus. Pagājušajā gadā mēs 
Latvijas čempionātiem devām koeficientu 1,3; kausam 1,2; tautas sports 1. Ierosinau 
palikt pie šī paša šogad.  
Reinbergs informē, ka šobrīd skanoties uz pasākumu plānu ir redzams, ka ir divu veidu 
pasākumi: pirmie- kā bolderings visiem, aizņem mums vienu rindiņu, bet viņam ir 3 - 4 
posma, bet visi birokrātiskie ir 1 rindiņā, bet vienīgā atšķirība - aizņem 4 dienas. Otri 
pasākumi - kā LACA sasaistes rudens, LACA sasaistes pavasaris - kas aizņem divas 
rindiņas, kaut pēc būtības tie ir viena pasākuma divi posmi. Ierosinu, ka ir jāpielīdzina, 
lai visiem vienādi nosacījumi.  
Reinbergs iersoina, ka no vienkāršības viedokļa ir labāk apvienot un visiem būt vienā 
rindiņā. Pietkevičs ar Šābli savukārt iebilst, ka viņuprāt labāk izvērst katru savā rindiņā. 
Izlemj, ka Boulderings visiem sacensības raksta kā katru savā rindiņā, ka katrs sacensību 
posms ir sava sacensība.  

Citi jautājumi 

Pietkevičs informē, ka ir jāpiedalās LSFP gadskārtējā sēdē šī gada 14.martā. Piedalīties 
nominē Edgaru Šābli. 
29.martā ir LOK ģenerālā asambleja, LAS pārstāvēs Pietkevičs un Reinbergs.  
No LSFP līgums ienācis, to izdarīs Pietkevičs.  

Reinbergs informē, ka jaunu biedrs Ventspils Atsaite grib iestāties LAS. Principā mēs 
neesam pret, bet, kad iesniedz visus noteiktos dokumentus, viņi ir iestājušies. Pietkevičs 
saka, ka darīsim tā, kā rakstīts statūtos, ir nepieciešams iesniegums uz LAS valdes galda 
un tad nākošā valdes sēdē tos skatīsim. Ir iesūtīta tikai anketa, nav iesnieguma. Vilciņa 
iebilst, ka, saņemot anketu, bija nepieciešams kādam atbildēt un norādīt uz trūkstošo 
iesniegumu. Tas esot tics izdarīts. 


