
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS  

VALDES SĒDE 

PROTOKOLA Nr. 20-01 

Jēkabpils iela, 2020.gada 14.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. Latvijas čempionāta alpīnismā tiesnešu kolēģija. 
3. Komisiju darbība. 

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

2. Latvijas čempionāta alpīnismā tiesnešu kolēģija. 
Tiek apstiprināta sekojoša tiesnešu kolēģija Latvijas čempionātam alpīnismā: 
Jānis Ķigurs, Rolands Laveiķis, Rolands Lagonovskis, Anastasia Bosika un Mihails 
Pietkevičs. 

3. Komisiju darbība 
Reinbergs informē par aktuālo kāpšanas komisijas darbā.  
Runājot par LAS nosaukuma maiņu, kāpšanas komisija dod priekšroku nosaukumu 
mainīt uz Latvijas Kāpšanas sporta federācija un kā otrs variants ir Latvijas Kāpšanas 
sporta un alpīnisma federācija. 
Pēc kāpšanas sporta tremeru semināra lielākā daļa apmeklētāju palika apmierināti. Sem-
inārs kopā izmaksāja 1700 eiro. Pagaidām turpmāku plānu nav. Ja plānu nebūs, iespē-
jams, kā variants ir organizēt šādu pasākumu ar vietējiem vai varbūt Lietuvas lektoriem.  
Esam saskaņojuši notikumu kalendāru 2020.gadam, tika pārdalīts atlikušais finansējums 
no 2019.gada. atlikumu pārskaitījām ISFC kā dalības naudu. 
Runājām un sagatavojām izmaiņas reitingu nolikumā. LAS valde Apstiprina nolikumus. 
Reinbergs informē, ka līdz 17.janvārim jāpiesaka dalība IFSC pilnsapulcei, kas notiks 
Kiprā. Plānā ir pārskatīt valdes locekļus. Kā galgenaas plus tiek uzsvērts, ka, apmeklējot 
šādus pasākumus, iegūst atpazīstamību. Kipras budžetam varētu būt nepieciešami ap 750 
eiro.  

Puhovs informē par aktuālo sporta tūrisma komisijas darbā.  Komisija nav tikusies kopš 
iepriekšējās LAS valdes sēdes.  



Plānotās pirmās sacensības 2020.gadā Līvānos nenotiks. Rīgas būvvalde ir devusi 
slēdzienu, ka šīs pamatkonstrukcijas nav gatavas uzņemt šo sacensību plānotās slodzes. 
No tā izriet nākošais lēmums, ka pirmās sacensības notiks Misā. 
Par LAS nosaukuma maiņu komisija vēl nav runājusi. 
Kopš Pietkeviča sarunas ar Fogeli, ka decembra sākumā skatīs jautājumu par sporta 
tūrisma atzīšanu par sporta veidu, sauna informācija par šo tēmu nav saņemta. 

Šāblis informē par alpīnisma komisijas darbu. Notika seminārs Ap 25 dalībnieki, prasī-
tos biežāk, praktisks.  
Latvijas čempionātam alpīnismā organizēšanai ir sadalīti pienākumi. Paredzams, ka ies-
niegtas būs 26-27 atskaites. Šogad nebūs augstkalnu klases. Balvas būs kā dāvanu 
kartes. 
Par LAS nosaukuma maiņu komisijā jautā, vai var salikt visu vienā nosaukumā. Atbal-
stīts tika Alpīnisma un kāpšanas federācija. Otrādi nē tāpēc, jo alpīnisms ir zīmols, tas ir 
atpazīstams. 

Nākamā LAS valdes sēde 4. februāris.  


