LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDE
PROTOKOLA Nr. 19–05
Jēkabpils iela, 2019.gada 3.septembrī
Valdes sēdes laiks 18:00 – 19:30
Sēdē piedalās: Mihails Pietkevičs, Edgars Šāblis, Normunds Reinbergs, Imants Puhovs
Protokolē: L.Miķe
Sēdes darba kārtība:

1. Iepriekšējās LAS valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. M. Pietkevičs par situāciju.
3. Komisiju darbība.
Citi jautājumi.
1. Iepriekšējās LAS valdes sēdes protokola apstiprināšana.
Apstiprina iepriekšējās valdes sēdes protokolu.
2. M.Pietkevičs par situāciju.
Pietkevičs atskaitās par šīs vasaras lielāko darbu, kas ir noticis. Šī gada jūlijā un augustā
notika un es piedalījos Latvijas Olimpiskās komitejas Sporta veidu komisijas sēdē, kuras
galvenais jautājums bija “Par IZM priekšlikumu prioritāro sporta veidu noteikšanā”
attiecībā uz par sporta veidu finansēšanu.
Ja jūlijā attiecībā uz finansējuma saglabāšanos federācijām izskatījās daudz maz cerīgi,
tad augustā, ņemot vērā sēdē izskanējušos izteikumus, no 2021.gada 1.janvāra mūsu federācijai un vēl ļoti daudz citām federācijām valses finansējums būs nulle vai tuvu
nullei. Dienā, kad notika sēde, Latvijas Kerlinga federācija nāca klajā ar publiski atvērtu
vēstuli visiem. Pēc abām šīm sēdēm, runājām ar Šābli un Reinbergu un nonācām pie
viedokļa, ka arī LAS būtu jāstartē ar savu vēstuli visiem. Nospecificējām šo vēstuli IZM
ministrei, IZM Sporta departamenta direktoram, LOK prezidentam un LSFP prezidentam. Es sagatavoju vēstuli, Šāblis un Vilciņa pārskatīja. Tika atstāta Vilciņas vēstules
versija, parakstīta, ieskenēta un nosūtīta visiem šiem adresātiem.
Pēc šīs vēstules nosūtīšanas, interesējoties, pie kā ir nonākts runājot par šo IZM, esot palikts pie tā, ka valsts atzīto sporta veidu federācijām ir uzliktas zināmā mērā no valsts
funkcijas, kas viņām ir jāveic, tad tām seko valsts finansējums. Varbūt tiks aprēķināts
kaut kā citādāk, bet finansējums būs.
2019.gada 9.septembrī notiks kārtējā LOK sporta veidu komisijas sēde, kurā ir iekļauts
punkts par sagatavoto atbildi par šo jautājumu, kuras vēl nav. Es plānoju iet uz šo sēdi.
Teorētiski ir iespēja, ka izmaina sporta likumu, ka valsts reģistrētām federācijām nav
uzlikti pienākumi un līdz ar to nepienākas finansējums. Teorētiski tā var būt.
Neoficiālās sarunās uzzināju, ka IZM ministrei viedoklis par sportu ir apmēram šāds:
sportiem, biedrībām un visādiem nodibinājumiem valsts dod naudu, lielu naudu. Viņa arī
izveidoja darba grupu, paņēma Krišjāņa Kariņa valdības deklarāciju, paņēma daļu no

pantu par sasniegumiem sportā un pateica, ka dosim naudu tagad tikai prioritāro sporta
veidu federācijām, kur ir augsti sasniegumi sportā.
Augusta sēdē Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Koziols teica, ka saprotot
vienu lietu, ka šobrīd ministre ar savu uzstādījumu grib sarīdīt Latvijas sporta federācijas
savā starpā. Kas savā ziņā jau ir noticis.
Pietkevičs vēl uzsver, ka 9.septembrī notiks kārtējā LOK sporta veidu komisijas sēde,
kur galvenais uzdevums līdz 30.septembrim ir iesniegt priekšlikumus par sporta nozares
prioritātēm, tai skaitā par sporta nozares budžeta prioritātēm.
Pietkevičs uzsver, ka gribētu redzēt šos priekšlikumus un sniegto atbildi par sporta
nozares prioritātēm. Visdrīzāk šīs darba grupas izstrādātie priekšlikumi pie mums nenonāks, tie tiks iesniegti tikai nacionālai sporta padomei. Mēs tiekam informēti tikai par
faktu. Tāpēc sola zvanīt uz LOK un interesēties, lai iegūtu atbildi/ projektu.
Pietkevičs turpina, Vilciņa stāstījusi, ka 2013- 2014.gadā līdzīga situācija bija Rīgas
domē, ka Rīgas dome izdomāja, ka viņi arī dod diezgan lielu finansējumu sporta
veidiem. Tika lemts, ka turpmāk dos finansējumu tikai kaut kādiem prioritāriem/ izredzētiem sporta veidiem. Tolaik sacēlās daudzas federācijas, iebilda un izdevās panākt to,
ka Rīga palika pie saviem vecajiem principiem naudas sadalē. Būtu noderīgi uzzināt, ar
kādu federāciju rīcību to izdevās panākt.
Šāblis izsaka viedokli, ka ir nepieciešams runāt par šo jautājumu ar ietekmīgiem cilvēkiem, kas ir vira IZM ministres, piemēram, deputātiem, citiem ministriem.
Reinbergs uzsver, ka nesaprot, kāpēc citas federācijas par šo jautājumu klusē, vai nu
nesaprot vai negrib lekt ārā kaut kādu iemeslu deļ.
Pietkevičs plāno pēc 9.septembra sēdes uzrakstīt īsu kopsavilkumu par šo jautājumu.

3. Komisiju darbība
Reinbergs iepazīstina ar kāpšanas sporta komisijas darbu. Esam sanākuši, pārskatījām
budžetu atbilstoši jaunajai situācijai un jaunajām izmaiņām, kas tika valdē iesūtīts un
prasīja valdes akceptu. No valdes nebija nekādas reakcijas. Tā bija naudas pārdale
saistībā ar braucieniem, valdei tā bija jāakceptē. Pietkevičs jautā vai šīs izmaiņas bijušas
būtiskas? Reinbergs atbild, ka vairāk nauda tika pārdalīta Eduardam un Ksenijai.
Reinbergs turpina, ka šinī laikā bijis uz Gruzīša startu, kur ieguva 3.vietu. Pie reizes biju stratēģiskās plānošanas darba grupā, atstāja labu iespaidu. Laiks rādīs, kas no tā būs
tālāk.
Puhovs iepazīstina ar Sporta tūrisma komisijas darbu. Puhovs personīgi ir izstrādājis
sarakstu ar visiem sporta tūristiem, kas 2018.gadā ņēmuši dalību sacensībām. Sarakstā ir
vārds uzvārds, dzimšanas gads, klubs, dalībnieku skaits. Papildus ir ailītes kāpšanas
sports, alpīnisms, ja dalībnieks arī šajos sporta veidos ņem dalību, tad tiek atķeksēts. His
saraksts tika izsūtīts sporta tūristiem. Mūsu klubi tādejādi ir apzināti un sakārtoti,
kopskaitā 2018.gadā bija 162 sporta tūristi.
Puhovs ierosina valdei apskatīties šo sarakstu un, ja tas tiek atbalstīts, tad tādā pašā veidā
pievienot kāpšanas sporta un alpīnistu sarakstu. Viņš pats piesakās tos sapludināt vienā
kopējā sarakstā.

Reinbergs papildina, ka mērķis šāda saraksta izveidei ir uzzināt unikālo cilvēku skaitu,
kas piedalās sacensībās. No tā mēs varam sākt domāt un saprast, vai administratīvajai
ņemšanās ir jēga, piemēram, vai piečuks par dalību sacensībās ko maina. Mēs varam
paņemt 2018.gadu un 2019.gadu un izdalīt secinājumus, vai dalībnieku kļūst vairāk/
mazāk.
Pietkevičs jautā, kā virzās jautājums par sporta tūrisma licencēšanu. Puhovs atbild, ka
septembrī tiek organizētas sacensības Baltkrievijā, bet šoreiz ļoti vēlu pienāca informācija, ka cilvēki fiziski vairs nevarēja paspēt/ atbrīvoties, lai tiktu uz tām. Tāpēc ir doma
piedalīties attālināti pieslēdzoties caur internetu, jo vienlaicīgi ar sacensībām notiks tāda
kā tikšanās reize ar sarunām.

Šāblis informē par aktuālo alpīnisma komisijas darbā. .Šovasar kalnu skolā Kaukāzā bija
32 audzēkņi un 3 instruktori. Kopumā gāja labi, bet bija ļoti slikti laikapstākļi. Beidzās
ar to, ka bija plūdi, tika noskaloti tilti. Tikai septiņi dalībnieki uzkāpa Elbrusā. Trešo
sporta klasi izpildīja maz, tikai 15 cilvēki.
Viļņa Buša vadībā bija 7 cilvēku grupa Fanu kalnos. Tur daudz maz labs laiks bijis, visi
smuki izkāpuši. Mārtiņš Bušs izkāpis otro sporta klasi.
Nauris Hofmanis un Mārtiņš Bušs interesējas par kļūšanu par instruktoru.
No 19. līdz 23. augustam Nīkrācē notika jaunsargu instruktoriem seminārs. Kā instructor
bija Nauris Hofmanis un Vilnis Bušs. Izrādīja interest ne tikai par alpīnismu, bet arī par
sporta tūrismu un dalību sacensībās.
31.augustā notika sacensības pāriem Pēterburgā, bija divi no LACA, Gundega izcīnīja
3.vietu, Ainārs palika 19 vietā no 32 dalībniekiem. Tas bija Pēterburas alpīnisma
sacensības.
Alpīnisma komisijā Mirošņikovs izteicās, ka ir jāliek kāpienu datu bāze iekšā mājaslapā.
Izskanēja, ka katrs var likt savus kāpienus, bet biedrība nevar salikt visu savu biedru
kāpienus, jo tas varētu būt pret datu aizsardzības likumu. Pietkevičs atbild, mēs varētu
veicināt, lai liek paši.
Reinbergs papildina, es vadu savus kāpienus UK climbing logbook, ir ērti, lietojami.
Latvijas bāzei mīnuss ir tas, ka tur ir maz kāpienu un tur ievada, piemēram, savus Elbruss 1B un nav pievienotā vērtība, nav pat pāris teikumi par šo kāpienu. To neviens
neizmanto.

Citi jautājumi
Sportistu licencēšana. Unikālo sacensību dalībnieku apzināšana sporta veidā ir pamats
licenzēšanai, kur saprotam, piemēram, ka sporta tūrismā ir 162 unikāli cilvēki, kas
piedalās sacensībās.
Pietkevičs jautā Reinbergam, kā sanāk ar licencēto sporta veidu skaitu? Ja viens cilvēks
startē trīs sporta veidos, vai viņam vaga visu trīs sporta veidu licences? Reinbergs atbild,
ka mums pagaidām nav neviena licencēta sporta veida. Ja runā par kāpšanas sportu,
manuprāt, to nevajag un tas ir lieks administratīvasi slogs. Bet, ja skatās uz lietuviešu

pieredzi, kad ieviesa dalībnieku licenzēšanu, daudzi bija pret, bet rezultātā pieauga
dalībnieku skaits un kopēji ir ieguvums gan budžetam, gan sporta veida popularitātei.
Reinbergs uzsver, šī tabula ir sākums tam, lai saprastu, par ko mēs runājam.
Pietkevičs kā piemēru min Latvijas Slēpošanas federāciju, zem kuras ir vairāki sporta
veidi. Latvijā netiek izsniegtas nekādas licences, bet, kad biedri sasniedz starptautiskās
FIS licences vecuma minimumu, tie kuri vēlas, tiek licencēti, nauda tiek maksāta katru
gadu FIS un tad viņi var piedalīties jebkur. Šāblis jautā, kādi ir noteikumi šai licencei?
Pietkevičs sola uz nākošo reizt paskatīties šo jautājumu.
Virsotne ir iesūtījusi epastu, ka vēlas iestāties LAS. Ir aizsūtīta atbilde.

