
Latvijas Alpīnistu savienības 
Alpīnisma komisijas 

sēdes protokols Nr. 6/2020 
 

 Rīgā, 2020. gada 13. oktobrī. 

Alpīnisma komisijas sēdē piedalās: Edgars Šāblis, Vilnis Bušs, Mārtiņš Bušs, Nauris 
Hofmanis, Gundega Meļķe, Mihails Pietkevičs, Normunds Hofmanis. 

Sēdi vada: Edgars Šāblis 

Protokolē: Nauris Hofmanis 

Darba kārtība: 

1. Sacensību, semināru projektu izskatīšana 2021.gadam; 
2. No Latvijas Alpīnistu savienības valdes piešķirto papildus līdzekļu sadale; 
3. Alpīnisma komisijas nolikuma pārskatīšana; 
4. Informācija (jaunumi) par Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumiem; 
5. Dažādi jautājumi. 

 
1. E. Šāblis informē par LAS pasākumu plānu alpīnismā 2021. gadam, kas sastādīts 

balstoties uz biedru iesūtītajiem plānotajiem pasākumiem. Šobrīd neskaidrība par 
iespējām braukt uz starptautiskajām sacensībām ārvalstīs, bet plānā atstāj. Visi pieņem. 

2. E. Šāblis informē, ka no Latvijas Alpīnistu savienības valdes piešķirti papildus līdzekļi 
5000 EUR apmērā, kas, lai iesniegtu pieprasījumu, ir jāsadala šogad. 

• Nauris Hofmanis piedāvā sarīkot grantu konkursu alpīnisma ekspedīcijām, tehniski sarežģītiem 
kāpieniem. Ideja – jebkurš var iesniegt savu ideju kāpienam / ekspedīcijai, tās izskatītu grantu 
konkursa nolikumā noteikta žūrija. Rezultāts – iespēja jaunajiem kāpējiem saņemt finansējumu 
no LAS AK, LAS popularizēšana sabiedrībā. 
V. Bušs iebilst – konkurss paredzēts pārāk šaurai sabiedrības daļai, būtu daudz diskusiju par 
konkursa objektivitāti. 
Noraidīts. 

• Normunds Hofmanis piedāvā iegādāties kopīgu AK inventāru distanču ierīkošanai, ko varētu 
izmantot jebkurš sacensību organizators. Ideja – iegādāties virves, karabīnes distanču 
aprīkošanai, vienādas ķiveres tiesnešiem. Rezultāts – droši ierīkotas sacensību distances 
neatkarīgi no katra kluba individuālajām iespējām.  
M. Bušs iebilst – par kopīgu inventāru nevienam nav atbildības sajūta, tas ātri nolietojas. 
Noraidīts. 

• Normunds Hofmanis piedāvā Latvijas Republikas atklāto čempionātu alpīnisma tehnikā rīkot 
kopā ar Remoss kausu Jelgavā. 
M. Pietkevičs iebilst – tiktu pazaudēts līdzšinējais 6 cilvēku komandu formāts. 
Noraidīts. 

• E. Šāblis informē, ka šobrīd finanses nepieciešams sadalīt ātri, piedāvā piešķirt papildus 
finansējumu nākošajā gadā plānotajām sacensībām. Visi pieņem. Diskusijas par konkrētām 
sacensībām un piešķiramo finansējumu. 
M. Bušs iesaka no atbalstāmo sacensību saraksta svītrot kāpšanas sporta sacensības – atbalstīts. 
G. Meļķe iesaka no atbalstāmo sacensību saraksta svītrot individuālās starptautiskās sacensības 
– atbalstīts. 



 
Nolemj: 

Norises laiks Sacensības 
Piešķirtais 

finansējums 

20.02.2021. 
Starptautiskās sacensības alpīnisma tehnikā komandām 
“Remoss kauss 2021” 1000 

14.02.2021. Rīgas kauss individuālās, sasaites pieaugušajiem 250 

21.03.-22.03.2021. 
Latvijas kauss alpīnisma tehnikā “Sasaites” 1. posms D, C un 
B grupām 300 

04.04.2021. Latvijas kauss 1. kārta sasaitēm 250 

18.04.2021. 
Rīgas atklātās sacencības sporta tūrismā un alpīnisma tehnikā 
“Aldara tornis” H, E, D, C un B grupai 300 

22.05.-23.05.2021. Alpīnisma tehnikas sacensības V. Jegorova kausa izcīņa, 
Krievija 500 

05.06.-06.06.2021. Latvijas Republikas atklātais čempionāts alpīnisma tehnikā 
Zelmas Bej-Mamikojas kausa izcīņā 

700 

05.06.-06.06.2021. 
Latvijas Republikas atklātais čempionāts junioriem alpīnisma 
tehnikā Zelmas Bej-Mamikojas kausa izcīņā 500 

06.08.-08.08.2021. Rīgas kauss individuālās, sasaites pieaugušajiem 250 
11.09.2021. Rīgas atklātās sacensības sasaitēm “Gandra tornis” 400 
31.10.2021. Latvijas kauss 1. kārta sasaitēm 250 

27.11.-28.11.2021. Latvijas kauss alpīnisma tehnikā “Sasaites” 1. posms D, C un 
B grupām 300 

 Kopā 5000 EUR 
 

3. E. Šāblis informē, ka LAS Valde nav apstiprinājusi Alpīnisma komisijas nolikumu. 
Diskusijas par 7. punkta Uzdevumi formulējumu. G. Meļķe skaidro, ka Nolikums ir 
ilgtermiņa dokuments, kuru nemaina reizi gadā, arī Uzdevumi tiek definēti vispārīgi - 
ilgtermiņā. Nolemj pieņemt LAS Alpīnisma komisijas nolikumu esošā redakcijā. 

4. Nauris Hofmanis informē, ka Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumu izstrādes darba 
grupa darbojas veiksmīgi un ir uzsākts darbs pie noteikumu redakcijas. Sanāksmēs notiek 
konstruktīvas diskusijas no dažādiem skatu punktiem (iesaistīti gan sacensību 
organizatori, gan dalībnieki, gan tiesneši). Kopumā visi iesaistītie ir apmierināti. 

5. E. Šāblis informē par nepieciešamību izskatīt un uzlabot Tiesnešu sertifikācijas 
noteikumus. 
G. Meļķe informē par Kāpšanas komisijas plāniem par tiesnešu sertifikāciju un norāda uz 
nepieciešamību šīs shēmas saskaņot. 
Normunds Hofmanis iesaka izveidot Tiesnešu grāmatiņas līdzšinējo izziņu vietā. 
G. Meļķe uzņemas caurskatīt šos noteikumus un nākamajā sanāksmē informēt par 
labojumiem. 

• Nolemj, ka nākamā sanāksme notiks  

 

Sēdes vadītājs E. Šāblis 

 

Protokolists N. Hofmanis 


