
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS 

VALDES SĒDES 

PROTOKOLS Nr. 16-2 

Rīgā, BJC „Daugmale”, 2016. gada 26.aprīlis. 

Valdes sēdes laiks 18:00– 19:20. 

Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Oļegs Mirošņikovs, Eduards Skuķis, Edgars Šāblis, Vilnis Bušs, Māra 

Vilciņa, Miks Pietkevičs. 

Protokolē: Aiga Rakēviča 

 

Sēdes darba kārtība:  

1. Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumi; 

2. Latvijas čempionāta nolikums; 

3. Apmācības programma; 

4. LAS nākotne. 

 

1. Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumi 

Apstiprināt alpīnisma tehnikas sacensību noteikumus (ATSN)  un „tiesnešu karti”. E.Šāblis min, ka 

vajadzētu šos noteikumus arī krievu valodā. O.Mirošņikovs uzņemas tos iztulkot līdz Zelmas 

Beimamiokonjanas kausam. M.Pietkevičs izklāsta šo noteikumu lemšanas procesu un problēmas. 

Vajadzētu apstirināt šos noteikumus līdz Zelmas Beimamikonjanas kausam, lai tajos jau varētu tiesāt ar 

tiem. Tiek veiktas nelielas korekcijas. Lemj, ka „tiesnešu karte” kļūst par ATSN pielikumu. Jāiekļauj 

punkts, ka iepriekšējie noteikumi zaudē spēku, līdz ar šo noteikumu apstiprināšanu.  

Valde nolemj balsot par ATSN apstiprināšanu. 

 “Par” – 7 balsis; “Pret” – 0 balsis; Atturās – 0. 

Lēmums: pieņemt šos noteikumus šādā redakcijā. 

 

2. Latvijas čempionāta nolikums 

Izvēlēts LČ norises datums – 2016.gada 3.decembris. M.Vilciņa atgādina, ka iepriekš bija runa par to, 

ka nākamgad varētu apvienot gada noslēguma pasākumus: LAS, Traversa un LACA. Klubu pārstāvji 

saka, ka reāli nesanāks. A.Rakēviča saka, ka varbūt apvienot LAS LČ ar 60.gadu jubilejas pasākumu, 

bet izskan viedoklis, ka šo pasākumu formāts ir pārāk atšķirīgs un tos nav iespējams apvienot. E.Šāblis 

piedāvā klubiem sagatavot uz LČ noslēguma pasākumu kopējo prezentāciju, bet E.Skuķis piedāvā šo 

prezentēciju ieviest plakāta formā, lai nav pārāk gari, kas tiek arī akceptēts. 

Valde nolemj balsot par LČ nolikuma apstiprināšanu. 

 Balso: “Par” – 7 balsis; “Pret” – 0 balsis; Atturās – 0. 

Lēmums: LČ nolikums apstiprināts.  

Piedāvā 2016.gada pasākumu taisīt „groziņu” formātā un kā balli. Tas sīkāk tiks lemts nākamajā LAS 

valdes sēdē. 



 

3. Apmācības programma 

E.Šāblis ierosina izstrādāt alpīnisma tehnikas apmācības programmu un novadīt semināru. Vasarā 

vairāk cilvēku apmeklētu šo semināru darba dienas vakarā/os, nevis 6dienā/s. AK uzņemas noorganizēt 

pirmo daļu šādam semināram līdz Zelmas Beimamikonjanas kausam. Tiek piedāvāts O.Mirošņikovam 

novadīt šo semināru, uz ko tiek atbildēts, ka ir pārāk maz laika sagatavoties un tas būtu jādara kādā no 

kāpšanas zālēm, tomēr mēģinās. Tiek lemts, ka šis seminārs notiks 25.maijā Aglonas ielas zālē 18:00. 

Otrs semināts būtu nepieciešams saistībā ar nelaimes gadījumu izskatīšanu, kas tiks organizēts oktobra 

sākumā. 

 

4. LAS nākotne 

M.Vilciņa izsaka redzējumu par LAS nākotnes darbību, ka tā varētu darboties trijās komisijās: 

alpīnisma komisija, sporta kāpšnas komisija un sporta tūrisma komisija. Tūrisma komisija jau pastāv 

JSTF valdes sastāvā. LAS valdē varētu būt pa diviem pārstāvjiem no katras komisijas. Tiek piedāvāts 

ieviest ceturto – finansu komisiju un iespējams „Masu mediju” komisiju. M.Pietkevičs uzdod katram 

loceklim uz nākamo reizi sagatavot trīs uzstādījumus/redzējumus par savu darbību valdē, ko tas ienestu 

LAS.  

 

 

Nākamā valdes sēde norisināsies 2016. gada 7.jūnijā, plkst.18:00, Jēkabpils ielā 19a. 

 


