
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS 

VALDES SĒDES 

PROTOKOLS Nr.14-06. 

Rīgā, BJC „Daugmale”, 2014. gada 2. oktobris. 

Valdes sēdes laiks 18:10– 20:20. 

Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Normunds Reinbergs, Edgars Šāblis, Oļegs Mirošņikovs, Māra Vilciņa, Jānis 

Prižavoits, Eduards Skuķis. 

Protokolē: Inta Ivanova. 

Sēdes darba kārtība:  

1. Alpīnistu statistika. 

2. Nozīmītes un uzlīmes. 

3. Kāpšanas reitings.  

4. Alpīnisma karte. 

5. Latvija Čempionāta noslēgums. 

6. Citi.  

1. Alpīnistu statistika. 

Ieviešot alpīnistu statistiku, nevar paredzēt vai būs pietiekami liela atsaucība. Galvenās problēmas: 

 Reitinga vērtēšanas kritēriju vienlīdzība, salīdzinot augstkalnu kāpējus ar klinšu kāpējiem.  

 Atklātu datu parādīšana (cilvēki, kuri nevēlēsies, lai viņus redz reitinga beigas, varētu neievadīt 

datus un neiesaistīties reitinga un datu bāzes paplašināšanā). 

 Ieviešot reitingu, Latvijas Republikas alpīnisma čempionāta nolikumu gandrīz dublē un tad tam 

vairs nav jēgas, Normunds Reinbergs piedāvā pārstrādāt Latvijas Republikas alpīnisma čempionāta 

nolikumu nākamajam gadam. 

Reitings ir nepieciešams, lai varētu uzskaitīt alpīnistus Latvijā un lai veidotos datu bāze ar kāpēju atsauksmēm un 

pieredzi konkrētos maršrutos. Balsošana: 

Trīs valdes locekļi uzskata, ka datu bāzei ir jābūt kopā ar reitingu.  

Trīs valdes locekļi uzskata, ka datu bāzei ir jābūt atsevišķi no reitinga.  

Jautājums palika neizlemts, tāpēc balsošanu un diskusijas nolemj turpināt ar e-pastu palīdzību.  

Balsošana: Vai reitings vispār ir nepieciešams, kurš ir „par” vai „pret” reitinga ieviešanu: Četri „par” reitinga 

ieviešanu. Divi atturas. 

Piedāvātie risinājumi: 

 Piedāvājums augstkalnu un klinšu kāpšanas reitingu veidot atsevišķi.  

 Lai datu bāzei, ievadītajiem datiem būtu plašāks apraksts, ir jābūt iespējai ievietot atsauces uz citām 

interneta adresēm. 

 Ievadot datus cilvēkiem ir piedāvājums atzīmēt vai vēlas, lai dati tiek arī skaitīti reitingā.  



 Šogad paliek kāpšanas reitings testa režīmā. Gada beigās izskatīs vai reit ings ir noderīgs.  

2. Nozīmītes un uzlīmes. 

Ir nepieciešams iegādāties nozīmītes un uzlīmes ar jaunu dizainu. Eduards Skuķis uzņemas uzzīmēt jaunu 

dizainu nozīmītēm. 

3. Kāpšanas reitings. 

Galvenā problēma: nav objektīvs reitings. Kāpšanas komisijai ir jāizskata kāpšanas reitings.  

4. Alpīnisma karte. 

Aiga Rakēviča piedāvā ieviest alpīnisma karti, kas darbotos kā biedra karte. Karte būs plastikāta un varēs 

iegādāties par konkrētu samaksu.  Karti varēs pieteikt elektroniski, aizpildot anketu. Kartei būs derīguma 

termiņš, divi testa gadi. Idejas, kādas varētu būt šīs kartes priekšrocības: 

 Atlaides kāpšanas zālēs kā arī „outdoor” veikalos;  

 Bezmaksas apdrošināšana kāpējiem;  

 Tiek veikta kāpēju uzskaite.  

Varētu iesaistīt arī citas ceļošanas firmas, biedrības utt. Šo ideju par alpīnisma karti attīstīs un izpētīs. 

5. Latvija Čempionāta noslēgums. 

Latvija Čempionāta noslēgums notiks šā gada 13.decembrī Rīgas Skolēnu Pils telpās. Pasākuma organizēšanu 

uzņemas Aiga Rakēviča. Ir nepieciešami palīgi ēdiena sagriešanai. Dalības maksa pagaidām nav vēl noteikta. 

6.Citi: 

1. Ir nepieciešama  makulatūras izšķirošana, arhivēšana un nodošana, lai varētu nākotnē veidot 

elektronisko materiālu bibliotēku. 

2. Netiek saņemtas finanšu atskaites no cilvēkiem, kam piešķirti līdzekļi.  

3. Sakarā ar starptautisko čempionātu nenotikšanu Ukrainā (starptautiskais čempionāts klinšu kāpšanā un 

alpīnismā veterāniem un pasaules čempionāts klinšu kāpšanā un alpīnismā) ir palikuši neizmantoti 

naudas līdzekļi. Tika izlemts neizmantoto naudu piešķirt citiem pasākumiem. Notika balsošana par 

finanšu līdzekļu novirzīšanu: 

270 eiro piešķirt Latvijas Alpīnisma un Ceļotāju Asociācijai; 

70 eiro piešķirt Baltijas čempionātam; 

416 Latvijas čempionāta noslēgumam; 

Balso: četri „par”. Divi atturas.  

 

 

Nākamā valdes sēde norisināsies 2014.gada 6.novembrī 18:00.  

 

 


