LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES
PROTOKOLS Nr. 16-4
Rīgā, BJC „Daugmale”, 2016. gada 30.augustā.
Valdes sēdes laiks: 18:00– 20:15.
Sēdē piedalās: Mihails Pietkevičs, Aiga Rakēviča, Oļegs Mirošņikovs, Edgars Šāblis,
Normunds Reinbergs, Eduards Skuķis (no plkst. 18:19 – 19.10).
Protokolē: Gundega Skagale.
Sēdes darba kārtība:
1. Sporta nakts.
2. Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumi.
3. LV izlases formas.
4. LAS mājas lapa.
5. Sporta kāpšana – olimpiskais sporta veids.
6. Uzņēmumu reģistrs.
7. “Gandra kauss 2016”.
8. Citi jautājumi - “Aldara tornis”, kāpšanas sienu tarifi, “Balticum”, dalība UIAA,
apdrošināšana, nelaimes gadījumu analīze.
1. Sporta nakts.
N.Reinbergs apskatījis norises vietu. Lai piedalītos nepieciešama “mobilā siena”, telts,
balviņas. M.Pietkevičs var noorganizēt telti.M.Pietkevičs ierosina, ka balviņas saņem tie, kas atbild
uz vienkāršiem jautājumiem, piemēram, kas ir Eiropas augstākā virsotne - “lai cilvēks kaut ko šajā
procesā iegūtu, ne tikai izskrietu sienu”. Arī N.Reinbergs, E.Šāblis piekrīt, ja būs tikai siena, tad
cilvēki stāvēs rindā uz kāpšanu, bet mērķis – informēt par Latvijas Alpīnistu savienību – netiks
sasniegts. “Ja informācija būs mērķtiecīga, lielāka iespējamība, ka kāds interesents aizies uz
Kalnkāpēju Sporta centru vai Travers”, piebilst N.Reinbergs.
M.Pietkevičs apņemas būt pasākumā un informēt par LAS aktivitātēm. Arī E.Šāblis sola savu
atbalstu, piemēram, drošināšanas organizēšanā. M.Pietkevičs sazināsies ar Arni Opmani par filmu,
kuru varētu izrādīt. N.Reinbergs norāda, ka drošināšanai varētu būt nepieciešami 2 cilvēki, 2-3
cilvēki teltī. M.Pietkevičs sagaida, ka Latvijā esošie LAS valdes locekļi vismaz uz stundu būs klāt.
M.Pietkevičs informē, ka nepieciešami 2 prožektori apgaismojuma nodrošināšanai.
Diskusija par informatīvajiem materiāliem. Vienojas, ka tiem jābūt izgatavotiem profesionāli,
nevis drukātiem ar printeri. N.Reinbergs – minimālais budžets 100 eiro + materiālu cena. Vispirms
jāizgatavo kvalitatīvs makets un tad tiks izlemts, kā to pavairot.
A.Rakēviča informē, ka ir pieejamas 150-200 nozīmītes, kuras varētu izmantot balvām.
Piemēram pirmajiem 100, kas uzkāpj.
N.Reinbergs apņemas nosūtīt apstiprinājumu par LAS dalību “Sporta naktī”.
Kur atrodas LAS baneris? O.Mirošņikovs apņemas pārliecināties, vai tas nav “Traverss” zālē.
E.Šāblis ierosina izgatavot jaunu. N.Reinbergs – iespējamās 1x3 m banera izmaksas līdz 50 eiro.
E.Šāblis ierosina sagatavot metodiskos materiālus par drošu kāpšanu, piemēram, kā pareizi
ielikt karabīni un tos izvietot pie kāpšanas sienām. M.Pietkevičs piekrīt, norādot, ka šādam
materiālam jābūt kvalitatīvam posterim, nevis no printera izdrukāta A4 formāta lapai. N.Reinbergs
ierosina konsultēties par šādu posteru sagatavošanas iespēju ar “Gandrs”.
2. Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumi.
A.Rakēviča rosina pārskatīt Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumus. Atsevišķu punktu
izdiskutēšanai vienojas organizēt Alpīnisma komisijas tikšanos ar Oļegu Siliņu un Vladimiru

Stepanovu, kuriem ir iebildumi pret šiem noteikumiem. A.Rakēviča atgādina, ka joprojām nav ticis
organizēts alpīnisma tehnikas apmācību seminārs.
3. Izlases formas.
N.Reinbergs informē, ka gatava risinājuma izlases formām nav. Jāmeklē mākslinieks, kas
izstrādā tērpu dizainu. Ja izgatavo kvalitatīvus tērpus, tad izmaksas ir lielas. M.Pietkevičs sola
konsultēties ar LOK par tērpu izgatavošanas iespējām.
4. LAS mājas lapa.
N.Reinbergs informē par situāciju ar LAS mājas lapu – pagājusi vasara, “mega” izmaiņas nav
vērojamas. R.Laganovskis sūdzoties, ka neesot cilvēks, kas pasaka, ko tad no viņa gribot. Lemj, ka
A.Rakēviča uzņemas lapas satura vadību, ja R.Laganovskis nevar nodrošināt izmaiņas, tad ir
jāmeklē risinājumi. “Tā lapa beidzot ir jāsaved kārtībā” - dominējošais viedoklis.
A.Rakēviča atzīst, ka uzdevumi, kas nosūtīti R.Laganovskim, ir paveikti – gan dizains, gan
korekcijas. Nav savadīts kalendārs, bet tas tikšot izdarīts.
N.Reinbergs norāda, ka Latvijas Sporta federācijas prasības ir zināmas un tās ir obligātas.
M.Pietkevičs ierosina sarīkot mājas lapas attīstībā ieinteresēto tikšanos ar R.Laganovski, lai viņš
pastāsta, kā var, piemēram, ielikt lapā tekstu, bildes.
N.Reinbergs atzīst, ka subjektīvi, atverot mājas lapu, viņam tā nepatīk principā. “Šobrīd tā ir
mirusi lapa, kas neatbilst nekādām vajadzībām”. Lapā neparādās ne aktualitātes, ne sacensības, ne
informācija par kalnu braucieniem.
M.Pietkevičs ierosina N.Reinbergam uz papīra fiksēt lietas, kas nepatīk mājaslapā. Pēc tam
R.Laganovskis varēs izvērtēt, kas no tā ir paveicams, kas nav. Vienojas, ka visi LAS valdes locekļi
sniedz rakstisku atzinumu par mājas lapas risinājumiem.A.Rakēviča informē, ka visiem obligāti
jāatsūta atskaites par pasākumiem, kas tiek finansēti no LAS līdzekļiem, un tas arī tiek darīts.
O.Mirošņikovs piekrīt – jo vairāk informācijas būs mājas lapā, jaunumu, jo cilvēkiem būs
interesentāk šo lapu apmeklēt.
5. Sporta kāpšana – olimpiskais sporta veids.
M.Pietkevičs informē, ka kā LAS prezidents bija uzaicināts uz Latvijas Sporta federāciju
padomi. Tā kā sporta kāpšana ir kļuvis par olimpisko sporta veidu, Latvijas Olimpiskā komiteja
iekļāvusi Latvijas Alpīnistu savienību savā sastāvā. LOK sagaida, ka LAS būs jauni, aktīvi biedri,
kā arī sagaida pienācīgu līdzdalību 30.septembrī paredzētajā LOK Ģenerālajā asamblejā. Katrai
federācijai ir divas vietas. Būs pieejams finansējums, piemēram, sacensību organizēšanai. Tiesa, tas
nebūs ātrāk par 2018. gadu. Varēs pieteikties arī uz fondu un grantu naudām, lai attīstītu sporta
veidu, piemēram, tienešu, treneru apmācībai, jauniešu un bērnu apmācībai u.tml. Pieejams arī bāzes
finansējums.
M.Pietkevičs aicina Sporta kāpšanas komisiju apspriest vajadzības un laikus sākt domāt par
finansējuma piesaisti tām.
Vienojas uz LOK Ģenerālo asambleju deleģēt N.Reinbergu un M.Pietkeviču. Balsošana – visi
par.
6. Uzņēmumu reģistrs.
M.Pietkevičs apņemas veikt nepieciešamās izmaiņas UR un iesniegt tur dokumentus.
7. “Gandra kauss 2016”
O.Mirošņikovs informē, ka “Gandra kauss” norisinās jau piecus gadus un “Traverss” ir šo
sacensību tehniskais izpildītājs. Tā kā šīs sacensības netiek organizētas pēc LAS Alpīnisma tehnikas
sacensību noteikumiem, tad tās nevar noritēt, izmantojot LAS vārdu. N.Reinbergs rosina LAS
nosūtīt vēstuli “Gandrs” ar informāciju, ka tā kā sacensības nenorit saskaņā ar LAS noteikumiem,
nevarēs saņemt finansējumu.
O.Mirošņikovs informē, ka LAS valdē pārstāv Alpīnisma komisiju, nevis klubu “Traverss”.

Klubu “Traverss” pārstāv E.Skuķis. “LAS prioritāte ir attīstīt visus sporta veidus. Sacensībām
tehniskajā alpīnismā ir jānotiek pēc LAS noteikumiem.” Valde lemj nosūtīt “Gandrs” brīdinājuma
vēstuli. Balsošana: visi par. LAS mājas lapā nepieciešama informācija, ka “Gandra kauss” neatbilst
LAS noteikumiem.
8. Citi jautājumi.
1. “Aldara tornis”.M.Pietkevičš informē par publikāciju laikrakstā “Vesti”, kurā aprakstīta
“Aldara” torņa nākotne. E.Šāblis piebilst, ka bija tikšanās ar Rīgas Domes pārstāvjiem, ka jāatjauno
alpīnistu kāpšanas iespējas tornī. N.Reinbergs apņemas precizēt informāciju par “Aldara” torni.
2. Kāpšanas sienu tarifi. M.Pietkevičs informē, ka viņam paredzēta tikšanas ar Rīgas Domes
atbildīgajām personām par kāpšanas iespējām Rīgā. E.Šāblim uzsver, ka kāpšana jāattīsta visos
rajonos, nevis centralizēti, vienā lielā ēkā. Rīgas Domes apstiprinātie tarifi par kāpšanas sienu
izmantošanu skolās ir pārāk augsti un LAS ir jāiestājas par to samazināšanu. N.Reinbergs
aprēķinājis, ka par stundu izmaksas var sasniegt 100 eiro, līdz ar to šīs sienas paliks neizmantotas.
M.Pietkevičs piekrīt, ka tarifi nav adekvāti un uzdod Sporta kāpšanas komisijai apspriest, kādi tarifi
būtu atbilstoši.
3. Dalība UIAA. M.Pietkevičs uzskata, ka LAS tomēr būtu jāatjauno dalība UIAA.
4. “Balticum”. A.Rakēviča informē, ka šogad Latvijas alpīnismam aprit 60 gadi un “Balticum”
notiek Latvijā, taču līdz šim nav izdevies kontaktēties ar lietuviešiem. E.Šāblis sola viņai atbalstu.
5. Apdrošināšana. A.Rakēviča informē, ka tikšanās ar apdrošinātājiem varētu notikt ne ātrāk kā
septembra vidū vai nu Polijā vai Vīnē. Izskan ierosinājums klubiem noteikt kā obligātu pienākumu
nodrošināt, ka viņu biedri dodas uz kalniem apdrošināti. N.Reinbergs, E.Šāblis norāda, ka ja
braucieni ir organizēti, tas ir iespējams, taču, ja biedri brauc individuāli, tad to nav iespējams
nodrošināt.
6. Nelaimes gadījumu analīze. Alpīnisma komisijai jāorganizē sēde, kurā notiek nelaimes
gadījumu analīze. O.Mirošņikovs sola sarīkot semināru.

Nākamā valdes sēde norisināsies 2016. gada 27.septembrī, plkst.18:00, BJC Daugmale.

