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VISPĀRĒJAIS APRAKSTS
1

IEVADS

Šī programma paredzēta kalnākāpēju grupu vadītāju sagatavošanai. Programma nodrošina tehniski
lietpratīgu un drošu uzkāpšanu organizēšanai nepieciešamā kvalifikācijas līmeņa un pieredzes iegūšanu,
kā arī efektīvu grupas vadību uzkāpšanas laikā. Pēc programmas apguves un atestācijas izturēšanas
alpīnistam tiek piešķirts nosaukums „MOUNTAIN LEADER”. Turpmāk tekstā atsaucēm uz minēto
programmu tiks lietota abreviatūra „ML programma” vai „Programma”, attiecīgi kalnākāpēju grupas
vadītājam - abreviatūra „ML”.
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2

PROGRAMMAS BLOKSHĒMA

Pieredze

Uzkāpšanas pieredzes iegūšana līdz
ieskaitīšanai Programmā.

Reģistrācija

Treniņu kurss

Atbrīvošana no treniņu
kursa

Pieredzes uzkrāšana

Uzkāpšanas pieredzes uzkrāšana
atbilstoši treniņu kursa gaitā
iegūtajām zināšanām un prasmēm.

Atestācija

Atestācijas nenokārtošana
/ termiņa pagarināšana

ML nosaukuma
piešķiršana

Profesionālās attīstības pilnveidošana
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3

PROGRAMMAS IEROBEŽOJUMI

ML programma ietver standarta „Alpīnisms” („Alpine Climbing”) rekomendācijas programmas „UIAA1
standarti brīvprātīgajiem grupu vadītājiem un instruktoriem” ietvaros, papildu prasības („Liels augstums”
(„Hight Altitude”), „Lavīnu zona” („Avalanche Terrain”)), kā arī ņem vērā atsevišķas alpīnisma attīstības
nacionālās īpatnības Latvijā.
ML programma nodrošina profesionālai uzkāpšanai nepieciešamo treniņu kursu, pieredzes un atestācijas
līmeni, kā arī grupas vadības līmeni, veicot uzkāpšanu dažādos pasaules kalnu rajonos gan vasaras, gan
ziemas apstākļos.
Atbilstoši kvalifikācijai un pieredzei ML pats cenšas adekvāti novērtēt savas iespējas un apzināties savu
atbildību, kāpjot kalnos un vadot grupu uzkāpšanas laikā. Turklāt īpaša uzmanība jāvelta patstāvīgai
uzkāpšanas reģiona īpatnību izpētei.

4

PROGRAMMAS POSMI

ML programma ietver šādus pamatposmus:
1. Personīgās kalnos kāpšanas pieredzes iegūšana.
2. Reģistrēšanās ML programmas apguvei.
3. Treniņu kursa apguve.
4. Uzkāpšanas pieredzes uzkrāšana atbilstoši treniņu kursa gaitā iegūtajām zināšanām un prasmēm.
5. Atestācija.
6. ML nosaukuma piešķiršana.
7. Iegūtās kvalifikācijas paaugstināšana un pieredzes uzkrāšana.

5

UZKĀPŠANAS PIEREDZE

Potenciālajiem kandidātiem ieskaitīšanai ML programmā jāatbilst šādām prasībām:
1. jābūt vismaz 21 gadu veciem;
2. jābūt vismaz 2 gadu alpīnisma nodarbību pieredzei;
3. jābūt kalnos kāpšanas pieredzei:
• UIAA III/III+ (PD,2A) – vismaz 2
• UIAA IV(PD+,2B) – vismaz 2
• UIAA IV
(AD,3A) – vismaz 2
• UIAA IV+
(AD+,3B) – vismaz 1
Turklāt:
• vismaz 2 uzkāpšanas reizēm jābūt kombinētā tipa;
• uzkāpšanai jābūt veiktai vismaz 2 dažādos kalnu rajonos;
• ieskaitei tiek pieņemta tikai viena uzkāpšana, kas veikta nelielajos kalnos (Krima, Tatri utt.) vai
virsotnēs, kas zemākas par 3500 metriem.

6

REĢISTRĀCIJA

Reģistrējoties ieskaitīšanai ML programmā, kandidātam jāiesniedz šādi dokumenti:
1. iesniegums;
2. „Alpīnista grāmatiņa” un tās izraksts uzskaites žurnālā par uzkāpšanu, kas veikta līdz treniņu kursa
sākumam nepieciešamā uzkāpšanas apjoma apstiprināšanai.
3. raksturojums-rekomendācija. Personai, kas sniedz šādu raksturojumu-rekomendāciju, jābūt
instruktoram vai gidam. Rekomendāciju var iesniegt arī kāds no partneriem, ar ko kopā ilgstoši
veikta kāpšana kalnos.

7

TRENIŅU KURSS

Treniņu kurss sastāv no 2 posmiem:
1. 1. posms – līdz izbraukšanai uz kalniem;
1

Starptautiskā alpīnisma savienība
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2. 2. posms – izbrauciens uz kalniem.
1. posms tiek organizēts semināru veidā (vismaz pieci 6-stundu semināri ar teorētisko un praktisko
nodarbību elementiem).
Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana ir obligāta ML kvalifikācijas prasība. Tādēļ treniņu cikla 1. posmā
papildus paredzēts vismaz 2 dienu speciālais kurss (ne mazāk kā 14 stundas) apmācībai pirmās
medicīniskās palīdzības sniegšanā.
2. posms tiek organizēts desmit dienu treniņu kursa veidā kalnos. Treniņu kursa beigās tiek veikta 2 dienu
kāpšana kalnos.
Piedalīšanās ML programmā paredz, ka kandidātiem ir nepieciešamās pamatzināšanas un alpīnisma
iemaņas. Tādēļ treniņu kursa laikā uzsvars tiek likts uz mūsdienīgu tehnisko paņēmienu apguvi un
iemaņām, kuras grūti apgūt bez kvalificēta speciālista palīdzības. Atsevišķi programmas jautājumi treniņu
kursā netiek izskatīti, tie kandidātiem jāapgūst patstāvīgi.
Kandidātu piedalīšanās treniņu kursā un tā beigšana nepavisam nenozīmē, ka automātiski tiek piešķirts ML
nosaukums. Tas ir tikai ML programmas kārtējā posma noslēgums, kas pēc kalnā kāpšanas pieredzes
uzkrāšanas ļauj pāriet pie atestācijas posma ML nosaukuma saņemšanai.
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PIEREDZES UZKRĀŠANA

Minimālā pieredze pēc treniņu kursa pabeigšanas pielaišanai pie atestācijas ietver šādu kalnos kāpšanas
pieredzi:
• UIAA IV (AD,3A) – vismaz 1
• UIAA IV+ (AD+,3B) – vismaz 1
• UIAA V- (D,4A)
– vismaz 2
• UIAA V/V+ (D+,4B) – vismaz 1
Turklāt:
• vismaz 2 uzkāpšanas reizēm jābūt kombinētā tipa;
• vismaz 2 uzkāpšanas reizēm jābūt ar nakšņošanu maršrutā;
• uzkāpšanām jābūt veiktām vismaz 2 dažādos kalnu rajonos;
• vismaz 1 uzkāpšanas reizei jābūt veiktai attiecīgā reģiona ziemas periodā;
• vismaz 2 uzkāpšanas reizēs kandidātam jāiziet viss maršruts kā pirmajam;
• ieskaitei tiek pieņemta tikai viena uzkāpšana, kas veikta nelielajos kalnos (Krima, Tatri utt.) vai
virsotnēs, kas zemākas par 3500 metriem;
• uzkāpšanas, kas veiktas līdz treniņu cikla sākumam, netiek ņemtas vērā.

9

ATESTĀCIJA

Ieskaitīšanai atestācijas sagatavošanas kursā pēc ML programmas kandidātam jāiesniedz šādi dokumenti:
1. uzskaites žurnāls ar ierakstu par treniņu kursa beigšanu vai apliecinājums par atbrīvošanu no kursa;
2. „Alpīnista grāmatiņa” un tās izraksts uzskaites žurnālā par uzkāpšanām, kas veiktas pēc treniņu
kursa beigšanas nepieciešamās uzkāpšanas pieredzes apstiprināšanai.
3. ieskaites mājas darbs. Ieskaites darbs jāsagatavo par vienu no Programmas nodaļām pēc
kandidāta izvēles un jāiesniedz brīvā formā. Darba apjoms 6 – 10 lappuses. Atestācijas gaitā
kandidātam būs jāvada seminārs par darba tēmu.
Pirms atestācijas kandidātam pilnībā jāizprot visi Programmas aspekti, pat ja atsevišķas tās daļas netika
detalizēti izskatītas treniņu cikla laikā.
Atestācija sastāv no 2 posmiem:
1. posms – līdz izbraucienam uz kalniem
2. posms – izbrauciens uz kalniem.
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1. posmā, līdz izbraucienam uz kalniem, kandidātam jāparāda savas zināšanas un prasmes šādās
Programmas nodaļās:
1. pārcelšanās pār upi;
2. cietušā transportēšana, izmantojot palīglīdzekļus;
3. cietušā pacelšana un nolaišana sarežģītā reljefā;
4. orientēšanās ar navigācijas līdzekļu palīdzību;
5. taktiskā sagatavotība.
2. atestācijas posms ir 7 dienu izbrauciens uz kalniem, kur tiek pārbaudītas kandidāta zināšanas un
prasmes atbilstoši ML programmai. Atestācijas kursa beigās notiek 2 dienu kāpšana kalnos.
Pēc atestācijas kursa pabeigšanas kandidātam tiek izsniegts lēmums par atestācijas rezultātu. Lēmums var
būt viens no zemāk minētajiem:
• Atestēts: kandidāts pilnā mērā nodemonstrējis atbilstošas zināšanas, pieredzi un prasmes, kas
nepieciešamas kalnākāpēju grupu vadītājam atbilstoši ML programmai.
• Termiņa pagarinājums: kandidāts pamatā nodemonstrējis atbilstošas zināšanas, pieredzi un
prasmes, kas nepieciešamas kalnākāpēju grupu vadītājam atbilstoši ML programmai. Tomēr daži
Programmas aspekti ir nepietiekami apgūti vai trūkst nepieciešamās pieredzes. Turklāt lēmumā par
atestāciju tiek norādīti tie Programmas aspekti, kuros kandidātam bija nepietiekamas zināšanas un
prasmes, kā arī tiek sniegtas papildu rekomendācijas nepieciešamās pieredzes apgūšanai.
• Nav atestēts: kandidāts nav nodemonstrējis atbilstošas zināšanas, pieredzi un prasmes, kas
nepieciešamas kalnākāpēju grupu vadītājam atbilstoši ML programmai.

10 ATESTĀCIJAS NENOKĀRTOŠANA / TERMIŅA PAGARINĀŠANA
Ja tiek pieņemts lēmums, ka atestācija nav nokārtota, kandidāts pēc atestācijas gaitā saņemto
rekomendāciju izpildes var atkārtoti iziet pilnu atestācijas kursu.
Ja tiek pieņemts lēmums par atestācijas termiņa pagarināšanu, kandidātam pēc atestācijas gaitā saņemto
rekomendāciju izpildes ir tiesības atkārtoti kārtot tikai to programmas daļu, kurā viņš netika atestēts
sākotnējā atestācijā. Atkārtota atestācija notiek ne agrāk kā trīs mēnešus pēc sākotnējās atestācijas
pabeigšanas. Visi atestācijas termiņa pagarinājumi jānokārto piecu gadu laikā. Drīkst būt tikai divi
atestācijas termiņa pagarinājumi, pretējā gadījumā kandidātam atkal jāiziet pilns atestācijas kurss.

11 ATBRĪVOŠANA NO TRENIŅU KURSA
Kandidāti, kam jau ir ievērojama personīgā pieredze alpīnismā, kā arī vadības pieredze, var iesniegt
pieteikumus atbrīvošanai no treniņu kursa. Lai atbrīvotu kandidātu no treniņu kursa, viņa kvalifikācijai un
uzkrātajai pieredzei jāatbilst vismaz summārajām prasībām pielaišanai pie treniņu un atestācijas kursa.
Lēmumu par atbrīvošanu no atestācijas pieņem ML sagatavošanas skolas vadītājs.
Atbrīvošana no treniņu kursa nenozīmē atbrīvošanu no atestācijas.

12 SŪDZĪBU UN APELĀCIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par treniņu kursu vai atestācijas rezultātiem, Jums vispirms jāgriežas tieši
pie ML sagatavošanas skolas vadītāja. Jums ir jāizskaidro sava nostāja un jācenšas kopīgi atrast
risinājumu, kas apmierina abas puses. Ja situācija netiek atrisināta, Jūs varat griezties ar iesniegumu LAS
valdē. LAS valdes pieņemtais lēmums attiecīgajā jautājumā ir galīgs.

13 ML NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANA
Ar lēmumu par atestācijas nokārtošanu kandidātam tiek piešķirts kalnākāpēju grupu vadītāja jeb ML
nosaukums. Par to tiek veikts attiecīgs ieraksts alpīnista grāmatiņā, uzskaites žurnālā, izdarīti
nepieciešamie ieraksti kalnākāpēju grupu vadītāju reģistrā un kandidātam tiek izsniegta nozīmīte „Mountain
Leader”.
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14 PROFESIONĀLĀS IZAUGSMES PILNVEIDOŠANA
ML nosaukuma ieguvējam jāapzinās, ka šis nosaukums ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tā īpašnieks uztur
savu kvalifikāciju un pieredzi šim nosaukumam atbilstošajā līmenī. Atbildība par pastāvīgu ML kvalifikācijas
uzturēšanu nepieciešamajā līmenī un pārkvalifikāciju jāuzņemas pašam ML nosaukuma īpašniekam.

15 TRENIŅU KURSA UN ATESTĀCIJAS ORGANIZĀCIJA
ML nosaukuma kandidātu treniņu kursa un atestācijas organizāciju veic ML sagatavošanas skola. Skolas
sastāvu apstiprina LAS valde. Veicot treniņu kursu kalnos, maksimālā treneru un kandidātu skaita attiecība
ir 1:6 (1:4 treniņiem stāvās nogāzēs). Organizējot atestācijas kursu kalnos attiecībai jābūt 1:4.
Treniņu kursa un atestācijas gaita jāatspoguļo uzskaites žurnālā.
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PROGRAMMA
Programmā ietvertas kalnākāpēju grupu vadītājam (ML) nepieciešamās zināšanas un prasmes. Katra
programmas nodaļa sastāv no trim daļām:
• 1. daļā norādītas vispārējās prasības ML saskaņā ar šo Programmas nodaļu:
• 2. daļā uzskaitīti pamata paņēmieni un prasmes, kuras kandidātam jānodemonstrē atestācijas gaitā;
• 3. daļā ir dots teorētisko tēmu saraksts; kandidātam atestācijas procesā jāparāda savas zināšanas
par šīm tēmām.

1

GRUPAS VADĪBA, GRUPAS VADĪTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

ML labi jāpārzina grupu vadītāja pienākumi un atbildība, viņam jāpiemīt atbilstošām personīgajām un līdera
iemaņām.

1.1

Vispārējā atbildība
•
•
•

1.2

par grupas dalībniekiem, grupu kopumā un, ja nepieciešams, vecāku / aizbildņu priekšā;
organizācijas priekšā, kas rīko attiecīgo pasākumu;
tās sabiedrības, apkārtējās vides, ekoloģisko organizāciju, vietējo iedzīvotāju un valsts
likumdošanas priekšā, kur grupas vadītājs ieplānojis veikt savu darbību, LAS un citu ML priekšā.

Īpašie pienākumi un atbildība
•
•
•
•
•

1.3

kāpšanas mērķu izvēle atbilstoši grupas pieredzei, iemaņām un motivācijas līmenim, kā arī atbilstoši
savai pieredzei un iespējām;
kāpiena plānošanai svarīgu jautājumu izpildes kontrole, piemēram, varas iestāžu atļauja, vīzas,
personīgā un medicīniskā informācija, finanses, apdrošināšana, transports;
kāpiena detalizēta sagatavošana, kas ietver tādus jautājumus kā maršruta plānošana, laika
prognozes saņemšana, grupas informēšana;
grupas sagatavotības uz kāpšanai pārbaude;
spēkā esošās likumdošanas normu ievērošana kāpiena sagatavošanas un veikšanas gaitā.

Pienākumi kalnos
•
•
•
•

efektīva grupas vadība, apspriežot un kopīgi pieņemot pozitīvu lēmumu radušos problēmu
risināšanai, disciplīnas ievērošanas kontrole, veselīga mikroklimata nodrošināšana grupā;
pastāvīga sekošana grupas dalībnieku veselības un fiziskajam stāvoklim, pārliecības un entuziasma
uzturēšana;
dalībnieku iesaistīšana kalnos kāpšanas procesā, modinot viņos interesi un gandarījumu.
Nepieciešamo tehnisko paņēmienu un iemaņu nodošana, ekoloģisko vērtību izpratnes audzināšana;
dalībnieku veikuma novērtējums un motivācija līdzdalībai turpmākajos kalnos kāpšanas pasākumos.

Kandidātam jāprot:
• efektīvi izmantot attiecīgās zināšanas, pieredzi un tehniskās prasmes, lai sagatavotos uzkāpšanai
kalnos un grupas vadībai kāpiena laikā;
• apmācīt un trenēt grupu pamata paņēmienu un prasmju apguvei, lai nodrošinātu grupas drošību
kāpiena laikā;
• kontaktēties skaidrā un labi saprotamā veidā.
Kandidātam jāzina:
• ML atbildība un pienākumi un tiesiskās prasības ML kā grupas vadītājam;
• galvenās grupas vadības un tās psiholoģiskā klimata veidošanas metodes;
• vispārēja informācija par alpīnisma rašanās vēsturi pasaulē un alpīnisma attīstību Latvijā;
• galvenie pasaules kalnu rajoni, to augstākās virsotnes, slavenākie vietējo un ārzemju alpīnistu
sasniegumi;
• UIAA un LAS darbības organizācija un funkcionēšana, LAS normatīvie alpīnisma dokumenti;
• galvenās starptautiskās deklarācijas – Tiroles Deklarācija par labu stilu kalnu sporta veidos (Tyrol
Declaration on Best Practice in Mountain Sports) u.c..
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2

PIEKĻŪŠANA UN KALNU VIDE

ML labi jāpārzina un jāievēro to valstu noteikumi, kuru teritorijā viņš plāno veikt savu darbību. Tas attiecas
uz tiesisko jautājumu regulējumu, nodokļu jautājumiem, sociālo drošību, sabiedriskajiem pienākumiem,
piekļuvi kalnu rajoniem, apkārtējās vides aizsardzību. Vadītājam jāizprot cilvēka atbildība par apkārtējo vidi,
jācenšas samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi, ar cieņu izturēties pret tās valsts iedzīvotāju interesēm,
tradīcijām, kultūru, kur paredzēta viņa darbība.
Kandidātam jāprot:
• saprotamā veidā nodot grupas dalībniekiem zināšanas par apkārtējo vidi un uzvedības
noteikumiem, lai samazinātu cilvēka ietekmi uz apkārtējo vidi;
• savākt informāciju, kas nepieciešama piekļuvei vajadzīgajā kalnu rajonā, izmantojot attiecīgus
ceļvežus, kartes, aģentūras, alpīnistu organizācijas, internetu.
Kandidātam jāzina:
• galvenie kalnu vides jēdzieni, ieskaitot ģeoloģiju, dabaszinātnes, faunu, floru, kalnu vides
veidošanās un attīstības procesus;
• galvenos UIAA starptautiskā kalnu kodeksa (UIAA International Mountain Code), UIAA ekspedīciju
ētikas koda (UIAA Expeditions Code of Ethics), Katmandu deklarācijas (The Katmandu Declaration
on Mountain Activities) atzinumus;
• vides aizsardzības noteikumus, uzturoties kalnos.

3

LAIKA APSTĀKĻI

ML jāsaprot galvenie laika apstākļu veidošanās principi kalnu rajonos, kā arī jāzina praktiskie laika apstākļu
novērtēšanas un prognozēšanas paņēmieni.
Kandidātam jāprot:
• lasīt meteoroloģisko karti;
• interpretēt meteoroloģiskās prognozes, lai novērtētu laika apstākļus paredzamā kāpiena laikā;
• izmantot dabas zīmes laika apstākļu noteikšanā;
• noteikt bīstamu meteoroloģisku parādību tuvošanos.
Kandidātam jāzina:
• galvenie laika apstākļu veidošanās principi, kalnu ietekme uz laika apstākļu veidošanos;
• laika apstākļu pasliktināšanās pazīmes;
• laika apstākļu uzlabošanās pazīmes;
• laika apstākļu ietekme uz kalnu vidi un ar to saistītās briesmas.

4

ORIENTĒŠANĀS KALNOS

ML jāprot kvalificēti un pārliecinoši orientēties kalnos jebkuros apstākļos un situācijā.
Kandidātam jāprot:
• lasīt karti;
• piesaistīt karti konkrētajai vietai un otrādi;
• pēc kartes aprēķināt attālumu un gājiena laiku;
• izmantot kompasu un altimetru, kā arī citas navigācijas ierīces, ieskaitot GPS;
• identificēt kartē savu atrašanās vietu;
• orientēties sliktas redzamības apstākļos un diennakts tumšajā laikā;
• pēc UIAA simboliem sastādīt maršruta shēmu un orientēties pēc tās;
• orientēties un atrast ceļu bez kartes un navigācijas līdzekļiem.
Kandidātam jāzina:
• topogrāfijas pamati, nosacītie apzīmējumi, mērogi;
• kompasa, altimetra un citu navigācijas ierīču izmantošanas paņēmieni, lai orientētos apvidū;
• orientēšanās metodes sliktas redzamības apstākļos un diennakts tumšajā laikā;
• orientēšanās īpatnības ziemas apstākļos;
• GPS sistēmu darbības pamati;
• reljefa nosacītie apzīmējumi ar UIAA simboliem;
• orientēšanās metodes, neizmantojot kartes un navigācijas līdzekļus;
• uzvedības noteikumi, pazaudējot orientāciju.
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5

BRIESMAS KALNOS UN RISKA ANALĪZE

ML labi jāapzinās galvenās briesmas, kas saistītas ar kalnu vides īpatnībām, un piesardzības pasākumi tās
pārvarot, kā arī jāprot adekvāti novērtēt riska pakāpi kāpiena laikā.

5.1

Ūdens bīstamība

Kandidātam jāprot:
• izvēlēties visdrošāko vietu upes šķērsošanai;
• izvēlēties vispiemērotāko upes šķērsošanas veidu;
• nodemonstrēt individuālo un grupas tehniku upes šķērsošanai;
• organizēt pārcelšanos pār upi pa gaisu.
Kandidātam jāzina:
• kalnu upju, kā arī citu ūdens šķēršļu (ezeru, purvainu vietu, paisuma un bēguma zonu u.c.) galvenās
īpatnības, briesmas un to pārvarēšanas metodes;
• visdrošākās vietas izvēles kritēriji, pārcelšanās pār upi paņēmieni un laiks;
• drošības pasākumu nodrošināšana masu un individuālās pārcelšanās laikā;
• pārcelšanās paņēmieni brišus pa upi vienatnē, divatā, trijatā, grupā;
• palīglīdzekļu izmantošanas paņēmieni, pārvarot ūdens šķēršļus;
• virves izmantošanas īpatnības, pārceļoties upei.

5.2

Kalnu reljefa un laika apstākļu bīstamība

Kandidātam jāprot:
• nodrošināt grupas drošību, veicot kāpienus dažādās kalnu reljefa formās, īpaši reālas un objektīvas
bīstamības apstākļos, piemēram, stāvās nogāzēs, pastāvot akmeņu nogruvumu un lavīnu
iespējamībai;
• izvēlēties visdrošāko gājiena ceļu;
• skaidri apzināties, kad, kādos apstākļos un kā kalnos kāpšanai nepieciešams izmantot virvi.
Kandidātam jāzina:
• kalnu reljefa formas, makro un mikroreljefs;
• akmeņu nogruvumu un šļūdoņu īpatnības, cēloņi un rašanās vietas;
• briesmas, kas saistītas ar pārvietošanos pa dažādām kalnu reljefa formām (ar zāli apaugušas
nogāzes, nobiras, morēnas, ledāji, sniega lauki, sniega karnīzes, leduskritumi u.c.);
• briesmas, kas saistītas ar laika apstākļiem (migla, vējš, nokrišņi, vētra, saules radiācija, zema
temperatūra u.c.).

5.3

Augstums

Kandidātam jāprot:
• pareizi organizēt grupas aklimatizācijas procesu.
Kandidātam jāzina:
• augstuma ietekmes uz cilvēka organismu īpatnības;
• augstuma / kalnu slimības un to ārstēšanas metodes kalnos kāpšanas laikā;
• augstuma ietekme uz apetīti un ēdiena asimilēšanas īpatnības;
• aklimatizācijas procesa organizācijas pamatprincipi un taktika.

5.4

Riska novērtēšana

Kandidātam jāprot:
• novērtēt gaidāmās kalnos kāpšanas riska pakāpi;
• adekvāti salīdzināt maršruta grūtības un riskus ar grupas gatavības pakāpi;
• novērtēt riska pakāpes izmaiņas, mainoties laika apstākļiem un citiem uzkāpšanas apstākļiem;
• kontrolēt riska pakāpi uzkāpšanas gaitā.
Kandidātam jāzina:
• kas veido pieļaujamo un nepieļaujamo risku;
• psiholoģiskie aspekti, kas ietekmē cilvēku, pieņemot lēmumu par riska pakāpi uzkāpšanas gaitā.

6

EKIPĒJUMS

ML jābūt pietiekoši kompetentam mūsdienīga alpīnisma ekipējuma jautājumos.
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Kandidātam jāprot:
• pareizi izvēlēties atbilstošu ekipējumu dažādiem kalnos kāpšanas veidiem;
• konsultēt grupas dalībniekus ekipējuma izvēles jautājumos;
• demonstrēt ekipējuma salikšanu un pārnešanu, konsultēt grupas dalībniekus šajā jautājumā;
• pareizi izmantot ekipējumu.
Kandidātam jāzina:
• personīgā, grupas un speciālā ekipējuma sastāvs, kas nepieciešams kāpšanai kalnos un nometnes
organizēšanai: tā uzdevums, īpašības, izvēle un lietošana;
• galvenie materiāli un tehnoloģijas, ko izmanto mūsdienīga ekipējuma ražošanā;
• prasības apģērbam, kārtu sistēma apģērbā;
• apavi, apavu izvēles un kopšanas noteikumi;
• alpīnismā izmantojamo virvju veidi, to raksturojums, izvēle un izmantošana;
• ekipējuma izmantošanas, ikdienas kopšanas un transportēšanas noteikumi;
• galvenās ekipējuma problēmas, kas var rasties kāpšanas laikā (degļi, teltis utt.) un to novēršanas
metodes.

7

DROŠINĀŠANA KALNOS

ML jānodrošina grupas drošība, kāpjot dažādos kalnu reljefos.
Kandidātam jāprot:
• strādāt ar virvi;
• atšķirīgās situācijās pielietot vispiemērotākos mezglus;
• veikt drošināšanu bez virves izmantošanas;
• veikt kopīgu pārvietošanos ar pavadīšanu īsā sasaitē;
• droši pārvietoties pa kalnu takām, ar zāli apaugušām nogāzēm, nobirām, morēnām;
• izmantot virvi drošināšanai, pārvarot stāvas nogāzes;
• organizēt drošināšanas staciju;
• organizēt nolaišanos pa virvi.
Kandidātam jāzina:
• darba paņēmieni ar virvi, piesaiste virvei, virves saīsināšana;
• galvenie alpīnismā izmantojamie mezglu veidi, to uzdevums, labās īpašības, trūkumi, dažādi
sasiešanas veidi;
• drošināšanas veidi, paņēmieni un metodes;
• drošināšanas tehniskie līdzekļi un to izmantošana, UIAA mezgla izmantošana drošināšanai;
• drošināšanas stacijas organizēšanas tehnika;
• pašdrošināšanas organizēšanas tehnika;
• dinamiskās drošināšanas sistēmas pamati (drošināšanas ķēde, rāviena spēks, rāviena faktors,
faktori, kas ietekmē rāviena spēka samazināšanu noraujoties);
• drošināšanas ķēdes posmu drošuma raksturojums;
• pārvietošanās tehnika pa kalnu takām, ar zāli apaugušām nogāzēm, nobirām, morēnām;
• nolaišanās pa virvi organizēšanas metodes, speciālu palīgierīču izmantošana nolaižoties,
nolaišanās izmantojot UIAA mezglu, kā arī nolaišanās bez speciālu ierīču izmantošanas, virves
izvilkšana pēc nolaišanās pabeigšanas.

8

PĀRVIETOŠANĀS PA KLINŠAINU RELJEFU

ML nepieciešama augsta individuālā tehnika, pārvietojoties pa klintīm, prasme strādāt sasaitē un organizēt
sasaišu sadarbību.
Kandidātam jāprot:
• droši kāpt pa dažādām klinšaina reljefa formām, kategorija ne zemāka par V UIAA (ar augšējo
drošināšanu);
• pārliecinoši būt vadošam kāpējam klintīs un kombinētā reljefā, kategorija ne zemāka par IV UIAA;
• strādāt sasaitē ar vienu, divām un dubultvirvēm, nodrošināt sasaišu sadarbību maršrutā;
• operatīvi un droši izveidot drošināšanas starppunktus;
• organizēt margas, virzīties pa margām (pacēlums, traverss);
• bloķēt un atbloķēt drošināšanas sistēmu.
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Kandidātam jāzina:
• esošās kalnos kāpšanas grūtību kategorijas un maršrutu grūtības klasifikācijas sistēmas;
• pārvietošanās tehnika pa dažādu formu klinšainu reljefu;
• margu organizēšanas tehnika, virzīšanās paņēmieni pa margām;
• sasaišu darbības tehnika un to sadarbība maršrutā;
• komandas, strādājot sasaitē;
• vienas, divu un dubultvirvju izmatošanas noteikumi;
• drošināšanas sistēmas bloķēšanas un atbloķēšanas metodes;
• psiholoģiskās saderības problēmas sasaitē, līdzības likums.

9

PĀRVIETOŠANĀS PA SNIEGOTU RELJEFU

ML jāspēj efektīvi vadīt grupu, kāpjot gan maz sniegotos, gan ļoti sniegotos kalnos. Šim nolūkam ML jābūt
labām iemaņām, pārvietojoties pa sniegotām nogāzēm, kā arī izpratnei par sniegu un lavīnbīstamību (11.
nodaļa).
Kandidātam jāprot:
• pareizi izvēlēties un izmantot leduscirtni, pārvietojoties pa sniegu;
• pārliecinoši darboties pacēlumos, virzoties pa serpentīnu, traversu, nolaižoties pa sniegotu nogāzi,
kuras stāvums ir ne mazāks par 50 grādiem;
• pareizi un efektīvi veidot pakāpienus sniegā, atkarībā no sniega stāvokļa;
• organizēt kvalitatīvu drošināšanu uz sniegotā reljefa atkarībā no nogāzes stāvuma un sniega
stāvokļa;
• strādāt sasaitē uz sniegotā reljefa, organizējot to mijiedarbību;
• drošināt sniegotā nogāzē norāvušos kāpēju, izmantojot dinamisko drošināšanu;
• efektīvi izmantot pašnoturēšanās paņēmienus;
• pārliecinoši virzīties ar sniega kurpēm.
Kandidātam jāzina:
• pacelšanās tehnika pa sniegotu reljefu atkarībā no nogāzes stāvuma;
• pakāpienu veidošanas tehnika sniegā, atkarībā no sniega stāvokļa;
• drošināšanas organizēšanas tehnika sniegā, dažādu drošināšanas variantu drošības pakāpe;
• sasaišu darbības un mijiedarbības tehnika uz sniegota reljefa;
• sniega koru un karnīžu pārvarēšanas tehnika;
• noturēšanās paņēmieni uz sniegotas nogāzes;
• drošības noteikumi, pārvietojoties pa slēgtu ledāju, plaisu un bergšrundu pārvarēšanas metodes;
• nolaišanās tehnika pa sniegotu reljefu.

10 PĀRVIETOŠANĀS PA LEDUS RELJEFU
ML jāspēj efektīvi vadīt grupa maršruta ledus posmos un klinšu posmos, kas klāti ar apledojumu.
Kandidātam jāprot:
• pareizi izraudzīties dzelkšņus un pielāgot tos zābakiem;
• droši pārvietoties ar dzelkšņiem pa ledu pacēlumos, virzoties pa serpentīnu, traversu, nolaižoties un
pārvarot asas ledus kores;
• pārliecinoši virzīties pa ledu un apledojušu reljefu (”mikst”), kura stāvums ir ne mazāks par 50
grādiem;
• organizēt stabilu drošināšanu uz ledus reljefa;
• strādāt sasaitēs uz ledus, organizējot to mijiedarbību;
• organizēt nolaišanos pa ledu, izmantojot ledus cilpas un pašizskrūvējošos ledus āķus;
• cirst pakāpienus;
• efektīvi izmantot noturēšanās paņēmienus uz ledus.
Kandidātam jāzina:
• dzelkšņu veidi, to stiprināšanas sistēmas, dzelkšņu izvēle atbilstoši maršrutam;
• ledus āmuri, to izvēle;
• ledus ekipējuma sagatavošanas paņēmieni kāpšanai kalnos, tā pārnēsāšana un uzglabāšana;
• pārvietošanās tehnika pa ledus reljefu atkarībā no nogāzes stāvuma;
• pārvietošanās tehnika pa apledojušu reljefu („mikst”);
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•
•
•
•
•

drošināšanas organizēšanas metodes uz ledus, to drošības pakāpe;
sasaišu darbības un mijiedarbības tehnika uz ledus reljefa;
noturēšanās paņēmieni uz ledus;
pakāpienu un iedobumu izciršanas tehnika;
nolaišanās tehnika pa ledus nogāzi.

11 LAVĪNU BĪSTAMĪBA
Sniega lavīnas ir visbīstamākais ienaidnieks. ML labi jāpārzina sniega segas daudzveidība, lavīnu
veidošanās cēloņi, jāprot novērtēt nogāzes lavīnbīstamība un jāzina uzvedības noteikumi lavīnbīstamos
apstākļos.
Kandidātam jāprot:
• adekvāti noteikt sniegotas nogāzes lavīnbīstamība;
• veikt nogāzes ekspreszondēšanu, lai novērtētu sniega stabilitāti;
• izvēlēties visdrošāko metodi lavīnbīstamās nogāzes pārvarēšanai.
Kandidātam jāzina:
• galvenie sniega veidi, kas izveido sniega segu;
• sniega segas veidi;
• lavīnu veidošanās cēloņi un lavīnu tipi;
• lavīnu bīstamības novērtēšanas metodes;
• uzvedības noteikumi lavīnbīstamos apstākļos;
• ko darīt, nonākot lavīnā;
• glābšanas darbu pašu spēkiem organizēšanas kārtība;
• kā sniegt pirmo medicīnisko palīdzību lavīnā cietušajiem, gaidot ārsta ierašanos.

12 EKSPEDĪCIJAS IEMAŅAS
Kandidātam jānodemonstrē savas zināšanas, pieredze un iemaņas šādos daudzdienu ekspedīcijas
organizēšanas un norises jautājumos:

12.1 Plānošana
•
•
•

kāpšanai nepieciešamā laika aprēķins;
ceļa izvēle atbilstoši maršruta stāvoklim un grupas dalībnieku sagatavotības līmenim;
loģistikas, ekipējuma, transporta un ēdināšanas prasību saskaņošana.

12.2 Ekipējums
•
•
•

atbilstoša personīgā un grupas ekipējuma izvēle;
personīgā un grupas ekipējuma sakravāšana un pārnēsāšana;
degļu un degvielas izvēle un droša izmantošana.

12.3 Ēdināšana
•
•

pārtikas produktu izvēle, to daudzuma aprēķins, iesaiņošana;
ēdiena gatavošana kalnu apstākļos.

12.4 Nometnes iekārtošana
•
•

•
•

vietas izvēle nometnes ierīkošanai;
nometnes iekārtošana;
vietas sagatavošana un telšu uzstādīšana;
personīgās un grupas higiēnas un sanitārijas organizēšana.

12.5 Personīgās un līdera iemaņas
•
•
•
•

demonstrēt elastīgu vadības stilu un apdomību, risinot jautājumus, kas rodas kāpšanas gaitā;
demonstrēt labu individuālo tehniku: kustības tempu un ritmu, kāju stāvokli, pārvietošanās
ekonomiskumu, koordināciju;
spēt pareizi izraudzīties maršrutu, novērtēt ainavu, vajadzības gadījumā izmainīt maršrutu;
kontrolēt pieļaujamā riska pakāpi kalnos kāpšanas gaitā;
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•

izmantot nepieciešamos tehniskos paņēmienus un iemaņas grupas virzībā pa dažādiem kalnu
reljefa veidiem: nobirām, šauriem kores posmiem, akmensbīstamām nogāzēm utt..

12.6 Fiziskā sagatavotība
• demonstrēt kāpšanu kalnos pietiekamā ātrumā;
• spēt ilgstoši fiziski strādāt ne mazāk kā 8 stundas, nesot mugursomā ne mazāk par 10 kg.
Kandidātam jāzina:
• nometnes iekārtošanas metodes dažādos kalnu reljefa apstākļos;
• kalnu mājiņu, būdiņu un citu patvērumu izmantošanas noteikumi;
• vispārējas zināšanas par cilvēka anatomiju un fizioloģiju, to ietekme uz kāpšanu kalnos;
• alpīnistu fiziskās sagatavotības fizioloģiskie pamati;
• produktu izvēle un ēšanas režīms, ēdiena gatavošanas īpatnības kalnu apstākļos;
• personīgās un grupas higiēnas un sanitārijas organizēšanas pamati, minimāli ietekmējot apkārtējo
vidi, atkritumu iznīcināšanas metodes kalnos.

13 KĀPŠANAS TAKTIKA
ML jābūt nepieciešamajām taktiskajām iemaņām kāpiena plānošanai, jāprot pamatoti manevrēt ar
esošajiem spēkiem, līdzekļiem, laiku un rezervēm pašā kāpšana procesā, īpaši grupai nokļūstot
nestandarta situācijās, mainoties kāpšanas nosacījumiem.
Kandidātam jāprot:
• sastādīt kāpiena un visa pasākuma taktisko plānu;
• nodemonstrēt savu taktisko izpratni, risinot situācijas diktētus uzdevumus;
• nodemonstrēt savu taktisko izpratni, analizējot nelaimes gadījumus, skaidri apzināties cēloņus, kas
noveduši pie nelaimes gadījuma.
Kandidātam jāzina:
• galvenās taktikas kategorijas un jēdzieni;
• kāpiena taktiskā plāna sastādīšanas noteikumi;
• dažādi kāpšanas stili un taktikas;
• taktiskās īpatnības, kāpjot lielā augstumā;
• taktiskās īpatnības ziemas apstākļos;
• kāpšanas taktikas atkarība no ekipējuma kvalitātes.

14 PSIHOLOĢISKĀ SAGATAVOTĪBA
ML jābūt psiholoģiski ļoti noturīgam pret dažāda veida stresa faktoru ietekmi. Viņam arī labi jāapzinās
psihes loma un nozīme sagatavošanās un kalnos kāpšanas procesā, adekvāti jānovērtē psihes ietekme uz
kāpšanas procesā pieņemamajiem lēmumiem.
Kandidātam jāprot:
• parādīt savu augsto psiholoģisko noturību līdera statusā sarežģītos maršruta posmos;
• izmantot pašiedvesmas un pašregulācijas metodes.
Kandidātam jāzina:
• galvenie faktori, kas ietekmē cilvēka psihi kalnos kāpšanas procesā;
• motīvu konflikti un ar tiem saistītās psiholoģiskās drošības problēmas;
• metodes cilvēka psiholoģiskās noturības pret stresu paaugstināšanai;
• galvenās darba spēju stadijas, to ietekme uz kļūdu intensitāti, ar to saistīto problēmu psiholoģiskais
risinājums;
• psiholoģiskās pašaizsardzības metodes ekstremālos apstākļos.

15 RĪCĪBA AVĀRIJAS SITUĀCIJĀS
ML bieži nākas strādāt bez citu palīdzības tālās un grūti pieejamās vietās, tāpēc viņam nepieciešamas
atbilstošas zināšanas un prasmes, lai nodrošinātu efektīvu darbību avārijas situācijas gadījumā.
Kandidātam jāprot:
• rīkoties nestandarta situācijās, grupai nokļūstot avārijas situācijā, vadīt mazas grupas glābšanas
darbus;
• raidīt briesmu signālus ar dažādām metodēm;
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• apieties ar radiostaciju;
• izmantot pieejamos līdzekļus viegli cietuša cilvēka transportēšanai;
• sasiet virvju nestuves;
• veikt cietušā izcelšanu no ledus plaisas;
• veikt cietušā pacelšanu un nolaišanu sarežģītā klinšu reljefā;
• izveidot patvērumu sniegā.
Kandidātam jāzina:
• glābšanas darbu īpatnības kalnu rajonos, kur paredzama viņa darbība;
• grupas darbību secība, rodoties avārijas situācijai;
• ziņas par avāriju nodošanas un briesmu signālu raidīšanas noteikumi kalnos un atbildes uz tiem;
• alpīnismā izmantojamie sakaru līdzekļi, radiosakaru apmaiņa;
• cietušā transportēšanas metodes ar pieejamiem līdzekļiem;
• cietušā pacelšanas un nolaišanas organizācija ar mazas grupas spēkiem sarežģītā klinšu reljefā;
• briesmas, kas saistītas ar glābšanas helikoptera ierašanos;
• patvēruma sniegā izveidošanas paņēmieni kritiskas situācijas gadījumā.

16 PIRMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA
Traumas un slimības kalnos parasti rodas tur, kur ārsta klātbūtne ir liela veiksme. Tāpēc ML, gaidot ārsta
ierašanos, jāprot sniegt pirmā medicīniskā palīdzība.
Kandidātam jāprot:
• noteikt cietušā stāvokli;
• veikt reanimācijas pasākumus;
• veikt pretšoka pasākumus;
• uzlikt žņaugu, lai apturētu spēcīgu asiņošanu;
• uzlikt apsēju, lai fiksētu dažādus lūzumus un saišu sastiepumus;
• nokomplektēt aptieciņu.
Kandidātam jāzina:
• darbību secība, sniedzot cietušajam pirmo medicīnisko palīdzību pirms ārsta ierašanās;
• reanimācijas un pretšoka pasākumu veikšanas noteikumi;
• asiņošanas apturēšanas metodes;
• locekļu, galvas, mugurkaula, iegurņa lūzumu un traumu pazīmes, fiksācijas metodes un cietušā
noguldīšana;
• medicīniskās palīdzības sniegšanas metodes pie nelielām traumām (sasitumi, sastiepumi,
nobrāzumi, noberzumi, „sīki” lūzumi);
• medicīniskās palīdzības sniegšanas metodes pie saaukstēšanās slimībām, zarnu darbības
traucējumiem;
• simptomi un cēloņi, novēršanas metodes un ārstēšana:
o kalnu slimībai;
o saules un karstuma dūrienam;
o apdegumiem (saules, sniega aklums, termiskie);
o zibens spērienam;
o akūtai sirds un asinsvadu nepietiekamībai;
o plaušu iekaisumam,
o apsaldējumiem, atdzišanai.
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PIELIKUMI
1

IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS
1. Union Internationale des Associations d`Alpinisme
Working Group Training Standards
UIAA Standards for Voluntary Leaders and Instructors
2. Mountain Leader Training Board (UK)
Mountain Leader Training Scheme, Prospectus and Syllabus
Winter Mountain Leader Training Scheme, Prospectus and Syllabus
International Mountain Leader Training Scheme, Prospectus and Syllabus
3. Steve Long Hill Walking, MLTUK, 2004
The Official Handbook of The Mountain Leader and Walking Group Leader schemes.
4. Andy Cunningham, Allen Fyffe Winter skills, MLTUK 2007
The Official Handbook of The Mountaineering Instructor Certificate and Winter Mountain Leader
Schemes.
5. Libby Peter, Rock climbing, MLTUK 2004
The Official Handbook of The Mountaineering Instructor Certificate and Single Pitch Award
schemes

2

IETEICAMĀS LITERATŪRAS SARAKSTS
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3

ML SAGATAVOŠANAS SKOLAS PROGRAMMA

TRENIŅU KURSS
Nr.
p.k.

Programmas nodaļa

Teorija
(st.)

Prakse
(st.)

Kopā
(st.)

Teorija
(st.)

Prakse
(st.)

Kopā
(st.)

KOPĀ:

ATESTĀCIJA
Nr.
p.k.

Programmas nodaļa

KOPĀ:

4

UZSKAITES ŽURNĀLI

UZKĀPŠANAS PIEREDZE
Datums Virsotne,
Maršruts
augstums

Rajons

Kategorija,
veids

Dalībnieks/
vadītājs

Piezīmes

TRENIŅU KURSS, I POSMS
Datums

Nodarbību saturs

PIRMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA
Datums
Nodarbību saturs

Piezīmes

Ieskaite

Trenera
paraksts

Trenera
paraksts

TRENIŅU KURSS, II POSMS
Datums

Nodarbību saturs

REKOMENDĀCIJA pēc treniņu kursa pabeigšanas

Piezīmes

Trenera
paraksts

Trenera
paraksts
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PIEREDZES UZKRĀŠANA
Datums Virsotne,
Maršruts
augstums

Rajons

Kategorija,
veids

Dalībnieks/
vadītājs

Piezīmes

Ieskaites mājas darba TĒMA

LĒMUMS PAR PIELAIŠANU PIE ATESTĀCIJAS

ATESTĀCIJA
Datums

Programmas nodaļa

LEMUMS PAR ATESTĀCIJU

ML skolas
vadītāja
paraksts

Piezīmes

Ieskaite

Trenera
paraksts

ML skolas
vadītāja
paraksts
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