
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS 

VALDES SĒDES 

PROTOKOLS Nr. 15-8 

Rīgā, BJC „Daugmale”, 2015. gada 5.novembris. 

Valdes sēdes laiks 18:00– 19:40. 

Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Oļegs Mirošņikovs, Eduards Skuķis, Edgars Šāblis, Normunds 

Reinbergs, Vilnis Bušs, Santa Tabulēvica, Māra Vilciņa (no 18.20). 

Protokolē: Natālija Pagasta 

 

Sēdes darba kārtība:  

1. Alpīnistu datu bāze un reitinga nolikums 

2. Nolikuma kriteriju apstiprināšana 2016.gadam 

3. Latvijas jaunatnes sporta tūrisma federācija  

4. Virvju/lekciju jautājums no armijas 

5. Aivars Kozickis par pasākumu alpīnistiem 2016.gadā  

 

1. Alpīnisma datu bāze un reitinga nolikums 

E.Šāblis norāda, ka alpīnistu datu bāze ir nepieciešama, bet reitingu neatbalsta. N.Reinbergs skaidro, ka 

šāda veida datu bāze darbojas kā komunikācijas vide starp kāpējiem, kā arī tas piesaista un motivē 

pārējos alpīnistus. Līdz ar to reitinga ietvaros jāizlozē un jāpasniedz veicinošu balvu, kas motivēs un 

parādīs pārējiem, ka šāda datu bāze ir. A.Rakēviča piedāvā pieņemt nolikumu un noteikt, ka izlozes 

kārtībā tiks apbalvots viens kāpējs starp visiem, kas ir minēti datu bāzē, kā arī apbalvot pirmās vietas 

starp vīriešiem un sievietēm.  

Valde nolemj balsot par Alpīnisma reitinga nolikuma pieņemšanu ar 2015.gadu. 

 “Par” – 5 balsis; “Pret” – 2 balsis; Atturās – 1. 

 

2. Nolikuma kriteriju apstiprināšana 2016.gadam 

N.Reinbergs informē, ka tika izskatīti 27 priekšlikumi un nolikumā galvenās pretrunas ir nolīdzinātas. 

Nolikumā iekļauts viens no priekšlikumiem ir tāds, ka katram organizatoram ir jāapstiprina sacensību 

nolikums 2 mēnesus pirms sacensībām, pretēja gadījumā finansējums netiks piešķirts. M.Vilciņa 

norada, ka nolikums nav pārskatāms un ir jāpiestrādā. N.Reinbergs informē, ka visu kritēriju 

sakārtošana jāatliek uz 2016.gadu. O.Mirošņikovs jautā – cik maksā jauniešu dalības licence? 

N.Reinbergs atbild, ka jauniešu komandas licence maksā 200 eiro, bet katram pieaugušajiem licence 

maksā 35 eiro. O.Mirošņikovs jautā par nolikuma 20.1.punktu, par finansējuma sadali, kāpēc 

finansējums Latvijas alpīnisma čempionātam attiecībā pret  Kāpšanas sporta reiningu ir mazāks? 

N.Reinbergs atbild – ka tādā gadījumā, ja kādam no sporta veidiem būs nepieciešams lielāks 

finansējums, LAS valde ir tiesīga lemt un piemērot nolikumā iekļauto koeficentu.M.Vilciņa norāda, ka 



LAS primāri nodrošina čempionātus un kausus un atlikusī summa izglītojošiem pasākumiem. Līdz ar to, 

nav pieņemami, ka reitings saņem tādu pašu summu kā čempionāts vai kauss.  

Valde nolemj balsot par  reitinga izmaiņām un finanšu sadales kriterijiem 2016.gadam. 

 “Par” – 5 balsis; “Pret” – 1 balsis; Atturās – 2.  

 

3. Latvijas jaunatnes sporta tūrisma federācija 

A.Rakēviča jautā – vai federācijai ir nepieciešams veidot komisiju? M.Vilciņa norāda, ka federācijai ir 

sava valde un tā darbojas, līdz ar to komisijas nav jāveido. 

 

4. Virvju/lekciju jautājums no armijas 

Lietotas virves nav nepieciešamas, bet lekciju materiali ir jasaskaņo. E.Šāblis lūdz nosūtīt lekcijas 

materiālus valdei. 

 

5. Aivars Kozickis par pasākumu alpīnistiem 2016.gadā 

Piedāvā 2016.gada novembra beigās Likteņdārzā sarīkot pasākumu, kurš būtu daļa no Latvijas alpīnistu 

60 gadu jubilejas pasākuma, un uzaicināt no Baltijas valstu robežu valstīm visus kāpējus, kuri ir 

izkāpuši visu kontinentu augstākajās virsotnēs. A.Kozickis piedāvā organizēt pasākumu ar aptuveno 

budžetu 15 000 eiro. A.Kozickis apņemas sagatavot plānu un saskaņot ar LAS valdi. 

 

 

Nākamā valdes sēde norisināsies 2015. gada 26.novembrī, plkst.18:00. 

 


