


IESPĒJA
Atbalstīt unikālu notikumu. 

Vienīgo reizi savā mūžā.  

Pirmo reizi pasaules vēsturē. 

Palīdzēt uznest Eiropas augstākajā virsotnē karoga mastu. 

10 metru garu, sniegbaltu, viengabalainu. 

Uzvilkt mastā Latvijas karogu. 



KĀPĒC?
Tas būs Ginesa pasaules rekords. 

Mēs būsim lieli tik cik mūsu griba. 

Mēs liksim pasaulei par sevi runāt – pozitīvi. 

Nevajag čīkstēt. 

Vajag ņemt un izdarīt. 

Un likt Latvijai skanēt tuvu un tālumā.



6. augusts – izbraucam no Rīgas uz Šamonī. 

7. augusts – ierodamies Šamonī un iekārtojamies. 

8. augusts – dodamies izīrēt kalnu kāpšanas aprīkojumu. 

9. augusts – uzsākam adaptācijas periodu un treniņus. 

10. augusts – trenējamies kāpšanā ar dzelkšņiem un darbojamies ar cirtņiem. 

11. augusts – adaptācija un treniņi. 

12. augusts – sākam karoga masta nešanas pirmo posmu no bānīša gala stacijas līdz alpīnistu 

nakšņošanas mītnei  REFUGE DE TÊTE ROUSSE (3167 m). 

13.augusts – atkarībā no laika apstākļiem turpmākajās dienās, dodamies tālāk uz nākošo 

nakšņošanas vietu REFUGE DU GOÛTER (3863 m). 

14.augusts – vai nu nogaidām vai kāpjam uz virsotni un atpakaļ līdz šai pašai nakšņošanas vietai 

REFUGE DU GOÛTER (3863 m). 

15.augusts – vai nu nogaidām vai kāpjam. 

16.augusts – pēdējais termiņš doties uz virsotni un atgriezties šajā pašā nakšņošanas vietā REFUGE 

DU GOÛTER (3863 m). 

17. augustā – atgriešanās Šamonī. 

PROGRAMMA



 Mt. Blanc 4808 

 Aiguille du Goûter 3863 

 The Tête Rousse 3167 

 Nid d'Aigle Refuge 2372m

MARŠRUTS
 Chamonix 



KOMANDA

Aldis Kunšteins 

Idejas autors 

Organizators 

“Lai meklētu sevi, pozitīvu emociju krāšana. Manī mīt 
piedzīvojumu un atklājeja gēns. Azarts un aizrautība un 
izaicinājums.”



KOMANDA

Māris Birzulis 

Monblāns 2018 organizators 

Burātājs 

“Man tīk dzīves izaicinājumi.”



KOMANDA

Rolands Laveiķis 

Kalnos kāpējs 

Grupas vadītājs 

Orientierists

“Mans galvenais hobijs ir kalni un piedzīvojumi. Sen nav kāpts 
Monblānā un tieši populārākajā maršrutā. Šī ir tā interesantā 
lieta, ko var darīt interesantā pasākumā un labā komandā.”



KOMANDA

Aldis Rocēns 

Dizaineris  

 “Domāju, ka tas būs lielisks piedzīvojums. Varēšu izdarīt un 
izbaudīt kaut ko vēl nebijušu.”



KOMANDA

Ilze Seržāne 

Monblāns 2018 projekta vadītāja 

Uzņēmēja 

“Lai pārspētu pati sevi. Lai 
uzvarētu.”



KOMANDA

Edīte Bokāne 

Arhitekte 

“Paceļot Latvijas karogu, izrādīt godu un cieņu savai zemei, ģimenei, draugiem un 
domubiedriem, kas veido mūsu Latviju – tas ir tas, ko vēlos sasniegt reizē ar Monblāna 
virsotni, paralēli stiprinot ticību savām spējām, prasmi uzticēties un darboties komandā, kā 
arī ekspedīcijas laikā sakārtot domas, kas noteikti noderēs turpmāk.”



KOMANDA

Matīss Kalvāns 

Inženieris 

“Kāpšana kalnos ir viens no maniem iecienītākajiem atpūtas 
veidiem, tādēļ iespēju to darīt labā kompānijā un ar unikālu 
misiju nelaistu garām.”



KOMANDA

Kristaps Mozgirs 

Fotogrāfs 

“Braukšu kā filmētājs/fotogrāfs, gribu būt tas, kurš uzkāpj līdzi 
un uztaisa to svarīgo bildi pašā Monblāna augšā – to bildi, kuru 
redzēs visa Latvija.”



Andrejs Straume 

Uzņēmējs 

KOMANDA

“Īstais brīdis, kad izkāpt no “komforta zonas” un pamēģināt ko 
jaunu. Šis ir viens no piedāvājumiem, kas nāk vienreiz dzīvē.”



KOMANDA

Andris Citko 

Uzņēmējs 

“Uznest Eiropas augstākajā virsotnē karoga mastu un pacelt 
Latvijas karogu noteikti būs viens no mūža lielākajiem 
izaicinājumiem un neatkārtojams piedzīvojums.”



KOMANDA

Tava vieta 
 komandā!

Tava vieta 
 komandā!

Tava vieta 
 komandā!



TESTS



Izmēģinājums. 

Reiņa trase. 

Procesa izpēte. 

Loģistikas plāna izveide. 

Masta pacelšana. 

Latvijas karoga pacelšana.

TESTS



PIEDĀVĀJUMS
Atbalstīt notikumu.  

Gūt neaizmirstamu pieredzi.  

Pacelt augstāk Latvijas karogu – tiešā un pārnestā nozīmē. 

Izbaudīt no šī fakta izrietošās priekšrocības. 

Popularizēt savu uzņēmumu. Pacelt sava uzņēmuma karogu. 

Būt virsotnē.



DALĪBAS MAKSA
€ 1000+ 

Foto. 

Video. 

Dalība publicitātes kampaņā. 

Iedvesma laikabiedriem. 



Karoga pacelšana virsotnē



Karoga pacelšana virsotnē



PUBLICITĀTE
POZĪCIJAS 1000 3000 5000

Dalība ekspedīcijā X

Uzņēmuma karoga 
pacelšana virsotnē

- x X

Uzņēmuma logo izvietošana 
mājas lapā un FB lapā

- X XX

Uzņēmuma pieminēšana mājas 
lapā teksta veidā

X X X

Logo uz apģērba - X XX

Uzņēmuma pieminēšana preses 
konferencē

X X XX

Uzņēmuma pieminēšana  
izstādes kontekstā

tekstā Logo Logo

Uzņēmuma pieminēšana filmā - X Pārstāvja uzruna

Filmas pirmizrāde* teksts Logo Pārstāvja uzruna

*ja tiks sasniegts nepieciešamais finansējums



MONBLĀNS 4808 m

 Eiropas Savienības augstākā virsotne



KONTAKTI
Aldis Kunšteins 
+371 29 282 163 
 monblans@monblans2018.lv 

Biedrība "Latvija Monblānā" 
Reģ.Nr. 40008276547 
Jurid. adrese: Rīga, Mārkalnes iela 9 – 32, LV-1024 
Banka: SEB Banka A/S 
Konta numurs: LV73UNLA0055000648297

mailto:aldis@amberlat.lv

