
Latvijas Alpīnistu savienības 

(Reģ.Nr. 40008022167 juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, LV-1013) 

Kāpšanas sporta komisijas 

Sēdes protokols Nr.7 

 

Rīgā, 2019.gada 10.decembrī 

Norises vieta: Ropažu iela 140, Rīga (ieeja no Bērzpils ielas puses) 

Norises laiks: no 18:00-20:00 

Piedalās: 

Normunds Reinbergs – Kāpšanas sporta komisijas vadītājs. 

Irina Grjazeva, Gundaga Meļķe, Jekaterina Koževņikova, Santa Tabulēvica - komisijas locekļi. 

Piedalījās – Linda Gruzīte, Artūrs Dombrovskis 

 

Sēdi vada: N.Reinbergs. 

Protokolē: L.Gruzīte. 

Izskatāmie jautājumi: 

 Atsauksmes par Treneru semināru, izlases treniņu pie Ian Dunn, semināra izmaksu precizēšana. 

 Sacensību kalendāra saskaņošana 2020.gadam. 

 Atlikušo finanšu līdzekļu izlietojuma precizējums. 

 Ieteikumi par izmaiņām Latvijas Kāpšanas sporta sportistu sacensību rezultātu Reitinga 

nolikumā 2020.gadam. 

 Citi jautājumi. 

 

1. Atsauksmes par treneru semināru no klubu pārstāvju puses ir pozitīvas. Noorganizētais treniņš 

izlases sportistiem pie Lielbritānijas trenera Ian Dunn noritēja labā gaisotnē. Treniņā sportisti 

guva jaunu pieredzi pašnovērtējuma un treniņu biedru vērtēšanas sistēmā. Precīzas semināra 

izmaksas EUR 928.40. 

2. Saskaņots sacensību plāns 2020.gadam. Noteiktas reitinga sacensības boulderinga disciplīnā A 

grupai un E, D, B, C grupām un grūtās kāpšanas disciplīnā A grupai.  

3. Nolemts no LOK 2019.gada finansējuma atlikuma samaksāt EUR 2500.00 IFSC dalības maksu 

par 2020.gadu. Atlikušo summu EUR 363,09 novirzīt Reitinga gada apbalvošanas pasākumam. 

4. Līdz nākamai KSK sēdei sagatavot izmaiņas Latvijas Kāpšanas sporta sportistu sacensību 

rezultātu Reitinga nolikumā 2020.gadam. 

5. Sakarā ar to, ka Kāpšanas sports ir iekļauts 2020.gada olimpiskajās spēlēs, izteikts priekšlikums 

par Latvijas alpīnistu savienības nosaukuma maiņu. Piedāvāti divi varianti: 

- Kāpšanas sporta federācija, 

- Kāpšanas sporta un alpīnisma federācija. 

KSK vienojusies ieteikt valdei nomainīt nosaukumu uz “Kāpšanas sporta federācija”. 

6. N.Reinbergs sagatavoja un iesniedza KSK izskatīšanai priekšlikumus budžeta sadales kritēriju   

labojumiem. J.Koževņikova piedāvāja finansēt sacensības, kurās piedalās ne mazāk kā 5 

pārstāvētu organizāciju sportisti. Konkrētu lēmumu pieņemšana par budžeta sadales kritēriju 

labojumiem atlikta līdz iesniegto priekšlikumu izvērtēšanai. 

 

Sapulce slēgta: plkst. 20:00 

 

Sapulces vadītājs: N.Reinbergs 

Protokolēja:                 L.Gruzīte 

 

 


