
Latvijas Alpīnistu savienības 

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

Kāpšanas sporta komisija 

Sēdes protokols Nr.3 

 

Rīgā, 2019.gada 25.aprīlī 

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

Norises laiks: no 18:00-19:15 

Piedalās: 

Normunds Reinbergs – Kāpšanas sporta komisijas vadītājs. 
Santa Tabulēvica, Irina Grjazeva, Jekaterina Koževņikova – komisijas locekļi. 

Piedalījās - Linda Gruzīte, Rolands Ruģēns. 

Sēdi vada: N.Reinbergs. 

Protokolē: L.Gruzīte. 

Izskatāmie jautājumi: 

1. Formas tērpi izlases pārstāvjiem, kas startē starptautiskajās sacensībās. 

2. Par dalību 25.maijā IFSC Eiropas komisijas pilnsapulcē Viļņā. Nepieciešamais atbalsts 80 

EUR. 

3. Treneru seminārs. Piešķirtais LSFP finansējums 500 EUR. Plānotais līdzfinansējums no 

LOK budžeta 300 EUR. Nepieciešamais kopējais finansējums 1550 EUR. 

4. BJC Daugmale uzdotais jautājums izskatīšanai KSK - Vai būtu jāatļauj treniņos bērnus 

drošināt vecākiem? Skaidrojums - Saskaņā ar RD juristu viedokli tas nebūtu pieļaujams, jo 

vecākiem nav specialu zināšanu un tiem nav izieta flurogramma atšķirībā no treneriem un 

skolotājiem. 

5. Vai LAS izsniedzot atzinumu treneru sertifikācijai vajadzētu no kandidātiem prasīt arī 

tehniskas zināšanas, piemēram, mācēt drošināt utt. 

1. 2019.gada 7.marta KSK sēdē bija nolemts iegādāties formas tērpus, izlases sportistiem, 

kas startē starptautiskās sacensībās. Forma – krekls (apdruka pēc IFSC prasībām), 

džemperis (apdruka, kas atspoguļo piederību Latvijai, Latvijas alpīnistu savienībai un 

kāpšanas sportam). No LOK piešķirtajiem finanšu līdzekļiem formas iegādei piešķirti 

500,00 EUR. Apzinot tirgus piedāvājumu, izvēloties kāpšanas sportam atbilstošu formu 

izmaksas, lai iegādātos izlases sastāvam kreklus un džemperus, ir nepieciešami 965.90 

EUR. Nolemts iztrūkstošo summu 465.90 EUR segt no atlikušās naudas rezerves, kas 

paredzēta dalībai sacensībās. Atmaksāt Biedrība SIAKA EUR 60,00 no LAS, kas bija 

samaksāti par pirmo pasūtījumu SIA “DINOSS”, par pasūtītajiem 4 formas krekliem. 

2. Vienbalsīgi nolemts piedalīties 2019.gada 25.maijā IFSC Eiropas komisijas pilnsapulcē 

Viļņā. Nepieciešamos finanšu līdzekļus 80 EUR piešķirot no LOK piešķirtajiem finanšu 

līdzekļiem. 

3. Izrunājot jautājumu par plānoto trenera semināru (pieteikumā LSFP pieteikts Iann Dunn 

un tēma, kura visvairāk izskanēja aptaujas anketās pēc iepriekšējā semināra - treniņu 

plāna sagatavošana, lai kompensētu iztrūkstošo summu EUR 750, bija izvirzīti vairāki 

priekšlikumi: 

- ieviest dalības maksu 15-20 EUR kas varētu papildināt budžetu no 300-600 

EUR; 

- piemeklēt un izīrēt lētākas telpas, bet atbilstošas lektora prasībām, vai 

vienoties par esošo telpu nomas maksas samazināšanu; 



- pieaicināt citu vieslektoru; 

- starpību segts no atlikušās naudas rezerves, kas paredzēta dalībai sacensībās. 

Ņemot vērā nepilnu informāciju no lektora par telpu aprīkojuma nepieciešamību, bija 

nolemts šī  jautājuma izskatīšanu atlikt līdz informācijas precizēšanai, neizslēdzot kādu 

no piedāvātajiem risinājumiem (dalības maksa, citu telpu īre). 

4. BJC Daugmale uzdotais jautājums KSK (Vai būtu jāatļauj treniņos bērnus drošināt 

vecākiem?) bija pārrunāts ar citiem klubu treneriem. Nevienam no klubiem šāda veida 

problēmas nepastāv. Nav skaidrs, kāda problēma ir radusies BJC Daugmale un kādā 

sakarā RD juristi ir snieguši savu viedokli par šo tēmu, norādot, ka tas nebūtu 

pieļaujams, jo vecākiem nav specialu zināšanu un tiem nav izieta flurogramma atšķirībā 

no treneriem un skolotājiem. KSK netika iesniegts konkrēts paskaidrojums par radušos 

problēmu, kā arī RD juristu skaidrojums un piedāvātie risinājumi, par šo tēmu. Lai šo 

jautājumu izskatītu un rastu kādu risinājumu, ir nepieciešams KSK iesniegt izskatīšanai 

no BJC Daugmale skaidrojumu par radušos problēmu un detalizētu RD juristu 

skaidrojumu par minēto tēmu, kur norādīts faktisko apstākļu tiesiskais skaidrojums. 

5. Pārrunājot par LAS izsniegtajiem atzinumiem treneru sertifikācijai un resertifikāciai, 

bija nolemts pārskatīt un pēc nepieciešamības papildināt 08.11.2016.g. “Noteikumus par 

atzinuma saņemšanu sporta speciālistu sertifikācijai (resertifikācijai) kāpšanas sportā, 

klinšu kāpšanā, alpīnismā un sporta tūrismā”. Par cik nolikums attiecināms uz visiem 

sporta veidiem, ieteikumi noteikumu papildinājumiem un izmaiņas jāsaskaņo ar pārējo 

sporta veidu komisijām un LAS valdi. 

 

Sapulce slēgta: plkst. 19:15 

 

Sapulces vadītājs: N.Reinbergs 

Protokolēja: L.Gruzīte 

 

 


