Latvijas Alpīnistu savienības
(Reģ.Nr. 40008022167 juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, LV-1013)
Kāpšanas sporta komisijas
Sēdes protokols Nr.5
Rīgā, 2018. gada 28.jūnijā
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.
Māra Vilciņa – LAS viceprezidente.
Santa Tabulēvica, Irina Grjazeva, Jekaterina Koževņikova – komisijas locekļi.
Piedalījās - Linda Gruzīte, Rolands Ruģēns.
Sēdi vada: N.Reinbergs.
Protokolē: L.Gruzīte.
Izskatāmie jautājumi:
 Finanšu atskaišu iesniegšanas kārtība LAS.
 Sportistu dalības sacensībās precizēšana un apstiprināšana.
 Finanšu līdzekļu atlikumu un tā izlietojuma precizēšana.
 LAS kā IFSC biedra viedoklis par IFSC biedru balsošanas sistēmu un biedru
balsstiesībām, izvērtējot iesūtītos IFSC valdes izveidotās Pārvaldes darba grupas
ieteikumus par pārvaldības aspektiem IFSC, balsošanas sistēmu un biedru balsstiesībām.
 Jautājuma izskatīšana (viedokļi, ieteikumi, papildinājumi) par LAS kāpšanas sienu
konceptu (Latvijas Alpīnistu savienības konsultatīvs ieteikums par kāpšanas sienas
izveidi).
 Citi jautājumi.
1. Tika apspriests par finanšu atskaišu iesniegšanas kārtību LAS. M.Vilciņa sniedza ieskatu
kādām ir jābūt finanšu atskaitēm, kādi finanšu dokumenti ir nepieciešami atskaitēm, un
kā tie jānoformē:
 Primāri jācenšas noformēt dokumenti tā, lai rēķini būtu izrakstīti uz LAS un
apmaksāti uzreiz no LAS konta.
 Ja objektīvu iemeslu dēļ LAS nevar apmaksāt rēķinus, tad maksājumus par savas
organizācijas sportistiem un LAS nozīmētajām, par braucienu atbildīgajām
personām, kurām ir piešķirts līdzfinansējums no LAS, var veikt no organizācijas
konta, kas ir LAS biedrs. Šajā gadījumā finanšu atskaiti iesniedz no
organizācijas, kas veikusi maksājumu.
 Ja maksājumu veic fiziskas personas - sportisti vai LAS nozīmētas, par
braucienu atbildīgas personas, kurām ir piešķirts līdzfinansējums no LAS, tad
šīs personas finanšu atskaiti iesniedz individuāli.
2. Precizēta un apstiprināta sportistu dalība sacensībās un piešķirtais līdzfinansējums
starptautiskām sacensībām:

Pieaugušie:
 Pasaules kauss Minhenē, Vācijā 17. – 18.augustā.
o
Katrīna Cirvele (FBC Dingo).
o
Diāna Lotiņa (FBC Dingo).
o
Inta Ivanova (BJC Daugmale).
o
Alise Žvīgule (FBC Dingo).
o
Pēters Meirāns (FBC Dingo).
o
Artūrs Dombrovskis (BJC Daugmale).
o
Rolands Ruģēns (FBC Dingo).
 Pasaules čempionāts Insbrukā, Austrijā 6.-16.septembris:
o
Katrīna Cirvele (FBC Dingo), startēs boulderinga disciplīnā.
o
Alise Žvīgule (FBC Dingo), startēs boulderinga disciplīnā.
o
Pēters Meirāns (FBC Dingo), startēs boulderinga disciplīnā.
o
Rolands Ruģēns (FBC Dingo), startēs boulderinga, grūtās kāpšanas un
ātrmkāpšanas disciplīnās.
Katrīnai Cirvelei un Pēterim Meirānam PČ piešķirts IFSC “Solidaritātes programmas”
atbalsts.
Jaunieši:
 Eiropas kausa posms jauniešiem boulderinga disciplīnā Sofijā, Bulgārijā 21.22.jūlijs:
Apstiprināta atbildīgā persona Andris Gruzītis.
o
Edvards Gruzītis (FBC Dingo),
o
Atbildīgā persona Andris Gruzītis.


Pasaules čempionāts jauniešiem (boulderinga, grūtās kāpšanas, ātrumkāpšanas
disciplīnās), Maskavā, Krievijā, 07.- 17.augusts:
Apstiprināta atbildīgā persona Andris Gruzītis.
o
Edvards Gruzītis (FBC Dingo),
o
Atbildīgā persona Andris Gruzītis.



Eiropas čempionāts jauniešiem boulderinga disciplīnā Briselē, Beļģijā:
Papildus dalībai EČ jauniešiem BJC Daugmale, pieteica Madaru
Krūmiņu. Vienbalsīgi tika pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu
Madarai Krūmiņai 230.00 EUR.
No piešķirtā līdzfinansējuma atbildīgajiem treneriem Jekaterinai
Koževņikovai un Lindai Gruzītei nolemts izmaksāt komandējuma dienas naudu
atbilstoši 2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.969, «Kārtība,
kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi».
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Laura Skrūskopa (FBC Dingo).
Madara Krūmiņa (FBC Daugmale).
Elza Baraka (BJC Dauglame).
Alise Drozdova (SKK Skala).
Jūlija Popova (RSP).
Amanda Tūce (PES).
Ksenija Dobržinska (SKK Skala).
Edvards Gruzītis (FBC Dingo).
Dmitrijs Sevankajevs (BJC Daugmale).
Atbildīgie treneri Jekaterina Koževņikova un Linda Gruzīte.

Vienbalsīgi pieņemts lēmums, par jauniešu izlasei papildus nepieciešamo
formas kreklu 2gab. pasūtīšanu un rēķina apmaksu no LAS.
3. Izvērtējot iesūtītos IFSC valdes izveidotās Pārvaldes darba grupas ieteikumus par
pārvaldības aspektiem IFSC, balsošanas sistēmu un biedru balsstiesībām, KSK sēdē
klātesošo biedru viedoklis bija vienots, atbalstot IFSC biedru vienlīdzīgu pārvaldības
modeli - “katram biedram viena balss”.
4. Jautājuma izskatīšana (viedokļi, ieteikumi, papildinājumi) par LAS kāpšanas sienu
konceptu (Latvijas Alpīnistu savienības konsultatīvs ieteikums par kāpšanas sienas
izveidi), atlikts izskatīšanai uz nākamo KSK sēdi.
5. Jautājums par finanšu līdzekļu atlikuma precizēšanu un izlietojumu atlikts uz nākamo
KSK sēdi.
Sapulce slēgta: plkst. 20:00
Sapulces vadītājs:

N.Reinbergs

Protokolēja:

L.Gruzīte

