
Latvijas Alpīnistu savienības 

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

Kāpšanas sporta komisijas 

Sēdes protokols Nr.4 

 

Rīgā, 2020.gada 2.jūlijā 

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

Norises laiks: no 18:00-20:10 

Piedalās: 

Normunds Reinbergs – Kāpšanas sporta komisijas vadītājs. 

Irina Grjazeva, Santa Tabulēvica, Jekaterina Koževņikova, Inta Dombrovska - komisijas locekļi. 

Piedalījās – Linda Gruzīte, Rolands Ruģēns. 

 
Sēdi vada: N.Reinbergs. 

Protokolē: L.Gruzīte. 

Izskatāmie jautājumi: 

 RD IKSD izsludinātais konkurss par finansiālu atbalstu – Rīgas pilsētas atklāto čempionātu un 

Rīgas pilsētas atklāto jaunatnes meistarsacīkšu organizēšanai. 

 LSFP rīkotais konkurss par finansiālu atbalstu projektiem - Eiropas nedēļas ietvaros - "Konkurss 

aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšanai ESN",  

 2020.gada un 2021.gada sacensību kalendārs. 

 Ingas Liepiņas lūgums izskatīt jautājumu par LAS iesaistīšanos LSPA studiju kursa realizācijā – 

“Konkrētā sporta veida treniņu teorijas un pedagoģijas pilnveide” - palīdzot sagatavot kāpšanas 

sporta trenerus. 

 Pārrunas un pārdomas pēc LAS pilnsapulces. 

 Grozījumi KSK nolikumā – nepieciešamie uzlabojumi, papildinājumi, precizējumi. 

 KSK uzdevumi, mērķi, darbības idejas. 

 KSK izvirzītais kandidāts LAS prezidenta amatam. 

 IFSC sacensību noteikumu tulkošana. 

 Citi jautājumi. 

        
1. RD IKSD izsludinātajā konkursā par finansiālu atbalstu – Rīgas pilsētas atklāto čempionātu un 

Rīgas pilsētas atklāto jaunatnes meistarsacīkšu organizēšanai, pretendēs SIA R.A.Serviss, 

piesakot organizēt Rīgas pilsētas atklāto čempionātu, kas notiks kāpšanas zālē “Virsotne”, 

31.10.2020. Dokumenti jāiesniedz līdz 06.07.2020. 

2. Ņemot vērā iesniegšanas termiņu 08.07.2020. par dalību LSFP rīkotajā konkursā par finansiālu 

atbalstu projektiem, Eiropas nedēļas ietvaros - "Konkurss aktīva un veselīga dzīvesveida 

popularizēšanai ESN", nolemts šogad nepiedalīties. Kā priekšlikums biedriem izveidot kopīgu 

projektu aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšanai, Kāpšanas sporta ietvaros, tajā pašā laikā 

popularizējot Kāpšanas sportu kā olimpisko sporta veidu un brīvā laika pavadīšanas veidu, dažāda 

vecuma un fiziskās sagatavotības līmeņa grupu cilvēkiem. 

3. Ar biedriem, kas organizē sacensības bija apspriests jautājums par 2020.gada sacensību kalendāru 

un sākts plānot 2021.gada sacensību kalendārs. 



 Precizēts, ka 2020.gadā, sakarā ar COVID 19, bija atcelts sacensību Latvijas kauss 

boulderinga disciplīnā pieaugušajiem 1.posms. Sacensības bija plānotas no 3 posmiem. 

Sakarā ar 1.posma atcelšanu, tiek atcelti arī Latvijas kausa 2.posms un 3.posms.  

 Sacensību Latvijas kauss 2.posma un 3.posma vietā, 10.10.2020. BJC Daugmale 

organizēs “Rīgas atklātās sacensības boulderingā pieaugušajiem”  un 31.10.2020. SIA 

R.A.Serviss, organizēs Rīgas pilsētas atklāto čempionātu boulderinga disciplīnā 

pieaugušajiem.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto ir jāveic grozījumi Pielikumā Nr.1 “Latvijas Kāpšanas sporta 

sportistu sacensību rezultātu reitinga nolikums”, LAS noteiktās reitinga sacensības 

2020.gadam.Nno reitinga ieskaites izņemot sacensības “Latvijas kausu boulderinga 

disciplīnā pieaugušajiem”. 

 Biedrības SIKA organizētās sacensības “Utopija 2020” plānots organizēt augusta otrajā 

pusē, datumi tiks precizēti. 

 Apspriežot 2021.gada kalendāru, biedrība SIKA pieteica organizēt Latvijas čempionātu 

boulderinga disciplīnā (iespējamais norises laiks 27.02.2021. – 28.02.2021. datumi tiks 

precizēti). N.Reinbergs ieteica izveidot vienotu sacensību kalendāra pieteikuma formu, 

kur biedri paši varēs pieteikt savas plānotās sacensības. 

 

4. Apspriežot Ingas Liepiņas lūgumu izskatīt jautājumu par LAS iesaistīšanos LSPA studiju kursa 

realizācijā – Konkrētā sporta veida treniņu teorijas un pedagoģijas pilnveide - palīdzot sagatavot 

kāpšanas sporta trenerus, no biedrības SIKA bija ieteikta kandidāte Luīze Bebriša – Fedotova, 

LSPA maģistrantūras studente, ar pieredzi trenera darbā, Kāpšanas sportā. Iebildumi no 

klātesošajiem netika izteikti. Biedrība SIKA, Falkors boulderinga centrs ir gatavs līdzdarboties 

LSPA studiju kursa realizācijā, piedāvājot praktiskās nodarbības Kāpšanas sportā LSPA 

studentiem. 

5. Ņemot vērā, ka lielākā daļa KSK locekļi nepiedalījās klātienē LAS pilnsapulcē KSK vadītājs 

N.Reinbergs nolasīja atskaiti un vērtējumu par KSK darbu. Bija pārrunāti jautājumi, kurus 

apsprieda LAS pilnsapulcē, gan par Alpīnisma komisijas darbu un nolikumu, gan par LAS 

prezidenta ievēlēšanu. Biedriem uzdots uzdevums pārdomāt par kandidatūru ieteikumu uz LAS 

prezidenta amatu. 

6. N.Reinbergs ieteica izskatīt jautājumu par uzlabojumiem KSK nolikumā, iestrādājot 

nepieciešamos papildinājumus  un precizējumus, konkrētāk nosakot izvirzītos mērķus un 

uzdevumus. Mērķi un uzdevumi jānosaka gan ilgtermiņā, gan īsākā laika periodā. Biedriem līdz 

15.08.2020. ir dots laiks iesūtīt savus priekšlikumus, kā uzlabot KSK darbu, nosakot precīzus 

mērķus un uzdevumus. 

7. Klātesošie vienojās līdz nākamajai KSK sēdei pēc iespējas apzināt dokumentu tulkošanas 

izmaksas un iespējas – IFSC sacensību noteikumu tulkošanai.  

 

 

Sapulce slēgta: plkst. 20:10 

 

Sapulces vadītājs: N.Reinbergs 

Protokolēja:                    L.Gruzīte 

 

 
 


