Latvijas Alpīnistu savienība
(Reģ.Nr. 40008022167 juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, LV-1013)
Kāpšanas sporta komisijas
Sēdes protokols Nr.3
Rīgā, 2022.gada 09.martā
Norises vieta: Tiešsaistē, Zoom
Norises laiks: no 18:00-19:10
Piedalās:
Linda Gruzīte – Kāpšanas sporta komisijas vadītāja.
Normunds Reinbergs, Santa Tabulēvica, Jekaterina Koževņikova - komisijas locekļi.
Sēdi vada: L.Gruzīte
Protokolē: L.Gruzīte
Aktuālie jautājumi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Francūzietes Perlin prakses uzdevumi LAS.
KSK darba vērtējums.
LAS pilnsapulce.
Par kandidēšanu uz darba grupām IFSC.
Maršrutu licēju pieredzes apmaiņas programma.
Citi jautājumi
Nākamā KSK sēde.

Sapulces gaita:
1. Apspriežot jautājumu par studentes no Francijas iespējamo mācību praksi LAS,
N.Reinbergs izvirzīja priekšlikumu par studentes darba uzdevumiem, LAS stratēģijas
apkopojums, sabiedrisko attiecību vadlīnijas, L.Gruzīte ieteica, ka var studenti piesaistīt
sacensību organizēšanā, kā arī Latvijas kāpšanas zāļu attīstības koncepcijas izstrādē.
2. Par KSK darba vērtējumu L.Gruzīte informēja, ka ir iesūtīti seši vērtējumi no LAS biedru
organizācijām. L.Gruzīte apkopos un informēs par gala rezultātu pirms kopsapulces.
3. Klātesošos infomēja par LAS pilnsapulces norisi un kārtību.
 2022.gada 26.martā K.Barona ielā 99, Rīgā, ”Rīgas skolēnu pils” telpās notiks LAS
pilnsapulce:
11:00 – 12:00 Sacensību organizēšanas labā prakse, lekcija un diskusija N.Reinbergs.
12:00 – 14:00 Efektīva komunikācija digitālajā vidē – Kristīne Tjarve.
14:30 – 16:00 Pilnsapulce.
4. Klātesošos informēja, ka no IFSC tika saņemts priekšlikums par iespēju nacionālo federāciju
pārstāvjiem kandidēt uz līdzdarbošanos IFSC komisijās, ievēlēšanas termiņš 4 gadi.
Pieteikšanās termiņš 25.03.2022. Komisiju veidi:
 Attīstības komisija
 Paraklimbinga komisija
 Sporta komisija
 Ilgspējas komisija
No LAS biedru organizācijas Biedrība SIKA savu kandidatūru dalībai Attīstības komisijā izvirzīja
Alise Žvīgule, iesūtot pieteikumu. Izskatot pieteikumu klātesošie vienojās, ka var dot A.Žvīgulei
šādu iespēju, bet ņemot vērā, ka A.Žvīgule nedzīvo Latvijā, viņai būtu jāuztur saikne ar LAS.

Jāinformē par darba procesu komisijā, par lēmumiem un jāņem vērā federācijas viedoklis,
jautājumu risināšanā. Šī prasība nosūtīta A.Žvīgulei un tiek gaidīta atbilde no viņas.
5. L.Gruzīte informēja klātesošos, ka maršrutu licēju pieredzes apmaiņas programmai
2022.gadam pieteicās vēl viens kandidāts, Rolands Laganovskis. Komisija apstiprināja
R.Laganovska dalību apmaiņas programmā. Līdzfinansējuma jautājumu neizskatīja, jo
jautājums par 2022.gada budžeta sadali nav apspriests. Par lēmumu L.Gruzītei jāpaziņo
R.Laganovskim un jānokārto nepieciešamās formalitātes, iesūtot anketu IFSC līdz
17.03.2022.
6. Nākamo KSK sēdi sasaukt pēc nepieciešamības.
Sapulce slēgta: plkst. 19:10
Sapulces vadītājs:

L.Gruzīte

Protokolēja:

L.Gruzīte

