
Latvijas Alpīnistu savienība 

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

Kāpšanas sporta komisijas 

Sēdes protokols Nr.9 

 

Rīgā, 2021.gada 9.septembrī 

 

Norises vieta: Tiešsaistē, Zoom 

Norises laiks: no 18:00-20:00 

Piedalās: 

Linda Gruzīte – Kāpšanas sporta komisijas vadītāja. 

Irina Grjazeva, Jekaterina Koževņikova, Normunds Reinbergs, Gundega Meļķe, Santa 

Tabulēvica - komisijas locekļi. 

 

Sēdi vada: L.Gruzīte 

Protokolē: L.Gruzīte 

Aktuālie jautājumi: 
 

1. LAS valdes sēdē pieņemtie lēmumi.  

- Budžeta līdzekļu precizējums 2021.  

- Līdzfinansējuma piešķiršana Rolandam Ruģēnam dalībai IFSC organizētajos 

maršrutu licēju kursos Minhenē 17.09.2021. – 20.09.2021. 

- Kritēriji sportistu iekļaušanai Olimpiskās vienības sastāvā. 

- E.Gruzīša apstiprināšana dalībai Pasaules čempionātā, Maskavā 15.09.2021. – 

22.09.2021. 

- Dalības maksas apmaksa no LAS budžeta BJC Daugmale sportistiem dalībai PČJ 

Voroņežā, KF. 

2. LAS pārstāvēto sporta veidu Komisijām ir jāsagatavo alternatīvi priekšlikumi par naudas 

pārdali, ja nevarēs organizēt sacensības jaunu COVID 19 ierobežojumu dēļ. 

3. LAS COVID 19 drošības protokola papildināšana ar noteikumiem sacensību 

organizēšanai iekštelpās.  

4. LAS COVID 19 drošības protokols treniņu nodarbību organizēšanai kāpšanas sportā 

iekštelpās. 

5. Cik tālu jautājums ar medaļām un kausiem LKP un LČ. 

6. Par starptautiskām sacensībām. 

- Atrunāt kārtību reģistrēšanai, licenču formēšanai un citi tehniski jautājumi. 

7. I.Liepiņas iesūtītais lūgums par LAS atbalstu LSPA jauno treneru sagatavošanas 

procesā. 

8. Jāsagatavo Rīgas izlasē iekļauto LAS sportistu plāni uz atlikušo 2021.gadu sacensībām 

un dalībai treniņnometnēs, kur varētu pretendēt uz piešķirtā līdzfinansējuma 

pieprasīšanu no RD. 

9. Citi jautājumi.   

 

 

 

 

 

 



Sapulces gaita: 

 

1. Ņemot vērā, ka starp  KSK sēdēm ir notikušas divas LAS valdes sēdes, kurās ir 

pieņemti lēmumi, kuru pieņemšanu nevarēja atlikt, L.Gruzīte informēja par 

pieņemtajiem lēmumiem: 

- Precizējot KSK budžeta sadalījumu nolemts - pārcelt 100.00 EUR (dalības maksu 

PKP grūtās kāpšanas un ātrumkāpšanas disciplīnās Puurs Beļģija, ko bija paredzēts 

apmaksāt no LOK piešķirtā finansējuma uz izmaksu no LSFP papildus piešķirtā 

finansējuma Covid 19 radīto seku mazināšanai). 

- no LSFP papildus piešķirtā finansējuma Covid 19 radīto seku mazināšanai   piešķirts 

līdzfinansējums EUR 582.65 Rolandam Ruģēnam dalībai IFSC organizētajos 

maršrutu licēju kursos Minhenē 17.09.2021. – 20.09.2021. 

- Sportistiem D.Sevankaevam un T.Dilanam nolemts apmaksāt dalības maksu PČJ 

Voroņežā, KF, no LAS budžeta LOK piešķirtā finansējuma.  

- Latvijas izlases sportists Kāpšanas sportā E.Gruzītis apstiprināts dalībai Pasaules 

čempionātā, Maskavā, KF 15.09.2021. – 21.09.2021. Izlidošana 14.09.2021. 

Atgriešanās 22.09.2021. E.Gruzītis startēs Grūtās kāpšanas un boulderinga 

disciplīnās. Pavadošā persona, LAS deliģētais pārstāvis A.Gruzītis. 

- LAS valde ir apstiprinājusi noteikumus “ Atlases kritērij dalībai Latvijas Olimpiskā 

vienībā Kāpšanas sportā” un līdz 14.09.2021. noteikumi tiks iesūtīti LSFP 

saskaņošanai. 

2. Sakarā ar atlikumu novirzītajam finansējumam starptautiskajām sacensībām no 

LOK dotācijas, nolemts piešķirt līdzfinansējumu, apmaksājot dzīvošanas 

izdevumus E.Gruzītim un pavadošajai personai A.Gruzītim EUR 30 000 RUB (pēc 

Latvijas bankas kursa uz 24.08.2021. RUB 86.74840 /EUR 345.82) Voroņežā, KF, 

PČJ.  

3. LAS pārstāvēto sporta veidu Komisijām ir jāsagatavo alternatīvi priekšlikumi par 

naudas pārdali, ja nevarēs organizēt sacensības jaunu COVID 19 ierobežojumu dēļ. 

Līdz 30.09.2021. lūgums iesūtīt konkrētus priekšlikumus naudas pārdalei. 

4. Nolemts papildināt LAS COVID 19 drošības protokolu ar noteikumiem sacensību 

organizēšanai iekštelpās. L.Gruzītei iesūtīt KSK papildināto protokolu rediģēšanai. 

5. Nolemts izstrādāt LAS COVID 19 drošības protokolu treniņu nodarbību 

organizēšanai kāpšanas sportā iekštelpās. L.Gruzītei iesūtīt KSK izstrādāto 

protokolu rediģēšanai. 

6. N.Reinbergs informē, ka KSK iegādātās medaļas un kausi, apbalvošanai Latvijas 

čempionātiem boulderinga un grūtās kāpšanas disciplīnās un Latvijas kausa 

posmiem boulderinga disciplīnā, no LAS saņemtajiem LSFP finanšu līdzekļiem, 

Covid 19 seku ietekmes mazināšanai ir izgatavoti un glabājas pie viņa. 

7. KSK vienojās par kārtību, kādā veidā piesaka dalībniekus startiem starptautiskās 

sacensībās. Sportista pārstāvētā organizācija ir atbildīga par sava sportista datu 

nodošanu KSK, lai sportistam tiktu noformēta licence un sportists tiktu reģistrēts 

dalībai sacensībās. Neskatoties uz pieteikumu, kas tiek iesniegts gada sākumā, par 

sportista plānotajiem braucieniem uz sacensībām, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms 

konkrētām sacensībām, kas iekļautas IFSC gada kalendārā un ir apstiprinātas no 

IFSC puses, ka tās notiek, sportista pārstāvētā organizācija vēršas pie KSK vadītāja 

ar lūgumu noformēt licenci un reģistrēt sportistu sacensībām, kā arī treneri vai 

pavadošo personu, tādā veidā apstiprinot, ka sportists tiešām sacensībās piedalīsies. 

KSK vadītājs nodod informāciju N.Reinbergam, kurš veic reģistrāciju IFSC.  

8. I.Liepiņa vērsās LAS KSK ar lūgumu par atbalstu LSPA jauno treneru 

sagatavošanā, konkrēti 1.kursa studenta praktiskā apmācība. Piekrišanu sadarbībai 

deva trenere J.Koževņikova. Telefoniski sazinoties ar I.Liepiņu tika noskaidrots ka 

studentam būs iespēja praktizēties arī kāpšanas zālē “Virsotne”. Pēc bērnu 



nodarbību atjaunošanas savu sadarbību var piedāvāt arī Biedrība “ SIKA” ,“Falkors 

boulderinga centrs”. 

9. Pēc Rīgas Domes Sporta departementa lūguma ir jāsagatavo Rīgas izlasē iekļauto 

LAS sportistu – E.Gruzīša, E.E.Barakas, K.Dobržinskas plāni uz atlikušo 

2021.gadu dalībai sacensībām un dalībai treniņnometnēs, kur varētu pretendēt uz 

piešķirtā līdzfinansējuma pieprasīšanu no RD. 

10. Nākamo KSK sēdi sasaukt 30.09.2021. 

 

Sapulce slēgta: plkst. 20:00 

 

Sapulces vadītājs: L.Gruzīte 

Protokolēja:                 L.Gruzīte 


