
Latvijas Alpīnistu savienība 

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

Kāpšanas sporta komisijas 

Sēdes protokols Nr.4 

 

Rīgā, 2022.gada 11.aprīlī 

 

Norises vieta: Tiešsaistē, Zoom 

Norises laiks: no 18:30-20:00 

Piedalās: 

Linda Gruzīte – Kāpšanas sporta komisijas vadītāja. 

Normunds Reinbergs, Santa Tabulēvica, Jekaterina Koževņikova; Irina Grjazeva - komisijas 

locekļi.  

Piedalījās - Inta Dombrovska 

Sēdi vada: L.Gruzīte 

Protokolē: L.Gruzīte 

Aktuālie jautājumi: 
 

1. Latvijas izlases dalība IFSC un IFSC Europe sacensībās.  

2. Finanšu jautājumi.  

3. Prasība par sportistu apdrošināšanas polisēm starptautiskajām sacensībām. 

4. Informācija par Sacensību kalendāru 2023.g., nolikumi, cita informācija. 

5. LAS rekomendētās mirkļbirkas LAS biedriem ko izmantot sociālos tīklos. 

6. Citi jautājumi. 

7. Nākamā KSK sēde. 

 

Sapulces gaita: 

1. Latvijas izlases dalība IFSC un IFSC Europe sacensībās: 

- Pieteikumus dalībai IFSC Europe organizētajāms sacensībām, Eiropas Kausa posms 

boulderinga disciplīnā, kas notiks laika posmā no 29.04.2022. – 01.05.2022. Prāgā, 

Čehijā un IFSC Eiropas Kausa posms boulderinga disciplīnā, kas notiks laika posmā no 

07.05.2022. – 08.05.2022. Briksenā, Itālijā, apstiprinājuši - Rolands Ruģēns, Edvards 

Gruzītis, Pēteris Meirāns, Alla Merenych. Kāpšanas sporta komisija apstiprina šo 

sportistu dalību minētajās sacensībās. 

- LAS saņēma e-pastu no BJC Daugmale par to, ka Kāpšanas sporta Latvijas izlases 

sportistes  – Elzas Elizabetes Baraka un Artas Matelsone ir atteikušās piedalīties IFSC 

organizētajās sacensībās 2022.gada sezonā un jauniešu izlases sportisti Tomass Dilāns 

un Dmitry Sevankaev piesaka dalību EČJ grūtās kāpšanas disciplīnā, kas notiks 

08.07.2022. – 10.07.2022. Augsburgā, Vācijā un atsauc dalību iepriekš pieteiktajās 

sacensībās. BJC Daugmalei ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms noteiktā termiņa reģistrācijas 

beigām dalībai sacensībām, kas norādīts sacensību nolikumā, jāapstiprina sportistu un 

pavadošās personas dalība sacensībās. Sacensību nolikums publicēts IFSC mājas lapā  

https://www.ifsc-climbing.org/index.php/component/ifsc/?view=event&WetId=1268  

 

https://www.ifsc-climbing.org/index.php/component/ifsc/?view=event&WetId=1268


 

 

 

 

2. Finanšu jautājumi: 

- No LSFP par augstiem sasniegumiem, kas uzrādīti 2021.g. LAS piešķirti EUR 4493.37. 

2021.g. no Kāpšanas sporta Latvijas izlases sportistiem augstus sasniegumu rezultātus 

uzrādīja viens sportists - Edvards Gruzītis: 

 Pasaules čempionātā jauniešiem Krievijas Federācija, Voroņeža, trīs disciplīnu 

kombinētā kopvērtējuma ieskaite (boulderinga, grūtās kāpšanas un 

ātrumkāpšanas disciplīnas) izcīnot 1.vietu, 

 Pasaules čempionāts jauniešiem Krievijas Federācija, Voroņeža, boulderinga 

disciplīnā izcīnot 2.vietu, 

 Eiropas kausa posmu kopvērtējumā 2021. Pieaugušo konkurencē, Klagenfurta, 

Austrija izcīnot 8.vietu.  

Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka E.Gruzītis 2022.gada sezonā plāno piedalīties 11 

IFSC sacensībās, lai atbalstītu E.Gruzīša izaugsmi, dalību sacensībās un treniņu procesu, 

vienbalsīgi nolemts daļu no LSFP piešķirtajiem finanšu līdzekļiem par augstiem 

sasniegumiem EUR 3993.37 novirzīt Edvardam Gruzītim dalībai starptautiskajās 

sacensībās jauniešiem un pieaugušajiem, kā arī treniņu procesam. Izmaksās ietverot 

sportista un pavadošās personas ceļa, uzturēšanās, apdrošināšanas, dienas naudas un 

citus ar braucieniem saistītos izdevumus. Atlikušo daļu EUR 500.00 novirzīt LAS 

administratīvajiem pakalpojumiem. 

L.Gruzīte lēmuma pieņemšanā nepiedalās, lai novērstu interešu konfliktu. 

 

-  LAS saņemtā LOK finansējuma EUR 6000 sadalījums: 

IFSC Europe Komandas reģistrācija 2022.g. EUR 300.00 

IFSC sacensību dalības licences un sacensību dalības maksa 2022.g. EUR 1965.00 

Līdzfinansējums dalībai IFSC kopsapulcē EUR 1313.46 

Līdzfinansējums starptautiskām sacensībām EUR 2421.54 

                                                                                                    Kopā: EUR 6000.00 

 

- No LAS saņemtā LOK finansējuma, izdalītā līdzfinansējuma starptautiskajām 

sacensībām sadale: 

Komandas reģistrācijas licencei dalībai IFSC Europe organizētajās sacensībās novirza 

EUR 300.00 EUR. 

LAS apmaksā sportistu, treneru un pavadošo personu licences dalībai IFSC 

organizētajās sacensībās EUR 1965.00 apmērā. 

Līdzfinansējums starptautiskajām sacensībām EUR 2421.54 tiek sadalīts starp Kāpšanas 

sporta Latvijas izlases sportistiem, kuri 2021.g. startējot IFSC organizētajās sacensībās ir 

nopelnījuši starptautisko reitingu un pārējiem izlases sportistiem, dalībai IFSC 

sacensībās. Sportistu sarakstā kā pretendents uz minētajiem finanšu līdzekļiem netiek 

iekļauts Edvards Gruzītis.  

Starp Kāpšanas sporta Latvijas izlases deviņiem sportistiem, kuri pieteikušies startēt 

IFSC organizētajās sacensībās 2022.gadā un, kuri 2021.g. startējot IFSC organizētajās 

sacensībās ir nopelnījuši starptautisko reitingu ir viens sportists. KSK komisija ņemot 

vērā šo faktu nolemj sadalīt līdzfinansējuma summu (EUR 741.00 / EUR 1680.00), 

piešķirot EUR 741.00 sportistam ar starptautisko reitingu un EUR 1680.00 pārējiem 

sportistiem. 



- Pamatojoties uz nopelnīto starptautisko reitingu 2021.g. sezonā dalībai IFSC Europe 

organizētajās sacensībās, Eiropas Kausa posms boulderinga disciplīnā, kas notiks laika 

posmā no 29.04.2022. – 01.05.2022. Prāgā, Čehijā un IFSC Eiropas Kausa posmā 

boulderinga disciplīnā, kas notiks laika posmā no 07.05.2022. – 08.05.2022. Briksenā, 

Itālijā, Rolandam Ruģēnam nolemts piešķirt EUR 741.00. 

- Dalībai IFSC Europe organizētajās sacensībās, Eiropas Kausa posms boulderinga 

disciplīnā, kas notiks laika posmā no 29.04.2022. – 01.05.2022. Prāgā, Čehijā un IFSC 

Eiropas Kausa posmā boulderinga disciplīnā, kas notiks laika posmā no 07.05.2022. – 

08.05.2022. Briksenā, Itālijā, Pēterim Meirānam nolemts piešķirt EUR 210.00. 

- Dalībai IFSC Europe organizētajās sacensībās, Eiropas Kausa posms boulderinga 

disciplīnā, kas notiks laika posmā no 29.04.2022. – 01.05.2022. Prāgā, Čehijā un IFSC 

Eiropas Kausa posmā boulderinga disciplīnā, kas notiks laika posmā no 07.05.2022. – 

08.05.2022. Briksenā, Itālijā, Allai Marenych nolemts piešķirt EUR 210.00. 

- Dalībai IFSC Europe organizētajās sacensībās, Eiropas čempionātā grūtas kāpšanas 

disciplīnā, kas notiks laika posmā no 08.07.2022. – 10.07.2022. Augsburgā, Vācijā, 

Tomasam Dilānam piešķirt EUR 210.00. 

- Dalībai IFSC Europe organizētajās sacensībās, Eiropas čempionātā grūtas kāpšanas 

disciplīnā, kas notiks laika posmā no 08.07.2022. – 10.07.2022. Augsburgā, Vācijā, 

Dmitriam Sevankaevam piešķirt EUR 210.00. 

- Dalībai IFSC Europe organizētajās sacensībās, Eiropas čempionātā boulderinga 

disciplīnā, kas notiks laika posmā no 03.08.2022. – 06.08.2022. Grācā, Austrijā, 

jauniešu izlases grupai – Jūlijai Siliņai, Darjai Drozdovai, Kārlim Purviņam, Alenam 

Višņakovam un pavadošajai trenerei Intai Dombrovskai piešķirt EUR 840.00, primāri 

sedzot treneres ceļa un dzīvošanas izdevumus. 

 

3. L.Gruzīte informēja par prasībām no LSFP un pieņemtajiem valdes sēdē lēmumiem: 

- Sacensību kalendārs 2023.g. jāiesniedz LAS valdei apstiprināšanai līdz 15.11.2022. 

kopā ar sacensību nolikumiem. 

- Dalības maksai jauniešu sacensībās jābūt mazākai par 10.00 EUR. 

- Sacensībās, kas finansētas no LSFP finanšu lidzekļiem, jāizvieto LAS baneris ar IzM 

logotipu. Kopā ar rezultātiem jāiesniedz foto ar izvietoto baneri. 

- Sportistiem braucot uz IFSC organizētajām sacensībām jābūt noformētām 

apdrošināšanas polisēm, kas pirms braukšanas jāiesniedz LAS . 

 

4. N.Reinbergs ir sagatavojis un iepazīstināja klātesošos LAS biedrus ar LAS 

rekomendētām mirkļbirkām ko izmantot sociālos tīklos: 

LAS mirkļabirkas. 

- #LatvijasAlpīnistuSavienība 

- #alpīnisms 

- #KāpšanasSports 

- #SportaTūrisms 

- #kāpšana   #KāpšanaLatvijā 

 

 

 

 

 

2 līmeņa mirkļabirkas 

- #LatvianAlpinistAssociation 

- #LaimeIrKalnos 

- #ClimbingLatvia 

- #climbing 

- #mountaineering 

#MountaineeringLatvia 

- #boulderings 

- #GrūtāKāpšana 

- #ĀtrumaKāpšana 

LAS biedriem lūgums iepazīstināt savus klubu biedrus ar piedāvātām mirkļbirkām,  

noskaidrot viedokli un vienoties par to lietošanu sociālos tīklos. 



5. Citi jautājumi. 

6. Nākamo KSK sēdi sasaukt pēc nepieciešamības. 

Sapulce slēgta: plkst. 20:00 

 

Sapulces vadītājs: L.Gruzīte 

Protokolēja:                 L.Gruzīte 


