
Latvijas Alpīnistu savienība 

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

Kāpšanas sporta komisijas 

Sēdes protokols Nr.2 

 

Rīgā, 2022.gada 18.februārī 

 

Norises vieta: Tiešsaistē, Zoom 

Norises laiks: no 18:00-19:20 

Piedalās: 

Linda Gruzīte – Kāpšanas sporta komisijas vadītāja. 

Normunds Reinbergs, Santa Tabulēvica, JekaterinaKoževņikova - komisijas locekļi.  

Sēdi vada: L.Gruzīte 

Protokolē: L.Gruzīte 

Aktuālie jautājumi: 
 

1. Reitinga sacensību apstiprināšana. IFSC un LV Reitinga publikācija LAS mājas lapā. 

2. Semināra tēmas apstiprināšana. 

3. Maršrutu licēju pieredzes apmaiņas programma.  

4. Artūrs Ķīsis - par atzinuma izsniegšanu C kategorijas kāpšanas sporta trenera atbilstībai. 

5. LAS nosaukuma maiņa. Priekšlikumi: 

6. Studenta prakse LAS  

7. KSK darba novērtējums priekš pilnsapulces. 

8. Citi jautājumi. 

Sapulces gaita: 

1. L.Gruzīte iepazīstināja klātesošos ar pielikumu “Latvijas kāpšanas sporta sportistu sacensību 

rezultātu reitinga nolikumam”,  “LAS noteiktās reitinga sacensības 2022.gadam”. Komisija 

vienojās un apstiprināja pielikumā iekļautās sacensības, vienojās par to, ka gada apbalvošanas 

ieskaitei ņem vērā divus labākos sacensību rezultātus.  

2. Plānotajā semināra vienai daļai 4h, komisija apstiprināja lektoru Ralfu Upmani, kurš 

piedāvā lekciju ar saturu: 

 Praktisko iemaņu apgūšana - tehniskā izpilde.  

 Teorētiskā daļa - vadīšanas prasmes, saziņas ar vingrotāju pilnveidošana.  

 Vingrinājumu integrācija nodarbībā  balstoties uz pamatkustību apzināšanu. 

 Pieci nodarbību protokoli. 

 Darbs ar ķermeņa svaru, mazo inventāru. 

 Mazo un lielo grupu darba organizēšana. 

Samaksa R.Upmanim par semināra vadīšanu 500.00 EUR. 

Otrā semināra daļa 4h, komisija apstiprināja lektoru Rolandu Ruģēnu. Programmas saturu 

un honorāru precizēs, pēc saskaņošanas ar R.Ruģēnu. 

 Maršrutu izveides pamati, tendences, aizķeru veidi mūsdienīgā boulderingā.  

 

3. Maršrutu licēju pieredzes apmaiņas programmai 2022.gadam pieteicās viens kandidāts 

no biedrības SIKA FBC Klāvs Ģērmanis. Komisija apstiprināja K.Ģērmaņa dalību 

apmaiņas programmā. Līdzfinansējuma jautājumu neizskatīja, jo jautājums par 



2022.gada budžeta sadali nav apspriests. Par lēmumu L.Gruzītei paziņot K.Ģērmanim 

un nokārtot nepieciešamās formalitātes, iesūtot anketu IFSC līdz 17.03.2022. 

4. Komisija neiebilda Artūram Ķīsim – izsniegt atzinuma C kategorijas kāpšanas sporta 

trenera atbilstībai. 

5. Izrunājot jautājumu par LAS nosaukuma maiņas nepieciešamību, KSK ir vienojusies 

piedāvāt maiņai nosaukumu - “Latvijas kāpšanas sportu federācija”, kur vārdu salikums 

“kāpšanas sportu” ietver visu pārstāvēto sporta veidu būtību, saistību ar kāpšanu. 

6. LAS ir saņēmusi pieteikumu no studentes ,no Francijas, kas ir izteikusi vēlmi iziet 

maģistrantūras praksi (4 mēneši) mūsu organizācijā. Komisija vienojās, ka N.Reinbergs 

sarakstē noskaidros par konkrētiem piedāvājumiem turpmākai sadarbībai. 

7. KSK darba novērtējumam priekš pilnsapulces ir sagatavoti jautājumi uz kuriem līdz 

28.02.2022. biedru organizācijām ir lūgums atbildēt un iesūtīt L.Gruzītei e-pastā. 

8. Nākamo KSK sēdi sasaukt 09.03.2022. 

Sapulce slēgta: plkst. 19:20 

 

Sapulces vadītājs: L.Gruzīte 

Protokolēja:                 L.Gruzīte 


