
Latvijas Alpīnistu savienība 

(Reģ.Nr. 40008022167 juridiskā adrese: "Lībieši",  Silakrogs, Ropažu pag.,  Ropažu nov.,  

LV-2113). 

Kāpšanas sporta komisijas 

Sēdes protokols Nr. 6. 

 

Rīgā, 2022.gada 19.oktobrī 

 

Norises vieta: Tiešsaistē, Zoom 

Norises laiks: no 18:00-19:00 

Piedalās: 

Linda Gruzīte – Kāpšanas sporta komisijas vadītāja. 

Normunds Reinbergs, Santa Tabulēvica, Jekaterina Koževņikova; Irina Grjazeva; Arta 

Matelsone - komisijas locekļi.  

Piedalījās - Inta Dombrovska 

Sēdi vada: L.Gruzīte 

Protokolē: L.Gruzīte 

Aktuālie jautājumi: 
 

1. LAS iegādāto kāpšanas aizķeru lietošana sacensībās.  

2. LAS KSK stratēģijas izstrādes turpināšana un galējā varianta apstiprināšana.  

3. KSK izlases jaunu formas tērpu pasūtīšana. Jauns dizains, kas iekļauj olimpisko 

simboliku.  

4. LAS gatavība iesaistīties IFSC Europe sacensību organizēšanā Latvijā (Eiropas kausa 

posms, Eiropas kausa posms jauniešiem).  

5. Sacensību organizēšana 2023.gadā. 

6. Bērnu un jauniešu dalība festivāla formāta sacensībās, kas norisinās amatieru un 

sportistu grupās. Vai atļaut bērniem un jauniešiem, kuri ir LV izlasē, startēt amatieru 

grupā.   

7. Citi jautājumi. 

 

Sapulces gaita: 

1. Nolemts pagarināt LAS iegādāto kāpšanas aizķeru nodošanu atbildīgajai personai pēc 

nomas uz sacensībām līdz 1 nedēļai. Ja sakrīt, ka nākamajā nedēļas nogalē ir nākamās 

sacensības uz kurām organizētāji vēlas nomāt aizķeres, organizētāji vienojas par 

aizķeru nodošanu viens otram, informējot LAS atbildīgo personu. 

2. Nolemts turpināt darbu pie KSK stratēģijas izveidojot atsevišķu darba grupu. Darba 

grupā strādāt pieteicās I.Dombrovska, N.Reinbergs, G.Meļķe un L.Gruzīte. 

3. L.Gruzīte ir iesūtījusi prasības jaunajām formām. Ir paņemti uz testēšanu daži 

materiālu paraugi. Ar biedriem izrunāts iespējamais formu dizains. 

4. Par LAS gatavību iesaistīties IFSC Europe sacensību organizēšanā Latvijā (Eiropas 

kausa posms, Eiropas kausa posms jauniešiem) viedokļi ir atšķirīgi. Jautājums paliek 

atklāts. N.Reinbergs konsultēsies ar Lietuvas Kāpšanas sporta federāciju, kas 

2023.gadā organizē Eiropas kausa posmu jauniešiem, par organizatoriskiem 

jautājumiem. 



5. Biedri vienojas līdz 15.11.2022. iesūtīt plānoto sacensību sarakstu 2023.gadam, 

sacensību kalendāra izveidei.  

6. Par bērnu un jauniešu dalību festivāla formāta sacensībās, kas norisinās amatieru un 

sportistu grupās un, vai atļaut bērniem un jauniešiem, kuri ir LV izlasē, startēt amatieru 

grupā, biedru viedokļi ir atšķirīgi. BJC Daugmale pārstāve A.Matelsone izteica BJC 

Daugmales viedokli, ka bērniem nevajadzētu piedalīties šādās sacensībās. L.Gruzīte 

minēja, ka neredz  šķērsli tam, ka bērni un jaunieši piedalās šāda veida sacensībās un 

startē amatieru grupā, kā ierobežojumi varētu būt tikai LV jauniešu izlases pārstāvjiem 

startēt amatieru grupā. Par to ir jāvienojas ar treneriem pirms dalībnieku reģistrācijas 

sacensībām. Izskanēja viedoklis, ka lēmuma pieņemšana jāatstāj sacensību 

organizatoriem, norādot nosacījumus sacensību nolikumā un KSK šādās norādes 

sacensību organizatoriem nav jādod. Jautājums paliek diskutējms. 

7. Nākamo KSK sēdi sasaukt pēc nepieciešamības. 

Sapulce slēgta: plkst. 19:20 

 

Sapulces vadītājs: L.Gruzīte 

Protokolēja:                 L.Gruzīte 


