
Latvijas Alpīnistu savienība 

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

Kāpšanas sporta komisijas 

Sēdes protokols Nr.1 

 

Rīgā, 2022.gada 25.janvārī 

 

Norises vieta: Tiešsaistē, Zoom 

Norises laiks: no 18:00-19:30 

Piedalās: 

Linda Gruzīte – Kāpšanas sporta komisijas vadītāja. 

Irina Grjazeva, Normunds Reinbergs, Gundega Meļķe, Santa Tabulēvica, 19:10 spulcei 

pieslēdzās Jekaterina Koževņikova - komisijas locekļi.  

19:00 sapulcei pieslēdzās Rolands Ruģēns. 

Sēdi vada: L.Gruzīte 

Protokolē: L.Gruzīte 

Aktuālie jautājumi: 
 

1. Seminārs 2022, tēmas, lektori. 

2. Sacensību kalendāra precizējums.  

3. Medaļu piešķiršana no iepirktajiem krājumiem LČ un LKP, BJC RSP organizētajām 

sacensībām (Grūtā kāpšana ar apakšējo drošināšanu) 

4. Izlases sastāva apstiprināšana 2022.g. 

5. Starti 2022.gada IFSC sacensībās – apkopojums uz 2022.g. 25.01.  

6. Finansēšanas modelis sportistu līdzfinansēšanai starptautiskās sacensībās. 

7. Reitinga sacensību apstiprināšana 2022.g. 

8. Citi jautājumi. 

 

Sapulces gaita: 

1. No piedāvātajām semināra tēmām 2022.gadam pagaidām izvirzītas divas : 

 Inovācijas un jaunākās tendences treniņu procesā, piedāvātais lektors Ralfs 

Upmanis. 

 Maršrutu likšanas pamati, tendences mūsdienīgā boulderingā, piedāvātais lektors 

Rolands Ruģēns. 

L.Gruzīte sakontaktēsies ar minētajiem lektoriem, lai izteiktu piedāvājumu par dalību 

mūsu organizētajā seminārā. Par rezultātiem paziņos pēc atbilžu saņemšanas. 

 

2. No STK saņēmām lūgumu pārskatīt sacensību datumus KS sacensībām: 

 Biedrības “Traverss” organizētajām sacensībām “Leed Games 2022” 

(25.02.2022.-26.02.2022.), kuru organizēšana pēc kalendāra sakrīt ar ST  

“Jēkabpils kauss 2022”, LJSF organizētajām sacensībām. Biedrība “Traverss” 

noteiktajos datumos sacensības neorganizēs un sacensību “Leed Games 2022” 

norises datumi tiks precizēti. 

 Biedrības SIKA organizētajām sacensībām ”Mini Utopija” 2.posms 

(23.04.2022.), kuru organizēšana sakrīt ar BJC RSP organizētajām sacensībām 

“32. atklātās sacensībām sporta tūrismā”. Biedrība SIKA plānotās sacensības 

pārcēla uz 16.04.2022.  



 

3. Biedrība “SIKA” piedāvāja noorganizēt Latvijas čempionātu jauniešiem boulderinga 

disciplīnā, mainot sacensību ierasto formātu. Jauniešu starta grupas C un B pievienot 

Latvijas čempionātā pieaugušo grupai A, ar atsevišķu ieskaiti reitingam Latvijas 

čempionātā jauniešiem B un C grupā. B un C grupai atsevišķu finālu neorganizēt, bet 

dalība A grupā atkarībā no rezultātiem dod iespēju iekļūt pusfinālā un finālā A grupā.  E 

un D grupām starti Latvijas čempionātā jauniešiem notiks pēc ierastā formāta, atlase un 

fināls. KSK piekrita šādam risinājumam un nolemts, ka Latvijas čempionāta jauniešiem 

boulderinga disciplīnā norises datumi noteikti 04.03.2022. – 05.03.2022. Latvijas 

čempionātam bouldering disciplīnā/ “Falkorss kauss 2022” norises datumi noteikti 

05.03.2022.- 06.03.2022.  

4. Saskaņā ar LAS “Latvijas Republikas Kāpšanas sporta izlases izveides nolikumu”, 

ņemot vērā starptautisko un Latvijas apkopoto sacensību reitinga par 2021.gadu, 

iesniegtos sportistu pieteikumus, ir apkopots izlases sastāvs uz 2022.gada janvāri 

(Pielikums KSK protokolam Nr.1, 25.01.2022.). Apkopotais izlases sastāvs KSK tiek 

apstiprināts. Izlases sastāvs var mainīties pēc nākamajām reitinga sacensībām, saskaņā ar  

“LAS Latvijas Republikas Kāpšanas sporta izlases izveides nolikumu”.   

I.Grjazeva izteica lūgumu izskatīt jautājumu par SKK Skala sportista, J.Krasanova 

iekļaušanu izlases sastāvā. KSK atlika šī jautājuma izskatīšanu, līdz sportists būs 

iesniedzis nepieciešamo pieteikumu saskaņā ar “LAS Latvijas Republikas Kāpšanas 

sporta izlases izveides nolikumu”. Tika pacelts jautājums, par nepieciešamību izskatīt 

grozījumus “LAS Latvijas Republikas Kāpšanas sporta izlases izveides nolikumā”, 

pārskatot izlases sastāva dalībnieku skaitu. Jautājumu izskatīs pēc konkrētu priekšlikumu 

iesniegšanas. 

5. L.Gruzīte iepazīstināja KSK sapulces klātesošos ar, uz doto brīdi apkopotajiem,  

plānotajiem startiem starptautiskās sacensībās, kā arī licenču un dalības naudas 

izmaksām. Startus starptautiskās sacensībās un plānotās izmaksas vēl precizēs. 

6. Finansēšanas modeli sportistu līdzfinansēšanai  starptautiskās sacensībās nolemts 

apstiprināt pēc KSK budžeta apstiprināšanas. 

7. Jautājums par Reitinga sacensību apstiprināšanu atlikts līdz nākamajai KSK sēdei – 

18.02.2022. 

8. KSK nolemj sasaukt atsevišķu sēdi LAS stratēģijas izskatīšanai 02.02.2022. 

9. Nākamo KSK sēdi sasaukt 18.02.2022. 

Sapulce slēgta: plkst. 19:30 

 

Sapulces vadītājs: L.Gruzīte 

Protokolēja:                 L.Gruzīte 


