
Latvijas Alpīnistu savienība 

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

Kāpšanas sporta komisijas 

Sēdes protokols Nr.4 

 

Rīgā, 2021.gada 11.martā 

 

Norises vieta: Tiešsaistē, Zoom 

Norises laiks: no 18:00-19:50 

Piedalās 

Linda Gruzīte – Kāpšanas sporta komisijas vadītāja. 

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

Reinbergs - komisijas locekļi. 

Piedalījās – Rolands Ruģēns, Dzintars Irbe, Oksana Gaļejeva 

 

Sēdi vada: L.Gruzīte 

Protokolē: L.Gruzīte 

Aktuālie jautājumi: 

 

1. Izlases pārbaudes treniņš, treneru secinājumi, atsauksmes, nepieciešamība turpināt  

pārbaudes treniņus. 

2. LSFP naudas sadalījums pēc esošajiem kritērijiem vai citi priekšlikumi.  

3. Naudas līdzekļu sadale sportistu līdzfinansējumam starptautiskajās sacensībās. 

4. Sportistu Licencēšana kā LSFP prasība.  

5. KSK sēdes datums - KSK  stratēģijas izskatīšanai. 

6. Plānotā semināra datumi 2021.g. 

7. Atgādinājums par darbiem, kas jādara: 

- Universālā drošināšanas pārbaudes kartiņa kas derētu visā LV. 

- Projekts “Kāpšanas diena”. 

- IFSC noteikumu tulkošana. 

- Maršrutu licēju atzīšanas kritēriji (sertifikācija). 

8. Citi jautājumi. 

 

Sapulces gaita: 

1. J.Koževņikovas, L.Gruzītes, K.Vilka (pārrunas pirms KSK sēdes ar L.Gruzīti), 

I.Grjazevas atsauksmes par pārbaudes treniņu 06.03.2021. pozitīvas. Secinājumi, 

ka šāda veida pārbaudes treniņi ir noderīgi sportistiem un treneriem. Labi var 

redzēt sportistu sagatavotības līmeni, novērtēt trūkumus un strādāt pie to 

novēršanas un sportiskā līmeņa uzlabošanas. Visi piekrita, ka šāda veida treniņi ir 

jāorganizē atkārtoti. Pēc pārbaudes treniņa nolemts KS jauniešu izlases sportistus 

Jūliju Popovu, Kristīni Rjabovu, Kseniju Dobržinsku, Dmitry Sevankaev, iekļaut 

kā kandidātus  KS pieaugušo izlasē, izdarot izmaiņas Latvijas Kāpšanas sporta 

izlases sastāva sarakstā (Pielikums Nr.1, KSK protokolam Nr.4, 11.03.2021.). 

2. KSK lēmums par LSFP finanšu sadalījumu 2021.g. ir sadalīt finanses pēc 2019.g. 

kritērijiem atbilstoši 2021.g. pasākumu kalendāram un finanšu līdzekļus, kas 

paredzēti pasākumiem, kuri nav notikuši novirzīt sporta veidu komisijām. Katra 

komisija izlemj par finanšu novirzīšanu sava sporta veida ietvaros.  

3. No LOK piešķirtā finansējuma EUR 4611.00, kas novirzīts KS izlases sportistu 

atbalstam starptautiskās sacensībās (50%/50% jauniešu un pieaugušo izlasei) 

nolemts no LAS atmaksāt IFSC sacensību dalības licences un starta naudas. Par 

līdzfinansējumu individuāli sportistiem tiks lemts atsevišķi. 



4. No LSFP ir saņemta prasība par sportistu licencēšanu (uzskaiti ar pieejamiem 

datiem LAS mājas lapā). KSK vienojas par to, ka katram LAS pārstāvētam sporta 

veidam sportistu licencēšanu veic atsevišķi. Licence nepieciešama dalībai LAS 

atbalstītas un organizētās sacensībās. Licence derīga viena gada ietvaros. Gada 

licences maksa EUR 7.00. Kā alternatīva gada licencei varētu būt vienreizējā 

licence dalībai LAS atbalstītās un organizētās sacensībās, izņemot dalībai LČ, 

LKP un noteiktajās reitinga sacensībās. Vienreizējās licences cena EUR 3.00. 

Finanšu līdzekļi, kas saņemti par licencēm tiek novirzīti konkrētam sporta veidam 

un papildus piešķirti sacensību organizēšanai. Licences iegādāties var vienoti caur 

biedru organizācijām vai individuāli caur LAS. 

5. KSK sēde par KSK stratēģiju 2021. – 2024. notiks  08.04.2021. 18.00. 

6. Kāpšanas sporta semināram 2021.gadā ieplānotas divas dienas 06.11.2021. un 

07.11.2021. 

7. Līdz nākamajai sēdei apspriest biedru organizācijām par vienoto drošināšanas 

kartiņu izsniegšanas kritērijiem un kārtību. 

8. Iesūtīt N.Reinbergam vērtējumu par KSK darbu 2020.gadā.  

9. Iesūtīt N.Reinbergam datus par biedru organizācijām, kur var nodarboties ar 

kāpšanas sportu. 

10. KSK sēdes dalībnieki vienojās par nākamās sēdes datumu 27.04.2021. 

 
 

Sapulce slēgta: plkst. 20:10 

 

Sapulces vadītājs: L.Gruzīte 

Protokolēja:                 L.Gruzīte 

 

 


