Latvijas Alpīnistu savienība
(Reģ.Nr. 40008022167 juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, LV-1013)
Kāpšanas sporta komisijas
Sēdes protokols Nr.6
Rīgā, 2021.gada 27.aprīlī

Norises vieta: Tiešsaistē, Zoom
Norises laiks: no 18:00-20:15
Piedalās
Linda Gruzīte – Kāpšanas sporta komisijas vadītāja.
Irina Grjazeva, Jekaterina Koževņikova, Santa Tabulēvica, Normunds Reinbergs, Gundega Meļķe komisijas locekļi.
Piedalījās – Inta Dombrovska, Dzintars Irbe, Oksana Gaļejeva.
Sēdi vada: L.Gruzīte

Protokolē: L.Gruzīte
Aktuālie jautājumi:
1. Budžeta līdzekļu sadales izmaiņu apspriešana, sakarā ar 2021.g. neparedzētiem
izdevumiem:
- Saņemti rēķini no IFSC Europe par kopējo summu 675.00 EUR, par 2020.g., kas
nav iekļauts šī gada budžetā.
- Papildus maksājums 300.00 EUR IFSC Europe komandas reģistrācijas maksa par
2021.g., kas nav iekļauts šī gada budžetā.
- Par IFSC Europe maršrutu licēju pieredzes apmaiņas programmas atbalstu, kurā tika
apstiprināts kā palīgs organizatoriem maršrutu likšanā Eiropas čempionātā
jauniešiem KF, Permā, LAS pārstāvis R.Ruģēns. Izbraukšanas datums 24.05.2021.
atgriešanās 06.05.2021.
- Sakarā ar IFSC Europe biedru naudas paaugstināšanu 2021.g. no EUR 300.00 uz
EUR 500.00, LOK piešķirtā finansējuma kāpšanas sportam EUR 6000.00 sadalījuma
precizējums.

2.
3.
4.
5.

- LSFP piešķirtās Nauda par augstiem sasniegumiem novirzīšana.
Atgādinājums par informācijas iesniegšanu N.Reinbergam no LAS biedriem, kas
piedāvā kāpšanas sporta nodarbības.
Priekšlikumu par izlases sportistu foto uzņēmuma un neliela apraksta (informācijas)
izvietošanu LAS mājas lapā un sociālajos tīklos.
KSK stratēģijas projekta izskatīšana.
Citi jautājumi.

Sapulces gaita:
1. Budžeta finanšu līdzekļu sadales izmaiņas:
1.1. Sakarā ar neparedzētiem izdevumiem, kuri nebija ieplānoti 2021.g.
budžetā, KSK nolemj, maksājumus apmaksāt no LAS saņemtajiem LSFP
finanšu līdzekļiem, Covid 19 seku ietekmes mazināšanai, mārketinga
izdevumiem novirzītajiem EUR 1500.00.
Nolemts:
- apmaksāt IFSC Europe izstādītos rēķinus par 2020.gadu EUR 675.00.
- Apmaksāt IFSC Europe Komandas reģistrācijas maksu 2021.g. EUR 300.00.
- Atbalstīt IFSC Europe maršrutu licēju pieredzes apmaiņas programmu,
apmaksājot LAS pārstāvim R.Ruģēnam ceļa izdevumus EUR 392.79,

dodoties pieredzes apmaiņā, kā maršrutu licējam uz Eiropas čempionātu
jauniešiem Permā, KF no 24.05.2021. līdz 06.05.2021.
LAS saņemto LSFP finanšu līdzekļu, Covid 19 seku ietekmes mazināšanai, sadalījums:
Eiropas Čempionāta 2020, Maskava, KF, dalības maksa
EUR 300.00
Eiropas kausa posma jauniešiem 2020, Augsburga, Vācija, starta nauda
EUR 75.00
IFSC Europe Komandas reģistrācija 2020.g.
EUR 300.00
IFSC Europe Komandas reģistrācija 2021.g.
EUR 300.00
IFSC Europe maršrutu licēju pieredzes apmaiņas programmas EUR 392.79
atbalstam, R.Ruģēnam apmaksājot ceļa izdevumus.
2021.gada sacensībām “Latvijas kauss” pieaugušajiem un jauniešiem – EUR 1000.00
kausi un balvas (kopvērtējumam), medaļas (posmiem).
Līdzfinansējums starptautiskām sacensībām
Rezerve neparedzētiem izdevumiem

Kopā:

EUR 2500.00
EUR 132,21
EUR 5000.00

LOK piešķirtā finansējuma kāpšanas sportam EUR 6000.00 sadalījuma
precizējums, sakarā ar IFSC Europe biedru naudas maksas paaugstināšanu
un izlases treniņu procesa līdzfinansējuma izmaiņām.
Nolemts:
- Apmaksāt IFSC Europe biedru naudu EUR 500.00.
- Atcelt trešo pārbaudes treniņu Kāpšanas sporta izlasei.
- Novirzīt EUR 350.00 grūtās kāpšanas treniņu nodrošināšanai Kāpšanas
sporta izlasei.
- Novirzīt
Kāpšanas sporta izlases sportistu atbalstam starptautiskās
sacensībās EUR 4424.00.

1.2.

LOK piešķirtā finansējuma kāpšanas sportam EUR 6000.00 sadalījums:
IFSC Europe biedru naudas samaksai.
EUR 500.00
Pārbaudes treniņu organizēšanai izlases sastāvam
EUR 726.00
Grūtās kāpšanas treniņu nodrošināšana Kāpšanas sporta izlasei
EUR 350.00
Kāpšanas sporta izlases sportistu atbalstam starptautiskās EUR 4424.00
sacensībās:
- Pieaugušo izlases sportistu licences un startu nauda
EUR1500.00
- Daļa līdzfinansējuma pieaugušo izlases sportistiem EKP
Krakovā un PKP Insbrukā, K.Vilks, J.Koževņikova,
J.Popova EUR 110.00
- Jauniešu izlases sportistu licences un startu nauda
EUR1655.00
- Līdzfinansējums PČJ Voroņeža, KF, EUR 1153.00,
treneris J.Koževņikova, K.Dobržinska, J.Popova,
J.Siliņa, D.Drozdova, O.B.Stankevičs, A.Andrejevs,
A.Usiļonoks
- Rezerve neparedzētām izmaksām EUR 6.00
Kopā:

EUR 6000.00

Nolemts LSFP piešķirtos finanšu līdzekļus EUR 1644.00 par augstiem
sasniegumiem 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.

1.3.

2. L.Gruzīte atgādināja
biedru organizācijām par nepieciešamību iesūtīt
N.Reinbergam datus, kur var nodarboties ar kāpšanas sportu.
3. N.Reinbergs izteica priekšlikumu par izlases sportistu foto uzņēmuma un neliela
apraksta (informācijas) izvietošanu LAS mājas lapā un sociālajos tīklos. Ideja ir
laba, viegli realizējama un neprasa arī papildus finanšu līdzekļus. Ideja tika
atbalstīta. N.Reinbergs uzņēmās nosūtīt anketas ar jautājumiem. Izlases sportistu
treneriem līdz 30.05.2021. jānosūta KSK izlases sportista fotogrāfiju un aizpildīta
anketa ar sportista datiem, kā arī sportista vai tā likumiskā pārstāvja piekrišanu
publicēt tos LAS mājas lapā vai sociālajos tīklos.
4. Izrunājām jautājumu par vienoto drošināšanas kartiņu ieviešanu. Ir jāizstrādā
vienoti darbības kritēriji. Biedru organizācijām, kuras interesē šis jautājums
lūgums iesniegt priekšlikumus līdz nākamajai KSK sēdei.
5. KSK sēdes dalībnieki vienojās par KSK stratēģijas izstrādes apspiešanas nākamo
sēdes datumu 20.05.2021.
6. KSK sēdes dalībnieki vienojās par nākamās KSK sēdes datumu 25.05.2021.
Sapulce slēgta: plkst. 20:15
Sapulces vadītājs:
Protokolēja:

L.Gruzīte
L.Gruzīte

