Latvijas Alpīnistu savienības
(Reģ.Nr. 40008022167 juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, LV-1013)
Kāpšanas sporta komisijas
Sēdes protokols Nr.5

Rīgā, 2020.gada 3.septembrī
Norises vieta: Ropažu iela 140, Rīga (ieeja no Bērzpils ielas puses)
Norises laiks: no 18:30-20:30
Piedalās:
Normunds Reinbergs – Kāpšanas sporta komisijas vadītājs.
Irina Grjazeva, Santa Tabulēvica, Jekaterina Koževņikova, Gundega Meļķe - komisijas
locekļi.
Piedalījās – Linda Gruzīte.
Sēdi vada: N.Reinbergs.
Protokolē: L.Gruzīte.
Izskatāmie jautājumi:
1. LAS papildus saņemto LSFP finanšu līdzekļu Covid 19 seku ietekmes mazināšanai
18 600 EUR sadales principi.
2. Daugmales dalība EJČ Vācijā.
3. Izlases formas.
4. 2020. Gada naudas atlikumi un pārplānošana LOK un LSFP.
5. 2020.gada un 2021.gada sacensību kalendārs.
6. KSK nolikuma nepieciešamie uzlabojumi, papildinājumi, precizējumi. KSK
uzdevumi, mērķi, darbības idejas.
7. Noteikumu tulkošana.
8. Citi jautājumi.
1. LAS ir saņēmis no LSFP papildus finanses 18 600 EUR, Covid 19 radīto seku
mazināšanai. LAS valde līdz 08.09.2020. vēlas saņemt sporta veidu komisiju lēmumus
par iespējamajiem finanšu līdzekļu sadales principiem. Ar četrām komisijas locekļu
balsīm – N.Reinbergs, I.Grjazeva, J.Koževņikova, S.Tabulēvica - par un vienu balsi –
G.Meļķe - pret, bija nolemts piedāvāt sadalīt finansējumu novirzot 30% no summas
IFSC starptautisko sacensību atbalstam un pārējos 70% sadalīt atbilstoši 2019.gada
sacensību kalendāra sadales kritērijiem, novirzot sadalītos finanšu līdzekļus atbilstoši pa
sporta veidu komisijām, tālākai, konkrētai sadalei (inventāra iegādei, reitinga sacensību
organizēšanas atbalstam).
2. KSK locekļi neiebilst par BJC Daugmales sportistu, kuri ir izlases sastāvā dalību
Eiropas kausa posmā jauniešiem grūtajā kāpšanā, kas notiks 17.09.2020. – 18.09.2020.,
Vācijā, Augstburgā. Sakarā ar ieviestajiem COVID 19 ierobežojumiem, galīgo lēmumu
par dalību sacensībās pieņems BJC Daugmale direktors E.Šāblis un LAS Valde.
3. Vienbalsīgi pieņemts lēmums, par izlases formu tērpu atjaunošanu un papildināšanu,
iedalot tam EUR 500.00.

4. Sakarā ar to, ka 2020.gadā lielākā daļa starptautisko sacensību ir atceltas ir
nepieciešams jauns LOK piešķirto finanšu līdzekļu sadalījuma precizējums.
LOK naudas sadale. 21 000 EUR izlietot šādiem mērķiem:
Dalības maksa IFSC
Apmācībām seminārā
Izlases formas tērpu izgatavošana
Apbalvošanas pasākums
Inventāra iegāde LAS biedriem, kuri organizē sacensības kāpšanas sportā
Inventāra (aizķeru) iegāde LAS
Dalība IFSC organizētajās starptautiskajās sacensībās pieaugušajiem un
jauniešiem. Izdevumos ietverot ceļa, uzturēšanās, apdrošināšanas un
dienas naudas izdevumus.

EUR 2500.00

EUR 300.00
EUR 500.00
EUR 500.00
EUR 4050.00
EUR 10000.00

EUR 3150.00
tajā skaitā licences un
dalības maksa

5. N.Reinbergs atgādināja biedriem, kas organizē sacensības pieteikt plānotos sacensību
datumus uz 2021.gadu.
Pieņemti grozījumi Pielikumā Nr.1 “Latvijas Kāpšanas sporta sportistu sacensību
rezultātu reitinga nolikums”. No reitinga ieskaites izņemtas sacensības “Latvijas kauss
boulderinga disciplīnā pieaugušajiem”. Kā papildus reitinga sacensības pieaugušo
konkurencē noteiktas:
- 10.10.2020. “Rīgas atklātās sacensības boulderingā pieaugušajiem”. Organizētāji BJC Daugmale.
- 31.10.2020. “Virsotne boulder fest vol 3”. Organizētāji - SIA R.A.Serviss,
6. N.Reinbergs uzsvēra, ka aktuāls paliek jautājums par uzlabojumiem KSK nolikumā,
iestrādājot nepieciešamos papildinājumus un precizējumus, konkrētāk nosakot
izvirzītos mērķus un uzdevumus. Mērķi un uzdevumi jānosaka gan ilgtermiņā, gan
īsākā laika periodā. Biedriem lūgums iesūtīt savus priekšlikumus, kā uzlabot KSK
darbu, nosakot precīzus mērķus un uzdevumus.
7. Aktuāls arī paliek jautājums par dokumentu tulkošanas izmaksām un iespējām – IFSC
sacensību noteikumu tulkošanai.
Sapulce slēgta: plkst. 20: 30
Sapulces vadītājs:
Protokolēja:

N.Reinbergs
L.Gruzīte

