
Latvijas Alpīnistu savienība 

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

Kāpšanas sporta komisijas 

Sēdes protokols Nr.1 
 
Rīgā, 2021.gada 12.janvārī 

Norises vieta: Tiešsaistē, Zoom 

Norises laiks: no 18:00-19:00 

Piedalās: 
Normunds Reinbergs – Kāpšanas sporta komisijas vadītājs. 
Irina Grjazeva, Jekaterina Koževņikova - komisijas locekļi. 
Piedalījās – Linda Gruzīte, Dzintars Irbe, Rolands Ruģēns, Inta Dombrovska, Inga Liepiņa. 
 
Sēdi vada: N.Reinbergs. 

Protokolē: L.Gruzīte. 

Aktuālie jautājumi uz 2021.gadu: 
1. par LAS papildus saņemto LSFP finanšu līdzekļu Covid 19 seku ietekmes 

mazināšanai izlietojuma plānu 2021.g. (t.sk. mārketinga plāni).  
2. Plāns Kāpšanas sporta attīstībai un popularizēšanai 4 gadiem, mērķi un uzdevumi, 
3. LAS iegādātais kāpšanas sporta inventārs - aizķeres, glabāšana, atbildīgā persona. 
4. Kāpšanas sporta semināra tēmu izvēle.  
5. LAS biedru piedāvājums – ieviest universālās drošināšanas pārbaudes kartiņas, kas 

derētu Latvijas kāpšanas zālēs. 
6. Projekts “Kāpšanas dienas Latvijā” realizēšana. 
7. Naudas sadales kritēriju uzlabošanas priekšlikumi. 
8. IFSC noteikumu tulkošana. 
9. Kāpšanas sporta sportistu licencēšana Latvijā. 
10. Kāpšanas sporta izlases apstiprināšana 2021.gadam, ņemot vērā COVID-19 esošos 

ierobežojumus. Dalība IFSC sacensībās 2021.gadā.  
11. Grozījumu iekļaušana KSK nolikumā.  
12. LAS inventāra glabāšanas, izsniegšanas un norakstīšanas nolikuma izstrāde. 
13. Tiesnešu (alpīnisma, kāpšanas sporta un sporta tūrisma) sertificēšanas nolikuma 

izstrāde. 
14. LAS sadarbība ar LSPA, iesaistoties jauno kāpšanas treneru apmācības procesā. 
15. Piešķirto finanšu līdzekļu EČ sadales precizējums. 

 
 
 

1. N.Reinbergs no savas puses iesaka vērsties pie IFSC ar lūgumu, lai IFSC no 
saviem materiāliem izstrādā kādu kāpšanas sporta izskaidrojošu/promotējošu 
materiālu, kuru pēc tam varētu iztulkot latviešu valodā un izmantot Latvijā. No 
pārējo biedru puses priekšlikumi nav izteikti, jautājums tiek atlikts līdz nākamajai 
KSK sēdei. Priekšlikumi jāiesniedz līdz 22.01.2021. 
 

2. Priekšlikumi par - Plāns Kāpšanas sporta attīstībai un popularizēšanai 4 gadiem, 
mērķi un uzdevumi - nav iesniegti, priekšlikumi par šo jautājumu jāiesniedz līdz 
22.01.2021. 

 
 
 



3. Par LAS iegādātā kāpšanas sporta inventāra - aizķeru glabāšanu un atbildīgās 
personas nozīmēšanu no biedru puses tika izteikti trīs priekšlikumi: 

- glabāt BJC Daugmale telpās – Aglonas ielā. 
- glabāt pie N.Reinberga – Silakrogs. 
- glabāt  biedrības SIKA FBC telpās – Ropažu iela 140, Rīga.  

BJC Daugmales pārstāve G.Meļķe tomēr noraidīja piedāvājumu glabāt iegādātās 
aizķeres BJC Daugmale telpās, jo neesot piemērotas telpas, lai nodrošinātu 
glabāšanu un izsniegšanu. Izvērtējot piedāvājumus bija nolemts iegādātas aizķeres 
glabāt Biedrības SIKA FBC telpās – Ropažu ielā 140, Rīgā. Kā atbildīgo personu 
nozīmēt Rolandu Rģēnu.  LAS aizķeres ir jāsamarķē un jāveic to uzskaite.  

4. Konkrētas tēmas semināram 2021.gadam no biedru puses ieteiktas nebija. 
N.Reinbergs uzņēmās apkopot ieteiktās tēmas no 2020.gada dalībniekiem līdz 
22.01.2021. un iesniegt izvēlei uz nākamo KSK sēdi. 

5. Priekšlikumam ieviest universālās drošināšanas pārbaudes kartiņas, kas derētu visā 
Latvijā, biedri piekrita un atzina priekšlikumu par lietderīgu. Kā par piemēru 
priekšlikuma ieviešanai tika nolemts pakonsultēties ar Lietuvas kolēģiem, kuriem 
šī sistēma jau ir ieviesta. 

6. Priekšlikums par projektu “Kāpšanas dienas Latvijā” no biedru puses bija 
atbalstīts, priekšlikumi par pasākuma norisi jāiesniedz līdz 22.01.2021. 

7. Naudas sadales kritēriju uzlabošanai N.Reinbergs lūdza iesniegt konkrētus 
priekšlikumus. 

8. Jautājums par IFSC noteikumu tulkošanu šajā KSK sēdē netika izskatīts. 
9. Piedāvājumu par sportistu licencēšanu biedri atbalstīja. L.Gruzīte izteica 

piedāvājumu, ka savākto naudu par licencēm var novirzīt Latvijas čempionāta 
jauniešiem un citu reitinga sacensību dalības maksas segšanai vai to organizēšanai. 
Konkrētus piedāvājumus no biedriem par licencēšanas ieviešanu un konkrētu 
maksu, vēlams iesūtīt līdz 22.01.2020. Kā par piemēru priekšlikuma ieviešanai 
tika nolemts pakonsultēties ar Lietuvas kolēģiem, kuriem šī sistēma jau ir ieviesta 
un darbojas.  

10. L.Gruzīte bija iesūtījusi priekšlikumus par Izlases apstiprināšanu 2021.g, ņemot 
vērā pretendentu sarakstu dalībai starptautiskās sacensībās un vadoties no 
situācijas, kādi būs ierobežojumi valstī, sakarā ar COVID 19: 

- izlases sastāvs varētu mainīties ņemot vērā 2020.gada LČ rezultātus.  
- Pagaidām varētu saglabāt izlases sastāvu nemainīgu, ja notiks LČ 2021. Un pēc 

tam ņemt vērā 2020/2021 gadu LČ rezultātus. 
- Ja līdz 2021.gada aprīlim nevarēsim noorganizēt LČ, tad varētu izvirzīt 

kandidātus, kas varētu un gribētu pretendēt uz izlasi un izlases treniņu ietvaros 
uztaisīt testēšanu sacensību režīmā.  
Tika nolemts līdz 22.01.2021. iesniegt sportistu kandidātu sarakstus uz izlasi un 
dalību IFSC starptautiskajās sacensībās. 

11. Grozījumu iestrāde KSK nolikumā netika apspriesta. 
12. L.Gruzīte sagatavoja uz KSK sēdi iestrādes nolikumam par LAS inventāra iegādi, 

glabāšanu, lietošanu un norakstīšanu. (Vienoti noteikumi par LAS inventāru, lai 
biedriem nerastos pārpratumi par kārtību, kādā inventāru ir iespējams saņemt un 
lietot un kādām vajadzībām). Pārrunu gaitā biedri izteica vēlmi nodalīt inventāru 
katram sporta veidam atsevišķi un lietot to konkrētā sporta veida vajadzībām. 
Konkrētus citus piedāvājumus no biedriem, kas būtu jāiekļauj nolikumā, lūgums 
atsūtīt tuvākajā laikā. 

13. N.Reinbergs uzdeva jautājumu par tiesnešu (alpīnisma, kāpšanas sporta un sporta 
tūrisma) sertificēšanas nolikuma izstrādi, kas bija uzsākts 2018.gadā. Piedāvājums 
nāca no BJC Daugmales pārstāves G.Meļķes. Jautājums paliek atklāts. 
 

14. I.Liepiņas jautājums par LAS sadarbību ar LSPA, iesaistoties jauno kāpšanas 
treneru apmācības procesā. Jautājums netika skatīts un paliek atklāts. 
 



15. Sakarā ar to, ka IFSC nav atsūtījusi rēķinu par dalības maksu EČ 2020, kas notika 
Maskavā, KF, finanšu līdzekļi EUR 390, kas bija novirzīti dalības maksas un 
licenču apmaksai ir pārdalīti. EUR 90.00 novirzīti licenču apmaksai IFSC par 
dalību EČ, EUR 116.63 piešķirts Biedrība SIKA, EČ līdzfinansējumam un EUR 
183,37 novirzīti IFSC Plenārās asamblejas sēdes daļējai apmaksai.  

 
Sapulce slēgta: plkst. 19:00 
 
Sapulces vadītājs: N.Reinbergs 

Protokolēja:                 L.Gruzīte 

 

	


