
Latvijas Alpīnistu savienības 

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

Kāpšanas sporta komisijas 

Sēdes protokols Nr.7 

 

Rīgā, 2020.gada 22.oktobrī 

Norises vieta: Ropažu iela 140, Rīga (ieeja no Bērzpils ielas puses) 

Norises laiks: no 19:00-20:30 

Piedalās: 

Normunds Reinbergs – Kāpšanas sporta komisijas vadītājs. 
Irina Grjazeva, Santa Tabulēvica, Jekaterina Koževņikova, Gundega Meļķe, Artūrs 

Dombrovskis - komisijas locekļi. 

Piedalījās – Linda Gruzīte, Rolands Ruģēns 

 

Sēdi vada: N.Reinbergs. 

Protokolē: L.Gruzīte. 

Izskatāmie jautājumi: 

 

1. 2021.gada sacensību kalendārs. 

2. LAS papildus saņemto LSFP finanšu līdzekļu Covid 19 seku ietekmes mazināšanai 

saņemtās naudas, kas piešķirta kāpšanas sportam pēc LAS lēmuma -5 000.00 EUR 

sadale.  

3. Dalība Eiropas čempionātā 2020, KF Maskavā. 

4. Citi jautājumi. 

      

1. Apspriežot sacensību kalendāru bija noteiktas 2021.gada galvenās sacensības, kuras tiek 

plānotas arī kā reitinga sacensības:  

-    Biedrība SIKA, Falkors boulderinga centrs ar LAS atbalstu organizēs Latvijas 

čempionātu boulderinga disciplīnā, “Falkora kauss”, pieaugušajiem un jauniešiem. 

Tiek apspriesta iespēja organizēt Latvijas čempionātu jauniešiem bez dalības 

maksas, galīgais lēmums par dalības maksu vēl tiks pieņemts.  

-    Biedrība “Traverss” ar LAS atbalstu organizēs Latvijas čempionātu grūtajā kāpšanā 

“Lead games”. 

-   “Latvijas kauss” pieaugušajiem, boulderunga disciplīnā, notiks trijos posmos. Pirmo 

un trešo posmu organizēs  SIA R.A.Serviss, kāpšanas zāle “Virsotme”  un otro 

posmu organizēs BJC “ Daugmale”. 

-   “Latvijas kauss” jauniešiem, boulderunga disciplīnā, notiks trijos posmos ar LAS 

atbalstu. Pirmā posma ieskaitē tiks iekļauti Latvijas čempionāta rezultāti, ko 

organizē biedrība “SIKA”, Falkors boulderinga centrs. Otro posmu organizēs BJC  

“Daugmale”. Trešo posmu organizēs BJC “Rīgas skolēnu pils” kopā ar biedrību 

“Traverss” un Sporta kāpšanas klubu “Skala”. 

 

2. Ar LAS valdes lēmumu no LSFP papildus finansēm 18600 EUR, Covid 19 radīto seku 

mazināšanai, LAS valde Kāpšanas sportam ir piešķīrusi 5000.00 EUR. KSK nolemj šo 

summu sadalīt sekojoši: 

Mārketinga izdevumi EUR 1500.00 

2021.gada sacensībām “Latvijas kauss” pieaugušajiem un jauniešiem – 

kausi un balvas (kopvērtējumam), medaļas (posmiem). 
EUR 1000.00 

Latvijas čempionāts boulderingā 2021, “Falkora kauss”, pieaugušajiem EUR 800.00 



Latvijas čempionāts grūtajā kāpšanā 2021, “Lead games”, pieaugušajiem EUR 800.00 

Latvijas čempionāts boulderingā jauniešiem 2021, “Falkora kauss 

jauniešiem”. 

EUR 900.00 

                                                                                                    Kopā: EUR 5000.00 

 

Šī jautājuma ietvaros bija skatīts SIA R.A.Serviss, kāpšanas zāles “Virsotne”, 

priekšlikums par “Virsotne Boulder Fest vol 3” sacensību filmēšanu un translēšanu, ko 

piedāvā nodrošināt Sportacentrs.com. Izmaksas 900.00 EUR + PVN, kas ietver: 

- 2 operatorus, 

- 10h filmēšanu, 

- Tiešsaistes pārraidi sportacentrs.com mājaslapā, 

- Pārraidi TV ar trīs atkārtojumiem, 

- Pievienot reklāmas rullīšus pie translācijas 

Pārrunājot šādu iespēju ar KSK locekļiem tika izanalizēta pašreizējā situācija sakarā ar 

sacensību organizēšanu, kāda līmeņa sacensībām būtu jābūt, lai tās translētu TV, ka tas 

varētu būt Latvijas čempionāts vai Latvijas kausa posmi, bija izteikti vairāki viedokļi, 

par sacensību formātu, par vēlamiem dalībniekiem no citām valstīm. Pati ideja tika 

atzīta par labu perspektīvā. Uz doto brīdi, konkrēti, “Virsotne Boulder Fest vol 3” 

sacensību filmēšanai tika nolemts finanšu līdzekļus no LAS nepiešķirt. Bet 1500.00 

EUR novirzīt marketingam – reklāmas video rullīšu filmēšanai un citām darbībām, 

kāpšanas sporta popularizēšanai. 

 

4 IFSC un Krievijas kāpšanas sporta federācija ir oficiāli apstiprinājusi ka Eiropas 

čempionāts 2020 notiks Maskavā no 20.11.2020. līdz 29.11.2020. No Latvijas izlases 

dalībai Eiropas čempionātā ir izvirzīti divi sportisti – Rolands Ruģēns un Edvards 

Gruzītis. Ņemot vērā, ka Edvards Gruzītis ir nepilngadīgs, Rolands Ruģēns pilnvarots 

no LAS kā pavadošā persona. Sportistiem no LOK finansējuma tiek piešķirti EUR 

1150.00 dalībai plānotajā Eiropas čempionātā, Maskavā, tai skaitā licences un dalības 

maksas apmaksām. No LSFP Edvardam Gruzītim piešķirtajiem Finanšu līdzekļiem 

dalībai Eiropas čempionātā Edvardam Gruzītim un pavadošajai personai tiek piešķirta 

neizlietotā summa EUR 562.86. Izdevumos ietverot ceļa, uzturēšanās, apdrošināšanas  

un dienas naudas izdevumus. Lai nodrošinātu pirms sacensību treniņu procesu, pie 

nosacījuma, ja būs iespējams noformēt vīzu, izbraukšana paredzēta 12.11.2020. 

 

5. Ņemot vērā, ka pašreizējais KSK vadītājs Normunds Reinbergs ir ievēlēts LAS 

prezidenta amatā, KSK locekļi KSK vadītāja amatam kā kandidatūru ir izvirzījuši 

Lindu Gruzīti (Biedrība SIKA, Falkors boulderinga centra trenere). Linda Gruzīte 

savas kandidatūras izvirzīšanai ir piekritusi. 

 

6. BJC “Daugmale” direktors, LAS valdes loceklis E.Šāblis valdes sēdē vērsās pie 

N.Reinberga ar jautājumu, vai ir iespējams iedot jauniegādātos boulderinga matračus 

izmantošanai BJC “Daugmale”  telpās, treniņu procesa nodrošināšanai. KSK locekļi  

vienbalsīgi nolēma noraidīt šādu lūgumu, pamatojot lēmumu ar to, ka boulderinga 

matrači ir iegādāti sacensību vajadzībām, nevis treniņa procesa nodrošināšanai, kādam 

no klubiem individuāli. Jau iepriekš treniņu procesu nodrošināšanai matraču lietošana 

bija atteikta arī SKK Skala. 

 

 

Sapulce slēgta: plkst. 20: 30 

 

Sapulces vadītājs: N.Reinbergs 

Protokolēja:                    L.Gruzīte 


