
Latvijas Alpīnistu savienības 

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

Kāpšanas sporta komisijas 

Sēdes protokols Nr.6 

 

Rīgā, 2020.gada 24.septembrī 

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

Norises laiks: no 19:00-21:00 

Piedalās: 

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

locekļi. 

Piedalījās – Linda Gruzīte, Rolands Ruģēns 

 

Sēdi vada: N.Reinbergs. 

Protokolē: L.Gruzīte. 

Izskatāmie jautājumi: 

 

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

saņemtās naudas 18 000 EUR sadale.  

2. 2020. gada naudas pārdale.  

3. 2020.gada un 2021.gada sacensību kalendārs. 

4. KSK nolikuma nepieciešamie uzlabojumi, papildinājumi, precizējumi. KSK 

uzdevumi, mērķi, darbības idejas. 

5. Noteikumu tulkošana. 

6. Citi jautājumi. 

 

        

1. LAS ir saņēmis no LSFP papildus finanses 18600 EUR, Covid 19 radīto seku 

mazināšanai. LAS valde ir nolēmusi finanšu līdzekļus sadalīt sekojoši: 

-  20% no summas EUR 3720.00 atstāti LAS administratīvajiem izdevumiem, konkrētus 

priekšlikumus iesūtīs LAS viceprezidente M.Vilciņa.  

-  atlikusī summa EUR 14880.00 sadalīta vienādi katram sporta veidam, kāpšanas 

sports, alpīnisms, sporta tūrisms EUR 4960 katram.  

-  Ņemot vērā to, ka sakarā ar jauniešu olimpiādes atcelšanu, kas bija paredzēta 

2022.gadā ir samazināts LOK finansējums kāpšanas sportam par EUR 9000.00, KSK 

vienbalsīgi izvirza priekšlikumu IFSC biedru naudu 2021.gadam EUR 2500 segt no 

20%, kas atstāti administratīvajiem izdevumiem, vai sadalīt biedru naudas izmaksas 

starp visiem sporta veidiem, no piešķirtajiem EUR 4960.00. Priekšlikums apspriežams 

valdes sēdē. 

 

2. Sakarā ar jauniešu olimpiādes atcelšanu, kas bija paredzēta 2022.gadā ir samazināts 

LOK finansējums kāpšanas sportam ir nepieciešams jauns LOK piešķirto finanšu 

līdzekļu sadalījuma precizējums. Vienbalsīgi tika nolemts no šī gada LOK finansējuma 

izņemt IFSC biedru naudas maksu un apbalvošanas pasākuma līdzfinansējumu, 

samazināt LAS inventāra iegādes summu no EUR 10000 uz EUR 6000.00 un sakarā ar 

atceltajām sacensībām samazināt līdzfinansējumu no EUR 3150.00 uz EUR 1150.00. 

Piešķirot EUR 1150.00 dalībai plānotajā Eiropas čempionātā, Maskavā. Sportistiem – 

Rolandam Ruģēnam un Edvardam Gruzītim, tai skaitā licences un dalības maksas 

apmaksām. 



 LOK naudas sadale.  12 000 EUR izlietot šādiem mērķiem: 

Apmācībām seminārā EUR 300.00 

Izlases formas tērpu izgatavošana EUR 500.00  

Inventāra iegāde LAS biedriem, kuri organizē sacensības kāpšanas sportā EUR 4050.00 

Inventāra (aizķeru) iegāde LAS EUR 6000.00 

Dalība IFSC organizētajās starptautiskajās sacensībās pieaugušajiem 

Eiropas čempionāts, Maskava. Izdevumos ietverot ceļa, uzturēšanās, 

apdrošināšanas  un dienas naudas izdevumus. 

EUR 1150.00 

tajā skaitā licences un 

dalības maksa  

 

3. Biedrība SIKA ir pieteikusi sacensību datumus 2021.gadam, organizējot Latvijas 

čempionātu boulderinga disciplīnā un organizējot četras sacensības tautas klasei ar 

ieskaitēm amatieru grupā un PRO grupā. Biedrība “Novadnieku attīstībai” pieteikusi 

sacensību datumus sacensību organizēšanai grūtās kāpšanas disciplīnā “Novadnieki 

oupen 2021” un biedrība “Atsaite” ir pieteikusi sacensību datumus grūtās kāpšanas 

disciplīnā sacnsībām “Ventspils Open 2021”. N.Reinbergs atgādināja pārējiem 

biedriem, kas organizē sacensības pieteikt plānotos sacensību datumus uz  2021.gadu.  

 

4. L.Gruzīte ir iesūtījusi KSK nolikuma izmaiņas un papildinājumus, KSK biedriem 

izvērtēšanai un apspriešanai. N.Reinbergs teica, ka LAS valdē runāja par vienotu 

komisiju nolikumu, kurā ir minēti vienādi darbības principi un katras komisijas 

noteiktie mērķi un uzdevumi. Tā pat uzsvēra, ka aktuāls paliek jautājums par KSK 

ilgtermiņa mērķiem un uzdevumiem. Jautājums un iesūtītais nolikums tiks apspriests 

nākamajā sēdē. 

 

5. Aktuāls arī paliek jautājums par dokumentu tulkošanas izmaksām un iespējām – IFSC 

sacensību noteikumu tulkošanai.  

 

 

Sapulce slēgta: plkst. 20: 30 

 

Sapulces vadītājs: N.Reinbergs 

Protokolēja:                    L.Gruzīte 

 

 


