


PALDIES !!! 

AK 
• Valdis Puriņš 

• Gundega Meļķe 

• Nauris Hofmanis 

• Mārtiņš Bušs 

• Oļegs Silins 

• Māra Vilciņa 

Jānis Busenbergs & Juris Ulmanis 

ST 
• Nauris Hofmanis 

• Inga Liepiņa 

• Māra Vilciņa 

• Ingrīda Vaisjūne 

• Normunds Hofmanis 

 

 

KSK 
• Linda Gruzīte 

• Jekaterina Koževņikova 

• Santa Tabulevica 

• Inta Dombrovska 

• Irina Grjazeva 

• Gundega Meļķe 

• Rolands Ruģēns 

• Artūrs Dombrovskis 

• Sandra Plociņa 

 

 Inga Liepiņa & Inta Dombrovska 

Māra Vilciņa, Nauris Hofmanis, Linda Gruzīte un Valdis Puriņš 
 
Kopā 20 cilvēki, atvainojos, ja kāds ir aizmirsts! 



Ar ko gads bija īpašs. 
 

- KS Olimpiādē, t.s. apstiprināts Olimpiādē uz 2024 un 2028.gadu 

- Vieta Olimpiskajā vienībā E.Gruzītim 

- Naudas balva par augstiem sasniegumiem E.Gruzītim un L. Gruzītei 

- Sākām rakstīt stratēģiju 

- Vieta maršrutu licēju seminārā Latvijai 

- Metodiskie materiāli STK 

- Apvienota klubu ekspedīcija un Ļeņina smaili 

- Semināri par VIA Ferrata un Everestu, KS treneru seminārs 

- Fotokonkurss # LAIME IR KALNOS 

- Uzsākta sadarbība ar Latvijas arhīvu 

- Izstrādāti un apstiprināti Sacensību noteikumi alpīnisma tehnikas sacensībās 

- Ir labas iestrādes, kuras cerams realizēsies 2022 

 



Ar ko neveicās: 
 

- Trūkst darba resursa daudzās jomās 

- Nenostartējām nevienā ES finansēšanas konkursā 

- Sarežģīta konstanta naudas pārdale 

- Atceltie pasākumi – Zelmas u.c. 

- Notika +/- 25% no sacensību kalendāra 

 



Mans darbs LAS 2021 

- Valdes sēdes gandrīz katru mēnesi – 12.gab. 

- Dalība IFSC un IFSC Europe interneta zvanos 7+ 

- Dalība LSFP un LOK interneta zvanos 

- Semināri: VIA Ferrata un Tikšanās ar Juri Ulmani, KSK ikgadējais seminārs 

- LAS FB un mājas lapas uzturēšana un informācijas ievietošana 

- Atsevišķos gadījumos grafiskais dizains 

- Licences un dalībnieku reģistrācija IFSC sacensībām 

- Olimpiādes komentēšana 

- Līdzdarbība KSK 

- Dalība IFSC pilnsapulcē 



LAS stratēģija 

• Komisijas izveidojušas savu daļu 

• Inta ir apkopojusi sava maģistra darba ietvaros RTU 

• Nolemts izveidot starpkomisiju darba grupu 

• Iekļauta LOK līgumā kā LAS mājasdarbs 

• Liela aktivitāte sākumā, kas pēc vasaras noplaka un neatjaunojās 

• Mums ir lielas ambīcijas 



Latvijas intereses IFSC 

• Dalība sacensībās 

• Izglītība – maršrutu licējiem, treneriem un sacensību organizētājiem 

• Laba pārvaldība 

 

 



IFSC pilnsapulce 

• Krievijas un Baltkrievijas darbības apturēšana 

• Grozījumi statūtos 

– Kontinentālo padomju loma (kontinentu pārstāvniecība vai politiskā dimensija vs informācijas 
aprite) 

–    Sport climbing / Potenciāls nosaukuma maiņai 

– Atceļ pilnvarojumu 

– Visi biedri ir vienādi 

– Jautājums atlikts līdz 2023.gadam 

– Dalības naudas max 1500, + team officials dalības nauda 

 

• Parīze 2024 kvalifikācijas principi 

• Atskaite par 2021.gadu – pirmo Olimpisko gadu 

 

 

 



IFSC pilnsapulce 

• 95 biedri/75 balss tiesības/piedalās 54/balso 30-39 

– Par CFR un BAF atstādināšanu 29 PAR (30%) 

• Perspektīvā ½ klātienē ½ digitāli 

• Iespējams apmaksās dalību GA 

• Atlētu līdzdalība 

• Potenciāla dalība Nordic CH ??? 

• Tieša tikšanās ar citu federāciju vadītājiem 

• Problēmas – līdzdalība, EUR dominance, pārmetumi par komunikācijas un caurspīdīguma 

trūkumu 

 

 



5,7 x 







 

AK - tikai sataisīti noteikumi, citas aktivitātes ar rezultātu nebija. KSK - dalība starptautiskās 
sacensībās, vietējo organizācija un seminārs, kopumā labi. STK - maz sacensību, seminārs un 
metodiskie materiāli, kopumā labi.  
 

Ieliku vērtējumu 6 visās pozīcijās, jo uzskatu ka "gandrīz labi" vērtējums ir diezgan augsts. Lai 
vērtējums būtu "labi" un augstāk, tad manā skatījumā ir jāuzlabo mūsu darbība, savstarpējā 
komunikācija, biedru iniciatīvas izrādīšana. Kopumā mēs daram tekošos darbus, lai varētu 
pastāvēt, bet vajadzētu vēl darīt, lai uzlabotu mūsu pastāvēšnas kvalitāti, kas uz doto brīdi ir 
tikai runas līmenī. Iniciatīvai vajadzētu nākt no sporta veidu komisijām, konkrēti priekšlikumi 
kā uzlabot, attīstīt, popularizēt savu sporta veidu. Kā piesaistīt finanšu līdzekļus. Kopīga ideju 
ģenerēšana un realizēšana, kas mums pietrūkts, vai paliek runas līmenī. 



Līdzdalība 

Kopīga investīcija nākotnei 



LAS budžets 2022 

• LOK 6000,- 

– 3000,- Licences, dalības 
maksas 

– 1313,46 Dalība IFSC 
pilnsapulcē 

– 1686,54 Atbalsts dalībai 
sacensībās 

• LSFP 

 

 

2021 2022 

13406,00  16858,00 

11762,00 12364,63 

1644,00 4493,37 



• 2021.gadā 30% Bērnu jauniešu sportam 

• Jānodrošina sportistu apdrošināšana 

• Kalendārs 2023 līdz 1.12.2022 ! 

• IZM logo visās sacensībās ! 

• Diskusija par LAS identitāti 


