
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS  

VALDES SĒDE 

PROTOKOLA Nr. 21-06 

05.05.2021. 

Zoom 

Valdes sēdes laiks 18:00 – 19:40 

Sēdē piedalās: Normunds Reinbergs, Māra Vilciņa, Inga Liepiņa (uz brīdi), Linda Gruzīte, Nauris 

Hofmanis, Valdis Puriņš 

Protokolē: N.Reinbergs 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Finanšu jautājumi – izmaiņas “Covid” naudu sadalījumā AK un KSK, LSFP 

naudas sadalījums 2021.gadā 

2. Komunikāciju jautājumi  

3. Komisiju jaunumiem.  

 

1. Izmaiņas “Covid” naudu sadalījumā AK un KSK: 
sakarā ar neparedzētiem izdevumiem, t.s. saņemtiem rēķiniem (novēlotiem) no IFSC 
Europe KSK ir lēmusi mainīt “Covid” un LOK 2021 gada finanšu sadalījumu: 

 

LAS saņemto LSFP finanšu līdzekļu, Covid 19 seku ietekmes mazināšanai, 

sadalījums: 

Eiropas Čempionāta  2020, Maskava, KF, dalības maksa EUR 300.00 

Eiropas kausa posma jauniešiem 2020, Augsburga, Vācija, 

starta nauda  

EUR 75.00 

IFSC Europe Komandas reģistrācija 2020.g. EUR 300.00 

IFSC Europe Komandas reģistrācija 2021.g. EUR 300.00 

IFSC Europe maršrutu licēju pieredzes apmaiņas 

programmas atbalstam, R.Ruģēnam apmaksājot ceļa 

izdevumus. 

EUR 392.79 

2021.gada sacensībām “Latvijas kauss” pieaugušajiem un 

jauniešiem – kausi un balvas (kopvērtējumam), medaļas 

(posmiem). 

EUR 1000.00 

Līdzfinansējums starptautiskām sacensībām EUR 2500.00 

Rezerve neparedzētiem izdevumiem EUR 132,21 

                                                                                                    

Kopā: 

EUR 5000.00 

 

LOK piešķirtā finansējuma kāpšanas sportam EUR 6000.00  sadalījums:                                               

IFSC Europe biedru naudas samaksai. EUR 500.00 

Pārbaudes treniņu organizēšanai izlases sastāvam EUR 726.00 



Grūtās kāpšanas treniņu nodrošināšana Kāpšanas sporta 

izlasei                                                

EUR 350.00 

Kāpšanas sporta izlases sportistu atbalstam starptautiskās 

sacensībās: 
- Pieaugušo izlases sportistu licences un startu nauda 

EUR1500.00 

- Daļa līdzfinansējuma pieaugušo izlases sportistiem EKP 

Krakovā un PKP Insbrukā,  K.Vilks, J.Koževņikova, 

J.Popova EUR 110.00 

- Jauniešu izlases sportistu licences un startu nauda 

EUR1655.00 

- Līdzfinansējums PČJ Voroņeža, KF, EUR 1153.00, 

treneris J.Koževņikova, K.Dobržinska, J.Popova, 

J.Siliņa, D.Drozdova, O.B.Stankevičs, A.Andrejevs,  

A.Usiļonoks 

- Rezerve neparedzētām izmaksām EUR 6.00 

EUR 4424.00 

                                                                                                    

Kopā: 

EUR 6000.00 

 
Lēmums: LAS valde atbalsta šīs izmaiņas 
 

AK veikusi izmaiņas “Covid” naudu sadalījumā sakārā ar to, ka sacensības vēl jo projām nav 
iespējams organizēt. Izvēle ir novirzīt naudu kolektīvā inventāra iegādei. 
 

Inventārs alpīnisma tehnikas un ekspedīciju nodrošināšanai 

(Cilpas, ķiveres, virves, karbīnes, rācijas, vestes u.c.) 

EUR 4010.00 

Remoss  (alpīnisma tehnikas sacensību organizēšanai, 

pārskaitīts 2020.gadā) 
EUR 1000.00 

Kopā: EUR 5010,00 

 
Lēmums: LAS valde atbalsta šīs izmaiņas 
 

LAS valde izskatīja N.Reinberga priekšlikumu LSFP finansējuma sadalījumam. 
 
Lēmums: Kopumā atbalstīt N.Reinberga priekšlikumu. Jāveic korekcijas atsevišķās rūtiņās, kur cipari 
attēlojas kā teksts. M.Vilciņai jāveic noapaļošanas. Komisijām jāprecizē, kuri pasākumi nenotiks un 
kuri tiks pārcelti, jo 50% no sacensību kalendāra jau nav notikuši valstī noteikto ierobežojumu dēļ. 
 

2. Komunikāciju jautājumi  

Lai labāk prezentētu LAS pārstāvētos sporta veidus sabiedrībai nepieciešams izstrādāt LAS 

komunikācijas vadlīnijas. 

Lēmums: N.Reinbergs apņemās izveidot melnrakstu, kuru komisijas var attiecīgi 

papildināt. 

V.Puriņš informē par iniciatīvu organizēt FB konkursu sadarbībā ar SIA RA Serviss  - Virsotne 

Lēmums: Atbalstīt, nedēļas laikā uzrakstīt un iesūtīt valdei konkursa nolikumu, atrisināt tehniskos 

jautājumus. 

3. Komisiju jaunumi. 

Alpīnisma komisija: 



1. Sacensību noteikumi būs gatavi  apstiprināšanai nākamajā valdes sēdē. 
2. Stratēģija un galvenie virzieni tāpat. 
3. Ir principiāla vienošanās ar Valsts Arhīvu par alpīnisma vēstures kolekcijas veidošanu un saraksts ar 
40 adresātiem, pie kuriem varētu būt saglabāti vēsturiski materiāli 
4. Izveidota Kalnu festivāla darba grupa, ar mērķi organizēt brīvdabas pasākumu oktobra sākumā. 
5. Tā kā sporta sacensības turpina nenotikt sakarā ar Valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem 
ierobežojiem COVID naudu AK pārdalu LAS materiālās bāzās izveidei (inventāram sacensību 
nodrošināšanai) 
 

2.Kāpšanas sporta komisija: 

KSK pa šo laiku ir noturējusi 2 sēdes, kur lēmusi par: 
- naudas līdzekļu sadali sportistu līdzfinansējumam starptautiskajās sacensībās. 
- Budžeta līdzekļu sadales izmaiņu apspriešanu, sakarā ar 2021.g. neparedzētiem izdevumiem. 
- LSFP piešķirtās Nauda par augstiem sasniegumiem novirzīšanu E.Gruzītim startiem starptautiskās 

sacensībās un treniņu procesam. 
- par Kāpšanas sporta izlases sportistu prezentēšanu un popularizēšanu LAS mājas lapā un sociālajos 

tīklos. 
- Izskatījusi KSK stratēģijas projektu un citus aktuālus jautājumus. 
 
3. Sporta tūrisma komisija 
Sporta tūrisma komisija - turpinās darbs pie metodisko video materiālu izstrādes. 18. septembrī ir 

plānots aizvadīt semināru, kurā notiks metodisko materiālu prezentācija, vieta vēl tiks precizēta 

atkarībā no ierobežojumiem. Sanāksme par STK stratēģiju kopš iepriekšējās Valdes sēdes nav notikusi. 

 

Sasaukt nākamo valdes sēdi pēc nepieciešamības, bet ne vēlāk kā 1.jūnijā 


