
LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBA 

Reģ.Nr. 40008022167, juridiskā adrese: Grostonas iela 8b, Rīga, LV-1013 

Kāpšanas komisijas 

SAPULCE 
Rīgā, 2017. gada 4. aprīlī 
 
Norises vieta: Ropažu iela 140, Rīga 
Sapulces sākums 18:00 
Sapulcē piedalās: 
LAS valdes loceklis, kāpšanas komisijas vadītājs – Normunds Reinbergs 
komisijas kluba pārstāvji: Gundega Meļķe (BJC Daugmale), 
Santa Tabulevica (Falkors),  
Linda Gruzīte (KC Dingo),  
Inga Liepiņa (Rīgas skolēnu pils), 
no 18:45 Irina Grjazeva (Skala). 
 
Sapulci vada – N.Reinbergs, 
Protokolē: G.Meļķe. 
 
Dienas kārtība: 

1. LOK naudas sadale, 
2. Priekšlikumi par komisijas darbu, 
3. Olimpiskā solidaritātes programma, 
4. Kandidāta izvirzīšana LAS valdei, 
5. Nolikums Latvijas izlasei. 

 
1. LOK naudas sadale. 

N.Reinbergs izvirza 4 kritērijus naudas izlietošanai: 
1) Biedru naudas nomaksa, licences maksājumi 
2) Treneru kursi, apmācības, 
3) Investīcijas infrastruktūrā, 
4) Izdevumu segšana dalībai starptautiskajās sacensībās pieaugušajiem un jauniešiem, bērniem, 

izlases treniņnometņu rīkošanai. 
Pēc diskusijām komisija vienojas LOK piešķirtos līdzekļus 21 000 EUR izlietot šādiem mērķiem:  

1) Dalības maksa IFSC – 1000 EUR, 
2) Dalība IFSC pilnsapulcē Kvebekā, Kanādā 2017. gada martā -  1125 EUR 
2) Maksa par dalībnieku licencēm, dalības maksām starptautiskās sacensībās – 1000 EUR, 
3) Reģionālajai attīstībai – 500 EUR, grūtās kāpšanas sacensību rīkošanai Ventspilī. (Pamatojums: 
Ventspilī ir viena no piemērotākām sienām grūtās kāpšanas sacensību rīkošanai pieaugušajiem ar 
apakšējo drošināšanu. Sacensības nepieciešamas labāko kāpēju noteikšanai.) 
4) Atbalsts klubu kopīgi organizēts dalībnieku braucieniem uz Lietuvas vai Igaunijas sacensībām – 
500 EUR (iespējams noteikt dalībnieku līdzfinansējumu), 
5) Apmācībām – 1825 EUR 

(1) treneru apmācībām - (ārvalstu lektoru piesaiste, ietverot – ceļa, uzturēšanas izdevumus un 
honorārs par lekciju novadīšanu),  
(2) Dalība seminārā par maršruta likšanu – (komandējuma izdevumi kādam no interesentiem uz 
ārvalstīm dalībai seminārā). 

6) Investīcijas: Matraču iegādei – 3000 EUR. (Plānots iegādāties matračus sacensību rīkošanai ārpus 
kāpšanas zāles telpām, piemēram, Ķīpsalā. Plānotās kopējās izmaksas 8000 -10 000 EUR, kur iegādi 
veikt 3 gados, atvēlot katru gadu noteiktu finanšu līdzekļu summu.) 
7) Mārketinga aktivitātēm, kāpšanas sporta popularizēšanai – 1000 EUR (izstāde Ķīpsalā “sports un 
aktīvā atpūta” (625,00 EUR), Sporta nakts (375,00 EUR), u.c.) 
8) Dalībai starptautiskās sacensībās pieaugušajiem pasaules kausa posmos bolderingā t.sk. Eiropas 
čempionātam Minhenē – 4250 EUR. (Izdevumos ietverot ceļa un uzturēšanas izdevumus). 
9) Dalībai starptautiskajās sacensībās pasaules čempionātā jauniešiem un bērniem – 6800 EUR 
(izmaksās ietverot izlases ceļa un uzturēšanas izdevumus, izlases formas izgatavošanu). 



2 
 

2. Priekšlikumi par komisijas darbu. 
N.Reinbergs jautā vai ir iepazinušies ar priekšlikumiem un kas būtu darāms. Izskatīti jautājumi. 
1) Par izlases veidošanu. I.Gruzīte informē, ka ir sagatavots nolikuma projekts kārtība kā veidojama 
izlase. Diskusija par izlases veidošanas principiem. Kā galvenie kritēriji ir iepriekšējā gada reitingi. 
Tomēr ir jāskatās arī uz dalībnieka vispārējo sagatavotību un vēlmi piedalīties, jo neskatoties uz to, ka 
dalībnieks Latvijā ir starp līderiem, starptautiskajās sacensībās ir krietni augstākas prasības. 
Pieaugušajiem šobrīd ir divi kandidāti Rolands Ruģēns un Jurijs Krasanovs. Sievietēm šobrīd nav 
konkrētu kandidātu. Bērniem un jauniešiem ir jāskatās reitingi. Klubu pārstāvjiem nedēļas laikā ir 
jāizskata reitingi un jādod priekšlikumi kāpšanas komisijā par konkrētiem dalībniekiem, kurus varētu 
iekļaut izlasē. 
2) Par Izlases formu. Ir nepieciešams pasūtīt izlasei formas, kas sastāvētu no kāpšanas krekla un 
biksēm, jakas un parādes formas. Formas jāgatavo konkrēti pēc dalībnieku izmēriem un lai tās būtu 
ērtas. S.Tabulevica un I.Liepiņa apņemas noskaidrot cik šādu formu pagatavošana varētu maksāt.  
Plānotās izmaksas ap 100 EUR uz dalībnieku. Formu izmaksas iekļaut izdevumos par dalību 
starptautiskās sacensībās jauniešiem un pieaugušajiem. 
3) Par veselības pārbaudēm. Diskusija par to, ka dalībnieki, kas dodas uz starptautiskajām sacensībām 
obligāti ir jāiziet veselības pārbaudes. Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam to var izdarīt bez 
maksas Sporta medicīnas centrā. Pieaugušajiem par to ir jāmaksā. Izlases dalībniekiem to varētu segt 
no LAS. Iespējamā izmaksas ir līdz 100 EUR par dalībnieku. Šis jautājums būs arī apspriežams arī 2018. 
gadā. 
4) Par reitingiem. Diskusija, par to, ka reitings ir pamats iekļaušanai Latvijas izlasei un dalībai 
starptautiskajās sacensībās. Tā kā jau pagājušā gadā tika izstrādāts reitinga nolikums, tad ir jau pirmie 
rezultāti, ko izmanto par pamatu dalībnieku iekļaušanai izlasē. 
5) Par treneriem. Diskusija, par to, ka šobrīd ir tikai viens B kategorijas treneris un vairāki C kategorijas 
treneri, kā arī pedagogi, kas strādā interešu izglītībā. Lai piedalīties olimpiādē ir nepieciešams A klases 
treneris. A kategorijas treneris sertifikāciju var iegūt tikai, ja ir izglītība sporta jomā, kā arī ir audzēkņi 
ar augstiem sasniegumiem sportā. Šobrīd uz šo kategoriju varētu pretendēt Santa Vilka un Jekaterina 
Koževņikova, jo ir atbilstoša sporta izglītība. Tomēr kategorijas piešķiršanai ir nepieciešami audzēkņi 
ar augstiem sasniegumiem, kas ļoti pietrūkst “mūsu” treneriem. Kā arī nākotnes perspektīvā to būtu 
ļoti grūti nodrošināt. Kā alternatīva ir pieaicināt A kategorijas treneri no malas. 
5) Par dalībnieka apbalvošanu. N.Reinbergs iebilst, ka tiek organizēts speciāls pasākums . Par 
iestājas L.Gruzīte, I.Liepiņa, S.Tabulevica, G.Meļķe. Varētu šādu pasākumu rīkot vienā dienā bērniem 
un pieaugušajiem janvārī pēc tam, kad ir zināmi visi rezultāti kāpējiem, alpīnistiem un tūristiem, 
bērniem dienā, pieaugušajiem vakarā. G.Meļķe uzņemas iesaistīties pasākuma rīkošanā, ja LAS valde 
par šādu pasākumu atbalstīs rīkot. 

3. Olimpiskā solidaritātes programma. 
N.Reinbergs jautā vai ir iepazinušies ar Olimpiskās solidaritātes programmu, jo iespējams, ka arī no šīs 
programmas ir iespējams dabūt finansējumu dalībai starptautiskajām sacensībām. Jautājums, kā nosūtīt 
pieteikumu. I.Liepiņa informē, ka ja vēlas pieteikties, tad ir jāraksta uz norādīto e-pastu un tad tiks 
atsūtīta pieteikuma veidlapa.  
4. Kandidāta izvirzīšana LAS valdei.  
N.Reinbergs izsakās, ka tā kā maijā ir paredzamas jaunas LAS valdes vēlēšanas, vai ir kādas idejas, ko 
izvirzīt darbam LAS valdē. I.Grjazeva, I.Liepiņa, S.Tabulevica iesaka LAS valdei N.Reinbergu. 
5. Tā kā šobrīd ar izstrādāto projektu par kāpšanas sporta Latvijas izlases veidošanas nolikumu neviens 
nav iepazinies, tad jautājums tiek atlikts. Nolikuma projektu izsūtīs pa e-pastu, kur varēs iepazīties 
elektroniski. 
Sapulce beidzas: plkst: 20:45 
 
Sapulces vadītājs:     N.Reinbergs 
 
Protokolists:      G.Meļķe 


