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Pārskats par biedrības (SF) LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBA aktivitātēm 2016.gadā 
 

SF nosaukums: LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBA 
 

1. Vispārējā informācija 

 

1.  Pārstāvētais sporta 

veids / (darbības joma) 

Alpīnisms, kāpšanas sports, sporta tūrisms 

2. Darbības mērķis un 

uzdevumi 

LAS darbības mērķi: 

1. popularizēt alpīnismu, kāpšanas sportu un veicināt to attīstību; 

2. pārstāvēt alpīnismu, kāpšanas sportu un sporta tūrismu visās tā izpausmēs, ; 

3. apvienot biedrus, kas nodarbojas un atbalsta kalnos kāpšanu, alpīnismu, kāpšanas sportu un sporta tūrismu; 

4. apzināt, pētīt un risināt problēmas, kas saistītas ar kalnos kāpšanu, alpīnismu, kāpšanas sportu un sporta tūrismu; 

5. ar izglītojošu un sportisku pasākumu palīdzību veicināt alpīnisma,  kāpšanas sporta un sporta tūrisma attīstību Latvijā, attīstīt 

starptautiskos sakarus; 

6. uzturēt stabilas attiecības ar saviem biedriem, atbalstīt un veicināt biedru organizētos alpīnisma, kāpšanas sporta un sporta 

tūrisma pasākumus; 

7. rast iespējas jebkuram piedalīties LAS organizētajos pasākumos, ņemot vērā katra spējas un veselības stāvokli. 

LAS darbības uzdevumi: 

1. vadīt un koordinēt darbu alpīnismā, kāpšanas sportā  un sporta tūrismā Latvijā;   

2. pilnvarot un uzraudzīt Latvijas alpīnisma, kāpšanas sporta  un sporta tūrisma čempionātu rīkošanu un citas LAS sacensības; 

3. izstrādāt, apstiprināt un izdot alpīnisma,  kāpšanas sporta un sporta tūrsima sacensību noteikumus, sporta klasifikāciju un citus 

metodiskos materiālus un uzraudzīt to ievērošanu; 

4. veicināt alpīnisma, kāpšanas sporta unsporta tūrisma biedrību attīstību; 

5. veicināt treniņu nodarbību, lekciju, semināru un starptautisku sacensību; 

6. veicināt LAS biedru piedalīšanos starptautiskos pasākumos ārvalstīs; 

7. pārstāvēt valsti Starptautiskajā Alpīnisma un klinšu kāpšanas federācijā, sadarboties ar UIAA, IFSC un citām starptautiskajām, 

nacionālajām un teritoriālajām radniecīgām organizācijām; 

8. sniegt konsultatīvu un praktisku palīdzību valsts organizācijām (Policija, Glābšanas un ugunsdzēsības dienests u.c.) 

jautājumos, kas saistīti ar darbu augstumā, izmantojot alpīnisma tehniku un ekipējumu; 

9. uzturēt LAS oficiālo interneta mājas lapu; 

10. veicināt alpīnisma, kāpšanas sporta un sporta tūrisma treneru, instruktoru, tiesnešu un grupu vadītāju apmācību, profesionālās 

kvalifikācijas celšanu un to sertifikāciju; 

11. kārtot Latvijas alpīnistu un kāpēju reģistru; 

12. popularizēt alpīnismu, kāpšanas sportu un sporta tūrismu, sadarboties ar masu medijiem un sniegt informāciju interesentiem. 
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3. Izpildinstitūcijas (valdes) sastāvs (vārds, uzvārds, pilnvaru apjoms 

(paraksttiesības), pilnvaru termiņš, pielikumā uz atsevišķas lapas) 

3.1. Kopējais izpildinstitūcijas (valdes) locekļu skaits 9 

3.2. Sieviešu skaits SF izpildinstitūcijā (valdē) 3 

4. SF reģistrēto biedru (juridisko personu) skaits 

(pielikumā biedru saraksts uz atsevišķas veidlapas) 
13 

5. Tajos nodarbojošos personu skaits 

5.1. līdz 18 gadu vecumam (dzimuši 1998.gadā un vēlāk) 494 

5.2. vecāki par 18 gadiem (dzimuši 1997.gadā un agrāk) 854 

5.3. kopā 1348 

6.  SF reģistrēto (licencēto) sportistu skaits (ja SF pārstāv vairākus sporta veidus, 

norādīt par katru sporta veidu atsevišķi): 

6.1.  alpīnismā  

 līdz 18 gadu vecumam (dzimuši 1998.g. un vēlāk) 70  

 vecāki par 18 gadiem (dzimuši 1997.gadā un agrāk) 506 

6.2. kāpšanas sportā  

 līdz 18 gadu vecumam (dzimuši 1998.g. un vēlāk) 228 

 vecāki par 18 gadiem (dzimuši 1997.gadā un agrāk) 204 

6.3. Sporta tūrismā  

 līdz 18 gadu vecumam (dzimuši 1998.g. un vēlāk) 313 

 vecāki par 18 gadiem (dzimuši 1997.gadā un agrāk) 167 

7. Tiesnešu (licencēto) skaits 12 atestēti alpīnisma 

instruktori; 9 kāpšanas 

sienu instruktori 

8. Treneru (sertificēto) skaits 12 

9. Budžets 2016.gadā (norādīt kopējo summu EUR): 18 726 

9.1. Valsts finansējums (atsevišķi norādot no Izglītības un 

zinātnes ministrijas, Aizsardzības ministrijas 

 un citu valsts institūciju piešķirto finansējumu) 

EUR 12 086 Izglītības un 

zinātnes ministrija (LSFP 

sadale)   

9.2. Finansējums no Latvijas Sporta federāciju padomes 

(LSFP) 

EUR 4 480 LSFP sadale 

(no Dāvinātājiem) 

9.3. Finansējums no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 0 

9.4. Pašvaldības finansējums (norādot konkrētas 

pašvaldības, no kurām saņemts finansējums) 
0 

9.5. Sponsori, ziedojumi, dāvinājumi  1 500 

9.6. Biedru naudas 660 

9.7. Sporta klubu iemaksas  0 

9.8. Starptautisko sporta organizāciju finansējums 0 

9.9. Cits finansējums 0 

10.  Algoto darbinieku skaits (tai skaitā norādot 

darbinieku skaitu, kas tiek algoti no valsts budžeta 

līdzekļiem) 

0 
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2. SF dalība OS, PČ, EČ, OS kvalifikācijas sacensībās, PK, EK: 

Nr. Sacensību nosaukums 

Sacensību 

datumi 

(precīzi) 

Dienu 

skaits 

Sacensību vieta 

(pilsēta, valsts) 

Sportistu 

skaits no 

Latvijas 

1.  Climbing Works International 

Festival 
12.-13.03. 

2 
Sheffield (UK) 2 

2.  IFSC Climbing Worldcup (B) 15.-16.04. 2 Meiringen(SUI

T) 

2 

3.  IFSC Climbing Worldcup (B) 23.-24.04. 2 Kazo (JPN) 2 
4.  IFSC Climbing Worldcup (B, 

S) 

30.04.-1.05. 2 Chongqing 

(CHN) 

2 

5.  IFSC Climbing Worldcup (B) 20.-21.05. 2 Innsbruck 

(AUT) 

1 

6.  IFSC Climbing Worldcup (B) 
10.-11.06. 

2 Vail (USA) 1 

7.  European Youth Cup (B) 2.-3.07. 2 Warsaw (POL) 4 
8.  IFSC Climbing Worldcup (B) 

12.-13.08. 
2 Munich (GER) 1 

9.  IFC Climning World 

Championship  

14.-18.09. 5 Paris (FRA) 2 

 
Kopā sacensību 

skaits: 
9 

Kopā dienu 

skaits: 

21 Kopā sportistu 

skaits: 
17 

 

3. SF sarīkotās Latvijas meistarsacīkstes, čempionāti, kausa izcīņas pieaugušajiem (rezultātus var 

atrast interneta adresē: http://climbing.lv/index.php/nolikumi-un-rezultati) 

 

Nr. 

 

Sacensību nosaukums 

Sacensību 

datumi 

Dienu 

skaits 

Sacensību vieta 

(pilsēta) 

Sportistu 

skaits 

pieaugušo 

konkurencē 

1.  Latvijas kauss boulderingā, 5 

posmi 

30.01., 7.05., 

24.09., 

29.10., 

26.11. 

5 Rīga 181 

2.  Latvijas kausa posms, Rīgas 

atklātais starptautiskais 

čempionāts kāpšanas sportā "Riga 

Open" 

2.-03.04 2 Rīga 81 

3.  Latvijas atklātais čempionāts 

kāpšanas sportā boulderingā 

5.-6.03. 2 Rīga 85 

4.  Latvijas čempionāts alpīnisma 

tehnikā sasaitēm "Alima 

Romanova kauss 2016" 

12.03. 1 Rīga 18 

5.  Latvijas Republikas atklātais 

čempionāts Zelmas Bej-

Mamikonjas kausa izcīņā 

alpīnisma tehnikā 

4.-5.06. 2 Valmiera 92 

6.  Latvijas čempionāts ātruma 

kāpšanā 

3.12. 1 Rīga 5 

7.  Latvijas čempionāts alpīnismā 

(noslēgums) 

3.12. 

Noslēgums 

Visu 

gadu 

Pasaules kalni, 

Rīga 

107 

8.  Latvijas reitings alpīnismā  Visu 

gadu 

Rīga 15 

9.  Latvijas reitings kāpšanas sportā  Visu 

gadu 

Rīga 80 

 
Kopā sacensību 

skaits: 
9 

Kopā dienu 

skaits: 
16 

Kopā sportistu 

skaits : 
664 
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4. SF federācijas sarīkotās Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes (čempionāti) un atsevišķi sarīkotās 

valsts mēroga jaunatnes sacensības (rezultātus var atrast interneta adresē: 

http://climbing.lv/index.php/nolikumi-un-rezultati): 

Nr. Sacensību nosaukums 
Sacensību 

datumi 

Dienu 

skaits 

Sacensību vieta 

(pilsēta) 

Sportistu 

skaits jauniešu 

konkurencē 

1.  Latvijas kausa 1.posma 

sacensības sporta tūrisma tehnikā 

„Jēkabpils kauss 2016” 

29.-30.01. 2 Jēkabpils 137 

 Latvijas kausa 2.posma 

sacensības sporta tūrismā "Rīgas 

pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas 

sporta tūrisma kauss 2016" 

19.-20.02. 2 Rīga 155 

 Latvijas kausa 3.posma 

sacensības sporta tūrismā "Rīgas 

28.atklātās sporta tūrisma 

sacensības" 

16.04. 1 Garkalne 128 

 Latvijas kausa 4.posma 

sacensības  sporta tūrisma tehnikā 

„ Lāčplēša dienai veltītais tūristu 

pārgājiens –sacensības „Lāčplēša 

kauss” 

22.-23.10. 2 Misa 96 

2.  Latvijas kauss boulderingā 

jauniešiem, 5 posmi 

31.01., 8.05., 

25.09., 30.10., 

27.11. 

5 Rīga 278 

3.  Latvijas reitinga 4 posmi - Rīgas 

Jaunatnes meistarsacīkstes 

kāpšanas sportā grūtajā kāpšanā 

ar augšējo drošināšanu (Latvijas 

kausa posmi) 

12.02., 6.05., 

14.10., 09.12. 

4 Rīga 237 

4.  Latvijas kausa posms, Rīgas 

jaunatnes meistarsacīkstes 

kāpšanas sportā 

2.-03.04 2 Rīga 103 

5.  Latvijas čempionāts sporta 

tūrismā „Latvija skolēnu 

69.spartakiāde sporta tūrismā” 

28.-29.05. 2 Jelgava 116 

6.  Latvijas Republikas atklātais 

čempionāts Zelmas Bej-

Mamikonjas kausa izcīņā 

alpīnisma tehnikā 

4.-5.06. 2 Valmiera 32 

7.  Latvijas čempionāts ātruma 

kāpšanā 

3.12. 1 Rīga 62 

8.  Latvijas reitings kāpšanas sportā  Visu 

gadu 

Rīga 112 

 
Kopā sacensību 

skaits: 
7 

Kopā dienu 

skaits: 
23 

Kopā sportistu 

skaits : 
1 456 

 

5. SF Latvijā sarīkotās starptautiskās sacensības (Pasaules čempionāti, Eiropas čempionāti, 

Baltijas čempionāti un citas starptautiskās sacensības, kuras rīko attiecīgā SF, kurās piedalās ne 

mazāk kā 6 valstis un kuras ir iekļautas attiecīgas starptautiskās federācijas oficiālajā sacensību 

kalendārā, sacensības (rezultātus var atrast interneta adresē: www._______________): 
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6. SF sarīkotās „Tautas sports” un veterānu sacensības Latvijā sacensības (rezultātus var atrast 

interneta adresē: http://climbing.lv/index.php/nolikumi-un-rezultati): 

Nr. Sacensību nosaukums 
Sacensību 

datumi 

Dienu 

skaits 
Sacensību vieta (pilsēta) 

Sportistu 

skaits 

1.  Rīgas atklātās sacensības alpīnisma tehnikā  27.-28.02. 2 Rīga 48 
2.  LACA atklātās sacensības alpīnisma tehnikā 

sasaitēm "Pavasaris" 

10.04. 1 Rīga 48 

3.  Amatieru kausa izcīņa boulderingā - 

"Boulderings visiem"  3 posmi 

24.04., 

6.11.,  

10.12., 

11.12. 

4 Rīga 222 

4.  Rīgas sacensības alpīnisma tehnikā 11.06. 1 Rīga 18 
5.  Sacensības kāpšanas sportā "Ventspils 

open" 

17.09. 1 Ventspils 45 

6.  Rīgas skolēnu sporta tūrisma sacensības 

"Rīgas Tūrists 2015" 

7.10. 1 Rīga 48 

7.  LACA atklātās sacensības alpīnisma tehnikā 

sasaitēm "Rudens" 

6.11. 1 Rīga 50 

8.  Piedzīvojuma sacensības „Remoss 2016” 12.11. 1 Jelgava 165 
9.  Rīgas atklātās sacensības kāpšanas sportā 13.11. 1 Rīga 64 
10.  Sacensības kāpšanas sportā Novadnieki 

open 

20.11. 1 Novadnieki 67 

11.  Rīgas atklātās sacensības alpīnisma tehnikā 

”Sasaites”  grupām 

26.11. 1 Rīga 64 

 Kopā sacensību skaits: 11 
Kopā dienu 

skaits: 
15 Kopā sportistu skaits: 839 

 

7. SF sarīkotie izglītības pasākumi (semināri, kursi, izdotā mācību metodiskā literatūra): 
 

Nr. 

Semināra (kursu, izdotās literatūras) 

nosaukums 

Semināra 

(kursu) 

datumi  

Dienu 

skaits 

Semināra (kursu) vieta Dalībnieku 

skaits  

1.  Kalnu skola 07.11.2015.

-

31.08.2016. 

 Rīga, praktiskās 

nodarbības dažādās 

Latvijas vietās un kalnu 

rajonā Kaukāzā 

35 

2.  Budžeta veidošana, atskaišu 

sagatavošana, biedru pienākumi un  

tiesības 

5.04. 1 Rīga 8 

3.  Nelaimes gadījumu analīze kalnos 2.11. 1 Rīga 16 
4.  Drošības aspekti sporta tūrisma 

sacensību distanču iekārtošanā un 

aktualitātes speciālā inventāra 

pielietošanā 

11.12. 1 Rīgas pilsētas Pļavnieku 

ģimnāzija 

27 

5.  9 semināri Sporta muzejā veterāniem      18-28 
6.  Alpīnisma tehnikas sacensību 

noteikumi (jauna redakcija - 

2016). 

    

7.  Noteikumi par atzinuma saņemšanu 

sporta speciālistu sertifikācijai 

(resertifikācijai) kāpšanas sportā, 

klinšu kāpšanā, alpīnismā un sporta 

tūrismā 

    

 Kopā pasākumu skaits: 7 

Kontaktpersona, kas koordinē minēto pasākumu īstenošanu SF (vārds, 

uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese) 

Edgars Šāblis, valdes loc., 29455812, 

saedgars@inbox.lv; Inga Liepiņa, 

26525949,  inga.liepina@lspa.lv; Pēteris 

Kūlis, 25916234 

mailto:saedgars@inbox.lv
mailto:inga.liepina@lspa.lv
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8. SF federācijas sarīkotie antidopinga pasākumi: 

 

9. SF sarīkotie pasākumi sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un 

medicīniskās uzraudzības nodrošināšanai:  
 

Nr. 
Pasākuma nosaukums 

Pasākuma 

datumi 
Dienu skaits Pasākuma vieta 

Dalībnieku 

skaits 

1.  LAS biedri – izglītības 

iestādes veic bērnu un 

jauniešu  medicīnisko 

uzraudzību Sporta 

medicīnas centrā 

 

visu gadu 

 

 

 

Rīga 

 

45 

 Kopā pasākumu skaits: 1 

Kontaktpersona, kas koordinē minēto pasākumu īstenošanu SF 

(vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese) 

Edgars Šāblis – valdes loceklis – 

saedgars@inbox.lv 

Inga Liepiņa – inga.liepina@lspa.lv 

 

10. SF īstenotie drošības pasākumi/problēmas SF organizētajās sporta sacensībās: 
Saistībā ar sacensību drošību novadīts seminārs: “Drošības aspekti sporta tūrisma sacensību distanču 

iekārtošanā un aktualitātes speciālā inventāra pielietošanā 

Seminārs sacensību tiesnešiem un komandu pārstāvjiem pirms konkrētajām sacensībām. 

Regulāra negadījumu analīze Valdes sēdēs un pilnsapulcēs. 
 

Kontaktpersona, kas 

koordinē minēto 

pasākumu īstenošanu SF 

(vārds, uzvārds, amats, 

tālrunis, e-pasta adrese) 

Kāpšanas sports – Normunds Reinbergs – LAS valdes loceklis, 

Kāpšanas sporta komisijas vadītājs, 29403822, nr@apollo.lv; 

Alpīnisms – Oļegs Mirošņikovs – LAS valdes loceklis, Alpīnisma 

komisijas vadītājs, 29265359, oleg.psoft@gmail.com; 

Sporta tūrismā – Māra Vilciņa – LJSTF priekšsēdētāja, 29539205, 

mara.vilcina@riga.lv 

SF izstrādātie noteikumi, 

kas regulē pasākumus, 

kas jāīsteno organizējot 

sporta sacensības 

(piemēram, SF izstrādāts 

Pasākumu drošības 

reglaments, utt). Lūgums 

iesniegt minētā dokumenta 

kopiju. 

Kopijas ir iesniegtas jau 

iepriekšējos gados. 

Izmaiņu gadījumā 

iesniegsim jaunās. 

Drošības tehnikas noteikumi kāpšanas sienām. 

http://www.climbing.lv/docs/LAS_KS_Drosibas_tehnikas_noteikumi.

pdf 

Sacensību noteikumi kāpšanas sportā. 

http://www.climbing.lv/docs/LAS_sac_noteikumi.pdf 

Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumi (jauna redakcija - 2016). 

http://www.climbing.lv/docs/LAS_Alptehn_sac_noteikumi.pdf 

Kalnos kāpšanas noteikumi. 

http://www.climbing.lv/docs/KK_noteikumi_P.pdf 

Sporta tūrisma sacensību pagaidu noteikumi. 

http://www.climbing.lv/docs/ 

 
11. SF veiktie pasākumi, lai popularizētu un attīstītu attiecīgo sporta veidu (darbības jomu): 

Atklātā nometne “Četri vēji 2016”, ar mērķi popularizēt sporta tūrismu. 13.-19.08.2016. Usmas ezers, 

kempings. 

Publikācija http://www.celotajs.com/uncategorized-lv/celotajs-un-mammut-atbalsta-latvijas-labako-sportistu-

kapsanas-sporta-rolandu-rugenu/ 

Intervija ar prezidentu laikrakstā Sports 12/2016 

Reel rock tour filmas seans Forum Cinema 26.11. – 100 cilvēki 

Dalība Rīgas sporta  nakts pasākumā 17.09. 

Reportāžas un sižeti TV un dažādos sociālajos tīklos, mājas lapās 

Internetlappuses  www.climbing.lv uzturēšana un informācijas ievietošana. 

LAS profils Twiter un Facebook. 

LAS interneta bibliotēka, kurā apkopoti Latvijas kāpēju izietie maršrutu apraksti 

Izveidota elektroniskā datu bāze – izieto virsotņu, maršrutu reģistrs un informācija par maršrutu, vadītāju, 

sportistiem. Alpīnisma datu bāze - http://www.climbing.lv/alp/index.php 

mailto:saedgars@inbox.lv
mailto:nr@apollo.lv
mailto:oleg.psoft@gmail.com
http://www.climbing.lv/docs/LAS_KS_Drosibas_tehnikas_noteikumi.pdf
http://www.climbing.lv/docs/LAS_KS_Drosibas_tehnikas_noteikumi.pdf
http://www.climbing.lv/docs/LAS_sac_noteikumi.pdf
http://www.climbing.lv/docs/LAS_Alptehn_sac_noteikumi.pdf
http://www.climbing.lv/docs/KK_noteikumi_P.pdf
http://www.climbing.lv/docs/
http://www.climbing.apollo.lv/
http://www.climbing.lv/alp/index.php
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Nozīmīšu izgatavošana un izdalīšana dažādos pasākumos. 

 

12. SF pārstāvju darbs starptautiskās un Eiropas federācijās: 
 

13. SF pārstāvju piedalīšanās starptautiskās konferencēs un citos pasākumos: 

Nr. Pārstāvja vārds, uzvārds Pasākuma nosaukums 
Pasākuma norises 

vieta 

Pasākuma norises 

datumi 

1.  Inga Liepiņa Starptautiskā Zinātniskā 

konference Sporta zinātnē 

Latvijas sporta 

pedagoģijas 

akadēmija, Rīga 

23.03. 

2.  Inga Liepiņa The 9th Conference of the Baltic 

Sport Science Society 

Kauņa, Lietuva 28.-29.04. 

3.  Inga Liepiņa Starptautiskā zinātniski metodiskā 

(praktiskā) konference. 

Biala Podlaska, 

Polija 

12.-15.05. 

4.  Ieva Grauduma Starptautiskais sieviešu kāpšanas 

saiets/mītiņš, pieredzes apmaiņa 

Skotija,(UK) 12.-19.06. 

14. SF līdzdalība starptautisko projektu/programmu/sadarbības līgumu ietvaros: 
 

15. SF citas aktivitātes: 
Dalība Rīgas sporta nakts pasākumā 17.09. 

Latvijas alpīnismam – 60, pasākums, goda biedru alpīnistu veterānu sveikšana 3.12. 

Raksts par sporta tūrismu un sacensībām avīzē “Bauskas dzīve”. http://bauskasdzive.diena.lv/foto-un-

video/foto-sporta-turisma-sacensibas-misa-158601 

Treniņnometne “Ātrāk, augstāk, tālāk”, Gančauskās, Līgatnes novads. 11.06.-17.06.2016.  

Nometne “Ekstrēmistu līga”, Gamisch-Partenkirchen, Vācija. 03.07.-14.07.2016.  

Nometne “Bez bailēm uz augšu!”, Līvāni. 26.12.-30.12.2016.  

Ekspedīcijas uz kalniem  

Piešķirtas sporta klases alpīnismā. 

Izveidots Kāpšanas sporta sacensību gada reitings 

Regulārs darbs ar alpīnistiem veterāniem, ikmēneša tikšanās Sporta muzejā.  

Regulāra dalība starptautiskās kāpšanas sporta un alpīnisma tehnikas sacensībās Krievijā un Baltijas 

valstīs. Problēma – šīs sacensības nav starptautiskajā IFSC kalendārā. 

Kāpšanas sports iekļauts Olimpiskajās spēlēs. Pirmā olimpiāde Tokijā 2020.gadā. 

Oļegs Pimenovs uzkāpa Everestā. Lepojamies. 
 

Starptautiskais čempionāts klinšu kāpšanā  

un alpīnismā veterāniem 
10.-11.09.2016 

2 
Krievija 8 

Baltijas veterānu salidojums, sacensības  2 Lietuva, Ignalina 60 

    

16. Problēmas sporta veida (darbības jomas) attīstībā, SF darbības nodrošināšanā 2016.gada 

ietvaros: 

 

Piekrītu, ka šajā pārskatā esošā informācija var tikt izmantota Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un LSFP 

vajadzībām un var tikt publicēta IZM un LSFP mājas lapās. 

 

Latvijas Alpīnistu savienības  

viceprezidente:     ______________________/Māra Vilciņa/             2017.gada 13.janvāris 

Trūkst finanšu līdzekļu jomas attīstībai – jaunu kāpšanas sienu celtniecībai, telpu īrei kur šo 

sienu izvietot, federācijai nav savas patstāvīgas telpas - maza federācija, mazs finansējums. 

Kāpšanas sports iekļauts Olimpiskajās spēlēs. Pirmā olimpiāde Tokijā 2020.gadā. 

Licenzētu tiesnešu trūkums sacensībām 


