
SPORTA TŪRISMA KOMISIJAS SĒDES 
PROTOKOLS Nr. 05/2021 

 

Attālināti, Zoom vide                                 2021.gada 11. maijā 

Valdes sēdes laiks 18.30 -20:00 

 

Sēdē piedalās 4 no 5 valdes locekļiem: Inga Liepiņa, Māra Vilciņa, Nauris  Hofmanis, 

Ingrīda Vaisjune (no pl. 19.30).  

Sapulcē piedalās arī: Kristīne Apsēna, Laura Hofmane 
  

Sēdi vada: Inga Liepiņa 

Protokolē: Ingrīda Vaisjune 
 

Sēdes norise un lēmumi: 

1. Par aktualitātēm, t.sk. Latvijas Alpīnistu savienības (turpmāk – LAS). 

1.1. M. Vilciņa  informē par tikšanos ar Izglītības un zinātnes ministrijas 

sporta departamenta direktoru Edgaru Severu. Tai skaitā tika apspriests jautājums par 

sporta tūrismu, lai varētu būt atzītais sporta veids. Diskusijas. Vēl tika runāts par 

profesionālās ievirzes programmu, tas vairāk akcents uz kāpšanas sportu. 
 

Lēmums: Latvijas Alpīnistu savienībai atkārtoti nosūtīt vēstuli Latvijas Sporta 

federāciju padomei atzīt sporta tūrismu. Attiecīgi LAS apvienotu 3 atzītus sporta 

veidus – alpīnisms, kāpšanas sports un sporta tūrisms. Nosūtāmajai vēstulei pievienojot 

arī E.Severu. Kā arī vēstulei pievienot Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) 

vēstules ieteikumu/atzinumu. Atbildība: M.Vilciņa un I.Liepiņa (LSPA). 
 

1.2. Nauris Hofmanis informē par LAS jaunumiem: “LAS komunikācijas 

vadlīnijas”; 2021.gada budžetu saistībā ar LAS pasākumu kalendāro plānu. Diskusija 

par komunikācijas vadlīnijām. Sagatavotas formāli, nav nevienam īpaši ko iebilst. 

Būtiskāk ir saprast, kā uzrakstīt rakstu, ziņu tā, lai ieinteresētu auditoriju to izlasīt 

(sākot jau ar virsrakstu), nevis tikai ķeksītim, ka tas ir publicēts. 
 

Lēmums:  

1) I.Liepiņai sagatavot priekšlikumu par sporta tūrisma pasākuma kalendārā 

plāna korekciju 2021.gadā, iekļaujot Latvijas sporta tūrisma čempionātu. 

2) N.Hofmanis informē LAS valdi, ka sporta tūrisma komisijai par “LAS 

komunikācijas vadlīnijām” nav ko iebilst. 
 

2. Par sporta tūrisma komisijas inventārs. I.Liepiņa informē un parāda 

inventāra uzskaiti, to, kas ir paredzēts sporta tūrisma sacensību organizēšanai 

(iekārtošanai). Kā arī pārsūtīs to visiem komisijas locekļiem, lai zinātu ar kādu 

inventāru var rēķināties organizējot sporta tūrisma sacensības. 
 

3. Par LAS finanšu līdzekļu izlietojumu (“Covid seku”). I.Liepiņa informē, ka 

no plānotajiem 1000 eur (inventāra iegādei) atlikums ir 177,41 eur. Par šo summu 

esam lēmuši iegādāties sacensībām starta/finiša norādes. Diskusija. Ņemot vērā to, ka 

1000 euro tika ieplānoti pasākumu, sacensību nodrošināšanai un to, ka šos līdzekļus 

vajadzētu izlietot līdz jūnijam, lietderīgāk pārlikt uz inventāra kodu. Attiecīgi finanšu 

līdzekļus, kuri būs sporta tūrisma komisijai par 2021.gada nenotikušajām sacensībām, 

paredzēt pārējo sporta tūrisma sacensību nodrošināšanai. 
 

Lēmums:  

1) Paredzētos 1000 eur pasākumu, sacensību nodrošināšanai pārlikt uz sporta 

tūrisma inventāru kodu. Inventārs – paliek kopīgs organizācijai sporta tūrisma 

sacensību nodrošināšanai. 



2) Līdz 18.05.2021. veikt starta/finiša karoga izpēti, kopīgo lēmumu vienojoties 

sporta tūrisma WhatsApp grupā. 

3) Naurim Hofmanim iesniegt LAS rēķinus par metodisko materiālu izstrādi. 

Kopējā summa 2000 eur. 
 

4. Par Sporta tūrisma stratēģiju. 

Lēmums: 27.maijā pl. 18.30 sapulce par sporta tūrisma stratēģiju. I.Liepiņa līdz 

tam nosūta savu skatījumu, lai raitāk sekmētos darbs. 
 

5. Par sporta tūrisma metodisko materiālu. Kristīne Apsēna, Laura Hofmane un 

Nauris Hofmanis prezentē sagatavoto materiālu. Diskusijas.  Sagatavots video 

melnraksts: Gaisa pārceltuve; Paralēlās virves; cietušā transports ar samarķētu virvi un 

ar nestuvēm. 

 

6. Dažādi.  

Diskusija, ideju apmaiņa par sporta tūrisma kopīgo divdienu pasākumu. Abas 

dienas pārgājiens. Vai pirmajā dienā pārgājiens, vakarā kopīgs saliedēšanas pasākums 

un otrajā dienā dažādi tūrisma uzdevumi, t.sk. tūrisma šķēršļu josla. Kā viena no 

iespējamām norises vietām – Kalnciema vidusskola. 

 

 

Darbs pie Stratēģijas 27.05.2021. pl. 18.30., Zoom vidē 

Komisijas sēde: 08.06.2021. plkst. 18.30., Zoom vidē 

 

 

Sēdi vadīja      I.Liepiņa 

 

Protokolēja     I.Vaisjune 


