
SPORTA TŪRISMA KOMISIJAS SĒDES 
PROTOKOLS Nr. 8/2021 

 

Attālināti, Zoom vide                           2021.gada 16. novembrī 

Valdes sēdes laiks 18.30 -20:00 

 

Sēdē piedalās 3 no 5 valdes locekļiem: Inga Liepiņa, Māra Vilciņa, Nauris  Hofmanis. 

Sēdē piedalās arī Valdis Puriņš (18.30-19.00). 

 

Sēdi protokolē: Inga Liepiņa 

 

Sēdes norise un lēmumi: 

1. Par kopīgu sadarbību ar Latvijas Alpīnisma savienības Alpīnisma komisiju. 

Apspriestās sadarbības tēmas – kopīgi sacensību noteikumi; vienots tiesnešu saraksts; 

kopīga sacensību norises vieta un laiks. Diskusijas. 

Diskusiju rezultātā tika secināts:  

1) Sporta tūrisma sacensību noteikumi tiks precizēti, ņemot vērā jaunos Alpīnisma 

tehnikas sacensību noteikumus. Tie nedrīkst būt pretēji, tomēr sporta tūrisma 

sacensībās ir daudz papildus elementi, kuriem nepieciešami papildus nosacījumi. 

2) Par tiesnešiem. Sacensībām alpīnisma tehnikā un sporta tūrismā ir kopīgas 

lietas, tomēr krasi atšķiras sacensības un sacensību tiesnešu darbs. Tiesnešu skaits 

sporta tūrisma sacensībās, īpaši, kombinētajos pārgājienos ir daudz reizes lielāks, 

krasas atšķirības arī nepieciešamajām zināšanām. Kā arī, finanšu trūkumu dēļ, sporta 

tūrisma tiesnešu darbs ir brīvprātīgo darbs. Tāpēc lietderīgāk ir katrai komisijai veidot 

savu tiesnešu sarakstu. 

3) Kopīgas sacensību vieta un laiks. Ņemot vērā, ka ir klubi, kuri piedalās gan 

sporta tūrisma tehnikas sacensībās, gan alpīnisma tehnikas sacensības, tas nebūs godīgi 

pret šiem klubiem, jo vienā laikā un vietā apvienot startus abās sacensībās nav 

iespējams. 

4) Gadījumā, ja sporta tūrisms kā atsevišķs sporta veids netiks atzīts, tad sporta 

tūrisma sacensības iekļaut var pie alpīnisma tehnikas sacensībām, kā viens no 

variantiem “Jauno alpīnistu sacensības sporta tūrisma tehnikā”. 

 

2. Par sporta tūrisma semināru “Sporta tūrisma tehnikas mācīšanas metodika”. 

Seminārs plānots organizēt epidemioloģiski drošā vidē, 27.-28.11.2021., Skrīveros. 

I.Liepiņa ziņo par semināra dalībniekiem un plānotajām finansēm. 

Semināra programma un atbildīgie: 
27.11.2021. 

 

14.00 satikšanās Skrīveru dendroloģiskā parka stāvlaukumā. 

Neliela dendroloģiskā parka apskate. 

14.30 Pārgājiens pa Sūnu un Laimes lāča takām, iepazīsim 

Kalnmuižas ezera apkārtni (apļveida maršruts, ap 5-6km). 

Ap 16.00 ierašanās viesnīcā “Klidziņa”, iekārtošanās numuriņos. 

16.30-19.00 iepazīšanās ar izstrādāto metodisko materiālu sporta 

tūrismā (video formātā), analīze, diskusijas. Darbs pie 2022.gada 

sporta tūrisma pasākuma (t.sk. sacensību) plāna. 

19.00 Vakariņas 

 20.30 Diskusiju turpinājums.  

I.Vaisjune 

 

I.Liepiņa 

 

 

N.Hofmanis 

 

 

 

I.Liepiņa 

28.11.2021. 8.30 Brokastis.  

10.00-11.00 Radošā darbnīca Skrīveru pārtikas kombinātā. 

11.00 Mājupceļš. 

 

I.Liepiņa 



 

 

Lēmums: Organizēt semināru atbilstoši izstrādātajai programmai (I.Liepiņa, 

I.Vaisjune, N.Hofmanis). Semināra diskusiju sadaļā iekļaut sporta tūrisma tehnikas 

sacensību plānu 2022.gadam (sacensību norises vieta, laiks un tiešais organizators), 

atbildīgā I.Liepiņa. 

 

3. Latvijas Alpīnistu savienības piešķirtā finansējuma sporta tūrisma komisijai 

kontrole. 

No “Covid-19 seku likvidēšanas” piešķirtajām finansēm inventāra kodā ir palikuši 

neiztērēti 552,61 Eur. Diskusija par nepieciešamo inventāru. Ņemot vērā, ka vairākas 

sporta tūrisma sacensības tiek rīkotas āra vidē, tiek lemts par labu sekretariāta 

nojumei/teltij. Līdz šim tiesnešu ēdināšanai uz āra sacensībām tika  īrēti 2 lielie termosi 

no Zemessargiem, līdz ar to tiek lemts iegādāties tos pašiem, kopā ar 2 kausiem. 

Sacensību distanču ātrākai ierīkošanai tiek lemts par 4 slackline (kustīgās lentas) 

iegādi. 

Lēmums: I.Liepiņa veic konkrētā inventāra izpēti un iegādi 552,62 Eur apmērā. 

  

4. Dažādi. 

N.Hofmanis informē par Latvijas Alpīnist savienības valdes komisijas darbu. 

 

Nākošā komisijas sēde: 14.12.2021. plkst. 18.30 Zoom vidē.  

 

 

Sēdi vadīja, protokolēja      I.Liepiņa 

 

 


