
SPORTA TŪRISMA KOMISIJAS SĒDES 
PROTOKOLS Nr. 9/2021 

 

Attālināti, Zoom vide                           2021.gada 14. decembrī 

Valdes sēdes laiks 18.30 -20:00 

 

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

 

Sēdi protokolē: Inga Liepiņa 

 

Sēdes norise un lēmumi: 

1. Atskats par sporta tūrisma treneru semināru “Sporta tūrisma tehnikas mācīšanas 

metodika”. 

Seminārs notika plānotajā laikā un vietā – 27.-28.11.2021., Skrīveros. Piedalījās 14 

dalībnieki. Seminārā tika iekļauta gan aktīvā daļa – pārgājiens Skrīveru novada, gan 

teorētiskā daļa. Teorētiskajā daļā N.Hofmanis prezentēja izstrādātos video materiālus 

par tūrisma tehnikas elementu iekārtošanu un pārvarēšanu. Kopīgi tie tika analizēti un 

tika saņemtas dažas rekomendācijas video materiālu uzlabošanai. 

I.Liepiņa informē par semināra organizēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmi. 

Iztrūkums 49,00 eur. 

Lēmumi:  

1) Pilnveidot video materiālus “Sporta tūrisma elementu veikšana un ierīkošana”, 

iesniegt Latvijas Alpīnistu savienībai un publicēt tos. Atbildīgais -  N.Hofmanis. 

2) Semināra iztrūkumu 49,00 Eur segt no biedrības “Latvijas Jaunatnes sporta 

tūrisma federācijas” konta. 

 

2. Latvijas Alpīnistu savienības piešķirtā finansējuma sporta tūrisma komisijai 

kontrole. 

2.1. I.Liepiņa ziņo, ka no “Covid-19 seku likvidēšanas” piešķirtajām finansēm ir 

iegādāti 2 termosa katli (10 un 12 litri), 2 kausi; 4 gab. slackline; telts – nojume 

(sekretariātam). Iegādātais inventārs tiek uzskaitīts sporta tūrisma komisijas inventāra 

sarakstā, kurš tiek izmantots sporta tūrisma sacensību organizēšanai.  

N.Hofmanis informē par situāciju ar karogu iegādi. Maketētājam nepieciešami 

labas kvalitātes logo, kā arī pārējā informācija, kurai jāparādās uz karogiem. 

  

2.2. Diskusijas par jaunu kontaktu dibināšanu, pieredzes apmaiņu ar ārvalstu sporta 

tūrisma organizācijām, ar kurām līdz šim nav bijis kontakts, piemēram, Kazahstāna.  

Tomēr šajā periodā (Covid-19 epidemioloģija), to ir grūti plānot. Diskusija par 

metodiskajiem materiāliem papīra formātā. 

Lēmumi:  

1.  Sporta tūrisma metodiskais materiāls papīra formātā “Sporta tūrisma sacensību 

elementu metodiskais materiāls”. Biedrība “Kalva-doss”, 566,65 eur apmērā. 

Atbildīgie – M.Vilciņa,  I.Vaisjune. 

2.  Metodiskais materiāls: Āra vides sacensību (publisko pasākumu) 

organizēšanas metodika. Biedrība “Stratus Z”, 596,00 eur apmērā. Atbildīgā – 

I.Liepiņa. 

3. Sporta tūrisma metodiskais materiāls “Sacensību noteikumu un sacensību 

uzdevumu aprakstu izstrāde, noformēšana”. Biedrība “Latvijas Jaunatnes sporta 



tūrisma federācija”, 700,00 eur apmērā. Atbildīgie – Nauris Hofmanis, 

Normunds Hofmanis. 

 

2.3. Par piešķirto finansējumu sporta tūrisma gada noslēguma pasākumam (522,00 

Eur). Sakarā ar to, ka 2021.gadā notika tikai 1 sacensības, gada reitings tiek atcelts. Kā 

arī – kopīgs klātienes pasākums nevar notikt valstī noteikto epidemioloģiskās drošības 

ierobežojumu dēļ.  Diskusijas. 

Lēmumi:  

1. Attālināta Latvijas sporta tūrisma gada noslēguma pasākuma organizēšanas 

izdevumi biedrībai “Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācija” 272,00 Eur. 

2. Balvu iegāde 2022.gada sacensībām 250,00 Eur apmērā. Atbildīgais – 

N.Hofmanis. 

 

3. Dažādi. 

N.Hofmanis informē, ka Latvijas Alpīnistu savienībai (LAS) jāiesniedz sporta 

tūrisma dalībnieku saraksts, kuri 2021.gadā ir startējuši vismaz 2 sacensībās. Tā ir 

Latvijas Sporta federācijas padomes prasība saistībā ar sportistu reģistru. Kā arī, 

nepieciešams iesniegt LAS pasākumu atskaites par 2021.gadu. 

 

Nākošā komisijas sēde: 18.01.2022. plkst. 18.30 Zoom vidē.  

 

 

Sēdi vadīja, protokolēja      I.Liepiņa 

 

 


