SPORTA TŪRISMA KOMISIJAS SĒDES
PROTOKOLS Nr. 1/2022
Attālināti, Zoom vide
2022.gada 18. janvārī
Valdes sēdes laiks 18.30 -20:00
Sēdē piedalās 5 no 5 valdes locekļiem: Inga Liepiņa, Māra Vilciņa, Nauris Hofmanis,
Ingrīda Vaisjune, Normunds Hofmanis.
Sēdi vada: Inga Liepiņa
Sēdi protokolē: Ingrīda Vaisjune
Sēdes norise un lēmumi:
1. Par Sporta tūrisma komisijas koplietošanas inventāra saraksta akceptēšanu.
I.Liepiņa un N.Hofmanis informē par iegādāto inventāru sporta tūrisma sacensību
nodrošināšanai. Diskusija par vietu, kur inventārs glabājas un par to, kādā veidā būs pieejama
informācija sacensību organizatoriem, viņu atbildību par inventāru.
Lēmumi:
1) Sporta tūrisma komisijas kopīgas inventārs uzglabāsies Rīgā, Upeņu ielā 2 (
atbildīgā I.Liepiņa).
2) Informācija par pieejamo inventāru tiks kopīgota google dokumentā, kurā tiks
atzīmēti arī tā lietošanas gadījumi (nodilums utml.), saraksts nosūtīts sacensību rīkotājiem.
2. Par Latvijas čempionāta sporta tūrismā reitingu.
Diskusija par to, kā norisināsies šīs sezonas sacensības, prasības epidemioloģiskās
drošības nodrošināšanai, kā arī kopvērtējuma aprēķināšanas paņēmieni.
Lēmumi:
1) Individuālā reitinga rezultātu iegūšanai dalībniekiem nepieciešams piedalīties 3 no
4 sacensībām, komandām 4 no 7 sacensībām. Pārējo dalībnieku rezultāti tiek ierindoti pēc
tiem, kuri piedalījušies noteikta daudzuma sacensībās. Vienādu punktu skaita gadījumā ,
noteicošās ir vasaras sacensības – Latvijas čempionāts. Rezultātus apkopo I.Vaisjune.
2) Pirms katrām sacensībām aktualizēt Covid 19 protokolu, atbildīgais – I.Liepiņa.
3. Par metodiskā materiāla izstrādi.
I. Liepiņa informē, ka gada laikā būtu jāizstrādā 3 metodiski materiāli sporta tūrismā.
Tēmas: tūrisma elementu veikšanas metodika, āra vides metodika, sacensību noteikumu
izstrāde, noteiktu aprakstu veidošana.
Lēmums: Nākošo valdes sēdi veltīt noteikumu izstrādei.
4. Par Latvijas Alpīnistu savienības (LAS) valdes aktualitātēm.
Nauris Hofmanis informē par jautājumiem, kuros jāizsaka sporta tūrisma komisijas
viedoklis: par finansējuma kritērijiem, attīstības stratēģijas izstrādi, LAS nosaukuma maiņu,
pilnsapulces norisi. Par LAS nosaukuma maiņu jau iepriekšējā gadā notika balsošana, kā arī
nav citi argumenti, lai to būtu jādara. Sporta veidu komisijas ir līdzatbildīgas par sporta veida
popularizēšanu sabiedrībā. Notiek šo jautājumu apspriešana, diskusija.
Lēmumi:
1) Rosināt LAS finansiāli vispirms nodrošināt to sacensību finansējumu, kas ir
Latvijas čempionāti un kausu sacensībās, tad tikai pārējās, jo koeficients būtiski neko
nemaina. Ieteicamā proporcija varētu būt 2/3 un 1/3.
2) Sporta tūrisma attīstības stratēģijas izstrādei nolemts veidot atsevišķu tikšanās
reizi. Laiks: 27.janvāris plkst. 18.00., Zoom
Nākošā komisijas sēde: 08.02.2022. plkst. 18.30 Zoom vidē.
Sēdi vadīja:
Sēdi protokolēja :

I. Liepiņa
I. Vaisjune

