SPORTA TŪRISMA KOMISIJAS SĒDES
PROTOKOLS Nr. 03/2021
Attālināti, Zoom vide
Valdes sēdes laiks 18.30 -20:00

2021.gada 9. martā

Sēdē piedalās 4 no 5 valdes locekļiem: Inga Liepiņa, Ingrīda Vaisjune, Māra Vilciņa,
Nauris Hofmanis.
Sēdi vada: Inga Liepiņa
Protokolē: Ingrīda Vaisjune
Sēdes norise un lēmumi:
1. Par Latvijas Alpīnisma savienības (turpmāk – LAS) finanšu kritēriju sadalījumu
2021.gada sacensībām.
LAS daļēji ņēmuši vērā mūsu ieteikumu. Sadalījums: 2 punkti – par publicitāti
LAS mājas lapā, 1 – sociālie tīkli, 2 – reģionu laikraksti, TV, radio, 3 – nacionālie
mediji.
2. Par Sporta tūrisma atzīšanu.
Diskusija. Darbs šajā virzienā jāturpina. Aktīvāk jāiesaista arī Latvijas
Nacionālā sporta padome, īpaši ņemot vērā sporta veida - skijorings atzīšanu, kuri
attiecīgi gāja ceļu “caur” Latvijas Nacionālo sporta padomi. Viņu lēmumu atzīt sporta
veidu, izpētot publicētos protokolus, Latvijas Sporta federācijas padome vairs nebija
spējīga noradīt.
3. Par sporta tūrisma komisijas nolikumu.
Diskusijas, t.sk. LAS jaunā virzība par to, ka visām komisijām vienots
nolikums. Darba plānā svarīgi ietvert gada uzdevumus, kurus izvirza Sporta tūrisma
komisija. Šajā komisijā var darboties arī citi interesenti, nolikumā paredzam minimālo
sēžu skaitu gadā - 4.
4. Par Sporta tūrisma 4 gadu attīstības stratēģijas izstrādi.
23.02.2021. Sporta tūrisma biedru darba grupā tikās 12 dalībnieki, kas veica
SVID analīzi. Protams, vēl darbs pie apkopojuma, tālāks darbs pie stratēģijas. Plānots,
sporta tūrisma komisijai tikties 24.03.2021., lai turpinātu strādāt pie stratēģijas.
5. Par LAS piešķirot finanšu izlietojumu.
Ziņo Inga Liepiņa: iegādāti hronometri. Diskusija par uzrakstiem tiesnešu
vestēm (tumši zaļš, 342 krāsa). Procesā karabīņu un kustīgo lentu iegāde, video filmu
veidošanai - jāveido scenāriji.
Metodisko materiālu izstrāde – filma, nolemts, ka sākumā veidosim filmu par
nogāžu veikšanu un ierīkošanu .
Lēmums: Nauris Hofmanis izveido scenārija plānu (vertikālas, horizontālas
margas). Scenārijs tiks apspriests nākamajā komisijas sēdē.
6. Par Latvijas Alpīnistu savienības (LAS) aktualitātēm.
Nauris Hofmanis un Inga Liepiņa:

6.1.LAS aicina publicēt informāciju par to, kur un kā var nodarboties ar sporta
tūrismu. Kādus kontaktus publicēt.
Lēmums: I.Liepiņa apkopo un nosūta informāciju LAS (līdz 12.03.) par sporta
tūrismu.
6.2. Par sportistu licencēšanu. Diskusija. jāprecizē startējošo biedru un klubos
esošo biedru skaits.
Lēmums: Sporta tūrismā sportistu licencēšana – bezmaksas. Licencētie sportisti
tiek apkopoti pēc biedru uzrādītajām atskaitēm. Jāaktualizē precīza atskaišu
aizpildīšana, to skaidrojums.
6.3. Par LAS 2021.gada līdzfinasējumu. Diskusija.
Lēmums: Naudu sadalīt pēc 2021.gada pasākumu plāna. Attiecīgā komisija lemj
par naudas izlietojumu, ja pasākums objektīvu iemeslu dēļ nenotika vai nevarēs notikt.
7. Par Latvijas Alpīnisma savienības pilnsapulci 2021.gada 30.martā, attālināti.
Diskusija par 5. LAS valdes locekli, kuram beidzas termiņš valdē.
Lēmums: LAS biedru – Latvijas Jaunates sporta tūrisma federācijas pārstāvi, ar
balss tiesībām tiek virzīts Nauris Hofmanis. I.Liepiņai sagatavot un LAS iesniegt
pilnvaru.
Nākošā komisijas sēde: 13.04.2021. plkst. 18.30 Zoom vidē.

Sēdi vadīja
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