
LATVIJAS JAUNATNES SPORTA TŪRISMA FEDERĀCIJAS VALDES- 

SPORTA TŪRISMA KOMISIJAS SĒDES 

PROTOKOLS Nr. 06-18 

 

Rīgā, Upeņu ielā 2                       2018.gada 27. novembrī 

Valdes sēdes laiks 16:30-19:00 

 

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

Vaisjune, Imants Puhovs. 

Sēdi vada: Inga Liepiņa 

Protokolē: Ingrīda Vaisjune 

 

Sēdes norise un lēmumi: 

1. Par iepriekšējās sēdes lēmumu protokolu apstiprināšanu (Nr. 05-08.) un 

lēmumu izpildes kontroli.  

 I.Liepiņa informē, ka iesniegts iesniegums BJC “Rīgas Skolēnu pilij” par 

telpām Latvijas 2018.gada sporta tūrisma, kāpšanas sporta čempionāta apbalvošanas 

organizēšanai 19.01.2019. Telpas saskaņotas. 

 I.Puhofs informē par 2018.gada sporta tūrisma čempionāta apbalvošanas 

pasākuma darba grupas notikušo sapulci. 

 

Lēmums: apstiprināt valdes sēdes protokolu Nr.05-08. 

Balsojums: Nolemts vienbalsīgi “Par”. 

 

2.  Par dalību Starptautiskās sporta tūrisma federācijas kopsapulcē (Baltkrievijā). 

Ingrīda Vaisjune atskaitās par komandējumu uz Starptautisko sporta tūrisma 

federācijas (turpmāk - SSTF) kopsapulci 23. – 25.novembrī, Grodņā, Baltkrievijā. 

Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācija uzņemta kā oficiālais biedrs 

Starptautiskajā sporta tūrisma federācijā. 

I.Vaisjune iesniedz komandējuma saturisko un finanšu atskaiti. 

Pilnu atskaiti par komandējumu skatīt pielikumā. 

Lēmums:  

1) Pieņemt I.Vaisjunes komandējuma saturisko un finanšu atskaiti. 

2) Izvirzīt Starptautiskās sporta tūrisma federācijas komisijā pārstāvjus no 

Latvijas Sporta tūrisma federācijas puses - N.Hofmani (distanču komisija) un 

Ingrīdu Vaisjuni (bērnu un jauniešu komisija). I.Vaisjunei par šo lēmumu informēt 

SSTF. 

3) I.Vaisjunei informēt SSTF par LJSTF pieņemtajām vecuma grupām sporta 

tūrisma sacensībās, kā arī augsta ranga sacensībās, piemēram, Eiropas čempionātos, 

SSTF piedāvāto variantu 10-16.g.v. samazināt uz 12-16.g.v., balstoties uz ļoti lielu 

vecuma (t.sk. fizioloģiskās, psiholoģiskajām vecuma) starpību.  

4) I.Liepiņai un M.Vilciņai informēt sabiedrību par LJSTF iestāšanos SSTF. 

Balsojums: Nolemts vienbalsīgi “Par”. 

 

Sēdi vadīja      I.Liepiņa 

 

Protokolēja     I.Vaisjune 



PIELIKUMS  

Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācijas 

Valdes sēdes protokolam Nr. 06-18  

     

 

Ingrīdas Vaisjunes 

PĀRSKATS  PAR  KOMANDĒJUMU 

 

Saskaņā ar Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācijas protokolu 05-08,  

13.11.2018. laika periodā no 2018.gada 23.novembra līdz 2018.gada 25.novembrim 

biju komandējumā Grodņā, Baltkrievijā. 

Komandējuma mērķis: Pārstāvēt Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācijas 

(LJSTF) intereses Starptautiskajā sporta tūrisma federācijā (SSTF). LJSTF 

iekļaušana Starptautiskās federācijas biedru sarakstā.  

Uzaicinātājs: Starptautiskā sporta tūrisma federācija 

Komandējuma laikā paveiktais: 

 
Piedalījās  Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Lietuvas  sporta tūrisma federāciju pārstāvji, 

tiešsaistē Moldāvijas, Tadžikistānas pārstāvji. Latviju pārstāv - I. Vaisjune. 

Sapulces norise un lēmumi: 

1. Atskaite par pēdējiem 3 darbības gadiem  (Jaroševskis) – ir pieņemti normatīvie dokumenti, 

sacensību noteikumi, tiesnešu kvalifikācija. Notikušas sacensības distanču un maršrutu 

kategorijās. Lielākās sacensības „Četru skrējiens” pulcējis 13.5 tk. dalībnieku. 

2.  Par STF statūtiem – Latvija un Tadžikistāna vēlas pievienoties STF. 13.lpp aprakstītas tiesības un 

pienākumi.  Nacionālās pārstāvniecības  var pieņemt lēmumu  par vēl kādu līdzīgu federāciju 

iesaistīšanos STF darbībā. Biedru nauda – 3.6. (3 gadu nav vākta)   

3.  Par jaunu biedru uzņemšanu. Balsošana par Latvijas pieņemšanu STF sastāvā. I. Vaisjunes  

izklāsts par  LJSTF federācijas darbību, tas virzieniem, atbildes uz jautājumiem. Balsošanā 

vienbalsīgi nolemts  Latvijas STF iekļaut par īstajiem biedriem. Tadžikistāna- pieņemt daļēji, līdz 

būs sakārtoti visi vajadzīgie dokumenti.  Potenciālie biedri: Azerbaidžāna – pieņemt pēc 

dokumentu sakārtošanās,  Gruzija – process vēl tikai norisinās, Bulgārija, Čehija – nepieciešami 

dokumenti ( statūti utml.) angļu  valodā, Polija – norisinās pārgājieni, vairāki klubi ļoti aktīvi. 

4. Par aktualitātēm – 22.02. – 24.02. Minskā norisināsies aprakstu konkurss, jādomā par ministriju 

piesaistīšanu balvām. Aprakstu konkursus varētu organizēt ar interneta starpniecību. 

5.  Par sporta klašu iegūšanu jauniešiem – daudzi piedalās 1., 2., 3. kategorijas pārgājienos. Ir 

atklātās sacensības. Mājas lapā būs informācija par 2019.g. kalendāro plānu sacensībām. Moldovā 

ir kalnu tūrisma, extreem rally, decembrī  - telpās. 

6.  Prezidija vēlēšanas. Termiņš uz 3 gadiem. Komisiju izveide. Par STF priekšsēdētāju ievēlēts 

Nikolajs Duboviks ( Baltkrievija). Komisijas: maršrutu, distanču, organizācijas, attīstības, bērnu 

un jauniešu, kadru jautājumu un tiesnešu kolēģijas; saimniecības jautājumu un disciplinārā. 

Nacionālajām federācijām līdz 3.12 iesūtīt savas kandidatūras , īsi raksturojot  pārstāvi un 

norādot, kādā jomā tas darbosies.  Kopumā sanāk 23 cilvēki. 

7. Informācija par Karēlijas  - Sanktpēterburgas auto –moto ralliju ap Lādogas ezeru. 16.07.19.  

Kopumā maršruts 2000km, apvidus un uzlaboto apvidus auto klases, jauktās, vīriešu un sieviešu 

ekipāžas 2 – 4 cilvēku sastāvā. 

8. Pārstāvji no Kazahstānas  informē par sacensībām, kas notiek 100 km  Alma – Atas: klinšu sienas 

līdz 60 m, gaisa  pārceltuves līdz 80 m, distances: kāpšana, sasaites un komandu ; grupas – bērni 



līdz 14 g, 14 – 19., un pieaugušie. Notiks 4. – 9. Maijā 2019.g. 

9. Par kinofestivālu „Zelta kompass” . 

10. Aicinājums valstu pārstāvjiem dot ieteikumus cilvēkiem, kas varētu darboties komisijās līdz 

3.decembrim. 

11. Par sacensību noteikumiem. Diskusija par  dalībnieku vecuma grupām, nacionālām delegācijām 

jāpauž viedoklis līdz 3. Decembrim par sacensību noteikumu 7.34 punktu. 

12. Par sporta klasēm sporta tūrismā.  Tas ir tikai valsts kompetencē, jo ir atšķirīgas sistēmas Eiropā 

un NVS valstīs. Tiks veidots „Kvalifikācijas režģis”. 

13.  Nolikums par pārgājienu  maršrutu  aprakstu konkursu . Sanāksme notiks februārī  - būs sēde. 

Iespējams internetā, sanāksme, balsošana. 

14.  Būs starptautisko instruktoru skola. 

15. Tiks veidota tiesnešu kolēģija. 

16. Jāpārdomā, kā notiks pasaules tūrisma spēles, ideja tās rīkot 2020.g. Baltkrievijā. Kā tās veidot, 

vai vajadzīga kultūras programma. 

 

 

 

27.11.2018. 

  

(datums)  (komandējuma atskaites 

iesniedzēja paraksts) 

 

   

  (LJSTF priekšsēdētāja) 

 

 

 


