LATVIJAS JAUNATNES SPORTA TŪRISMA FEDERĀCIJAS VALDESSPORTA TŪRISMA KOMISIJAS SĒDES
PROTOKOLS Nr. 01-09
Rīgā, Brīvības gatvē 333
Valdes sēdes laiks 17:00-20:00

2019.gada 21. februārī

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. 06-18.) un
lēmumu izpildes kontroli.
I.Vaisjune informējusi Starptautisko sporta tūrisma federāciju (SSTF) par
LJSTF izvirzītajiem pārstāvjiem darbā SSTF komisijās, kā arī viedokli par vecuma
grupu sadalījumu starptautiskās sacensībās.
I.Liepiņa informē, ka sabiedrība par LJSTF iestāšanos SSTF informēta caur
federācijas mājas lapu, informēti arī federācijas biedri. Mājas lapā
www.sportaturisms.lv izveidota jauna sadaļa “Starptautiskais tūrisms”, kurš ar laiku
tiks papildināts ne tikai ar starptautiskām sporta tūrisma sacensībām, bet arī ar
SSTF starptautiskām sacensībām ūdenstūrismā, zirgiem utml. tūrisma sacensībām.
Saņemtā informācija par Ukrainā plānoto ūdentūrisma pasākumu pārsūtīta arī
ūdenstūrisma federācijai. M.Vilciņa informēju Latvijas Alpīnistu savienību.
Lēmums: apstiprināt valdes sēdes protokolu Nr.06-18.
Balsojums: Nolemts vienbalsīgi “Par”.
2. Par situāciju “sporta tūrisma” atzīšanai Latvijas Sporta federāciju padomē
(LSFP).
LJSTF 2018.gada nogalē atsūtītajā vēstulē pieprasa papildus dokumentus
sporta veida “Sporta tūrisma” atzīšanai: Starptautiskās sporta tūrisma federācijas
statūtus (tulkotus, notariāli apstiprinātus), SSTF nosaukumu angļu valodā un SSTF
biedru sarakstu. I.Liepiņa un I.Vaisjune informē, ka SSTF jau divas reizes ir
nosūtīts lūgums atsūtīt nepieciešamos dokumentus, bet tie vēl nav saņemti.
Lēmums: I.Vaisjunei un I.Puhovam telefonski sazināties ar SSTF valdi. Šobrīd
svarīgākais – apstiprinātais SSTF biedru saraksts (kā apliecinājums, ka esam SSTF
biedri).
Balsojums: Nolemts vienbalsīgi “Par”.
3. Par LJSTF 2018.gada finanšu atskaiti, dokumentiem saistībā ar Valsts
Ieņēmumu dienestu (VID).
I.Liepiņa informē un klātienē uzrāda, 2018.gada finanšu atskaites,
Ziņojumu, ieņēmumu un izdevumu pārskatu. Saņemts revidenta atzinums. Lūdz, lai
visi sacensību organizatori ievērotu, ka divu nedēļu laikā pēc pasākuma jāiesniedz
visi finanšu dokumenti, atskaites.

Lēmums: I.Liepiņai līdz 2019.gada 31.martam iesniegt atskaites VID.
4. Ar LJSTF biedriem.
Ilgstoši biedra naudas nav maksājuši Biedrība “Jaunatne Smaidam” (3 gadi,
kopā 90 EUR) un Rudzātu vidusskola (2 gadi, kopā 60 EUR). Ar abām
organizācijām telefoniski valde sazinājās un noskaidroja esošo situāciju. Rudzātu
vidusskolā - treneris Jānis Pintāns nestrādā vairs skolā un nav kas turpina viņa
iesākto darbu. Biedrība “Jaunatne Smaidam” – apliecina, ka vēlas turpināt aktīvi
darboties, savas biedrības valdes sēdēs lems par tālāku rīcību saistībā ar
nenomaksātām biedra naudām.
I.Liepiņa informē, ka 20.02.2019. saņemts pieteikums no Līvānu
1.vidusskolas par iestāšanos LSTF.
I.Puhovs informē valdi, ka kontaktējas ar Līvānu 1.vidusskolas pārstāvi un
tuvākā laikā ieplānots brauciens uz Līvāniem – konsultācija, metodiskā palīdzība
sporta tūrisma jomā.
Lēmumi:
1) Izslēgt no LJSTF biedru saraksta Rudzātu vidusskolu.
2) Iekļaut Līvānu 1.vidusskolu LSTF biedru sarakstā.
3) I.Liepiņai sagatavot aktuālo biedru reģistru un kopā ar I.Vaisjuni –
apliecinājumu jauno biedru uzņemšanai LJSTF.
5. Latvijas kausa 1.posms sporta tūrisma tehnikā “Jēkabpils kauss 2019”
izvērtējums, atziņas.
I.Liepiņa iepazīstina ar saņemto aptauju rezultātiem, atbildējuši 28
respondenti vienlīdzīgi pārstāvot visas grupas: A+P; B; un C+D. Pozitīvi, ka
sacensību laikā informācija uzreiz atrodama tiešsaistē, sacensību kvalitāte ir
uzlabojusies, lai būtu vēl labāk - nepieciešams kopīgs darbs pie tiesnešu apmācības.
Visi anketu rezultāti vēl tiek apkopoti. Tomēr jau tagad zināms, ka šādas nelielas
aptaujas palīdzēs gan LJSTF valdei, gan sacensību organizatoriem kvalitatīvu,
interesantu sporta tūrisma sacensību organizēšanā.
6. Par LJSTF “Jauniešu klubiņa” aktualitātēm.
I.Puhovs informē, ka ar jauniešiem jau tikušies 2 reizes. Nolemts, ka turpinās
tikties reizi mēnesī – katra mēneša trešajā otrdienā. Pirmajā tikšanās reizē bijušas
sarunas par sporta tūrisma daudzveidību. Otrajā reizē – jauniešu vēlmēm, idejām un
iniciatīvu. Idejas par to, kā popularizēt sporta veidu skolās un novados, veidot
kopīgus pasākumus, lai aktualizētu sporta tūrismu arī pēc 18.gadu vecuma.
7. Par semināra organizēšanu.
Nepieciešams seminārs, apmācība jaunajiem treneriem, kuri tikai nesen
sākuši strādāt sporta tūrisma jomā. Tomēr, pirms tikšanās ar jaunajiem treneriem,
nepieciešams seminārs – pieredzes apmaiņa starp ilggadējiem sporta tūrisma
treneriem, kā arī tiem, kuri regulāri rīko sporta tūrisma sacensības par “Sporta
tūrisma saturu pa vecuma grupām” un sacensību noteikumiem.

Lēmums:
2019.gada 6.-7.aprīlī, Misas vidusskolā organizēt semināru-pieredzes
apmaiņu sporta tūrisma treneriem (N.Hofmanis, N.Pastars, I.Liepiņa, H.Kavinskis,
E.Jēkabsone, M.Vilciņa, I.Puhovs, I.Vaisjune). I.Vaisjunei informēt un apzināt
potenciālo dalībnieku dalību seminārā.
8. Citi jautājumi.
8.1. Par LJSTF mājas lapu.
Lēmums:
Pēc Latvijas kausiem sporta tūrismā, sacensību atbildīgajam LJSTF iesūtīt
10-15 fotogrāfijas par aizvadītajām sacensībām. Ja fotogrāfijas ir vairāk, tad var
sūtīt saiti uz fotogrāfijām, bet saitē fotogrāfijas uzglabājas neierobežotu laiku.
8.2. Par Latvijas Alpīnistu savienības aktualitātēm.
Lēmums:
I.Liepiņai apkopot un iesniegt LAS finanšu pieprasījumu 2019.gadam, tai
skaitā sporta tūrisma reitinga – apbalvošanas pasākumam.
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