
LATVIJAS JAUNATNES SPORTA TŪRISMA FEDERĀCIJAS VALDES- 

SPORTA TŪRISMA KOMISIJAS SĒDES 

PROTOKOLS Nr. 3-08 

 

Rīgā, Upeņu ielā 2                      2018.gada 11. septembrī 

Valdes sēdes laiks 16:00-18:00 

 

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

Ingrīda Vaisjune. 

Sēdi vada: Inga Liepiņa 

Protokolē: Ingrīda Vaisjune 

Sēdes norise un lēmumi: 

1. I.Vaisjune informē valdi par Latvijas kausa 3.posma sacensību “O.Kalpaka 

piemiņas kauss” sagatavošanas norisi. Tiek risināts jautājums par tiesnešu 

nodrošināšanu, aicina klubus palīdzēt. Valde pieņem zināšanai.  

I.Vaisjunei līdz 18.septembrim jāiesniedz sacensību nolikums izskatīšanai 

I.Liepiņai un apstiprināšanai. I.Liepiņa publicē sporta tūrisma mājas lapā. 

2. I.Puhovs informē par aktualitātēm Latvijas Alpīnistu savienībā: 

2.1. Nepieciešams iesniegt priekšlikumus kritērijiem LAS budžeta sadalei. 

Diskusija par kritērijiem. 

Līdz nākošajai LJSTF valdes sēdei izskatīt kritērijus un sniegt 

priekšlikumus. 

2.2. Informē par LAS (E.Šāblis) aizsākto darbu pie dokumenta “Sacensību 

organizēšanas pienākumi”. 

2.3. Par gada noslēguma – apbalvošanas pasākumu 2019.gada janvārī. 

Diskusija par alpīnistu iesaistīšanu un par pasākuma plānošanā, norisē 

iesaistīto organizatoru grupu. I.Puhovs daudzveidībai iesaka pamainīt 

pasākuma organizatoru grupu. Valdei nekas nav pretim, bet, neskaidrs 

jautājums - kuri būtu tie, kuri vēlētos organizēt pasākumu. 

LJSTF valdei nekas nav pretim, ka pasākumā tiek iekļauta arī 

Alpīnisma čempionāta laureātu apbalvošana, tomēr jāņem vērā, ka 

kopējais pasākuma laiks ir 2 stundas.  

I.Puhovam noskaidrot, vai ir kāds, kurš vēlas uzņemties pasākuma 

organizēšanu.  

3. Par LJSTF biedru naudu. I.Liepiņa informē, ka ir biedri, kuri pavasarī nav 

saņēmuši rēķinu par biedra naudu.  

I.Liepiņai konstatēt, kuri klubi nav saņēmuši vai nav veikuši maksājumu. 

Attiecīgi – nosūtīt rēķinu vai atgādinājumu. 



4. Par 2019.gada pasākuma – sacensību kalendāru. Nepieciešams mēneša laikā 

tikt skaidrībā ar sporta tūrisma sacensību kalendāru – laiks, vieta, 

organizators.  

I.Liepiņai noskaidrot par Jēkabpils kausu (N.Pastars) un vasaras spartakiādi 

(N.Hofmanis).  

I.Puhovam jāpalīdz H.Kavinskim saistībā ar sporta tūrisma sacensībām 

“Krāslavā” organizatoriskiem jautājumiem. 

5. Aktualizēts jautājums par vienotiem LJSTF diplomiem sadarbībā ar 

A.Luksu. 

6. Vēlreiz aktualizēts jautājums par dokumentu sakārtošanu starp Latvijas 

Alpīnistu savienību un Latvijas Sporta federāciju padomi, lai sporta tūrisms 

tiktu atzīts par oficiālo sporta veidu Latvijā. Atbildīgā: M.Vilciņa. 

7. Par semināru sporta tūrismā, 22.09.2018. Šobrīd seminārs atcelts. 

 

Balsojums: Nolemts vienbalsīgi “Par”. 

 

Sēdes vadītāja      I.Liepiņa 

 

Protokolēja       I.Vaisjune 

 


