
LATVIJAS JAUNATNES SPORTA TŪRISMA FEDERĀCIJAS VALDES- 

SPORTA TŪRISMA KOMISIJAS SĒDES 

PROTOKOLS Nr. 4-08 

 

Rīgā, Upeņu ielā 2                      2018.gada 16. oktobrī 

Valdes sēdes laiks 17:00-18:30 

 

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

Normunds Hofmanis. 

Sēdi vada: Inga Liepiņa 

Protokolē: Māra Vilciņa 

Sēdes norise un lēmumi: 

1. Par iepriekšējās sēdes lēmumu protokolu apstiprināšanu un lēmumu izpildi. 

Lēmums – valde iepazīstas ar protokolu Nr. 02-08 un Nr. 03-08. Ja līdz 

18.10.2018. netiks saņemtas pretenzijas, tad protokoli tiek apstiprināti.

 Balsojums: Nolemts vienbalsīgi “Par”. 

 

2. Par Latvijas kausa 3.posma un 4.posma sacensību sagatavošanas norisi.  

I.Liepiņa informē, ka šobrīd aktīvi I.Vaisjune strādā pie Latvijas kausa 

3.posma organizēšanas. Saskaras tieši ar tiesnešu trūkumu, lūdz palīdzēt citiem 

klubiem. H.Kavinskis sācis strādā pie Latvijas kausa 4.posma organizēšanas 

Krāslavā, vairākkārt interesējies ar sacensību organizēšanu saistītiem jautājumiem. 

I.Puhovs papildina ar informāciju – kā un ko palīdz saistībā ar šī posma 

organizēšanu. 

 

3. Par aktualitātēm Latvijas Alpīnistu savienībā (turpmāk – LAS): 

3.1. Priekšlikumus kritērijiem LAS budžeta sadalei.  

Diskusija par 2019.gada budžeta iespējamo samazinājumu sporta 

federācijām un ar to saistītajām problēmām.  

Diskusija par kritērijiem LAS budžeta sadalei. Priekšlikumi jāiesniedz LAS 

valdei līdz 2018.gada 1.novembrim. Sporta tūrisma valde/komisija izsaka dažādus 

viedokļus, līdz ar to, arī atšķirīgus priekšlikumus LAS valdei. 

 

Priekšlikumi (atšķirīgi) sadaļai “Naudas sadale sporta pasākumiem”: 

1) Kritērijus naudas sadalei saglabāt. Tomēr kritērijiem “korekts 

nolikums”; “savlaicīga atskaite, rezultāti” u.c. vērtējams tikai tad, ja to iesūtīšana 

tiek pārbaudīta, kontrolēta. Regulāri ir situācija, ka iesūtīts, bet LAS valde to nav 

ievietojusi mājas lapā. Samazinoties 2019.gada dotācijām, izvērtēt, vai ir 

nepieciešams atbalstīt klubu atklātās sacensības, kurās bez konkrētā kluba piedalās 



viens, maksimums divi klubi? Ja jā, tad procentuāli jābūt lielākam koeficientam LR 

čempionātu nodrošināšanai. 

2) Naudas sadali veidot pēc procentuālā sadalījuma. LAS galvenais 

nodrošināt čempionātus un kausus, attiecīgi lielāki %. Starptautiskajiem 

pasākumiem %, sporta veida popularizēšanas pasākumiem (tautas) %, kursiem un 

semināriem 1%. Attiecīgi, pēc budžeta saņemšanas vispirms sadala finansējumu pēc 

svarīguma, tikai pēc tam skatās konkrētus izpildes kritērijus. Precīzāk ar šo 

priekšlikumu LAS var iepazīstināt M.Vilciņa. 

 

Priekšlikums sadaļai “Naudas sadale dalībai sporta pasākumos”: 

 Šos pasākumus iesūtīt nevis klubiem, bet komisijai – Alpīnisma un sporta 

tūrisma. Attiecīgi katrā no sporta veidiem veidot izlasi, kura brauc konkrētajā gadā 

uz komisijas izvēlētu Starptautisku pasākumu-sacensībām. Summu (piemēram, 15% 

no kopējā budžeta) sadalot līdzvērtīgi starp komisijām. 

  

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

I.Puhovs informē, ka Alpīnisti apbalvošanas pasākumu, līdzīgi kā 

iepriekšējos gadus, organizēs atsevišķi no sporta tūrisma un kāpšanas sporta 

komisijas. Nepieciešams steidzami rezervēt pasākuma laiku un vietu.  

I.Puhovs LAS valdes sēdē izteicis ierosinājumu pamainīt noslēguma 

pasākuma organizatoru grupu. Ierosinājums atsaucību neguva. Notiek diskusija par 

organizatoru grupu. 

Lēmumi:  

1) Pasākumu rīkot 2019.gada 19.janvārī O.Kalpaka Rīgas Tautas 

daiļamatu pamatskolā (Skrindu iela 1, Rīga). I.Puhovam rezervēt pasākuma vietu un 

laiku. 

2) 2018.gada noslēguma-apbalvošanas pasākuma organizatoru pamata 

grupā 4 cilvēki, no kuriem divi – sporta tūrisma (I.Liepiņa, I.Puhovs) un divi – no 

kāpšanas sporta. I.Liepiņai nosūtīt elektronisko vēstuli kāpšanas sporta komisijai, 

lai līdz 1.novembrim izvirza 2 cilvēkus noslēguma pasākuma organizēšanai. 

 

3.3. Citas aktualitātes. 

I.Puhovs informē, ka Alpīnistu komisija plāno 2018.gada nogalē semināru, 

bet nav zināms ne datums, ne vieta, ne konkrēta tēma, lektors. Tuvākā laikā 

vajadzētu būt informācijai. 

 

4. Par 2019.gada pasākuma – sacensību kalendāru. 

I.Puhovs informē, ka 2019.gadā H.Kavinskis atteicies organizēt sporta 

tūrisma sacensības. Diskusija par iespējamo organizatoru un sacensību vietu. 

 

Lēmumi: 

1) 2019.gada Latvijas kausa posmu un Latvijas skolēnu 72.spartakiādes 

sporta tūrisma atsevišķās distances: 

 



 

2) I.Liepiņai līdz 2018.gada 20.oktobrim iesniegt Latvijas Alpīnistu 

savienībai 2019.gada sporta tūrisma sacensību grafiku. 

 

5. Par dokumentu sakārtošanu starp Latvijas Alpīnistu savienību un Latvijas 

Sporta federāciju padomi, lai sporta tūrisms tiktu atzīts par oficiālo sporta veidu 

Latvijā. 

M.Vilciņa informē valdi, ka jautājums tiek kārtots. 

 

6. Par LJSTF iekļaušanu Starptautiskajā sporta tūrisma federācijā.  

I.Liepiņa valdi informē par aizvadītajām Starptautiskajām sporta tūrisma 

sacensībām “Voliņa – 2018” (Eiropas čempionāts), Ukrainā, tai skaitā par 

Starptautisko sporta tūrisma federāciju, kurā šobrīd ir 7 dalībvalstis, bet nav Latvija. 

Nepieciešams valdes lēmums par iestāšanos Starptautiskajā sporta tūrisma federācijā. 

Dalība Starptautiskajā sporta tūrisma federācijā ir bez biedra naudas. 

Lēmumi: 

1) LJSTF valde nolemj iestāties Starptautiskajā Sporta tūrisma federācijā. 

Balsojums: Nolemts vienbalsīgi “Par”. 

2) I.Liepiņai nosūtīt iesniegumu Starptautiskajai sporta tūrisma federācijai, 

lai kļūtu par Starptautiskās sporta tūrisma federācijas biedru. 

    Balsojums: Nolemts vienbalsīgi “Par”. 

 

Sēdes vadītāja      I.Liepiņa 

 Protokolēja       M.Vilciņa 

Laiks Vieta Nosaukums Organizators 

atbildīgais,  

Disciplīnas 

09.-10.02. 

2019. 

 

Jēkabpils Latvijas kausa 1.posma sacensības 

sporta tūrisma tehnikā „Jēkabpils 

kauss 2019” 

Sporta klubs 

„Mustangs”, 

N.Pastars 

ITT; KTT 

 

27.04. 

2019. 

Rīgas 

apvidus 

Latvijas kausa 2.posma sacensības 

„Rīgas 31.atklātās sacensības 

sporta tūrismā” 

BJC „Rīgas 

Skolēnu pils”, 

I.Liepiņa 

KKP 

18.-19.05. 

2019. 

Jelgavas 

apvidus 

 

Latvijas čempionāts un 

meistarsacīkstes - Latvijas skolēnu 

72.spartakiāde sporta tūrismā 

N.Hofmanis ITT; KTT; 

KKP 

19.-20.10. 

2019. 

Vecumnieku 

novads 

Latvijas kausa 3.posma sacensības 

– “O.Kalpaka piemiņas kauss” 
Misas vsk. 

I.Vaisjune 

ITT; KTT; 

KKP 

07.-08.12. 

2019. 

Tiks 

precizēta 

Latvijas kausa 4.posma sacensības LJSTF ITT; KTT 


