LATVIJAS JAUNATNES SPORTA TŪRISMA FEDERĀCIJAS VALDESSPORTA TŪRISMA KOMISIJAS SĒDES
PROTOKOLS Nr. 01/2020
Misā, Misas vidusskolā
Valdes sēdes laiks 19:00-21:00

2020.gada 29. februārī

Sēdē piedalās 3 no 5 valdes locekļiem: Inga Liepiņa, Ingrīda Vaisjune, Normunds
Hofmanis.
Sēdē piedalās arī Eva Krastiņa, Emīls Jānis Nemše, Inese Pučeka, Valdis
Vaisjuns.
Sēdi vada: Inga Liepiņa
Protokolē: Ingrīda Vaisjune
Sēdes norise un lēmumi:
1. Par valdes lēmumiem, kuri pieņemti valdes locekļiem atbildot neklātienē.
1.1.
10.02.2020. saņemts Rudzātu vidusskolas direktores V.Vaivodes
iesniegums ar lūgumu uzņemt Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācijā. Kā
kontaktpersonu norādot Diānu Griboniku, tālr.29410005; diana.gribonika@inbox.lv
Balsojums: vienbalsīgs “Par”
Lēmums: Rudzātu vidusskola uzņemta Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma
federācijas biedru sastāvā.
1.2. Par komandu sastāvu Latvijas sacensībās. Starptautiskā sacensību
pieredze rāda, ka sacensībās startē 3+1 (vismaz viena meitene/zēns), Latvijā līdz šim
vismaz 2 meitenes/sievietes (izņemot D un P grupu). Vairāki klubi akcentē, ka 3+1
dažās grupās sagādā problēmas. I.Vaisjune apzināja visus aktīvos klubus un
noskaidroja, ka nevienam nav pretenzijas par 3+1.
Valdes balsojums: 3 “Par”; 2 “Atturas”.
Lēmums: 2020.gadā sacensību komandu sastāvā C, B, A, P grupās 3+1
(vismaz viena meitene/sieviete). D grupā – 4 dalībnieki neatkarīgi no dzimuma.
Lēmums: apstiprināt iepriekš minētos – neklātienē pieņemtos balsojumus.
Balsojums: Nolemts vienbalsīgi “Par”.
2. Par Latvijas sporta tūrisma sacensību 2020 gada kopvērtējuma – reitinga nolikumu.
Kopvērtējumā - reitingā ieskaita 2020.gadā notikušo Latvijas kausa posmu un
Latvijas skolēnu 73.spartakiādes sporta tūrisma atsevišķās distances:
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Balsojums: vienbalsīgi “Par”.
Lēmums: pieņemts Latvijas sporta tūrisma sacensību 2020 gada kopvērtējuma –
reitinga nolikums.
3. Par Latvijas Alpīnistu savienības pilnsapulci (turpmāk - LAS).
Saņemts ielūgums uz LAS ikgadējo pilnsapulci, 26.03.2020.
3.1. Par LAS nosaukuma iespējamo maiņu.
Diskusija par nosaukumu. Par alpīnismu/kāpšanas sportu/klinšu
kāpšanu/sporta tūrismu. Kā
Balsojums: vienbalsīgi “Par”, ka nosaukums nav jāmaina.
Lēmums: LAS nosaukums nav jāmaina.
3.2. Par LAS prezidenta vēlēšanām.
Diskusija par esošo LAS prezidentu M.Pitkēviču. Par jautājumu, kurš
nav sakārtots – sporta tūrisma kā sporta veida atzīšanu. Tieši šis bija punkts, kāpēc
Latvijas Sporta federācijas padome ieteica Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma
federācijai – pievienoties atzītai federācijai, caur kuru nebūs problēmas atzīt vēl vienu
sporta veidu. M.Pitkēviča pasivitāte, LAS lēmumu nepildīšana neraisa uzticību
esošajam prezidentam. Diskusijas par prezidentu iespējamiem kandidātiem – būtu ļoti
vēlams ar labām vadītāja prasmēm un/vai sabiedrībā populāram cilvēkam.
Lēmums: meklēt iespējamo kandidātu LAS prezidenta amatam.
Balsojums: Nolemts vienbalsīgi “Par”.
4. Par semināru “Sporta tūrisma sacensību noteikumi”.
Neliela diskusija. Seminārs paredzēts aktīvajiem sacensību dalībniekiem
(treneriem, pārstāvjiem) un sacensību rīkotājiem, lai ne tikai noteiktumi tiktu precizēti,
bet būtu arī vienota noteikumu izpratne. Par semināru atbildīgs N.Hofmanis.
Lēmums: N.Homanis informē par semināra vietu un laiku.
Balsojums: vienbalsīgi “Par”.
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