
 
LATVIJAS JAUNATNES SPORTA TŪRISMA FEDERĀCIJAS VALDES - SPORTA TŪRISMA KOMISIJAS SĒDES 

PROTOKOLS Nr. 01/2021 

 

Attālināti, Zoom vide                           2021.gada 12. janvārī  

Valdes sēdes laiks 19:00-20:49 

 

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

Normunds Hofmanis, Nauris Hofmanis 

  

Sēdi vada: Inga Liepiņa 

Protokolē: Ingrīda Vaisjune 

 

Sēdes norise un lēmumi: 

1. Informācija no Uzņēmumu reģistra, ka visi neieciešamie dokumenti, saistībā ar 

LJSTF jaunās valdes sastāvu, ir pieņemti. 

2. Iepriekšējo valdes lēmumu kontrole un aktualizēšana. 

2.1. Latvijas Alpīnistu savienībai (LAS) par pagājušā gada budžetu. Sakarā ar  

nenotikušiem pasakāmiem Covid-19 pandēmijas dēļ, pāri palikuši 500 eiro, kas novirzīti 

2021.g. sporta tūrisma kopīgam pasākumam. Ideja par biedru kopīgu divu dienu 

pārgājienu ar atšķirīgiem maršrutiem, bet kopīgu nakšņošanas vietu. Pasākuma laiks un 

forma tiks precizēts. 

2.2. Sporta tūrisma 2021.gada sacensību grafika maiņa. Februārī Valsts 

ierobežojumu dēļ sacensības Krāslavā nedrīkst notikt. Krāslava organizēs 2021.gada 

noslēguma sacensību posmu novembra beigās. 

2.3. Par LAS piešķirtajiem 1000eiro izmantošanu sacensību inventāra iegādei. 

Nauris Hofmanis sniedz sarakstu, kurā iekļautas Powertex lentas, tiesnešu vestes, 

hronometri, karabīnes. Diskusija.  

Lēmums: iegādāties Powertex lentas, tiesnešu vestes, hronometrus, karabīnes 

sporta tūrisma sacensību organizēšanai. Balsojums: 5 par, 0 pret,  0 atturas. 

               2.4. Par LAS piešķirtajiem 2000 eiro - izlietojums metodisko materiālu 

izstrādei. Nauris Hofmanis informē, ka atrasta firma, kas gatava uzņemt nelielus, 

aptuveni 15 līdz 5 min garus video par dažādu tūrisma sacensību elementu ierīkošanu 

un veikšanu. Mūsu uzdevums, pārdomāt, kāds būs saturs šīm filmiņām. Priekšlikums arī 

par elektroniski informatīviem plakātiem, kuru ievietot federācijas mājas lapā, lai to 

interesenti var lejuplādēt un izmantot. 
 

3. Par atskaiti LAS. I. Liepiņa atgādina, ka nepieciešams katru gadu sniegt ziņas par 

biedru skaitu un veikt precizējumus sarakstos. Diskusija. 

Lēmums:  M.Vilciņai nosūtīt vēstuli biedriem un noskaidrot katra biedra datus 

LAS un LSFP statistikai. Balsojums: 5 par, 0 pret,  0 atturas. 
 

4. Par LAS aktualitātes. Nauris Hofmanis aktualizē, ka nepieciešams iesniegt visas 

atskaites par 2020.gadu. 

Lēmums:  I.Liepiņa LAS iesniedz visas atskaites par Sporta tūrisma komisijas 

(LJSTF) notikušajiem 2020.gada pasākumiem. Balsojums: 5 par, 0 pret,  0 atturas. 
 

5. Par sporta tūrisma sacensību grupām 2021.gada sacensībās. I.Liepiņa 

sagatavojusi pārskatu, kādu vecumu dalībnieki šogad startē attiecīgajās grupās  Lietuvā 

un Ukrainā.  Kā arī informē par situāciju Lietuvā, kur strikti noteikts, ka komandā 

obligāti jābūt abu dzimumu pārstāvjiem, tai skaitā, vismaz viens zēns. 



Lēmums:  Latvijas sporta tūrisma sacensībās 2021.gadā komandu sastāvā ir 4 

dalībnieki, vismaz 1 meitene. Visjaunākajā (D grupā) - neatkarīgi no dzimuma. 

Dalībnieku vecuma sadalījums: D grupa  2010. – 2012.dz. g. un jaunāki; C grupa 2007. 

– 2008.dzim. g; B grupa 2005. – 2006. dzim. g ; A grupa – līdz 2004.dzim. g. un 

pieaugušie. Balsojums: 5 par, 0 pret, 0 atturas. 
 

6. Par Sporta tūrisma komisijas nolikums. I. Liepiņa ir uzrakstījusi nolikuma 

uzmetumu.  

Lēmums:  I. Liepiņa nosūta komisijas nolikumu visiem valdes locekļiem 

caurskatīšanai un labojumu veikšanai. Balsojums: 5 par, 0 pret, 0 atturas. 
 

 

7. Par Sporta tūrisma kā sporta vieda atzīšana. M. Vilciņa ziņo par patreizējo 

situāciju, kad nav nekādas atbildes no Latvijas Sporta federācijas padomes uz iepriekš 

sūtītām vēstulēm. Nolemts vērsties pie Izglītības ministrijas. 

 

Nākošā valdes sēde 9. februārī. 

 

 

Sēdi vadīja      I.Liepiņa 

 

Protokolēja     I.Vaisjune 


