
LATVIJAS JAUNATNES SPORTA TŪRISMA FEDERĀCIJAS VALDES- 

SPORTA TŪRISMA KOMISIJAS SĒDES 

PROTOKOLS Nr. 02/2020 

 

Attālināti, Skype vide                           2020.gada 05. maijā 

Valdes sēdes laiks 18:00-19:00 

 

Sēdē piedalās 4 no 5 valdes locekļiem: Inga Liepiņa, Ingrīda Vaisjune, Māra Vilciņa, 

Imants Puhovs. 

  

Sēdi vada: Inga Liepiņa 

Protokolē: Ingrīda Vaisjune 

 

Sēdes norise un lēmumi: 

1. Par Latvijas Alpīnistu savienības (turpmāk - LAS) aktualitātēm. 

1.1. Saņemta LAS vēstule (04.05.2020.), uz kuru atbilde jāsniedz līdz 07.05.2020. 

LAS pilnsapulce ir atcelta, sakarā ar ārkārtas stāvokli, jāsniedz atbilde par finanšu 

sadalījuma projektu neklātienē.   

1.2. Izskatīts,  apstiprinām finansu sadalījumu, ņemot vērā esošo situāciju, kad 

līdzekļi tiek  novirzīti sacensībām, kas notiks gada otrajā pusē. 

1.3. I.Liepiņa informē par LAS organizētajiem kursiem 7.11.2020. Kursu tēmas: 

“Antidopings” (I.Šapošņikovs); “Sportista uzturs” (A.Kindzule); “Sportista 

motivācija” (J.Smiltiņa). 

1.4. Šobrīd nav atceltas sacensības rudenī - Ukrainā (daļējs LAS finansiāls 

atbalsts), tāpēc jāsāk plānot, kuri brauks uz sacensībām, ņemot sporta tūrisma reitinga 

rezultātus. Atšķirība no iepriekšējā gada, I.Liepiņa neuzņemas atbildību par citu klubu 

nepilngadīgiem audzēkņiem, attiecīgi jābūt konkrētā kluba trenerim. 

Balsojums: vienbalsīgi “Par”  

Lēmumi: 1) I.Liepiņa informē LAS par lēmumu - finanšu sadalījuma projektu. 

      2) I.Liepiņa baltoties uz sporta tūrisma reitinga rezultātiem, informē 

spēcīgākās komandas par sacensībām Ukrainā. 
 

2. Par Latvijas sporta tūrisma sacensību 2020 gada kopvērtējuma – reitinga nolikuma 

izmaiņām. Izmaiņas ir saistītas ar Covid-19, valstī izsludināto ārkārtas situāciju no 

12.05.2020.-09.06.2020. 

Kopvērtējumā - reitingā ieskaita 2020.gadā notikušo Latvijas kausa posmu un 

Latvijas skolēnu 73.spartakiādes sporta tūrisma atsevišķās distances: 

Laiks Vieta Nosaukums Organizators 

atbildīgais,  

Disciplīnas 

09.-10.02. 

2020. 

 

Misas 

vidusskola 

Latvijas kausa 1.posma 

sacensības sporta tūrisma 

tehnikā, telpās 

Misas vsk. 

I.Vaisjune 

ITT; KTT 

 

18.04. 

2020. 

Pārcelts uz 

17.10.2020. 

Rīgas 

apvidus 

Latvijas kausa 2.posma 

sacensības „Rīgas Skolēnu pils 

32.atklātās sacensības sporta 

tūrismā” 

BJC „Rīgas 

Skolēnu pils”, 

I.Liepiņa 

KKP 



 

Balsojums: vienbalsīgi “Par” 

Lēmums:  Gada reitingā iekļaut individuāli no 3 sacensībām 2 labākos rezultātus, 

komandu konkurencē no 5 sacensībām 3 labākos rezultātus. 
 

3. Par Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācijas pilnsapulci. 

Vairākiem no valdes locekļiem (I.Vaisjune, N.Hofmanis, I.Puhovs) beidzas 

pilnvaru termiņš. Diskusija par pilnsapulces norises vietu un laiku. Vairāki 

priekšlikumi par to, lai pilnsapulce tiek apvienota ar kādu no pasākumiem 

(sacensībām, kursiem u.c.), attiecīgi lietderīgāk izmantotu laiku, īpaši domājot par 

tiem, kuri dzīvo tālu no Rīgas. 
 

Balsojums: vienbalsīgi “Par” 

Lēmums:  pilnsapulci organizēt 07.11.2020. precizējot laiku pirms vai pēc LAS 

treneru kursiem, BJC Rīgas Skolēnu pilī. 

 

4. Par semināru “Sporta tūrisma sacensību noteikumi”. 

 Neliela diskusija. Seminārs tika paredzēts aktīvajiem sacensību dalībniekiem 

(treneriem, pārstāvjiem) un sacensību rīkotājiem, lai ne tikai noteiktumi tiktu precizēti, 

bet būtu arī vienota noteikumu izpratne. Par semināru atbildīgais N.Hofmanis nav 

valdes sēdē, līdz ar to, jautājums tiek atlikts uz nākošo valdes sēdi. 
 

5. Citi jautājumi. 

Diskusija par  LJSTF finansēm, tai skaitā biedru dalības maksu iemaksām un 

sacensību dalības maksu parādiem. Ir klubi, kuri savlaicīgi to nav veikuši. 

Lēmums: I.Liepiņai atgādināt federācijas biedriem par laicīgu finansiālu 

norēķināšanos. 

 

Balsojums: vienbalsīgi “Par”  
 

Sēdi vadīja      I.Liepiņa 

 

Protokolēja     I.Vaisjune 

Laiks Vieta Nosaukums Organizators 

atbildīgais, 

Disciplīnas 

09.-10.05. 

2020. 
NENOTIEK 

– atcelts. 

Kūku pag. 

 

Latvijas čempionāts un 

meistarsacīkstes - Latvijas 

skolēnu 73.spartakiāde sporta 

tūrismā 

Sporta klubs 

„Mustangs”, 

N.Pastars 

ITT; KTT; 

KKP 

17.10. 

2020. 

  

 

 

Baldones 

novads  

Latvijas kausa 2.posma 

sacensības „Rīgas Skolēnu pils 

32.atklātās sacensības sporta 

tūrismā” 

BJC „Rīgas 

Skolēnu pils”, 

I.Liepiņa 

 

KKP 

18.10. 

2020. 

Latvijas kausa 3.posma 

sacensības. 
LJSTF, 

N.Hofmanis 

ITT; KTT 

21.-22.11. 

2020. 

Robežnieki Latvijas kausa 4.posma 

sacensības 

Krāslavas BJC 

H.Kavinskis 

ITT; KTT 


