
LATVIJAS JAUNATNES SPORTA TŪRISMA FEDERĀCIJAS VALDES - SPORTA TŪRISMA KOMISIJAS SĒDES 

PROTOKOLS Nr. 02/2021 
 

Attālināti, Zoom vide                           2021.gada 9. februārī  

Valdes sēdes laiks 1830 -20:00 

 

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

Normunds Hofmanis. Kā arī sēdē piedalās - Normunds Reinbergs. 
  

Sēdi vada: Inga Liepiņa 

Protokolē: Ingrīda Vaisjune 
 

Sēdes norise un lēmumi: 

1. Latvijas Alpīnistu savienības (LAS) aktualitātes. 

1.1. Ziņo M. Vilciņa: 2. februārī notikusi LAS valdes sēde. Tika runāts par  

sporta tūrisma atzīšanu kā sporta veidu, notikušas sarunas ar Latvijas Sporta 

federācijas padomi. Svarīgi ir mainīt Tūrisma likumu, kurā jāmaina formulējums, kas 

ir sporta tūrisms (tas ir jāizņem), ņemot vērā arī to, ka likumā ir tikai termina 

skaidrojums, bet nevienā likuma punktā par to nav nekas teikts. Diskusija. 

Lēmums: M. Vilciņa apņemas sazināties ar A. Andriksoni, kas varētu 

palīdzēt apzināt tālākās rīcības ceļus. Balsojums – 4 par (vienbalsīgi). 

1.2. Nepieciešams rediģēt Sporta tūrisma komisijas nolikumu. I. Liepiņa ir 

valdei nosūtījusi izstrādātā nolikuma variantu, bet konkrēti priekšlikumi vēl nav 

saņemti. Jautājumu pārceļam uz nākošo  valdes sēdi 9.martā. 

1.3. Par LAS finanšu kritēriju sadalījumu  2021.gada sacensībām. Diskusija. 

 Lēmums: Iesniegt LAS ieteikumu par punktu sadali saistībā ar publicitāti: 

TV, radio un „lielā” prese – 4 punkti, mājas lapas – 2 punkti, sociālie tīkli – 1 punkts. 

Ieteikumu I. Liepiņa noformē un iesniedz LAS. Balsojums – 4 par (vienbalsīgi). 

1.4. Par Sporta tūrisma 4 gadu attīstības stratēģijas plāna izstrādi. Diskusija. 

Nepieciešams Sporta tūrisma federācijas biedru vienots skatījums, tāpēc nolemts 

sasaukt ieinteresēto biedru attālinātu sanāksmi, kurā izanalizēt esošo situāciju, veikt 

SVID analīzi un izveidot stratēģisko plānu.  

Lēmums: Rīkot attālinātu tikšanos ar LJSTF biedriem par sporta tūrisma 

aktualitātēm, t.sk. SVID analīzi, 23. februārī no plkst. 18.30-20.00 tiešsaistē (Zoom).  

I. Vaisjunei informēt LJSTF biedrus par sapulci. 
 

2. LAS piešķirto (Covid-19) finanšu izlietojums.  

2.1. N. Hofmanis izveidojis un valdei pārsūtījis google Darba dokumentu, 

kurā apkopotas idejas par konkrēta inventāra iegādi. Diskusija. Darba dokuments tiek 

papildināts no valdes locekļu puses, ņemot vērā labāko cenu izvēli un inventāra 

vienības par kurām valde elektroniski dod akceptu – tiek iegādātas. 

2.2. Metodiskā materiāla, video filmu izveide – izstrādātajā N. Hofmaņa 

Darba dokumentā iepazīstamies ar iecerētajām īsfilmu tēmām. Nolemts vispirms 

saturiski pārrunāt to sižetu, scenāriju, tad sākt filmu izveidi. 

Lēmums: N. Hofmanim valdi informēt kura tēma būs pirmā, lai kopīgi 

plānotu, pārrunātu video sižetu.  

 

Nākošā valdes sēde 9. martā plkst. 18.30 

 

Sēdi vadīja      I.Liepiņa 

 

Protokolēja     I.Vaisjune 


