
LATVIJAS JAUNATNES SPORTA TŪRISMA FEDERĀCIJAS VALDES –  

SPORTA TŪRISMA KOMISIJAS SĒDES 

PROTOKOLS Nr. 06/2020 

 

Attālināti, Zoom vide                           2020.gada 13. novembrī 

Valdes sēdes laiks 19:30-20:49 

 

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. Valdes sēdē piedalās 5 no 5 valdes locekļiem, sapulce saskaņā ar statūtu 

noteikumiem ir lemttiesīga. Valdes sēdi uzņemas vadīt I.Liepiņa, protokolēt – 

I.Vaisjune. 
 

2. Atskats par pilnsapulci. 

Diskusija par aizvadīto pilnsapulci. Nepieciešams Latvijas Republikas 

Uzņēmuma reģistram iesniegt nepieciešamos dokumentus saistībā ar Valdes sastāva 

maiņu.  

Lēmums: M.Vilciņai un I.Liepiņai sagatavot un iesnieg nepieciešamos dokumentus 

Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistram. 

Balsojums: “Par” - 5; “Pret” - 0; “Atturas” – 0. 
 

3. Iepriekšējo valdes lēmumu kontrole un aktualizēšana. 

     I.Liepiņa informē valdi, ka atbilstoši valdes lēmumam (protokols Nr. 05/2020) 

iegādātas statiskās virves 450 euro apmērā. Virves paredzēts izmantot LJSTF 

sacensību organizēšanas nodrošināšanai. 
 

4. Par Latvijas Alpīnistu savienības (turpmāk – LAS) piešķirto finansējumu 5000 

euro apmērā. 
 

Lēmums: piešķirtos 5000 euro sadalīt sekojoši: 

1) 2020.gadā izmantot: 1000 euro  balvu iegādei uzvarētāju apbalvošanai 

(diplomi, medaļas, kausi, balvas reprezentācijai) EKK 2390. 

2) 2021.gadā izmantot: 1000 euro pasākumu, sacensību nodrošināšanas 

pakalpojums (rezultātu apstrāde, tiesnešu pakalpojumi utml.), 1000 euro sacensību 

inventāra iegādei (uzraksti Starts, Finišs utml., tehniskais un specifiskais inventārs) 

EKK 2312;  

3) 2000 euro metodisko materiālu izstrāde, kas papildina noteikumus (iespiešana, 

maketēšana, videomateriāla uzņemšana, montēšana utml.). 

Balsojums: “Par” - 5; “Pret” - 0; “Atturas” – 0. 
 

5. Par LAS piešķirtajiem līdzekļiem sporta tūrisma kopvērtējuma-reitinga 

apbalvošanai. 

LJSTF pieprasīja un LAS piešķīra 2020.gada sporta tūrisma kopvērtējuma-

reitinga apbalvošanai finanšu līdzekļus 500 euro apmērā. Tomēr 2020.gadā sporta 

tūrisma kopvērtējums – reitings tika atcelts (protokols Nr. 05/2020). 



Lēmums: Plānotos sporta tūrisma kopvērtējuma-reitinga apbalvošanas finanšu  

līdzekļus novirzīt uz kopīgu pasākumu sportistiem 2021.gadā. Piemēram, telpu īrei un 

vakara programmas īstenošanai divu dienu pārgājienam. Atbildīgā par pasākumu un 

tāmes saskaņojumu ar LJSTF valdi - I. Vaisjune. 

Balsojums: “Par” - 5; “Pret” - 0; “Atturas” – 0. 

 

6. Par Latvijas sporta tūrisma sacensību 2021. gada kopvērtējuma – reitinga 

sacensībām.  

Sacensības ir vieglāk organizēt, ja ir citu klubu palīdzība, īpaši svarīgi mazāk 

pieredzējušiem sacensību organizatoriem. Diskusija par sacensību vecuma grupām. 

Lēmumi:  

1) atlikt  jautājumu  par sacensību vecuma grupām uz  nākošo valdes sapulci. 

I.Liepiņai sazināties ar Lietuvu un noskaidrot Lietuvas sporta tūrisma sacensību 

vecuma grupas. 

Balsojums: “Par” - 5; “Pret” - 0; “Atturas” – 0. 

2)  N.Hofmanis saistībā ar sacensību distancēm, sniedz palīdzību Krāslavas BJC 

(A.Samsonoviča) plānotajām sacensībām 2021.gadā. BJC “Rīgas Skolēnu pils” 

sacensībām (I.Liepiņa) Baldonē – palīdz I.Vaisjune un V.Vaisjuns. 

Balsojums: “Par” - 5; “Pret” - 0; “Atturas” – 0. 

 

7. Par Latvijas Alpīnistu savienības aktualitātēm. 

LAS Sporta tūrisma komisijas vadītājam līdz 02.2020.jāiesniedz ilgtermiņa 4.g. 

un īstermiņa 1.g. komisijas mērķi un uzdevumi. LJSTF valdē vairs nav I. Puhovs 

(personīgs iesniegums), tāpēc nepieciešams nomainīt sporta tūrisma komisijas vadītāju. 

Priekšlikums - Nauris Hofmanis. 
 

Lēmums: LJSTF/sporta tūrisma komisija izvirza pārstāvi LAS - Nauri Hofmani.  

Balsojums: “Par” - 5; “Pret” - 0; “Atturas” – 0. 

 

8. Par Sporta tūrisma komisijas nolikumu, valdes locekļu pienākumu sadali. 

Šobrīd LJSTF statūti nosaka arī sporta tūrisma komisijas darbību, t.sk. mērķus 

un uzdevumus. Tomēr, lai būtu skaidrāk un pārskatāmāk I.Liepiņa apņemas sagatavot 

Sporta tūrisma komisijas nolikumu. Balstoties uz komisijas nolikumu, varēs veikt 

valdes locekļu pienākumu sadali. 
 

Lēmums: I.Liepiņai sagatavot sporta tūrisma komisijas nolikumu. 

                 Balsojums: “Par” - 5; “Pret” - 0; “Atturas” – 0. 

 

9. Precizējoši lēmumi par protokola punktu Nr.4 “LAS piešķirto finansējumu”. 

Diskusija par konkrētu preci, konkrētākām prasībām saistībā ar metodisko 

materiālu utml. Nauris Hofmanis piedāvā sagatavot metodiskā materiāla (video) 

paraugu. 
 

Lēmumi :  

1) Inga Liepiņa, līdz 2020.gada nogalei, iegādājas balvas sacensību uzvarētāju 

apbalvošanai 1000 euro apmērā. 

2) Nauris Hofmanis, Kristīne Apsēna līdz nākošajai valdes sēdei sagatavo 

priekšlikumus par metodisko materiālu izstrādes sagataves veidiem par kopējo 

summu 2000 euro. 



3) Normunds Hofmanis 2021.gada sākumā, saskaņojot precīzu laiku ar LAS, 

iegādājas sacensību inventāru 1000 euro apmērā. Līdz nākošai valdes sēdei 

N.Hofmanis informē valdi par idejām konkrēta inventāra, aprīkojuma 

nepieciešamībai. 

Balsojums: “Par” - 5; “Pret” - 0; “Atturas” – 0. 

 

 

Sēdi vadīja      I.Liepiņa 

 

Protokolēja     I.Vaisjune 


