Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
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I. Vispārīgā daļa
1. Organizācijas darbības mērķis
LNSF galvenais mērķis ir radīt apstākļus, lai izlases sportisti ar dzirdes traucējumiem varētu
piedalīties oficiālās vietējās un starptautiskās sacensībās.
2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
7 - Veselības veicināšana
9 - Sporta atbalstīšana
3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
3 - Cilvēki ar invaliditāti
4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese
Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083
kontaktadrese
Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083
tālruņa numurs
67471588
faksa numurs
67815284
e-pasta adrese
lnsf@inbox.lv
mājaslapa
www.lnsf.lv

II. Darbības pārskats
5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Organizēti 15 dažādi vietējie sporta pasākumi;
2. Organizēti 2 starptautiski pasākumi:
-Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts boulingā 14.-18.06.2016.g. Rīgā, Latvijā.
-Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts telpu futbolā 15.-19.11.2016.g. Salaspilī, Latvijā.
3. Nodrošināta Latvijas izlases sportistu līdzdalība starptautiskajos pasākumos ārpus mūsu valsts:
-5. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts vieglatlētikā telpās 2016.g. 17.-19.martā Torunā, Polijā;
-3. Pasaules Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāts 2016.g. 25.jūnijs-2. jūlijs Stara Zagorā,
Bulgārijā;
-3. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāts jauniešiem 2016.g. 25.-27.augustā Karlsruhē,
Vācijā;
-1. Pasaules Nedzirdīgo čempionāts šaušanā 2016.g. 7.-15. septembrī, Kazaņā, Krievijā.
6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Latvijas Nedzirdīgo izlases sasniegumu rezultāti mērāmi sekojošos pasākumos:
1)3.Eiropas Nedzirdīgo čempionāts vieglatlētikas telpās Toruņā, Polijā
Māris Grēniņš – 2.vieta 60m barjerskrējienā, 4.vieta tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā
Sergejs Soklakovs - 5. vieta 60 m barjerskrējienā, tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā
2) Ziemeļu un Baltijas valstu Nedzirdīgo boulinga čempionāts Rīgā, Latvijā
sieviešu konkurencē Latvijai 2.vieta, vīriešu konkurencē Latvijai 2.vieta,
sieviešu konkurencē TRIO Latvijai 1.vieta, vīriešu konkurencē TRIO Latvijai 2.vieta,
sieviešu konkurencē dubultspēlēs L.Vaivade/I.Jaunzeme - 6.vieta, vīriešu konkurencē
dubultspēlēs S.Vorobjovs /V.Lagunovs 2.vieta,
sieviešu konkurencē individuālā vērtējumā L.Vaivade - 1.vieta, vīriešu konkurencē S.Vorobjovs 7. vieta
Meistara grupā sieviešu konkurencē L.Vaivade - 2.vietā, S.Vorobjovs - 3.vietā
3) 3.Pasaules Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāts Stara Zagorā, Bulgārijā
Māris Grēniņš – 3.vieta tāllēkšanā, 4.vieta 100m barjerskrējienā
Sergejs Soklakovs - 7.vieta tāllēkšanā, 6.vieta 100 m barjerskrējienā
4) 3. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāts jauniešiem Karlsruē, Vācijā
Paulis Kalniņš – 3.vieta diska mešanā un lodes grūšanā U - 18 grupā, 1.vieta šķēpa mešanā U 1/3

7.

8.

9.

10.

20 grupā
Artis Ozols – 3.vieta 400m skrējienā, 4.vieta 200m skrējienā, 6.vieta 100m skrējienā U - 18 grupā
Sergejs Soklakovs - 2.vieta tāllēkšanā U - 23 grupā
5) 1. Pasaules Nedzirdīgo šaušanas čempionāts Kazaņā, Krievijas Federācijā
Krista Blīgzna 10m šaušanā ar pneimatisko pistoli 10. vietā, 25m šaušanā ar ložu pistoli - 8.vietā
6) Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts telpu futbolā Salaspilī, Latvijā
Latvijas komanda vīriešu konkurencē - 6. vieta
Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits
5
7.2 iesaistīto personu skaits
212
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits
330
Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma
0 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma
0 euro, tai skaitā:
8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai
0 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
0 euro
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas
Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
-LNSF ir atzīta LR Izglītības un zinātnes ministrijā Nr. 031 ar tiesībām pārstāvēt Latvijas valsti
starptautiskās nedzirdīgo sporta organizācijās;
-atzīta biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” sporta federācijas atzīšanas apliecība Nr. 6
LNSF ir tiesības vadīt un koordinēt darbu nedzirdīgo sportu Latvijā;
-cieša sadarbība ar Latvijas Nedzirdīgo savienību nedzirdīgā cilvēka sociālā rehabilitācijā;
-laba sadarbība ar pilsētu, novadu pašvaldībām, kurās atrodas nedzirdīgo sporta klubi un arī
sportisti ar dzirdes traucējumiem un vai tiek organizēti sporta pasākumi;
-LNSF apvieno 5 nedzirdīgo sporta klubus visā Latvijā.
Organizācijas darbību kavējošie faktori
Ņemot vērā Latvijas zemo ekonomisko un sociālo stāvokli, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ir
traucēta dažādu sporta veidu attīstība un pilnveidošana.
LNSF galvenais ārējo faktoru drauds ir finanšu trūkums, kā rezultātā nav iespējama:
-kvalitatīvu treniņu, sporta sacensību organizēšana un norise;
-treneru un treniņu zāles nepietiekamība;
-Latvijas izlases sportistu vai komandas līdzdalība starptautiskajos sporta pasākumos.

III. Turpmākās darbības plāns
11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.nostiprināt un attīstīt LNSF finansiālo stāvokli, materiāli tehnisko bāzi;
2.veikt pasākumus organizatoriskā darba kapacitātes paaugstināšanai;
3.nepieciešams regulāri piedalīties LR likumu un citu normatīvo aktu projektu apspriešanā
un izstrādē, ja tie saistīti ar nedzirdīgo sportu;
4.nodrošināt Latvijas nedzirdīgo čempionātu vai LNSF balvas izcīņu norisi nedzirdīgo
sportistu vidū populāros sporta veidos;
5.sportistiem, kas izpildījuši izlases atlases kritērijus, censties nodrošināt līdzdalību oficiālās
sacensībās (ICCD šaha Olimpiādēs, pasaules, Eiropas, Ziemeļvalstu – Baltijas valstu
čempionātos);
6.aktīvi piedalīties starptautisko nedzirdīgo sporta organizāciju (ICSD, EDSO, ICCD,
NBDSF, DIBF, DIFA) kongresos, apspriedēs vai semināros;
7.nodrošināt Latvijas nedzirdīgos izlases sportistus ar treniņu apstākļiem pirms oficiālām
sacensībām;
8. censties panākt nepieciešamo finansējumu kalendārā plāna sacensībām tai skaitā jauniešu
sportam no valsts vai pašvaldību budžeta;
9.sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī citām NVO, lai risinātu ar nedzirdīgo
sportu saistītos jautājumus;
10.sniegt metodisko, organizatorisko un cita veida palīdzību nedzirdīgo sporta klubiem, lai
veicinātu to darbību;
11.turpināt apkopot nedzirdīgo sporta vēstures materiālus un izdot par to grāmatu.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Pārstāvju deleģēšana uz Ziemeļu - Baltijas valstu Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju
apspriedi maijā Stokholmā, Zviedrijā
2. Pārstāvju deleģēšana uz Starptautiskās Nedzirdīgo sporta komitejas 46.kongresu 16. - 18.
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jūlijā Samsunā, Turcijā
3. Gatavošanās un līdzdalība 23. Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs (the 23rd Summer
Deaflympics) 18. - 30. jūlijā Samsunā, Turcijā
4. Gatavošanās LNSF 12. kongresam 17. novembrī Rīgā
5. turpināt līdzdalību vietējos sacensību pasākumos starp dzirdīgajiem sportistiem ar dzirdes
traucējumiem meistarības paaugstināšanā un pilnveidošanā;
6. Semināra organizēšana sporta klubiem par antidopingu, līdztiesību un sporta attīstības
veicināšanu jauniešiem.
Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.Gatavošanās startam 23. Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajām spēlēm Samsunā, Turcijā 2017.
gada 18. - 30.jūlijā
2.Gatavošanās startam Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībām Tartu, Igaunijā
2017.gada 20. – 21. maijā;
3.Kalendārā plānā paredzēto Latvijas Nedzirdīgo čempionātu un LNSF balvas izcīņu
pasākumu organizēšana 2017. gadā.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Sportā galvenokārt tiek realizēti ilgtermiņa projekti.

Vadītājs
Varis Strazdiņš
28.03.2017
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