Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija”
Valdes
Sēdes protokols Nr. 21/2017(4)
Sēdes norise: 2017. gada 02. jūnijā plkst. 15:20
Aktu zāle, LNS mītnes 2.stāvs, Rīga, Elvīras iela 19
Sēdi vada Varis Strazdiņš

- LNSF prezidents

Sēdē piedalās:
Varis STRAZDIŅŠ
Raitis OZOLS
Guntars BEISONS
Iveta KRAZE
Gunta VAZDIĶE

- prezidents
- viceprezidents
- valdes loceklis
- valdes locekle
- valdes locekle

Sēdē pieaicinātās:
Liene KLEINA-BRŪVERE

- LNSF grāmatvede

Sēdi protokolē:
Iveta KRAZE

- LNSF valdes locekle
DARBA KĀRTĪBA

1. Darba kārtības apstiprināšana.
2. Atskaites ziņojums par:
a) Latvijas Nedzirdīgo čempionātu basketbolā vīriešiem 2017. gada 4. - 5. martā
Dubultos, Jūrmalā;
b) LNSF dalību LSFP kopsapulcē 2017. gada 14. martā Rīgā;
c) Latvijas Nedzirdīgo čempionātu boulinga dubultspēlēs 18.03.2017 Rīgā;
d) LNSF balvas izcīņu šahā 2017. gada 1. aprīlī Rīgā;
e) Latvijas Nedzirdīgo čempionātu orientēšanās sprintā 2017. gada 17. aprīlī Rīgā;
f) Izglītojošo semināru antidopinga jautājumos 2017. gada 19. aprīlī Rīgā;
g) LNSF dalību Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju apspriedē
2017. gada 5. - 7. maijā Stokholmā, Zviedrijā;
h) Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībām 2017. gada 20. - 21. maijā Tartu,
Igaunijā.
3. Ielūgumu izskatīšana:
a) 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts volejbolā U-21 zēniem un meitenēm 2018. g.
29. maijā - 3. jūnijā Palermo, Itālijā;
b) 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts telpu vieglatlētikā 2018. g. 22. - 24. martā
Gomeļā, Baltkrievijā;
c) 11. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts boulingā 2018. g. 17. - 26. maijā Minhenē,
Vācijā;
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d) 4. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts kalnu riteņbraukšanā (MTB) 2018. g. 5. - 13.
maijā Anhee, Beļģijā;
e) 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts futbolā U - 21 2018. g. 1.-11. augustam
Stokholmā, Zviedrijā.
4. Dažādi jautājumi un informācijas:
 Par vispārīgu nolikumu par sporta pasākumu organizēšanu un norisi Latvijas
Republikas teritorijā;
 Par peldētājas Zanes Embrektes startu 93. atklātajā Latvijas peldēšanas
čempionātā 2017. gada 26. - 28. maijā Rīgā,
 Par treniņnometnēm boulingā, vieglatlētikā un peldēšanā;
 Par NSB “Liepava” jaunās Valdes sastāvu, statūtu grozījumiem, adrešu maiņu.
1.§.
Darba kārtības apstiprināšana
V. Strazdiņš atklāj sēdi un aicina Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas valdes (turpmāk –
valde) locekļus izteikties vai papildināt darba kārtības projektu.
Nolemj:
1.1. apstiprināt Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas valdes 2017. gada 02. jūnija sēdes
darba kārtību (atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
2.§.
Atskaites ziņojums
V. Strazdiņš aicina Valdes locekļus sava sporta veida atbildības jomā atskaitīties par
sacensību norisi:
a)

Par Latvijas Nedzirdīgo čempionātu basketbolā vīriešiem 2017. gada 4. - 5. martā
Dubultos, Jūrmalā.

V.Strazdiņš sniedz atskaiti par sacensību norisi Latvijas Nedzirdīgo basketbola
čempionātā vīriešiem, kas norisinājās šā gada 4. - 5. martā Dubultos, Jūrmalā, sporta namā
“Taurenītis”. Šogad piedalījās četras komandas: “Liepava – 1”, “Liepava – 2”, “Nedzirdīgo
boulings”, “Zaļā paparde”/VVBIVS- AC/RIVSBADZT (sporta kluba “Zaļā paparde”, Valmieras
vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra un Rīgas internātvidusskolas bērniem
ar dzirdes traucējumiem apvienotā komanda).
Vispirms notika pamatsacensības, kurās komandas tikās savstarpēji.
Ppamatsacensībām sekoja finālspēles. Cīņā par 3. vietu “Nedzirdīgo Boulings” pārspēja “Zaļo
Papardi”/VVBIVS- AC/RIVSBADZT ar 95:51. Spēlē par 2017. gada Latvijas Nedzirdīgo čempiona
titulu “Liepava - 2” ar 63: 62 uzvarēja komandu “Liepava - 1”.
Spēle bija spraiga. “Liepava - 1” komandas sastāvā pārsvarā spēlēja jaunie basketbolisti. Bet
tomēr šajās sacensībās, pateicoties savai pieredzei un veiklībai, uzvarēja Liepava - 2.
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Rezultatīvākais turnīra spēlētājs ar 157 punktiem - Sandis Ķikurs, bet viņa brālis Kristaps
Ķikurs (abi “Liepava - 1”) pēc laukuma tiesnešu uzskatiem atzīts par turnīra vērtīgāko spēlētāju.
Pārējie rezultatīvākie spēlētāji: Andris Lungevičs (“Liepava – 2”) 117 punkti un Guntis Vicinskis
(“Nedzirdīgo boulings”) 74 punkti.
V.Strazdiņš informē par sacensību izraudzīšanas vietu - Jūrmalu. LNSF iesniedza Jūrmalas Domei
projektu cerot dabūt līdzfinansējumu LNČ basketbola rīkošanai, bet diemžēl projekts netika
atbalstīts. Līdz pat pēdējam brīdim cerējām, ka dabūsim atbalstu.
Diskusijās Valdes locekļi pārrunāja A.Bergmaņa rīcību – viņš LNČ basketbola noslēgumā
ierosināja nerīkot vairs basketbola sacensības, jo sportisti regulāri netrenējas.
Par šo situāciju sniedz skaidrojumu sporta kluba “Liepava” vadītāja. G.Vazdiķe paskaidroja, ka
jautājums par A.Bergmaņa rīcību LNČ basketbola sacensību laikā tika apspriests sporta kluba
“Liepava” Valdes sēdē, un tika pieņemts lēmums liegt A.Bergmanim būt par kluba “Liepava”
pārstāvi. Par pilnvaroto personu basketbola jautājumos Valde izvirza Guntaru Jurševski.
Nolemj:
2.1. pieņemt V.Strazdiņa atskaites ziņojumu zināšanai;
2.2. apstiprināt nolikumu Latvijas Nedzirdīgo basketbola čempionātam 2017. gadā bez
izmaiņām.
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
b)

Par LNSF dalību LSFP kopsapulcē 2017. gada 14. martā Rīgā

V. Strazdiņš sniedz atskaites ziņojumu par LNSF dalību ikgadējā LSFP kopsapulcē. Š.g.
14. martā, "Latvijas Valsts meži" konferenču zālē notika Latvijas Sporta federāciju
padomes (LSFP) ikgadējā biedru kopsapulce, kuras laikā tika vēlēts prezidents, valde un revīzijas
komisija.
LSFP biedru kopsapulce tika atklāta ar LR Ministru prezidenta Māra Kučinska
apsveikumu, kurā viņš neklātienē sveica kopsapulces dalībniekus. Turpinot kopsapulci,
klātesošos uzrunāja Saeimas Sporta apakškomitejas priekšsēdētājs Jānis Upenieks.
Kopsapulces dalībniekus uzrunāt bija ieradušies arī Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
Andris Jaunsleinis, Izglītības un zinātnes ministrijas Ministra biroja vadītājs Andis Geižāns,
Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevksis, Izglītības un zinātnes ministrijas
valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors Edgars Severs un Finanšu ministrijas
valsts sekretāres vietniece budžeta jautājumos Jolanta Plūme u.c.
Uz LSFP prezidenta amatu vienīgais federāciju izvirzītais pretendents bija
līdzšinējais organizācijas vadītājs Einars Fogelis, kurš, 84 biedriem balsojot “par”, atkārtoti tika
ievēlēts par LSFP prezidentu uz nākamajiem četriem gadiem. Atbilstoši statūtiem, jaunievēlētais
prezidents aicināja biedrus balsot par viņa piedāvāto LSFP valdes sastāvu. Saņemot 81 no 84
balsīm, LSFP valdē uz četriem gadiem ievēlēti: Agita Ābele, Atis Sausnītis, Jānis Upenieks, Pēteris
Apinis, Raimonds Emuliņš, Māris Liepiņš, Jānis Naglis, Agris Blaus, Ilvis Pētersons un
Andris Smočs (ievēlēts pirmoreiz), savukārt Revīzijas komisijā vienbalsīgi tika ievēlēti: Raimonds
Rublovskis, Aigars Svars un Kaspars Kuļikovs.
Nolemj:
2.3. pieņemt V.Strazdiņa atskaites ziņojumu zināšanai;
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
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c)

Par Latvijas Nedzirdīgo čempionātu boulinga dubultspēlēs 2017. gada 18. martā
Rīgā
R.Ozols sniedz atskaiti par sacensību norisi boulingā dubultspēlēs. Sacensības
norisinājās boulinga centrā „Bowlero”. Sacensībās startēja 16 dāmas un 26 kungi no šekojošiem
sporta klubiem – Nedzirdīgo boulings, Tālavas Nedzirdīgo sports, ŠaDa, Zaļā Paparde un
Liepava. Nepaziņojot iemeslus, neieradās 5 sportisti.
Sieviešu konkurencē 16 pāru sacensībās uzvarēja SK “Nedzirdīgo Boulings” sieviešu
pāris - Ilona Ozola un Natālija Reznika ar 2031 punktiem, bet otrajā vietā Liepavas pāris – Ilze
Jaunzeme un Arita Dirnēna (1813 punkti). Trešo vietu ieguva Anita Valdmane pārī ar Līvu Vaivadi
(1652 punkti), abas no kluba “Nedzirdīgo Boulings”.
Par uzvarētājiem dubultspēlēs vīriešu konkurencē kļuva Vladimirs Lagunovs pārī ar
Sergeju Vorobjovu ar 2075 punktiem, 2.vietā – Māris Dukurs un Guntars Beisons (2044 punkti),
bet trešais pāris, kura sastāvā spēlēja Dainis Mauriņš un Ģirts Gabrāns, ar 1945 punktiem. Visi
trīs ir no sporta kluba „Nedzirdīgo boulings”.
Notiek diskusijas par dalībnieku startu atsevišķās disciplīnās, ko iesākt ar liekiem celiņiem, ja
dalībnieki uz sacensībām nav ieradušies. Izteikts ierosinājums paaugstināt dalības maksu.
Nolemj:
2.4. pieņemt R.Ozola atskaites ziņojumu zināšanai;
2.5. apstiprināt nolikumu LNČ boulingā dubultspēlēs 2018. gadā bez izmaiņām;
2.6. ierosināt dalības maksu pārskatīt jaunajai LNSF valdei.
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
d)

Par LNSF balvas izcīņu šahā 2017. gada 1. aprīlī Rīgā.

G.Vazdiķe sniedz atskaiti par sacensību norisi šahā. 2017. gada 1. aprīlī NVO ēkā notika
LNSF balvas izcīņa šahā. Uz LNSF balvas izcīņu šahā sapulcējās 7 dalībnieki, tajā skaitā 5 dāmas.
Sacensības aizvadītas pēc turnīra riņķa sistēmas ar 30 minūšu apdomas laiku uz partiju katram
dalībniekam.
Par šaha uzvarētājiem šajā gadā vīriešu konkurencē kļuva Aivars Priedītis, un sieviešu
konkurencē – Gunta Vazdiķe
Diskusijās Valdes locekļi apsprieda mazo dalībnieku skaitu, izvirzot jautājumu, vai vērts turpmāk
organizēt šaha sacensības. Ņemot vērā šos faktorus, ka mūsu sacensībām telpas piešķirtas bez
maksas (ar RD atbalstu), un dalībnieki lūdz iespēju saglabāt un turpināt rīkot šaha sacensības.
Nolemj:
2.7. pieņemt G.Vazdiķes atskaites ziņojumu zināšanai;
2.8. apstiprināt nolikumu LNSF balvas izcīņā šahā 2018. gadā bez izmaiņām;
2.9. uzdot jautājuma par šaha sacensību turpmāku organizēšanu izlemšanu jaunievēlētajai
valdei;
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
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e)

Par Latvijas Nedzirdīgo čempionātu orientēšanās sprintā 2017. gada 17. aprīlī Rīgā

R.Ozols sniedz informāciju par atskaiti par Latvijas Nedzirdīgo čempionātu orientēšanās
sprintā. 2017. gada 17. aprīlī, Otrajās Lieldienās, Rīgas priekšpilsētā Sarkandaugavā notika
Latvijas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās sprintā “Lieldienu balva 2017” sacensību ietvaros,
orientējoties pilsētvidē, parādīja nedzirdīgie sportisti – pieaugušie un arī bērni. Otro Lieldienu
rīts dalībniekiem sagādāja īpašu pārsteigumu – sniegu, kas mazliet apgrūtināja distances
veikšanu un ko saule nespēja Sarkandaugavas ielās nokausēt līdz pat sacensību noslēgumam
pēcpusdienā.
Sieviešu grupā uz pjedestāla augstākā pakāpiena kāpa Iveta Kraze no RNŠDK “ŠaDa”, kura
3 km garo distanci veica 19 minūtēs 18 sekundēs, atstājot aiz sevis vairākas sāncenses. Otrajā
vietā starp dāmām ierindojās Gunita Šīrante no SK “Tālavas Nedzirdīgo sports”, bet trešajā vietā
– Agita Intsone no NIK “Zaļā Paparde”.
Vīriešu konkurencē uzvaru 3.5 km garajā sprintā ar 13 kontrolpunktiem ar rezultātu 18
minūtes 31 sekundes izcīnīja Artis Ozols. Viņam sekoja Raitis Ozols (21:25) un trešo vietu ieguva
Aldis Strožs (23:53). Visi trīs vietas ieguvēji ir no NIK „Zaļā Paparde”.
Diskusijās Valdes locekļi apmainījās ar informāciju, uzsverot, ka šajās sprinta sacensībās
piedalījās arī bērni. Tika izvirzīts priekšlikums padomāt par atsevišķa apbalvojuma izveidošanu
bērniem. Izteikts ierosinājums, ka būtu vēlams, ja bērnu grupas sacensībās piedalītos vairāk par
5 dalībniekiem varētu paredzēt apbalvojumu.
Nolemj:
2.10. pieņemt R.Ozola ziņojumu zināšanai;
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
f)

Par izglītojošo semināru antidopinga jautājumos 2017. gada 19. aprīlī Rīgā

V.Strazdiņš sniedz informatīvo atskaiti par antidopinga semināru. Sadarbībā ar Valsts
sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļu tika rīkots izglītojošs seminārs š.g. 19. aprīlī LNS
mītnes 2. stāva aktu zālē, kurā piedalīties bija aicināti visi Valdes locekļi, izlases sportisti un arī
jaunie sportisti. Seminārā dalībnieki ieguva padziļinātu un plašu informāciju par to, kas ir
dopings, kā jāveic TUE un noskaidroja citus interesējošus jautājumus.
Nolemj:
2.11. pieņemt V.Strazdiņa ziņojumu zināšanai;
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
g) Par LNSF dalību Ziemeļu - Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju apspriedē
2017. gada 5. - 7. maijā Stokholmā, Zviedrijā
V.Strazdiņš un I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par LNSF dalību apspriedē Zviedrijā. Šī gada 5.–
7. maijā Stokholmā, Zviedrijā norisinājās oficiālā Ziemeļu un Baltijas valstu Nedzirdīgo sporta
federācijas (turpmāk tekstā – NBDSF) vadītāju tikšanās un apspriede. Uz apspriedi ieradās pa 2
pārstāvjiem no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas un Norvēģijas.
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Patlaban Latvija ir NBDSF prezidējošā valsts, tāpēc Varis Strazdiņš kā LNSF prezidents
veica apspriedes vadītāja pienākumus – atklāja NBDSF apspriedi un deva vārdu Monai Riss,
apspriedes vietas saimniecei, pašreizējai Zviedrijas Nedzirdīgo sporta federācijas prezidentei
(līdz 28.05.2017). Viņa sveica visus dalībniekus Stokholmā un apliecināja, ka visi dalībnieki ir
laipni lūgti Stokholmas Nedzirdīgo klubā. Dalībnieki tika iepazīstināti ar Stokholmas Nedzirdīgo
klubu un tā darbību.
Apspriedes dienaskārtībā bija dažādi jautājumi, piemēram, atskaite par atcelto sporta
festivālu un jauniešu nometni Ālandu salās 2016. gadā, par Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo
čempionātu boulingā 2016. gada 14.–18. jūnijā Rīgā, Latvijā, par Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo
čempionātu telpu futbolā 2016. gada 15.–19. novembrī Salaspilī, NBDSF nākotni, sacensību
kalendāra izveidošanu un apstiprināšanu laikposmā no 2018. līdz 2022. gadam, par sporta
festivālu un jauniešu nometnes rīkošanu 2018. gadā, par NBDSF mājaslapu un tiešraides (LIVE)
nodrošināšanu, par 55db.
Par atcelto sporta festivālu un jauniešu nometni Ālandu salās 2016. gadā
Sporta festivāla un arī sporta nometnes jauniešiem atsaukšanas iemesls bija mazais
dalībnieku skaits. Bija jautājums – kāpēc tik liela dalības maksa – 300 EUR par dalību jauniešu
nometnē? Somijas pārstāvji paskaidroja, ka tā ir pieņemama un normāla cena Ziemeļvalstīm.
Diskusijās notika informācijas apmaiņa par to, kāpēc sporta festivālā piesakās maz
dalībnieku? Iemesli varētu būt šādi:
– Sporta festivāls notiek vienā un tajā pašā vietā, dalībniekiem apnīk, grib citus apstākļus
un jaunā vietā;
– Pirmajā festivālā dalībnieku skaits bija tik liels, jo bija lētas uzturēšanas izmaksas. Ar katru
nākamo reizi festivāla dalībmaksa kļuva dārgāka. Lielākoties dalībniekiem par visu
uzturēšanos jāmaksā pašiem, un Baltijas valstis tam vēl nav gatavas;
– Sporta festivāla organizēšanas ideja radās Zviedrijas sporta entuziastam Urban Mesch.
Festivāla ideja un mērķis bija veicināt dalībvalstu sporta kluba biedru aktivitāti un
piesaistīt dažāda vecuma dalībniekus no sporta klubiem. Tā bija iespēja pārējiem
sportistiem, kuriem nav augsti rezultāti un iespējas startēt Eiropas, pasaules
čempionātā un Nedzirdīgo Olimpiādē. Viņi var piedalīties šī festivāla sacensībās –
veiklībā, ātrumā, atjautībā un citās aktivitātēs;
– Sporta festivāla laiks pārklājās vai dublējas ar citiem pasākumiem, piem., starptautiskie
turnīri, Ziemeļu Nedzirdīgo kultūras festivāls u.c..
Izpalika lēmums, kā šo aktivitāti turpināt nākotnē. Vai rīkot sporta festivālu un sporta nometni
2018. gadā?
Nolēma, ka šo jautājumu izskatīs katra dalībvalsts savas Sporta federācijas valdē – vai turpmāk
šāda veida sporta festivālu organizēt un izlemšanu atlikt uz nākamo tikšanos ICSD kongresa
starplaikā Samsunā, Turcijā.
Par Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo čempionātu boulingā 2016. gada 14.–18. jūnijā Rīgā, Latvijā
Mēs sniedzām informāciju par Boulinga sacensību norisi Rīgā. Dalībvalstu pārstāvji bija
apmierināti ar Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāta norisi boulingā Rīgā.
Par Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā 2016. gada 15.–19. novembrī
Salaspilī, Latvijā
Mēs sniedzām informāciju par Zāles futbola sacensību norisi pie Rīgā, Salaspils sporta centrā.
Kopumā ar Ziemeļu un Baltijas čempionāta norisi telpu futbolā Latvijā 2016. gadā dalībvalstu
pārstāvji ir apmierināti.
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Zviedrijas pārstāvji atzinīgi izteicās par NBDSF telpu futbola nolikumu, bet neapmierina,
ka sacensībām sievietēm netika piešķirts oficiāls statuss. Telpu futbols ir ļoti populārs viņu valstī
ar lielu mediju uzmanību.
Latvijas pārstāvji paskaidroja, ka iepriekšējā apspriedē Viļņā 2015. gadā visas dalībvalstis
vienojās par nosacījumu, lai sacensības būtu pilnvērtīgas, nosakot, ka jāpiedalās vismaz 3
dalībvalstīm no Ziemeļu un Baltijas valstīm.
Zviedrijas pārstāvji lūdza atbalstīt nolikumu ar izmaiņām, ja piedalās 3 dalībvalstis,
piemēram, 3 Ziemeļu valstis vai 3 Baltijas valstis, tad sacensības būtu oficiālas. Ir zināms, ka
Baltijas valstīs sievietes ar futbolu telpās nenodarbojas.
Tika nolemts atbalstīt Zviedrijas priekšlikumu mainīt sacensību nolikumu, ka sacensības tiks
uzskatītas, ja piedalās kādas 3 dalībvalstis, un apbalvo ar medaļām tikai pirmās divas vietas
ieguvējas. Tas attiecas arī uz visiem pārējiem sporta veidiem.
NBDSF pasākumi un to finansējums
Dalībvalstis nākotnē ir ieinteresētas piedalīties Ziemeļu un Baltijas čempionātos, ja
finansējums, atkarībā no aktivitāšu lieluma, tika saņemts no valsts budžeta.
NBDSF kalendāra (no 2018. gada un vēlāk) izveidošana un apstiprināšana.
Nolēma apstiprināt 2018.–2022. gada kalendāru:
2018. gadā Sporta festivāls un jauniešu nometne – ????
2018. gadā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās sportā – Zviedrija, Lund
2018. gadā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts disku golfā – Igaunija, Tallina
2019. gadā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju apspriede un Jauniešu
sporta seminārs – Igaunija, Tallina
2019. gadā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā – Somija
2020. gadā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts boulingā – Islande (rezervē Somija)
2020. gadā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts telpu futbolā (novembrī) –
Kopenhāgena, Dānija
2021. gadā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju apspriede –
Kopenhāgena, Dānija
2022. gadā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts disku golfā – Zviedrija
NBDSF dalībvalstu priekšlikumi ICSD Kongresam 2017. gadā
Dānija, Latvija un Igaunija neizvirzīja priekšlikumus, bet Zviedrija, Norvēģija un Somija iesniedza
priekšlikumus ICSD kongresam Samsunā, Turcijā 2017. gadam.
Pārstāvji piedalījās diskusijās par izvirzīto priekšlikumu lietderību un nozīmi un nolēma
priekšlikumus pieņemt zināšanai.
NBDSF sacensību noteikumi dalībvalstīm.
Latvijas pārstāvji informēja, ka pagājušajā gadā pirms boulinga un telpu futbola čempionātiem
saskārušies ar oficiālo sacensību noteikumu trūkumu. Tika izstrādāti jauni sacensību nolikumi
NBDSF boulingā un telpu futbolā.
Somijas pārstāvji informēja, ka 2003. gadā tika sagatavoti un apstiprināti dažādu sacensību
nolikumi, bet jau ir pagājis ilgs laiks un tie ir novecojuši.
Dalībnieki diskutēja par pieteikuma termiņiem, to ievērošanas disciplīnu, kā arī dalības maksas
lielumu.
Nolēma lūgt katras dalībvalsts Valdei izstrādāt dalības maksas lielumu un dalības pieteikuma
termiņu, rediģēt sacensību nolikumu jaunā versijā.
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Nākamā NBDSF tikšanās 2019. gadā
Igaunija apliecināja gatavību 2019. gadā uzņemt un organizēt NBDSF tikšanos Tallinā, Igaunijā.
Dažādi jautājumi:
Par NBDSF mājaslapu
Mona Riis (Zviedrija) informēja, ka Facebook sistēmā ir izveidota lapa par NBDSF. Ticis izsūtīts
aicinājums visām dalībvalstīm papildināt informāciju NBDSF lapā, bet diemžēl tā no dalībvalstīm
nav saņemta.
I.Kraze informēja, ka informācija un foto par NBDSF boulingā un telpu futbolā ir pieejami tikai
LNSF lapā Facebook sistēmā un LNSF mājaslapā. Kas turpmāk uzņemas informācijas
nodrošināšanu NBDSF lapā Facebook sistēmā?
Par tiešraides (LIVE) nodrošināšanu
Diskusijās pacēlās jautājums par tiešraides nepieciešamību. NBDSF boulingā tiešraidi Latvijā
nebija iespējas redzēt, tāpat kā telpu futbolā nebija iespējams redzēt visas spēles tiešraidē.
Katra dalībvalsts filmēja tikai savas valsts komandas spēles, bet nefilmēja citu valstu spēles.
NBDSF telpu futbolā tiešraidi nodrošināja Zviedrija, Norvēģija un Somija.
Izteikts priekšlikums, ka turpmāk NBDSF sacensībām būtu nepieciešams nodrošināt tiešraides
iespējas.
Nolēma padomāt un lūgt pirms sacensībām dalībvalstīm apmainīt ar informāciju par tiešraides
pasākuma nodrošināšanu, lai nepieciešamības gadījumā dalībvalstis varētu palīdzēt
noorganizēt tiešraides nodrošināšanu.
Par 55 dB
Zviedrijas pārstāvji informēja, ka viņu valstī daži nedzirdīgie cilvēki, kuri mācās nedzirdīgo skolā,
un kuriem ir dzirdes līmenis ir virs 55 dB (piem., 50 dB), nedrīkst startēt Eiropas Nedzirdīgo
čempionātā un Pasaules čempionātā.
Diskusijās pārstāvji apmainījās ar informāciju:
– dažu valstu sacensībās atļauts piedalīties dalībniekiem, kuriem ir virs 55 dB, bet tiem netiek
dota iespēja piedalīties PNČ un ENČ;
– Oficiālās sacensībās, kuru sporta veidi ir iekļauti Nedzirdīgo Olimpisko spēļu programmās,
atļauts piedalīties dalībniekiem, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB, bet neoficiālās sacensībās
atļauts piedalīties jebkuram dalībniekam ar pazeminātu dzirdes līmeni. Tas ir reglamentēts
attiecīgo sacensību nolikumā.
Nolemj:
2.11. pieņemt V.Strazdiņa ziņojumu zināšanai;
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
h) Par Latvijas dalību un startu Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībām
2017. gada 20. - 21. maijā Tartu, Igaunijā.
L.Kleina – Brūvere, kā Latvijas pārstāve sniedz informāciju par Latvijas dalību un startu Baltijas
Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībā, kas š.g. 20. maijā pēc 25 gadu pārtraukuma norisinājās
Igaunijas pilsētā Tartu, Tammes stadionā. Diemžēl lietuvieši pēdējā brīdī atsauca savu dalību
šajās sacensībās.
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Piedalījās ļoti daudz jaunās paaudzes sportistu. Latviju pārstāvēja ar 26 sportisti, tai
skaitās mūsu olimpiskais čempions Māris Grēniņš. Tika lūgts un atbalstīts Latvijas izlases sastāvā
iekļaut Sintija Ozolu, kas nebija apstiprināta iepriekšējā Valdes sēdē. Sintija Ozola ir sportiste ar
dzirdes problēmām – trenējas un mācās dzirdīgo vidē.
Sportisti sacensībās tika iedalīti trīs vecuma grupās –
1. Meitenes un zēni (2002. gada dzimušie un jaunāki);
2. Jaunietes un jaunieši (1998.-2001. gada dzimušie);
3. Pieaugušie (1997. gada dzimušie un vecāki).
Sacensībās notika septiņās disciplīnās – 60m skrējienā, 100m skrējienā, 200m skrējienā, 400m
skrējienā, tāllēkšanā, augstlēkšanā un lodes grūšanā.
Jaunie sportisti guva lielisku pieredzi, startējot šāda līmeņa sacensības. Mūsu sportisti
izcīnīja 26 medaļas, un vairākās vieglatlētikas disciplīnās tika uzstādīti personiskie rekordi. No tā
var secināt, ka mūsu sportisti ir labi fiziski sagatavoti, un spēj sacenties ar vienaudžiem no citām
valstīm.
Labākos rezultātus uzrādīja Sintija Ozola (tāllēkšanā un 200m skrējienā), Marija Lūļāka
(60m un 200m skrējienā), Amanda Ozola (60m skrējienā un tāllēkšanā), Atvars Naglis (60m,
200m un tāllēkšanā) un Markuss Ādlers (60m un 200m).
Jauniešu grupā – Artis Ozols (100m un 400m) un Paulis Kalniņš (lodes grūšana).
Pieaugušo grupā  Māris Grēniņš (100m, tāllēkšana un lodes grūšana) un Sergejs
Soklakovs (100m un tāllēkšana).
L.Kleina - Brūvere papildina, ka notika saruna ar Igaunijas prezidentu un vieglatlētikas entuziasti
Sergeju Matvijenko par vieglatlētikas attīstību un saglabāšanu Baltijas mērogā. Līdzīga līmeņa
sacensības varētu organizēt arī Latvijā nākamajā 2018. gadā.
Diskusijās Valdes locekļi izvērtēja un analizēja, kur varētu organizēt šāda veida sacensības
vieglatlētikā 2018. gadā.
Nolemj:
2.12. pieņemt L.Kleinas - Brūveres ziņojumu zināšanai;
2.13. apstiprināt un iekļaut Sintiju Ozolu Latvijas delegācijas sastāvā dalībai Baltijas
vieglatlētikas sacensībās;
2.14. iekļaut 2018. kalendāra plānā pasākumu “Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensības”
Latvijas mērogā
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
3.§.
Ielūgumu izskatīšana
V. Strazdiņš aicina izskatīt saņemtos ielūgumus:
a) Pirmais pieteikums dalībai 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionātā volejbolā U-21
zēniem un meitenēm 2018. gada 29. maijā - 3. jūnijā Palermo, Itālijā. Pirmā
pieteikuma termiņš līdz 2017. g. 29. maijam.
I.Kraze informē, ka šis pieteikums ir nosūtīts paredzētā termiņā, bet nepieciešams Valdes sēdes
lēmums.
Nolemj:
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3.1. nepieteikt Latvijas dalību 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionātā volejbolā U-21 zēniem un
meitenēm 2018. gadā (atklāti balsojot par – 5, pret – 0);
b) Pirmais pieteikums dalībai 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionātā vieglatlētikas
telpās 2018. gada 22.-24. martā Gomeļā, Baltkrievijā. Pieteikuma termiņš līdz
2017. g. 1. maijam.
L.Kleina-Brūvere informē par vieglatlētu sagatavotību, atzīmējot, ka aktīvi trenējas un
dzirdīgo organizētajās sacensībās regulāri piedalās sekojoši sportisti: Māris Grēniņš, Sergejs
Soklakovs, Artis Ozols un Paulis Kalniņš. Rekomendē viņus iekļaut izlasē un ļaut startēt
čempionātā.
Nolemj:
3.2. pieteikt Latvijas dalību 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam vieglatlētikas telpās ar 4
dalībniekiem vīriešu konkurencē (atklāti balsojot par – 5, pret – 0);
c) 11. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts boulingā 2018. g. no 24. maija līdz 2.
jūnijam Minhenē, Vācijā. Pirmā pieteikuma termiņš līdz 2017. g. 17. maijam.
G.Beisons informē par Latvijas dalībnieku situāciju boulingā, atzīmējot, ka ir daudz labu
spēlētāju, kuru kontā ir vairāk izpildītu normatīvu. Apgalvoja, ka dalībnieki būtu gatavi startēt
Eiropas sacensībās. Papildus sniedz informāciju par dalībnieku treniņiem pie profesionālā
trenera no Ukrainas, kas ieradies apmācīt boulinga spēles tehniku.
Nolemj:
3.3. pieteikt Latvijas dalību startam 11. Eiropas Nedzirdīgo boulinga čempionātam 2018. gadā
gan vīriešiem, gan sievietēm (atklāti balsojot par – 5, pret – 0, atturas - 0);
d) 4. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts kalnu riteņbraukšanā 2018. gada 5.-13.
maijā Anhee, Beļģija. Pirmais pieteikums līdz 2017. gada 05. jūnijam.
Nolemj:
3.4. nepieteikt Latvijas dalību 4. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam kalnu riteņbraukšanā 2018.
gada 5.-13. maijā, Anhee, Beļģijā (atklāti balsojot par – 5, pret – 0);
e) 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts futbolā U - 21 2018. g. 1. - 11. augustā
Stokholmā, Zviedrijā. Pirmā pieteikuma termiņš līdz 01.09.2017.
G.Beisons informē, ka Latvijā spēlētāji nodarbojas tikai ar futbolu telpās, bet diemžēl nespēlē
lielajā laukumā, un arī spēlētāju skaits nav pietiekošs, lai izveidotu komandu.
Nolemj:
3.5. nepieteikt Latvijas dalību 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam futbolā U - 21 2018. gada 1.11. augustā Stokholmā, Zviedrijā (atklāti balsojot par – 5, pret – 0).
4.§.
Dažādi jautājumi un informācijas
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a) Par vispārīgu nolikumu par sporta pasākumu organizēšanu un norisi Latvijas
Republikas teritorijā
I.Kraze informē par to, ka vispārīgais nolikums par pasākumu organizēšanu un norisi Latvijas
Republikas teritorijā ir novecojis un to nepieciešams pārstrādāt un veikt labojumus. Pašreizējais
nolikums pēdējoreiz apstiprināts 2005. gadā.
Nolemj:
4.1. izstrādāt nolikuma projektu jaunā redakcijā un nodot izskatīšanai Jaunajai Valdei;
b) Par peldētājas Zanes Embrektes startu 93. atklātajā Latvijas peldēšanas čempionātā
2017. g. 26. - 28. maijā Rīgā
I.Kraze informē par Zanes Embrektes dalību 93. atklātajā Latvijas peldēšanas čempionātā, kas
norisinājās 2017. g. 26. - 28. maijā Rīgā. Šajās sacensībās Zane startēja pamatdisciplīnās: 50m
distancē brīvajā stilā B finālā iegūstot 10. vietu ar rezultātu 27.27 sek., bet 100m distancē
brīvajā stilā A finālā sesto vietu - ar rezultātu 59.66. Papildus Zane peldēja arī 100m uz muguras,
uzrādot rezultātu 1:12.69. Viņa ne tikai startēja individuāli, bet arī palīdzēja savai komandai
“BJSS Rīdzene - Ziepniekalns” izcīnīt 2. vietu 4 x 200m brīvajā stilā sieviešu konkurencē. Tajā
čempionātā Artis Vazdiķis arī startēja pamatdisciplīnās 200m distancē brīvajā stilā, uzrādot
rezultātu 2:15.98, 100m brīvajā stilā - 1:00.86, bet 50m brīvajā stilā tika diskvalificēts.
Papildus informē, ka ir saņemta informācija par Rūdolfu Stupānu, kas informēja par saviem
rezultātiem peldēšanas sacensībās Zviedrijā. Viņa rezultāti ir labi, un R. Stupāns var startēt 23.
Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs.
Nolemj:
4.2. pieņemt informāciju zināšanai;
c) par treniņnometnēm boulingā, vieglatlētikā un peldēšanā.
V.Strazdiņš informē, ka, lai mūsu izlases sportisti labi gatavotos startam Olimpiādē, tika
nodrošinātas treniņnometnes vieglatlētiem Portugālē un Itālijā, peldētājiem - Kiprā, bet
boulinga spēlētāji treneres Karīnas Maslovas vadībā trenējās Rīgā, kā arī pie viestrenera no
Ukrainas.
Nolemj:
4.3. pieņemt informāciju zināšanai;
d) par NSB ”Liepava” Jaunās Valdes sastāvu, statūtu grozījumu un juridiskās adreses
maiņu.
V.Strazdiņš aicina G.Vazdiķi sniegt informāciju par notikušajām izmaiņām sporta klubā
“Liepava”. G.Vazdiķe ziņo, ka š.g. 12. martā notika NSB “Liepava” biedru sapulce, kurā tika
apstiprināta juridiskās adreses maiņa, statūtu grozījumi un arī Valdes sastāvs. Ir nomainīta
juridiskā adrese, NBS “Liepava” jaunā adrese ir 1905. gada ielā 35, Liepājā. Sapulcē tika balsots
par Statūtu grozījumiem. Jaunās Valdes sastāvā iekļauti sekojoši biedri: priekšsēdētāja Gunta
Vazdiķe, Omaris Jaunzemis, Ilze Jaunzeme, Ieva Beitika un Māris Jocis.
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Nolemj:
4.4. pieņemt informāciju zināšanai;
Citu jautājumu nav. Līdz ar to visi LNSF Valdes sēdes Darba kārtībā paredzētie jautājumi ir
izskatīti.
Valdes sēdes vadītājs V. STRAZDIŅŠ pasludina Valdes sēdi par slēgtu.
LNSF valdes 22.sēdi beidz 2017. gada 2. jūnijā plkst. 19.30.
Sēdes vadītājs LNSF prezidents

_______________________

V. STRAZDIŅŠ

Protokoliste –
LNSF valdes locekle

_______________________

I.KRAZE

