Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija”
Valdes
Sēdes protokols Nr. 22/2017(5)
Sēdes norise: 2017. gada 1. septembrī plkst. 12:15
Aktu zāle, LNS mītnes 2. stāvs, Rīga, Elvīras iela 19.
Sēdi vada Varis Strazdiņš

- LNSF prezidents

Sēdē piedalās:
Varis STRAZDIŅŠ

- prezidents

Raitis OZOLS

- viceprezidents

Guntars BEISONS

- valdes loceklis

Iveta KRAZE

- valdes locekle

Gunta VAZDIĶE

- 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) Psihologa lekciju izlases sportistiem 2017. gada 19. jūnijā, 5. un 11. jūlijā Rīgā;
b) LNSF biedru - sporta klubu vadītāja apspriedi 2017. gada 3. jūnijā Rīgā;
c) Atklāto LATVIJAS Nedzirdīgo čempionātu smilšu volejbolā 2017. gada 1.-2. jūlijā
Majoru pludmalē, Jūrmalā;
d) LNSF balvas divcīņu spiningošanā un kastingā 2017. gada 13. augustā Babītes
ezerā, Babītes novadā;
e) Par Latvijas dalību ICSD 46. kongresā 2017. gada 16.-18. jūlijā Samsunā, Turcijā;
f) Par Latvijas sportistu startu 23. Vasaras Nedzirdīgo Olimpiādē Samsunā, Turcijā.
3. Ielūgumu izskatīšana:
a) 8. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts badmintonā 2018. g. 21.-29. jūlijā un 1. Eiropas
Nedzirdīgo čempionāts badmintonā jauniešiem 2018. g. 21.-22. jūlijā Trenčīnā
(Trenčin), Slovākijā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 21.07.2017;
b) 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts Ninepin boulingā (klasiskā) 2018. g. 18.-23. jūnijā
pilsētā Ritzing, Austrijā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 31.08.2017.
c) 12. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts peldēšanā 2018. gada 2.-7. jūlijā Ļubļinā, Polijā.
Galīgā pieteikuma termiņš līdz 02.01.2018.
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4.
5.
6.
7.
8.

d) 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts telpu vieglatlētikā 2018. gada 22.-24. martā
Gomeļā, Baltkrievijā. Galīgā pieteikuma termiņš līdz 22.10.2017.
e) 1. EDSO / DCL futbola seminārs 2017. gada 6.-7. oktobrī Milānā, Itālijā. Pieteikuma
termiņš līdz 06.08.2017.
f) Delegāta apstiprināšana dalībai LSFP ārkārtas kopsapulcē 2017. g. 14. septembrī
Rīgā.
Par NSB “Liepava” dalību 2017 DIBF EuroCup turnīrā un DIBF biedru naudu.
Par RNŠDK “ŠaDa” priekšlikumu iekļaut minigolfa pasākumu 2018. gada kalendāra plānā.
Aicinājums LNSF kļūt par Starptautiskās Nedzirdīgo vieglatlētikas federācijas (IDAF)
biedru.
LNSF 2018. gada kalendāra plāna projekta apstiprināšana.
Dažādi jautājumi un informācija.

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 1. septembra 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 psihologa lekciju izlases sportistiem 2017. gada 19. jūnijā, 5. un 11. jūlijā Rīgā.

V. Strazdiņš sniedz informāciju, ka sadarbībā ar LNS Rehabilitācijas centru tika
organizētas psihologa lekcijas izlases sportistiem un treneriem, kuri gatavojās startēt 23. Vasaras
Olimpiādē. Lekcijas notika š.g. 19. jūnijā, 5. un 11. jūlijā LNS Rehabilitācijas centrā. Lekcijas
līdztekus sportistiem apmeklēja arī darbinieki. Tās bija interesantas un aizraujošas. Izlases
sportistiem pirms sacensībām arī turpmāk vajadzētu rīkot šādas lekcijas.
Nolemj:
2.1. pieņemt V. Strazdiņa atskaites ziņojumu zināšanai
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
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b)

Par LNSF biedru - klubu vadītāja apspriedi 2017. gada 3. jūnijā Rīgā.

V. Strazdiņš sniedz atskaites ziņojumu par LNSF biedru sporta klubu vadītāju apspriedi
š.g. 3. jūnijā LNS aktu zālē. Apspriedē piedalījās visu klubu vadītāji un biedri, izņemot Tālavas
Nedzirdīgo sporta kluba vadību. Darba kārtība bija sekojoša: Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo
sporta kluba festivāla organizēšanas iespējas Latvijā, sporta dzīves organizēšana Rīgā un jauniešu
sports.
Dalībnieki aktīvi iesaistījās apspriedēs, noritēja aktīvas un interesantas diskusijas.
„Liepavas” kluba vadība apsvēra iespēju organizēt sporta festivālu Ziemeļu-Baltijas mērogā.
Runājot par sporta dzīvi Rīgā, klubs “Nedzirdīgo boulings” organizē savas sacensības katru gadu
gan vietējā, gan Baltijas mērogā. Klubs “ŠaDa” ar Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un sporta
departamenta atbalstu organizē šaha, dambretes un minigolfa sacensības. Kluba “Liepava” un
kluba “ŠaDa” darbība balstās uz vietējo pašvaldības budžeta finansējumu.
Būtu vēlams visiem sporta klubiem šāda veida apspriedi organizētu reizi gadā
informācijas apmaiņai un pieredzes iegūšanai.
Nolemj:
2.2. pieņemt V. Strazdiņa atskaites ziņojumu zināšanai;
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
c)

Par atklāto Latvijas Nedzirdīgo čempionātu smilšu volejbolā 2017. gada 1.-2. jūlijā
majoru pludmalē, Jūrmalā.

V. Strazdiņš sniedz atskaites ziņojumu par atklātā Latvijas Nedzirdīgo smilšu volejbola
čempionāta organizēšanu Jūrmalā. Sacensības notika š.g. 1. un 2. jūlijā Majoru pludmalē,
Jūrmalā. Sacensībās piedalījās 2 dāmu un 8 kungu komandas no sporta klubiem – Nedzirdīgo
boulings, „Liepava”, individuāli spēlētāji no Latvijas un Igaunijas.
Pirmajā dienā notika kvalifikācijas spēles. Dalībniekus lozēšanas kārtā iedalīja divās
apakšgrupās, pēc kuru rezultātiem izveidoja izslēgšanas pārus – pirmais sacenšoties ar pēdējās
vietas ieguvēju 2 ar priekšpēdējās vietas ieguvēju utt. Otrajā dienā notika finālspēles, kurās cīņā
par čempiona titulu igauņu pāris uzvarēja Latvijas pāri ar rezultātu 2:0 (21:15; 21:14).
Par uzvarētājām sieviešu konkurencē kļuva komanda “Liepava”, kuras sastāvā spēlēja
Inta Beitika/Diāna Grenevica. Vīriešiem finālā triumfēja pāris no Igaunijas – Martin Sepp/JaanSulev Opik, bet duets “Liepava” Artūrs Beitiks/Dāvis Beitiks palika otrajā vietā.
Igaunijas pārstāvis ar mūsu sacensību vietu un to norisi bija apmierināts, un izteica vēlmi
sacensībās piedalīties arī nākamgad, cerot, ka tās būs atklātas.
Sacensību laikā izcēlās talantīgs spēlētājs Raitis Zvīdris. Viņam būtu labas iespējas startēt
Eiropas čempionātā smilšu volejbolā nākamgad.
Smilšu volejbola laukumi ir labā stāvoklī, atrodas Jūrmalas sporta servisa centra
paspārnē.
Diemžēl komandas dalībnieku bija maz. Vai turpmāk organizēt šāda mēroga sacensības?
Nolemj:
2.3. pieņemt V. Strazdiņa atskaites ziņojumu zināšanai;

4

2.4. apstiprināt nolikumu atklātajā Latvijas Nedzirdīgo čempionātā smilšu volejbolā 2018. gadā
bez izmaiņām;
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
d)

Par LNSF balvas divcīņu spiningošanā un kastingā 2017. gada 13. augustā Babītes
ezerā, Babītes novadā

Raitis Ozols sniedz atskaiti par LNSF balvas divcīņas norisi spiningošanā un kastingā.
Sacensības notika 2017. gada 13. augustā Babītes ezerā, Spuņciemā. Par labu laiku parūpējās
saulīte ar vēja brāzmām. Pulcējušies bija 24 dalībnieki no Rīgas, Valmieras un Latgales.
Pirms starta tiesnesis R. Ozols informēja makšķerniekus par sacensību nolikumu, un
septiņos no rīta, tika dots starts. Dalībnieki devās ezerā un tur pavadīja 7 stundas. Kopumā
spiningošana notika no pulksten 7.00 līdz 14.00. Krastā atgriezās 2 dalībnieki bez loma, bet
pārējie tika sagaidīti pēcpusdienā. Vislielākais loms bija Aleksandram Romanovam - 54cm gara
līdaka, viņam sekoja Vladimirs Koreņiks ar 51cm garu līdaku. Zivis tika nosvērtas, un tiesnesis
sarēķināja un salika punktus. Tam sekoja kastings uz sauszemes. Vislabāk šajā disciplīnā padevās
Elvim Kristapsonam, kas ieguva 66 punktus.
Par LNSF balvas divcīņā spiningošanā un kastingā uzvarētāju kļuva V. Koreņiks ar 104
punktiem, otro vietu ieguva Andris Žurakovskis un trešo – A. Romanovs.
R. Ozols sniedz informāciju par to, ka makšķerēšanas aktīvists Artūrs Vindačs ierosinājis
nākamgad šāda veida sacensības organizēt Latgales pusē, Nirzas ezerā. Ja sacensību
organizēšana Latgalē tomēr nebūs iespējama, tad tās organizēt Rīgas rajona apkārtnē.
Nolemj:
2.5. pieņemt R. Ozola ziņojumu zināšanai;
2.6. apstiprināt nolikumu LNSF balvas divcīņas spiningošanā un kastingā nolikumu 2018. gadā
bez izmaiņām;
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
e) Par Latvijas dalību ICSD 46. kongresā 2017. gada 16.-18. jūlijā Samsunā, Turcijā.
V. Strazdiņš sniedz atskaiti par Latvijas dalību ICSD 46. kongresā 2017. gada 16.-18. jūlijā
Samsunā, Turcijā. Pirms Olimpiskajām spēlēm Samsunā notika kārtējais ICSD kongress, kurā
Latviju pārstāvēju es kopā ar LNSF izpilddirektori Ivetu Krazi. Pirmajā dienā notika apspriede par
dažādiem sporta jautājumiem, diskusijas. Ieradās Starptautiskās Olimpiskās komitejas (IOC)
pārstāvis. Kongresā notika diskusija par dopinga ietekmi nedzirdīgo sportā. Līdz šim nav fiksēts
daudz gadījumu dopinga pielietošanas jomā. Diskutēja par dzirdes līmeni sportistiem, kuri
piedalās Olimpiskajās spēlēs. Dažas valstis uzskata, ka šis līmenis ir pārāk augsts. Piedalās
sportisti ar implantiem, kas vairāk izmanto verbālo runu, līdz ar ko zīmju valodas lietošana
sportistu vidū vērojama mazāk. Tika izteikts priekšlikums apspriest šo jautājumu plašāk. Kongress
uzņēma savā organizācijā 3 jaunas dalībvalstis: Etiopiju, Kosovu un Nepālu. ICSD tagad apvieno
112 dalībvalstis. Kongresā tika apspriests apsprieda jautājums par pirmajām Nedzirdīgo jauniešu
(14 – 19 gadu vecumā) sporta spēlēm. Tās piekrita rīkot Argentīna Buenosairesā 2019. gadā. Par
nākamo ICSD prezidentu atkārtoti ievēlēja Krievijas pārstāvi V. Ruhļedevu.
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Kongresa starplaikā notika neoficiālas sanāksmes Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sporta
federācijas vadītājiem. Sanāksmēs tika spriests par sporta festivāla organizēšanu turpmākā
nākotnē un par jauniešu piesaistīšanu sporta aktivitātēm un iekļaušanu vadības sastāvā. Īpašas
piekrišanas turpmākai sporta festivāla organizēšanai nebija. Tika nolemts sporta festivālu
organizēt klubu līmenī Latvijā.
Diskusijās Valdes locekļi uzdod jautājumus V. Strazdiņam un I. Krazei, uz kuriem tiek sniegtas
atbildes.
Nolemj:
2.7. pieņemt V. Strazdiņa ziņojumu zināšanai;
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
f) Par Latvijas sportistu startu 23. Vasaras Nedzirdīgo spēlēs (Summer
Deaflympics) 2017. gada 16.-18. jūlijā Samsunā, Turcijā.
V. Strazdiņš aicina Valdes locekļus novērtēt Latvijas sportistu startu 23.Nedzirdīgo Olimpiādē
Samsunā, Turcijā 2017. gadā.
Par sportiskajiem rezultātiem runājot, visveiksmīgākais un spēcīgākais no mūsējiem bija
Māris Grēniņš. Viņš ieguva zelta medaļu tāllēkšanā ar rezultātu 7,21 metrs. Sudraba medaļa tika
Ivanam Pakinam (7,17 metri), bet bronzas – Maksimam Kuļikovam (7,15 metri), abi no Krievijas.
Mūsu Sergejs Soklakovs aizlēca 6,44 metrus un ieņēma 11. vietu. M. Grēniņš piedalījās arī 110
metru barjerskrējienā, bet palika ceturtais aiz trim Krievijas sportistiem. Trīssoļlēkšanā viņam
šoreiz piektā vieta, bet S. Soklakovam sestā. Mūsu labākā peldētāja Zane Embrekte 50 metru
distancē brīvajā stilā finālā ierindojās ceturtajā vietā un tikai 0,06 sekundes atpalika no bronzas
medaļas ieguvējas. Zane 100 metros brīvajā stilā tika finālā un ieguva sesto vietu. Vēl viņai 11.
vieta 50 metros brasā, 13. vieta 50 metru peldējumā uz muguras un 17. vieta 50 metros
tauriņstilā. Peldēšanas sacensībās vīriešiem 50 metros brīvajā stilā 19. vietu ieguva Rūdolfs
Stupāns, 37. vietā Artis Vazdiķis. 50 metru peldējumā uz muguras R. Stupāns ieguva 23. vietu,
bet A. Vazdiķis – 28. 100 metru peldējumā uz muguras R. Stupānam 18. vieta, A. Vazdiķim – 20.
100 metros brīvajā stilā R. Stupānam 21. vieta, A. Vazdiķim – 37. Peldēšanā 50 metru distancē
tauriņstilā A. Vazdiķim 36. vieta, 200 metros brīvajā stilā R. Stupānam 16. vieta un A. Vazdiķim
25. vieta. 200 metru kompleksajā peldējumā R. Stupānam 15. vieta. Boulinga sacensībās
sievietēm 17. vietu vienspēlēs ieguva Līva Vaivade, bet dubultspēlēs kopā ar Anitu Valdmani –
septītā vieta. Abas piedalījās arī sacensībās trijiem, kur ieguva 20. vietu. Vīriešu vienspēlēs 56.
vieta Vladimiram Lagunovam, 65. – Mārim Dukuram, 85. – Sergejam Vorobjovam, 86. –
Guntaram Beisonam. Dubultspēlēs Lagunovs/Vorobjovs 42. vietā, Beisons/Dukurs 40. vietā.
Sacensībās trijiem Dukurs/Lagunovs/Vorobjovs 21. vietā. Sacensībās četriem piedalījās visi 4
mūsu vīrieši boulingisti un ieņēma 13. vietu.
Diskusijās Valdes locekļi pārrunāja un izvērtēja katra sporta veida sportistu sasniegumus un
rezultātus. Sievietēm boulingā rezultāti bija labi, bet vīriešiem ne. Jau kuro reizi arī citās
sacensībās Olimpiādē, Eiropas un Pasaules čempionātos sportisti ar rezultātiem neizcēlās. Kaut
gan sagatavošanās periodā parādīja labākus rezultātus.
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G. Beisons sniedz papildu informāciju par to, ka Nedzirdīgo Olimpiādes laikā boulingā komandai
bija atvēlēts pārlieku garš sacensību laiks – 9 stundas, kas spēlētājiem nav pieņemams, netika
ievēroti spēles noteikumi. Izpalika dinamiska spēle, spēles noritēja lēnā tempā.
Tika apspriests jautājums, ka olimpiādē mums nebija nodrošināts tulks, līdz ar ko radās
komunikācijas problēmas starp spēlētājiem un treneri, it sevišķi boulingā. Nākotnē vajadzētu
padomāt par tulka nodrošinājumu dalībai sacensībās.
Šogad olimpiādē boulinga izlases komandā strādāja trenere Karīna Maslova, kas labi vadīja
komandas darbu.
L. Kleina–Brūvere iepazīstina Valdes locekļus ar informāciju par izdevumiem Latvijas delegācijas
nodrošināšanai Deaflympics. Izdevumi sastāda – 46481,89 EUR.
Nolemj: (balsojums atsevišķs par katru punktu)
2.8. sportistu startu Nedzirdīgo Olimpiādē Samsunā novērtēt:
2.8.1. vieglatlētikā – labi (atklāti balsojot par – 5, pret – 0);
2.8.2. peldēšanā – labi (atklāti balsojot par – 5, pret – 0);
G. Beisons balsojumā nepiedalās.
2.8.3. Boulingā sievietēm – apmierinoši, vīriešiem – neapmierinoši
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0).
2.9. Izteikt pateicību par ieguldīto darbu, sagatavojot mūsu sportistus dalībai Nedzirdīgo
Olimpiādē un atbalstu Olimpiādes laikā, nodrošinot mūsu sportistu veiksmīgu startu 23. Vasaras
Nedzirdīgo Olimpiādē treneriem:
- Gaļinai Brokai,
- Andrejam Ostrovskim,
- Mārītei Lūsei,
- Dimitrijam Vinogradovam,
- Karīnai Maslovai.
Sēdes pārtraukums 13:45 – 14:40.
R. Ozols atstāj sēdi.
3.§
Ielūgumu izskatīšana
V. Strazdiņš aicina izskatīt saņemtos ielūgumus:
a) 8. Eiropas Nedzirdīgo badmintona čempionāts 2018. gada 21.–29. jūlijā un 1.
Eiropas Nedzirdīgo čempionāts boulingā jauniešiem 2018. g. 21.–22. jūlijā
Trenčīnā (Trenčin), Slovākijā. Pirmā pieteikuma termiņš līdz 21.07.2017.
Mūsu sportisti pašlaik nenodarbojas ar badmintonu, tāpēc nerekomendē pieteikšanos.
Nolemj:

7

3.1. nepieteikt Latvijas dalību 8. Eiropas Nedzirdīgo badmintona čempionātam un 1. Eiropas
Nedzirdīgo čempionātam badmintonā jauniešiem 2018. gadā Slovākijā
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0).
b) 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts Ninepin boulingā (klasiskā) 2018. g. 18.–23.
jūnijā pilsētā Ritzing, Austrijā. Pirmā pieteikuma termiņš līdz 31.08.2017.
G. Beisons informē, ka Latvijai ir mērķis piedalīties klasiskajā boulinga čempionātā Eiropas
čempionātā nākamgad. Mūsu sportisti nenodarbojas ar šī sporta veida disciplīnu.
Nolemj:
3.2. nepieteikt Latvijas dalību 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam Ninepin boulingā (klasiskā)
2018. gadā Austrijā (atklāti balsojot par – 4, pret – 0).
c) 12. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts peldēšanā 2018. gadā no 2. līdz 7. jūlijam
Ļubļinā, Polijā . Galīgā pieteikuma termiņš līdz 2018. g. 2. janvārim.
I.Kraze informē par situāciju peldēšanā, atzīmējot, ka ir peldētāji, kas turpina trenēties pēc
Vasaras Olimpiādes Samsunā. Nākamgad viņi būtu gatavi startēt Eiropas čempionātā.
Ierosina peldētāju komandā iekļaut jaunu peldētāju, kas trenējas Gaļinas Brokas vadībā. Eiropas
čempionāts notiks Polijā, arī finansiālie izdevumi nebūs lieli.
Nolemj:
3.3. pieteikt Latvijas dalību startam 12. Eiropas Nedzirdīgo peldēšanas čempionātā 2018. gadā
ar 2 vīriešiem un 2 sievietēm (ja papildus peldētāju apstiprinās trenere), 1 pārstāvi un 1 treneri
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0).
d) 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts telpu vieglatlētikā 2018. gadā no 22. līdz 24.
martam Gomeļā, Baltkrievijā. Galīgā pieteikuma termiņš līdz 2018. g. 22.
oktobrim.
L. Kleina-Brūvere informē par situāciju vieglatlētikā, atzīmējot, ka ir sportisti, kas trenējās aktīvi:
M. Grēniņš, S. Soklakovs, A. Ozols un P. Kalniņš. Tiek ieteikts nākamgad viņus pieteikt startam
Eiropas čempionātā.
Nolemj:
3.4. pieteikt Latvijas dalību startam 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionātā telpu vieglatlētikā 2018.
gadā 4 vīriešiem, 1 pārstāvim un 1 trenerim.
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0).
e) 1. EDSO/DCL futbola seminārs 2017. gadā no 6. līdz 7. oktobrim Milānā, Itālijā.
Pieteikuma termiņš līdz 2017. g. 6. augustam.
V. Strazdiņš informē, ka ielūgums tika nodots aktīvajam futbola entuziastam un trenerim
Andrejam Bogdanovam. Rekomendē A. Bogdanovam ņemt dalību minētajā seminārā ar
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nosacījumu, ka finansējumu par ceļa izdevumiem uz Milānu nodrošinās pats treneris, vai tas tiks
izdarīts ar pašvaldības atbalstu. Diemžēl LNSF šim mērķim finansējuma nav. Līdz šai dienai nav
saņemta atbilde no A. Bogdanova par vēlmi pieteikt savu dalību seminārā.
Nolemj:
3.5. nepieteikt Latvijas dalību 1. EDSO/DCL futbola semināram Milānā, Itālijā.
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0).
f) DIFA 2. kongress 2017. gada 29. novembrī Bangkokā, Taizemē. Delegātu
izvirzīšana DIFA kongresam un kandidatūras izvirzīšana DIFA Valdes amata
posteņiem. Termiņš līdz 2017. gada 25. oktobrim.
V. Strazdiņš informē, ka DIFA kongress notiks pirms 1. Pasaules Nedzirdīgo čempionāta telpu
futbolā U–18 š.g. 23. novembrī līdz 3. decembrim Bangkokā, Taizemē. Latvija nav pieteikta šim
pasākumam, un V. Strazdiņš iesaka nepieteikt Latvijas dalību DIFA 2. kongresam.
Nolemj:
3.6. nepieteikt Latvijas dalību DIFA 2. kongresam un neizvirzīt kandidatūru DIFA Valdes locekļa
amatam (atklāti balsojot par – 4, pret – 0).
g) Delegāta izvirzīšana dalībai LSFP ārkārtas kopsapulcē 2017. gada 14. septembrī
Rīgā. Termiņš līdz 2017. g. 12. septembrim.
Nolemj:
3.7. izvirzīt V. Strazdiņu par LNSF delegātu dalībai LSFP ārkārtas kopsapulcē š.g. 14. septembrī
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0).
Sēdes pārtraukums 16:30 – 18:00.
4.§
Par NSB “Liepava” dalību 2017 DIBF EuroCup turnīrā un DIBF biedra naudu.
G.Vazdiķe informē, ka komanda “Liepava” piedalīsies 2017 DIBF rīkotajā Euro Cup basketbola
turnīrā. Klubs apmaksā komandas “Liepava” dalības maksu 100 EUR apmērā. Papildus
nepieciešams samaksāt DIBF 2017. gada biedra naudu 100 USD. Lūdz atbalstu LNSF finansēt DIBF
biedra naudu 100 USD apmērā.
Nolemj:
4.1. atbalstīt DIBF biedra naudas samaksu 100 USD, maksājot no Valsts budžeta piešķirtās
naudas (atklāti balsojot par – 4, pret – 0).
5.§
Par RNŠDK “ŠaDa” priekšlikumu iekļaut mini golfa pasākumu LNSF 2018. gada kalendārā
plānā.
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I.Kraze informē, ka RNŠDK “ŠaDa” š.g. 27. augustā organizēja sava kluba sacensības mini golfā.
Sacensībām pieteicās daudz dalībnieku. Iesaka LNSF 2018. gada kalendāra plānā iekļaut mini
golfa sacensības.
G.Vazdiķe informē, ka šogad klubs “Liepava” 2 posmos organizēja mini golfa sacensības,
dalībnieku atsaucība bija liela.
Nolemj:
5.1. iekļaut mini golfa pasākumu LNSF 2018. gada kalendāra plānā
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0).
6.§
Aicinājums LNSF kļūt par starptautiskās Nedzirdīgo vieglatlētikas federācijas (IDAF) biedru
L. Kleina–Brūvere informē, ka Nedzirdīgo Olimpiādes laikā vieglatlētikas tehnisko pārstāvju
sanāksmē visām dalībvalstīm iesniegts aicinājums kļūt par Starptautiskās Nedzirdīgo
vieglatlētikas federācijas (turpmāk – IDAF) biedru. Tas jāizlemj LNSF Valdei.
Iepazīstina LNSF Valdes locekļus ar uzaicinājumu un kārtību, kādā var kļūt par IDAF biedru.
Diskusijās Valdes locekļi diskusijās apspriež šo jautājumu.
Nolemj:
6. 1. atbalstīt IDAF dibināšanu, bet pagaidām nepiekrīt uzaicinājumam kļūt par IDAF biedru, jo
trūkst informācijas par tās dibināšanu un Statūtiem.
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0).
7.§
2018. gada kalendāra plāna projekta apstiprināšana
I.Kraze informē, ka ir izstrādāts LNSF 2018. gada kalendāra plāna projekts, kurā iekļauts jauns
pasākums – LNSF balvas izcīņa minigolfā, bet nav iekļauts Latvijas čempionāts orientēšanas
vidējā distancē. Kopumā Latvijas mēroga pasākumu skaits mērāms ar 17. Papildus iekļauti
psiholoģijas un antidopinga semināri. 2018. gadā Eiropas mērogā notiks ļoti daudz pasākumu.
V. Strazdiņš izsaka savas bažas, vai 2018. gadā vietējā mērogā notiks sacensības basketbolā, telpu
futbolā un smilšu volejbolā, vai būs iespēja izveidot komandas. Šogad komanda „Tālava”
nepiedalīsies LNČ telpu futbolā. Drīzumā tiks uzzināts sporta kluba “Tālavas Nedzirdīgo sports”
liktenis: vai klubs turpinās darbību. „Tālavas” kopsapulce notiks 16. septembrī.
Diskusijās Valdes locekļi iesaka veikt starp visiem klubiem aptauju, vai tiks izveidota komanda,
kas piedalīsies LNČ telpu futbolā šogad?
Nolemj:
7.1. apstiprināt LNSF 2018. gada kalendāra plānu ar 17 vietējiem sporta pasākumiem
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0);
7.2. pieņemt zināšanai Latvijas iespējamo līdzdalību starptautiskajos pasākumos 2018. gadā
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0).
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8.§
Dažādi jautājumi un informācijas
a) Par LNSF prezidenta amatu.
V. Strazdiņš informē, ka jaunajā termiņā nekandidēs uz LNSF prezidenta amatu, kurā pavadījis
jau 22 gadus.
Nolemj:
8.1. 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 23. sēdi beidz 2017. gada 1. septembrī plkst. 19.15.
Sēdes vadītājs LNSF prezidents

_______________________

V. STRAZDIŅŠ

_______________________

I. KRAZE

Protokoliste –
LNSF valdes locekle

