Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija”
Valdes
Sēdes protokols Nr. 24/2017(7)
Sēdes norise: 2017. gada 17. novembrī plkst. 13:15
LNSF birojs, 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 (no 13:35)
- valdes locekle

Sēdi protokolē:
Gunta VAZDIĶE

- LNSF valdes locekle
DARBA KĀRTĪBA:

1. Darba kārtības apstiprināšana.
2. Atskaites ziņojums par:
a) LNSF balvas izcīņu novusā 2017. gada 21. oktobrī Tukumā;
b) Latvijas Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā vīriešiem 2017. gada 11.–12. novembrī
Spuņciemā, Babītes novadā.
3. Par sportista Māra Grēniņa izvirzīšanu valsts apbalvojumam.
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 17. novembra
sēdes darba kārtību (atklāti balsojot par - 4, pret – 0).
2.§
Atskaites ziņojums
V. Strazdiņš aicina Valdes locekļus sava sporta veida atbildības jomā atskaitīties par sacensību
norisi:
a) Par LNSF balvas izcīņu novusā 2017. gada 21. oktobrī Tukumā.
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G. Beisons sniedz atskaites ziņojumu par LNSF balvas izcīņas sacensībām novusā. Sacensības
notika š.g. 21. oktobrī Tukuma novusa klubā ’’ Tukums’’. Piedalījās 8 sievietes un 12 vīrieši no
sekojošiem klubiem: SK “Tālavas NS”, RNŠDK “ŠaDa”, NSB “Liepava” un SK “Nedzirdīgo
boulings’’. Vienspēles notika pēc Šveices sistēmas 7 kārtās, bet jauktās dubultspēles - 4 kārtās.
Sacensības ilga līdz plkst. 20:30.
Sieviešu konkurencē uzvarēja Jekatrina Jaskina–Volkova (ŠaDa), vīriešu konkurencē –
O.Jaunzemis (‘’Liepava’’), bet jauktajās dubultspēlēs uzvarēja Jolanta Znotiņa un Aivars
Kronbergs (‘’ŠaDa’’).
Pēc sacensību beigām novusa spēlētāji izteica vēlmi jaukto dubultspēļu vietā rīkot
dubultspēles pāriem (sieviešu un vīriešu grupā), jo sacensībās piedalījās vairāki sportisti. O.
Jaunzemis izsaka priekšlikumu nākamās sacensībās 2018. gadā organizēt Liepājā.
V. Strazdiņš informē, ka 2009. gadā Liepājā, Olimpiskā centra cokolstāvā, tika organizētas
sacensības LNSF balvas izcīņā novusā. Nebija iespējas meklēt dzirdīgu profesionālu tiesnesi no
malas, nebija nodrošinātas novusa kijas. Rekomendē novusa sacensības rīkot Rīgas apkārtnē,
piemēram, Ķekavas sporta centrā vai Tukumā, kur ir nodrošināti labi apstākļi sacensību
rīkošanai un var piesaistīt profesionālus tiesnešus.
Nolemj:
2.1. pieņemt G. Beisona atskaites ziņojumu zināšanai;
2.2. izmainīt novusa sacensību nolikumu ar sacensību programmu - vienspēlēs un dubultspēlēs
katrā konkurencē, ja iesniegumu iesniegs NSB “Liepava”;
2.3. rīkot 2018. gada LNSF novusa sacensības Liepājā, ja tiks saņemts iesniegums no NSB
“Liepava”, ka tā uzņemas atbildību par pasākuma organizēšanu.
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
Sēdē ieradās Iveta Kraze.
b) Par Latvijas Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā 2017. gada 11.-12. novembrī
Spuņciemā, Babītes novadā.
G. Beisons sniedz atskaiti par Latvijas Nedzirdīgo čempionāta norisi telpu futbolā vīriešiem.
Latvijas Nedzirdīgo čempionāta norisinājās 2017. gada 11.-12. novembrī, Spuņciema sporta
hallē ”Pīlādzīši” Babītes novadā. Piedalījās 3 komandas: “Latgale-1”, “Latgale-2” un SK
“Liepava”. Sacensības risinājās pēc riņķa sistēmas. Par čempionu kļuva “Latgale-1” komanda,
otro vietu izcīnīja “Liepava”, bet trešajā ierindojās “Latgale-2” komanda. Titulu cīņā par
vērtīgāko spēlētāju un arī rezultatīvāko vārtu guvēju uzvarēja Artūrs Vinogradovs no komandas
“Latgale-1”.
G. Beisons izsaka neapmierinātību par komandas“Liepava’’ spēlētāja Artūra Beitika attieksmi
pret disciplīnu un sacensību nolikuma neievērošanu. A. Beitikam nebija atbilstošas krāsas
futbola zeķes (baltas), kaut gan visai komandai tās bija sarkanā krāsā. Runājot par spēlētāju
meistarības līmeni, jāsaka, ka diemžēl futbola komandām tas ir vājš. Pēc saņemtās informācijas
latgalieši trenējas zāles futbolā vienu reizi nedēļā.
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Notiek diskusijas par A. Beitika pārkāpumiem.
Pēc sacensību noslēguma daži spēlētāji izsaka priekšlikumu uz nākamajām sacensībām izveidot
jaunu balvu “Vērtīgākais vārtsargs”.
Diskusijās valdes locekļi neredz pamatotu iemeslu izveidot jaunu balvu “Vērtīgākais vārtsargs’’,
jo ir mazs komandu skaits.
V. Strazdiņš papildina, ka kopā ar Latgales komandas treneri Andreju Bogdanovu bija devušies
uz tikšanos ar Rēzeknes novada sporta dzīves vadību. Tika pārrunātas iespējas par finansiālā
atbalsta sniegšanu zāles futbola čempionāta organizēšanai Rēzeknē 2018. gadā.
Nolemj:
2.4. pieņemt G. Beisona atskaites ziņojumu zināšanai;
2.5. apstiprināt nolikumu Latvijas Nedzirdīgo čempionātā telpu futbolā 2018. gadā bez
izmaiņām
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
3.§
Par sportista Māra Grēniņa izvirzīšanu valsts apbalvojumam
V. Strazdiņš sniedz informāciju, ka paralimpietei Diānai Dadzītei tika piešķirts valsts
apbalvojumu - Triju Zvaigžņu ordenis. Aicina valdes locekļus padomāt un diskutēt par
ierosinājumu nedzirdīgo daudzkārtējo olimpieti M. Grēniņu izvirzīt šim apbalvojumam.
Izvērtās diskusijas par M. Grēniņa ieguldījumu nedzirdīgo sportā, īpaši vieglatlētikā.
Nolemj:
3.1. Izvirzīt M.Grēniņa kandidatūru valsts apbalvojumam.
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
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 24. sēdi beidz 2017. gada 17. novembrī plkst. 14.40.
Sēdes vadītājs LNSF prezidents

________________________

V. STRAZDIŅŠ

Protokoliste –
LNSF valdes locekle

________________________

G.VAZDIĶE

