Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija”
Valdes
Sēdes protokols Nr. 1/2017
Sēdes norise: 2017. gada 15. decembrī plkst. 16:15
LNSF birojs, LNS mītnes 2. stāvs, Rīga, Elvīras iela 19.
Sēdi vada Iveta Kraze

- LNSF prezidente

Sēdē piedalās:
Iveta Kraze
Gunta Vazdiķe
Raitis Ozols
Guntars Beisons
Armands Hildebrants

- prezidente
- viceprezidente
- valdes loceklis ( no 16:35)
- valdes loceklis
- valdes loceklis

Sēdi protokolē:
Gunta VAZDIĶE

viceprezidente
DARBA KĀRTĪBA:

1. Darba kārtības apstiprināšana.
2. Par Uzņēmumu reģistra lēmumu.
3. 2017. gada tāmes apstiprināšana ar izmaiņām.
4. Par organizatorisko darbu.
5. Atskaites ziņojums par LNSF balvas izcīņu orientēšanās telpās 2017. g. 3. decembrī Rīgā.
6. Ielūgumu izskatīšana:

a) 34. ICCD kongress Mančesterā, Anglijā 2018. g.13. jūlijā. Delegāta izvirzīšana
dalībai kongresā, kandidatūras izvirzīšana valdes amatam jaunajā termiņā 2018.2022. gadam, priekšlikumu izvirzīšana;
b) 18. ICCD šaha olimpiāde Mančesterā, Anglijā 2018. g. 6.–16. jūlijā;
c) 2018. Pasaules Nedzirdīgo handbola čempionāts 2018. g. 12.-22. jūlijā Caxias do
Sul, Brazīlijā.
d) Eiropas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā 2018. g. 12.-19. augustā Kijevā,
Ukrainā;
e) Starptautiskais Nedzirdīgo turnīrs telpu futbolā nedzirdīgajiem zēniem un
meitenēm vecumā līdz 17 gadiem 2018. g. 8.-14. jūlijā Prešovā, Slovākijas
Republikā.
7. Par Baltijas Nedzirdīgo sacensību vieglatlētikā organizēšanu Latvijā 2018. gadā un
dalības maksas noteikšana.
8. Grozījumi Latvijas Nedzirdīgo izlases sportistu atlases noteikumos.
9. Dalības maksas noteikšana 2018.–2021. gadam.
10. Nolikumu “Par starptautisko Nedzirdīgo sporta pasākumu un/ vai sacensību
organizēšanu Latvijā” un “Par LR Nedzirdīgo sporta pasākumu organizēšanu un norisi”
izstrāde un apstiprināšana.
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11. Kandidatūras izvirzīšana ICSD izsludinātajam konkursam uz tehniskā direktora

amatu galda tenisā un telpu futbolā nākamajam periodam no 2017-2021. gadam.
12. ICSD aicinājums piedalīties sieviešu komisijā un juridiskajā komitejā.
13. Dažādi jautājumi un informācija:
a) par pasākumu “Gada balva sportā 2017”;
b) par IZM izmaiņām naudas balvu piešķiršanā nākotnē;
c) par NSB “Liepava” dalību EuroCup 2017;
d) par NSB “Liepava” iesniegumu novusa sacensībām 2018. gadā;
e) par šaha pulksteņiem;
f) par inventarizāciju.
1.§
Darba kārtības apstiprināšana ar izmaiņām
I.Kraze atklāj sēdi un aicina Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas valdes (turpmāk – valde)
locekļus izteikties vai papildināt darba kārtības projektu.
G.Vazdiķe lūdz valdei atsaukt dienas kārtības 13. punktu par NSB “Liepava” iesniegumu par
novusa sacensību vietas nozīmēšanu Liepājā 2018. gadā, jo nav iesniegts oriģinālais iesniegums.
Nolemj:
1.1. izsvītrot 13. punktu par NSB “Liepava” novusa sacensību rīkošanu Liepājā 2018. gadā;
1.2. apstiprināt Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas valdes 2017. gada 15. decembra sēdes
darba kārtību
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0).
2.§
Par Uzņēmumu reģistra lēmumu
I.Kraze informē Valdes locekļus, ka ir veiksmīgi nokārtota dokumenta iesniegšanu Uzņēmumu
reģistrā par jaunās LNSF valdes sastāvu. Š.g. 13. decembrī saņemts lēmums pilnvarot Jauno
valdi. Lēmums stājas spēkā ar š.g. 13. decembri. Atgādina, ka LNSF statūtos 7. nodaļā 4. punktā
ir noteikts, ka LNSF prezidents un viceprezidents ir tiesīgi pārstāvēt LNSF atsevišķi, un pārējie
valdes locekļi LNSF tiesīgi pārstāvēt tikai kopīgi ar vienu valdes locekli.
Nolemj:
2.1. pieņemt zināšanai I. Krazes sniegto informāciju (atklāti balsojot par - 4, pret – 0).
Ieradās valdes loceklis Raitis Ozols, grāmatvede Liene Kleina-Brūvere un revidente Inguna
Krama.
3.§
2017. gada tāmes izmaiņas apstiprināšana
I.Kraze informē, ka LNSF biroja darba vajadzībām ir nepieciešams jauns portatīvais dators un
lūdz Valdei izmainīt 2017. gada Valsts budžeta tāmes pozīciju jaunā datora iegādei. Izmaiņas
2017. gada valsts budžeta tāmē ir saskaņotas ar Latvijas Paralimpiskās komitejas vadību.
Nolemj:
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3.1. apstiprināt budžeta tāmi ar izmaiņām (atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
4.§
Par organizatorisko darbu
I.Kraze iepazīstina esošo Valdi un sveic jauno valdes locekli Armandu Hildebrantu, uzsākot darbu
LNSF Valdē. Novēl jaunajai Valdei sekmīgu un aktīvu darbu jaunajā termiņā līdz 2021. gada
novembrim. Aicina apspriest LNSF turpmākās darbības organizatorisko darbu.
G. Vazdiķe izsaka priekšlikumu organizēt Valdes sēdi piektdienās, saistībā ar viņas dzīvesvietu
Liepājā un darba grafiku (strādā vakaros).
I.Kraze papildina, ka nepieciešamības gadījumā Valdes sēdi iespējams nozīmēt arī sestdienās
sakarā ar viņas aizņemtību studijās augstskolā piektdienās.
Nolemj:
4.1. pieņemt informāciju zināšanai (atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
Par Valdes sēdes protokolista pienākumu izpildi.
I.Kraze lūdz kādam no Valdes locekļiem uzņemties protokolista pienākumus. Ja kādam Valdes
loceklim, iepazīstoties ar protokolu, rodas iebildumi, tad neskaidro jautājumu atkārtoti izskata
nākamajā Valdes sēdē.
Nolemj:
4.2. pieņemt informāciju zināšanai (atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
Par paraksta tiesībām.
I.Kraze informē, ka saskaņā ar LNSF Statūtiem nepieciešams pilnvarot paraksta tiesības uz
oficiālajiem pieteikumiem saistībā ar Latvijas dalību starptautiskajos, pasaules un Eiropas
čempionātos, kongresos.
Nolemj:
4.3. apstiprināt paraksta tiesības uz oficiālajiem pieteikumiem prezidentei I.Krazei un valdes
loceklim R. Ozolam
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
I.Kraze informē par paraksta tiesībām uz bankas dokumentiem, rekomendējot paraksta tiesības
piešķirt prezidentei I.Krazei un grāmatvedei L. Kleinai-Brūverei.
Nolemj:
4.4.apstiprināt paraksta tiesības uz bankas dokumentiem prezidentei I.Krazei un grāmatvedei
L. Kleinai-Brūverei.
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
Par Valdes locekļu, revidenta un darbinieku ētikas kodeksu un kārtības noteikumiem
I.Kraze informē, ka Valdes locekļiem un darbiniekiem tiks nosūtīts kārtības kodekss pa e-pastu.
Nākamajā sēdē katram Valdes loceklim un darbiniekam vajadzēs ar parakstu apliecināt ētikas
kodeksa ievērošanu.
Nolemj:
4.5. pieņemt informāciju zināšanai (atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
Par Valdes locekļu pienākumiem, atbildības jomām
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I.Kraze informē, ka LNSF katru gadu organizē Latvijas Nedzirdīgo čempionātus un balvas izcīņas
dažādos sporta veidos, par ko pasākumu organizēšanu un norisi jāuzņemas Valdes locekļiem.
Aicina Valdes locekļus padomāt par savām spējām, zināšanām un atbildību uzņemt pasākuma
organizēšanu un vadīšanu kādā konkrētā sporta veidā.
Diskusijās Valdes locekļi apmainās ar informāciju par darbu iepriekšējā Valdē un savu pieredzi
sacensību organizēšanā konkrētos sporta veidos.
Nolemj:
4.6. apstiprināt Valdes locekļu un darbinieku kompetenču sadalījumu:
4.6.1. orientēšanās sports, riteņbraukšana un makšķerēšana – R. Ozols;
4.6.2. šautriņu mešana, šahs un smilšu volejbols – G. Vazdiķe;
4.6.3. boulings, telpu futbols, novuss un basketbols (pārstāvja palīgs) – G. Beisons;
4.6.4. dambrete, basketbols - A. Hildebrants;
4.6.5. peldēšana, mini golfs – I. Kraze;
4.6.6. vieglatlētika – L. Kleina-Brūvere.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
5.§
Atskaites ziņojums
I.Kraze aicina Valdes locekļus sava sporta veida atbildības jomā atskaitīties par sacensību norisi.
Aicina R.Ozolu sniegt atskaiti par LNSF balvas izcīņu orientēšanās telpās 2017. gada 3.
decembrī Rīgā.
R. Ozols sniedz atskaites ziņojumu par LNSF balvas izcīņas norisi orientēšanās telpās. Sacensības
norisinājās š.g. 3. decembrī “Latvijas telpu orientēšanās kausa” 6. posma sacensību ietvaros. Uz
sacensībām bija sanākušas 10 dāmas un 6 kungi. Telpu orientēšanās sacensības notika Latvijas
Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Rīgā. Šī sporta veida raksturīgākā
iezīme ir tā, ka no sportistiem tiek sagaidīta ātra domāšana, augstas koncentrēšanās spējas un
veiklība. Agrāk nedzirdīgie piedalījās telpu orientēšanās sacensībās aiz sava prieka un
entuziasma, bet šogad notika īstas sacensības, kurās starp nedzirdīgajiem dalībniekiem izvērsās
sīva konkurence un valdīja azarts.
Sieviešu konkurencē veiklākā un ātrākā dalībniece bija Māra Kursīte (NSB “Liepava”) ar
rez. 20:43, otrajā vietā I. Kraze no RNŠDK “ŠaDa” (rez. 23:48), bet trešajā – Ilona Ozola no SK
“Nedzirdīgo boulings” (rez. 34:09).
Vīriešu konkurencē uzvaras laurus plūca Andis Krams (NIK “Zaļā Paparde”) ar rez. 23:55,
kam sekoja Kristofers Kraze (RNŠDK “ŠaDa”), atpaliekot 23 sekundes (24:18). Trešo vietu ieguva
Aldis Strožs no NIK “Zaļā Paparde” ar rez. 26:37.
R. Ozols papildus informē, ka Raitis Rūrāns izstājās no sacensībām, jo, izteicis protestu
sakarā ar to, ka Andis Krams, nav ievērojis sacensību nolikumu, sacensību laikā lietojot dzirdes
aparātu. Diemžēl A. Rūrāns šo protestu izteicis tikai mutiski, neiesniedzot oficiālu protestu. Ja
tas būtu izdarīts, tad A. Krams tiktu diskvalificēts. Jāatzīmē, ka pēc aizrādījuma, A. Krams dzirdes
aparātu ir noņēmis.
Nolemj:
5.1. pieņemt R. Ozola atskaites ziņojumu zināšanai;
5.2. apstiprināt nolikumu LNSF balvas izcīņai orientēšanās telpās 2018. gadā bez izmaiņām.
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(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
6.§
Ielūgumu izskatīšana
I.Kraze aicina izskatīt saņemtos ielūgumus.
a) Ielūgums uz 34.ICCD kongresu Mančestrā, Anglijā 2018. g. 13. jūlijā. Delegāta
izvirzīšana dalībai kongresā, kandidatūras izvirzīšana valdes amatam jaunajā termiņā
2018.-2022. gadam. Pieteikuma termiņš līdz 2018. g. 13. februārim.
b) 18. ICCD šaha olimpiāde Mančestrā, Anglijā 2018. g.6 – 16. jūlijā. Pieteikuma termiņš
līdz 2018. g. 1. janvārim.
I.Kraze informē, ka ielūgums par dalību 18. ICCD šaha olimpiādē 2018. gadā tika izsūtīts kluba
“ŠaDa” biedriem un šahistei G. Vazdiķei, bet atbildes nav saņemtas. Tiek ieteikts Latvijas dalību
kongresam nepieteikt.
Nolemj:
6.1. nepieteikt Latvijas dalību 34. ICCD kongresā;
6.2.neizvirzīt kandidatūras ICCD Valdes amatiem 2018.- 2022. gadam;
6.3.neiesniegt priekšlikumus ICCD kongresam;
6.4.nepieteikt Latvijas dalību 18.ICCD šaha olimpiādei Mančestrā, Anglijā
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
c) Pasaules Nedzirdīgo handbola čempionāts 2018. g.12. -22. jūlijā Caxias do Sul,
Brazīlijā. Pirmā pieteikuma termiņš līdz 10.04.2018.
Nolemj:
6.5.nepieteikt Latvijas dalību 2018. gada Pasaules Nedzirdīgo handbola čempionātā Caxias do
Sul, Brazīlijā.
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
d) 4. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā 2018. g. 12.-19. augustā Kijevā,
Ukrainā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 15.12.2017.
I.Kraze lūdz G. Beisonam sniegt plašāku informāciju un precizēt par smilšu volejbola
spēlētājiem.
G. Beisons paskaidro, ka notikusi tikšanās ar smilšu volejbola spēlētāju Dāvi Beitiku un pārrunāti
jautājumi par iespējamo dalību Eiropas Nedzirdīgo čempionātā smilšu volejbolā 2018. gadā. D.
Beitiks ir regulāri trenējies un piedalījies dzirdīgo sacensībās. D. Beitika dzīves vieta ir Saldus,
kur ir iespējams nodarboties ar lielo volejbolu, bet reti, kad var spēlēt smilšu volejbolu. Galvenā
problēma ir tā, ka D. Beitikam nav pārinieka. Šī iemesla dēļ G. Beisons neiesaka viņu iekļaut
sacensības izlasē.
G. Vazdiķe papildina informāciju, ka ir parādījies D. Beitika pāra spēlētājs. Tas ir Kārlis
Valdmanis. Viņš ar D. Beitiku pēc Latvijas Nedzirdīgo čempionāta sacensībām bija vienojies par
kopīgiem treniņiem un piedalīšanos kādās sacensībās - turnīrā. Diemžēl finansiālu apstākļu dēļ
K. Valdmanis nevar atļauties segt sacensību dalības maksas un ar tām saistīto izdevumu
nodrošināšanu. Abi plāno, sākot ar š.g. 15. decembri startēt amatieru turnīra sacensībās.
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Diskusijās Valdes locekļi apsprieda spēlētāju līmeni.
Nolemj:
6.6. Nepieteikt Latvijas dalību Eiropas Nedzirdīgo čempionātā Kijevā, Ukrainā.
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
e) 26.Startautiskais Nedzirdīgo turnīrs telpu futbolā nedzirdīgajiem zēniem un meitenēm
vecumā līdz 17 gadiem 2018. g. 8.-14. jūlijā Prešovā, Slovākijas Republikā. Pieteikuma
termiņš līdz 15.03.2018.
Nolemj:
6.7. nepieteikt Latvijas dalību 26. Starptautiskajam Nedzirdīgo turnīram telpu futbolā
nedzirdīgajiem zēniem un meitenēm 2018. gadā Prešovā, Slovākijas Republikā.
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
7.§
Par Baltijas Nedzirdīgo sacensību vieglatlētikā organizēšanu Latvijā 2018. gadā un dalības
maksa noteikšanu
I.Kraze atgādina, ka nākamgad maijā Latvijai jāuzņemas organizēt Baltijas Nedzirdīgo sacensības
vieglatlētikā. Tika plānots šo pasākumu organizēt Jāna Daliņa stadionā Valmierā, bet patlaban
stadionā notiek rekonstrukcija, tādēļ meklējām citu vietu - Murjāņu sporta ģimnāzijas stadionu.
Varis Strazdiņš LNSF darba uzdevumā apskatīja Murjāņu sporta ģimnāzijas stadionu. Diemžēl
tas nebija labā stāvoklī. Meklējām citu stadionu Salaspilī, saņemot no Salaspils sporta nama
vadības pozitīvu atbildi un garantiju rezervēt stadionu Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas
sacensību rīkošanai 2018. gada 19. maijā.
I.Kraze lūdz noteikt dalības maksas apmēru. Par šo jautājumu L. Kleina-Brūvere iesaka, ka pēc
Igaunijas Nedzirdīgo sporta federācijas lūguma un savstarpējas vienošanās būtu vēlams
saglabāt dalības maksas lielumu tādu pašu kā 2017. gadā:
 bērniem un jauniešiem dalības maksa - 2.00 EUR;
 pieaugušajiem dalības maksa - 3.00 EUR.
Nolemj:
7.1. Pieņemt zināšanai I. Krazes informāciju;
7.2. Noteikt dalības maksu par piedalīšanos Baltijas Nedzirdīgo sacensībās vieglatlētikā Latvijā.
7.2.1. bērniem un jauniešiem – 2,00 EUR.
7.2.2. pieaugušiem – 3,00 EUR
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
8.§
Grozījumi Latvijas Nedzirdīgo izlases sportistu atlases noteikumos
I.Kraze aicina izteikt priekšlikumus LNSF izlases sportistu atlases noteikumu pārstrādei 2018.2021. gadam. Valde izsaka priekšlikumu nemainīt Latvijas Nedzirdīgo izlases sportistu atlases
noteikumus, izņemot kvalifikācijas normatīvus boulingā. Ieviest izmaiņas boulinga normatīvos.
G. Beisons piekrīt Valdes viedokļa priekšlikumam un iesaka boulinga kvalifikācijas normatīvu
projektu apspriest ar boulinga treneri K. Maslovu. Izlases trenere K. Maslova vēlas organizēt un
sagatavot nedzirdīgos boulinga izlases kandidātus un mudināt tos regulāri piedalīties treniņos,
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dzirdīgo sacensību turnīros, lai izvērstos savstarpēja spēcīga konkurence, un tiktu uzlaboti
boulinga spēlētāju reitingi.
I.Kraze norāda, ka nepieciešams ar boulinga treneri pārstrādāt kvalifikācijas normatīvus
boulingā.
Nolemj:
8.1.atlikt šī jautājuma izskatīšanu uz nākamo Valdes sēdi.
8.2 izstrādāt kvalifikācijas normatīvu boulingā līdz 2018. gada janvārim.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
Sēdes pārtraukums 19:10 – 19:45
9.§
Dalības maksas noteikšana 2018.- 2021. gadam
I.Kraze informē par nepieciešamību noteikt maksas apmēru par dalības maksu vietējās
sacensībās un LNSF biedru maksu jaunajā termiņā. Aicina diskutēt par maksas noteikšanu.
G. Beisons izsaka priekšlikumu paaugstināt dalības maksu sporta kluba biedriem3,00 EUR vietā
uz 5,00 EUR un sporta kluba komandai 30,00 EUR vietā uz 50,00 EUR. Dalībniekam un komandai,
kuri nesastāv sporta klubā un sacensībās piedalās kā individuāli dalībnieki vai komanda, dalības
maksu dubultot.
Diskusijās Valdes locekļi apsprieda dalības maksas un LNSF biedra maksas apmēru.
Nolemj: (balsojums atsevišķi)
8.1. apstiprināt LNSF maksas sekojošos apmēros, kas stāsies spēkā no 01.01.2018:
8.1.1. Sporta kluba dalībniekiem/ biedriem - 5,00 EUR (atklāti balsojot par - 5, pret – 0)
8.1.2. Individuāliem, pie sporta kluba nepiederošiem dalībniekiem - 10,00 EUR (atklāti balsojot
par - 5, pret – 0)
8.1.3. Sporta kluba/biedrības komandai – 50,00 EUR (atklāti balsojot par - 5, pret – 0)
8.1.4. Komandai, kurai nav sporta kluba/biedrības pārstāvniecības, - 75,00 EUR (atklāti balsojot
par - 4, pret – 1)
8.1.5. Protesta drošības nauda - 35,00 EUR (atklāti balsojot par - 5, pret – 0)
8.2. apstiprināt LNSF gada biedru maksu – 30,00 EUR/gadā laikā no 2018. - 2019. gadam;
8.2.1. noteikt biedru maksas samaksas termiņu līdz katra nākamā gada 1. martam. Ja pēc
noteiktā termiņa sporta klubs nav nokārtojis LNSF biedra naudu, tad sporta kluba sportists tiek
uzskatīts par individuāli startējošu un tiek piemērota attiecīga maksa kā privātam spēlētājam
vai komandai.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).

10.§
Nolikumu “Par starptautisko Nedzirdīgo sporta pasākumu un/vai sacensību organizēšanu
Latvijā” un “Par LR Nedzirdīgo sporta pasākumu organizēšanu un norisi” izstrāde un
apstiprināšana
I.Kraze informē, ka nolikumi par “Par starptautisko Nedzirdīgo sporta pasākumu un/vai
sacensību organizēšanu Latvijā” un “Par LR Nedzirdīgo sporta pasākumu organizēšanu un
norisi” ir novecojuši, un ir nepieciešams tos pārstrādāt.
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Nolemj:
10.1. Uzdot I.Krazei izstrādāt nolikumu projektus un kādā no nākamajām valdes sēdēm
iepazīstināt ar tiem Valdes locekļus.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
11.§
Kandidatūras izvirzīšana ICSD izsludinātajam konkursam uz tehniskā direktora amatu galda
tenisā un telpu futbolā nākamajam periodam no 2017.- 2021. gadam
I.Kraze ziņo, ka no ISCD ir saņemts aicinājums pieteikt kandidatūru tehniskā direktora amatam
galda tenisā un telpu futbolā laika periodā no2017.–2021. gadam.
Valdei nav priekšlikumu atbilstošas kandidatūras ISCD tehniskā amata konkursam galda tenisā
un telpu futbolā nākamajā termiņā izvirzīšanai.
Nolemj:
11.1. neizvirzīt kandidatūru ISCD tehniskā direktora amatam galda tenisā un telpu futbolā
2017.-2021. gadam (atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
12.§
ICSD aicinājums piedalīties sieviešu komisijā un juridiskajā komitejā
I.Kraze ziņo, ka no ISCD ir saņemts aicinājums piedalīties sieviešu komisijā un juridiskajā
komitejā. Šajā brīdī mums nav atbilstošu kandidatūru, ko varētu izvirzīt darbam sieviešu
komisijā un juridiskajā komitejā.
Nolemj:
12.1. neizvirzīt kandidatūras ICSD sieviešu komisijai un juridiskajai komitejai.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).

13.§
Dažādi jautājumi un informācijas
a) Par pasākumu “Gada balva sportā 2017’’
I.Kraze informē Valdes locekļus, ka 16. decembrī notiks LNSF pasākums “Latvijas Gada balva
nedzirdīgo sportā 2017”, kas norisināsies viesnīcas „NB” restorāna zālē.
b) Par IZM jaunām izmaiņām naudas balvas jautājumos
I.Kraze dara zināmu, ka šobrīd LNSF ir nonākusi grūtā situācijā sakarā ar to, ka Izglītības un
zinātnes ministrija izstrādājusi priekšlikumus ar jaunām izmaiņām par naudas balvu
piešķiršanu. Jaunās izmaiņas plāno anulēt naudas balvas nedzirdīgajiem sportistiem par
sasniegumiem Deaflympics, Pasaules un Eiropas čempionātos.
LNSF pārstāvis netika pieaicināts darba grupā pie projekta izstrādes. LNSF ir vērsusies pēc
palīdzības pie LR Valsts prezidenta, Latvijas Nacionālās sporta padomes locekļiem un
Tiesībsarga ar lūgumu uzklausīt LNSF viedokli.
Notiek diskusijas par to, vai LNSF būtu jāiestājas Latvijas Paralimpiskajā Komitejā, lai spētu
aizstāvēt nedzirdīgo sportu.
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c)

Par NSB “Liepava” komandas dalību EuroCup 2017

G. Vazdiķe sniedz informāciju par to, ka š.g. 21.-25. novembrī Lodzā, Polijā, notika Eiropas Kausa
izcīņa basketbolā “EuroCup 2017”, kurā piedalījās arī NSB “Liepava” vīriešu komanda, izcīnot
priekšpēdējo vietu. Sociālajā tīklā Facebook ir publicēti spēļu rezultāti.
d) Par šaha pulksteņiem
I.Kraze informē, ka daži LNSF piederošā inventārā šaha pulksteņi ir bojāti un tos nepieciešams
labot.
e) Par inventarizāciju
Laika trūkuma dēļ tiek pieņemts lēmums ar inventarizāciju saistīto jautājumu izskatīt nākamajā
valdes sēdē.
Citu jautājumu nav. Līdz ar to visi LNSF Valdes sēdes Darba kārtībā paredzētie jautājumi ir
izskatīti.
Valdes sēdes vadītāja I.Kraze pasludina Valdes sēdi par slēgtu.
LNSF valdes 25. sēdi beidz 2017. gada 15. decembrī plkst.21:15.
Sēdes vadītājs LNSF prezidente

________________________

I. KRAZE

Protokoliste –
LNSF viceprezidente

________________________

G. VAZDIĶE

