
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes  
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Sēdes norise: 2018. gada 10. februārī plkst. 11:20 

Aktu zāle, LNS mītnes 2. stāvs, Rīga, Elvīras iela 19 

 

Sēdi vada: 

Iveta KRAZE - LNSF prezidente 

 

Sēdē piedalās: 

Iveta KRAZE - prezidente 

Gunta VAZDIĶE - viceprezidente 

Guntars BEISONS - valdes loceklis 

Raitis OZOLS - valdes loceklis 

Armands HILDEBRANTS - valdes loceklis 

 

Sēdē pieaicinātā: 

Liene KLEINA-BRŪVERE - LNSF grāmatvede 

 

Sēdi protokolē: 

Liene KLEINA-BRŪVERE - LNSF grāmatvede  

  

DARBA KĀRTĪBA 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 

2. Atskaites ziņojums par: 
a) pasākumu „Latvijas Gada balva nedzirdīgo sportā 2017” 2017. g. 16. decembrī Rīgā; 
b) LNSF balvas izcīņu 64 lauciņu dambretē 2018. g. 20. janvārī Rīgā; 
c) LNSF balvas izcīņu zemledus makšķerēšanā 2018. g. 3. februārī Brantu ezerā, 

Smiltenes novadā; 
d) Par LNSF dalību LPK izpildkomitejas sēdē 2018. gada 8. februārī Rīgā. 

3. Par Valsts budžeta līdzekļu sadali: 

 Latvijas Valsts meži ziedojumi; 

 Valsts budžeta dotācijas. 
4. Ielūgumu izskatīšana: 

a) Par boulinga izlases sastāva apstiprināšanu dalībai 11. Eiropas Nedzirdīgo boulinga 
čempionātā Minhenē, Vācijā; 

b) 10. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts volejbolā 2019. gadā pilsētā Cagliari, Sardīnijā, 
Itālijā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 01.02.2018.; 

c) 1. Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts disku golfā 2018. gada29. jūnijā – 1. 
jūlijā Korvemaa, Igaunijā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 21.01.2018.g. 

d) Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās sportā 2018. g. 14.-16. 
septembrī Perstorpā, Zviedrijā. 

e) 4. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts junioriem vieglatlētikā 2018. gada 29. jūnijā – 2. 
jūlijam Sofijā, Bulgārijā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 28.02.2018. 
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3. Grozījumi kvalifikācijas normatīvos boulingā. 

4. Par EDSO jaunu maksājumu kārtību un atjauninātiem vispārējiem notikumiem. 

5. Dažādi jautājumi un informācijas. 

- Par Valmieras skolas reorganizāciju un izmaiņām; 
- Par NSB „Liepava” iesniegumu novusa sacensībām 2018. gadā; 
- Par šaha pulksteņiem; 
- Par inventarizāciju; 
- Par LNSF telpām nākotnē; 
- Par LR IZM vēstuli par naudas balvas jautājumiem; 
- Par LPK atbildi par biedra iestāšanos; 
- Par RNŠDK „ŠaDa” Valdes sastāva izmaiņām; 
- Brīvprātīgie darbinieki. 

 

1.§. 

Darba kārtības apstiprināšana 
 

I.Kraze 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 2018. gada10. Februāra sēdes 

darba kārtību (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

2.§. 

Atskaites ziņojums 
 

I.Kraze aicina Valdes locekļus sava sporta veida atbildības jomā atskaitīties par sacensību un 

pasākumu norisi: 
 

a) Par pasākumu „Latvijas Gada balva nedzirdīgo sportā 2017” 2017. gada 16. decembrī Rīgā. 

I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par pasākumu „Latvijas Gada balva nedzirdīgo sportā 2017”, 
kura norise notika viesnīcas „NB Hotel” restorāna zālē 2017. gada 16. decembrī. Uz laureātu 
apbalvošanas ceremoniju tika ielūgti 38 cilvēki. Pasākums bija izdevies labi, patīkamā noskaņā, siltās 
un gaišās telpās.  

G. Vazdiķe ierosina savlaicīgi izvēlēties pasākuma organizatorus. G. Beisons ierosina padomāt 
par ielūgumiem sporta klubiem pēc godīguma principa.  
 

Nolemj: 

2.1. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai; 

2.2. turpināt saglabāt LNSF labāko sportistu apbalvošanas tradīciju.  

(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 

 

b) Par LNSF balvas izcīņu 64 lauciņu dambretē 2018. gada 20. janvārī Rīgā.  

I.Kraze sniedz atskaiti par sacensību norisi dambretē. Š.g. 20. janvārī LNS namā notika 
sacensības “LNSF balvas izcīņa 64 lauciņu dambretē 2018”, kurā piedalījās 8 kungi un 9 dāmas no 
diviem klubiem – RNŠDK “ŠaDa” un NSB “Liepava”.  
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Tika izspēlēts turnīrs ar apdomas laiku 30 minūtēs katram līdz partijas beigām divos apļos. 
Sacensības ilga sešas stundas. 

Vīriešu konkurencē uzvarēja Kārlis Pankratjevs  ar 12,5 punktiem, sieviešu konkurencē uzvaras 
laurus plūca pieckārtējā uzvarētāja Jekaterina Jasinska–Volkova ar 16 punktiem. Abi uzvarētāji ir 
Rīgas Nedzirdīgo šaha un dambretes kluba “ŠaDa” biedri. Jaunākais dalībnieks bija Kristofers Kraze.  

G. Vazdiķe informē, ka pasākuma norise bija labi organizēta, silta telpa, salīdzinājumā ar 
kultūras centra “Rītausma” telpām bija labs apgaismojums.  

I.Kraze informē par NVO telpu izmantošanas iespējām (NVO namā Ieriķu ielā 43A). Lai bez 
maksas izmantotu NVO telpas LNSF pasākumu organizēšanai, sacensībās nevar noteikt un iekasēt 
dalības maksu.  

Rīgas Šaha skolas telpas 20. janvārī bija aizņemtas, jo tajās notika dažādi turnīri. Rekomendē 
turpmāk Rīgas Šaha skolā rīkot LNSF sacensības, jo tajā sacensības tiek nodrošinātas ar tehniskiem 
aprīkojumiem, piem., elektriskiem šaha pulksteņiem.  

 

Nolemj: 

2.3. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai; 

2.4. apstiprināt nolikumu LNSF balvas izcīņai dambretē 2019. gadā bez izmaiņām.  

(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 

 

c) Par LNSF balvas izcīņu zemledus makšķerēšanā 2018. gada 3. februārī Smiltenes 

novadā, Brantu ezerā.  

R. Ozols sniedz atskaiti par sacensību norisi zemledus makšķerēšanā. Sacensības 

norisinājās skaistā ziemas rītā pie Brantu ezera, Smiltenes novadā. Bija sapulcējušies 17 bļitkotāji ar 

pilniem ekipējumiem.  

Sacensības notika divos posmos pa 3 stundām ar vienas stundas pārtraukumu un sadalītām 

zonām. Pirmajā posmā visiem veicās labi. Pienāca pārtraukums, un tika svērtas zivis, kam sekoja 

starts sacensību otrajam posmam. Sākās grūtības ar zivju ķeršanu. Pēc kopā pavadītām 7 stundām 

sacensības noslēdzās. Pēc lomu nosvēršanas un punktu saskaitīšanas tika noskaidroti rezultāti: 1. 

vieta – P. Rozītim ar 2 punktiem (2222 g asaru), 2. vieta – M. Strazdiņam ar 6 punktiem (624g), 

3.vieta – I. Meņģo ar 7 punktiem (689 g). 

Izsaka paldies Mārim Strazdiņam par ieteikto sacensību vietu – Brantu ezeru. 

I.Kraze informē, ka, lai varētu rīkot sacensības pie Brantu ezera, ir jāprasa sacensību rīkošanas 

atļauja pašvaldībai, jānodrošina civiltiesiskā apdrošināšana, saskaņošana ar ugunsdzēsības, 

glābšanas un medicīnas dienestu. LNSF sacensību norisi zemledus makšķerēšanā varēja vērot 

tiešraidē sociālajos tīklos - LNSF facebook lapā, ko sagatavoja R. Ozols.  
 

Nolemj: 

2.5. pieņemt R. Ozola atskaites ziņojumu zināšanai; 

2.6. apstiprināt nolikumu LNSF balvas izcīņai zemledus makšķerēšanā 2019. gadā bez izmaiņām. 

2.7. organizēt sacensības zemledus makšķerēšanā 2019. gadā tuvāk Rīgai, Baltezerā.  

(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 
 

d) Par LNSF dalību LPK izpildkomitejas sēdē 2018. gada 8. februārī Rīgā. 
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I.Kraze sniedz ziņojumu par LNSF dalību LPK izpildkomitejas sēdē, kas norisinājās š.g. 8. 

februārī Rīgas Domes telpās.  

Sēdē piedalījās pārstāvji no invalīdu sporta federācijām. LNSF pārstāvēja Iveta Kraze un Liene 

Kleina-Brūvere. 

Sanāksmi vadīja LPK prezidente D. Dadzīte. Dienas kārtībā tika apspriesta LPK finansējuma 

piešķiršana no Valsts budžeta programmas "Sports" apakšprogrammas 09.25.00 "Dotācija Latvijas 

Paralimpiskai komitejai pielāgotā sporta attīstībai" un LVM ziedojumu piešķiršana.  

Tika informēts par piešķirto līdzekļu sadales projektu 2018. gadam, notika debates, tika apspriesti 

2017. gada Budžeta administrēšanas jautājumi (federāciju atskaites un to atbilstība grāmatvedības 

prasībām). 

LPK prezidente D. Dadzīte īpašu uzmanību pievērsa jautājumam par naudas balvas piešķiršanu 

par augstiem sasniegumiem sportā. Naudas balva tiks piešķirta tikai olimpiskajiem sporta veidiem. 

Izcīnīta vieta un naudas balvas apmērs Nedzirdīgo spēlēs (Deaflympics) 1.vieta – 15000 EUR, 2. vieta 

– 10000 EUR, 3. vieta – 5000 EUR.  

D. Dadzīte atgādināja, ka federācijām ne tikai pēc sacensībām jāveic atskaite par sacensību 

norisi un dalībnieku sasniegtajiem rezultātiem, bet arī jāinformē par sacensībām, kurās pieteikušas 

dalību, dalībniekiem un to skaitu.  

LPK izpildkomitejas sanāksmē tika nolemts piešķirt Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijai 

finanšu līdzekļus 33 055 EUR apmērā no Valsts budžeta un 8000 EUR no ziedojuma “Latvijas Valsts 

meži”.  
 

Nolemj: 

2.8. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai. 

(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 

 

3.§. 
Par Valsts budžeta līdzekļu sadali 2018. gadā 

I.Kraze ziņo, ka 2018. gada 8. februārī Latvijas Paralimpiskās komitejas izpildkomitejas sēdē 

apstiprināja un nolēma piešķirt Nedzirdīgo sporta federācijai naudas līdzekļus 33 055 EUR apmērā 

no Valsts budžeta līdzekļiem un 8000 EUR no ziedojuma “Latvijas Valsts meži”.  

Grāmatvede ir izstrādājusi tāmes projektu. Aicina iepazīstināt Valdes locekļus ar izstrādāto tāmi no 

VB un ziedojuma piešķirtajiem līdzekļiem un izvirza balsošanai.  
 

Nolemj: 

3.1. apstiprināt tāmi no Valsts Budžeta un ziedojuma „Latvijas Valsts meži” piešķirtajiem līdzekļiem 

vietējo, starptautisko pasākumu un treniņnometnes nodrošināšanai. 

(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 

 
4.§. 

Ielūgumu izskatīšana 

I.Kraze aicina izskatīt saņemtos ielūgumus:  
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a) Par boulinga izlases sastāva apstiprināšanu dalībai 11. Eiropas Nedzirdīgo boulinga 
čempionātā Minhenē, Vācijā; 
 

I.Kraze informē, ka Valsts budžeta piešķirto līdzekļu izlietošanas tāmi vietējo un starptautisko 

pasākumu nodrošināšanai LNSF jau ir apstiprinājusi. Boulinga izlases sastāva nodrošināšanai ar 6 

cilvēkiem, tai skaitā treneri un pārstāvi, nepietiek finansējuma.  

G. Beisons informē, ka boulinga trenere Karīna Maslova ierosināja veidot Latvijas komandu dalībai 

Eiropas čempionātā. Plānots uz sacensībām Minhenē, Vācijā braukt ar mini busu, kurā ir 9 sēdvietas. 

I.Kraze informē, ka jāmēģina finanšu piesaistei meklēt atbalstu no dalībnieku dzīvesvietas 

pašvaldībām un Rīgas Domes. 
 

4.1. atlikt ielūguma izskatīšanu kādā no nākamajām valdes sēdēm 

(atklāti balsojot par – 5, pret – 0); 
 

b) Pirmais pieteikums dalībai 10. Eiropas Nedzirdīgo čempionātā volejbolā 2019. gadā 
Cagliari, Sardīnijā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 2018. gada 1. februārim. 

 

Nolemj: 

4.2. nepieteikt Latvijas dalību 10. Eiropas Nedzirdīgo čempionātā volejbolā 2019. gadā 

 (atklāti balsojot par – 5, pret – 0); 
 

b) Pirmais pieteikums dalībai 1. Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionātā disku golfā 

2018. gada 29. jūnijā – 1. jūlijā Korvemā, Igaunijā. Pieteikuma termiņš līdz 2018. gada 21. janvārim. 
 

Nolemj: 

4.3. nepieteikt Latvijas dalību 1. Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionātā disku golfā 2018. gada 

29. jūnijā–1. jūlijam Korvemā, Igaunijā. 

 (atklāti balsojot par – 5, pret – 0); 
 

 c) Pieteikums dalībai Ziemeļu un Baltijas valstu Nedzirdīgo čempionātam orientēšanās 

sportā 2018. gada 14.-16. septembrī Perstorpā, Zviedrijā. 

I.Kraze informē par Latvijas sportista iespēju piedalīties Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionātā 
orientēšanās sportā Perstorpā, Zviedrijā. Sacensības norisinās divās grupās - izlases un veterānu.  
 

Nolemj: 

4.4. nepieteikt Latvijas dalību Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionātam orientēšanās sportā 

2018. gada 14.–16. septembrī Perstorpā, Zviedrijā.  

(atklāti balsojot par – 5, pret – 0); 
 

d) Pirmais pieteikums dalībai 4. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam junioriem vieglatlētikā 

2018. gada 29. jūnijā – 2. jūlijam Sofijā, Bulgārijā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 2018. 

gada 28. februārim. 
 

L. Kleina-Brūvere informē, ka sacensībām ir gatavojušies 3 jaunieši, kuri regulāri piedalās dažādās 
vieglatlētikas sacensībās.  
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Nolemj: 
4.5. pieteikt pirmajā pieteikumā 4. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam junioriem vieglatlētikā 2018. 
gadā Latvijas dalību ar 2 sportistiem - Arti Ozolu un Pauli Kalniņu. 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0); 
 

5.§. 

Grozījumi kvalifikācijas normatīvos boulingā 

I.Kraze informē un iepazīstina Valdes locekļus ar pašreizējiem kvalifikācijas normatīviem. Vai tajos ir 

nepieciešami grozījumi? Informē, ka boulinga izlases trenere Karīna Maslova ir iepazīstināta ar 

boulinga normatīviem un tiem nepiekrīt, uzskatot, ka nepieciešams pārstrādāt un grozīt vecos 

kvalifikācijas normatīvus.  

I.Kraze rekomendē gala vārdu dot trenerim izlases spēlētāju sastāva nosaukšanai dalībai Eiropas un 

Pasaules mēroga sacensībās. 

I.Kraze iepazīstina ar K. Maslovas priekšlikumu - izstrādāt jaunu reitinga sistēmu, kuru veido dalība 

turnīros. Tie ir visi sporta kluba “Nedzirdīgo Boulings” organizētie turnīri, Latvijas Nedzirdīgo 

čempionāti un Latvijas Boulinga federācijas organizētie oficiālie turnīri. Gada laikā visi turnīru iegūtie 

vidējie rezultāti tiek summēti. Gadā izlases sastāva kandidātiem jānospēlē 60% no visu turnīru skaita. 

Lai kvalificētos Deaflympics, Pasaules un Eiropas mēroga sacensībām, sportistiem ir jābūt reitinga 

sarakstā:  

vīriešu konkurencē pirmajā sešiniekā un sieviešu - pirmajā četriniekā turnīros (A normatīvi). 

vīriešu konkurencē 7. - 12. vietā un sievietēm 5. - 8. vietā turnīros (B normatīvi). 

 

Nolemj: 
5.1. apstiprināt jaunus boulinga kvalifikācijas normatīvus ar reitinga sistēmu. 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0); 
 

6.§. 
Par EDSO jaunu maksājuma kārtību un atjauninātiem vispārējiem noteikumiem. 

I.Kraze sniedza informāciju Valdes locekļiem par EDSO jauno maksājuma kārtību un atjauninātiem 
vispārējiem noteikumiem.  

Nolemj: 
6.1. pieņemt I. Krazes informāciju zināšanai. 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 
 

7.§. 
Dažādi jautājumi un informācijas 

 

a) atskaite par inventarizāciju un inventāra norakstīšanu un papildināšanu 

L. Kleina-Brūvere iepazīstina Valdes locekļus ar ziņojumu par inventarizācijas veikšanas rezultātiem. 
Inventarizācijas rezultātā tika uzskaitīts inventārs un pamatlīdzekļi uz šo brīdi.  
 

Nolemj: 
7.1. norakstīt: 

1. sporta kostīmu; 
2. datora programmu „Microsoft OFFICE Home and BUSINESS 2013”; 
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3. datora programmu „Tildes birojs 2014”; 
4. portatīvo datoru „Lenovo”; 
5. iebūvēto sienas skapi 2 gab.; 
6. portatīvo datoru „Samsung”; 
7. sistēmas bloku 1 gab; 
8. planšetdatoru Samsung T520 Galaxy Pro 10.1. 

7.2. papildināt: 
1. portatīvo datoru ASUS VivoBook; 
2. ārējo disku Transcend 2Tb Store Jet (USB); 
3. datorprogrammu Office Home and Business 2016; 
4. datorprogrammu Tildes Birojs 2016; 
5. datorprogrammu Kaspersky Anti-Virus 2018. 

(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 
 

L.Kleina-Brūvere informē, ka ir nepieciešams izvirzīt 2 cilvēkus inventarizācijas komisijai, kurai būs 
jāveic LNSF līdzekļu inventarizācija.  
 
Nolemj: 
7.3. izvirzīt Raiti Ozolu un Armandu Hildebrantu inventarizācijas komisijas sastāvā 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0); 
 
b) par NSB „Liepava” iesniegumu novusa sacensībām 2018. gadā 

 

G. Vazdiķe NSB “Liepava” vārdā izsaka priekšlikumu mainīt LNSF balvas izcīņas novusā 
programmu. Līdz šim sacensību programmā novusā ir bijušas vienspēles vīriešiem, vienspēles 
sievietēm un jauktās dubultspēles (komandu veido no viena kluba). Vadoties pēc NSB „Liepava” 
iesnieguma, lūdz veikt izmaiņas sacensību programmā LNSF balvas izcīņā novusā - jaukto 
dubultspēļu vietā organizēt pāru dubultspēles.  

I.Kraze informē par novusa telpu nomas iespējām Ķekavā vai Tukumā un lūgt pašvaldības 
atbalstīt ar balvu iegādi.  
 
Nolemj: 
7.4. apstiprināt izmaiņas LNSF balvas izcīņai novusā sacensību programmā – vienspēles vīriešiem 
un sievietēm un dubultspēles pa pāriem. 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 

 

c) par Valmieras skolas reorganizāciju un izmaiņām 
 

I.Kraze informē, ka Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā sagaidāmas pārmaiņas. 
Apvienojot Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru (VVBIVS-AC) un 
Valmieras pilsētas speciālo pirmsskolas izglītības iestādi “Bitīte” (SPII “Bitīte”), Valmierā ir izveidota 
jauna speciālās izglītības iestāde ar nosaukumu „Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības 
centrs”. Valmieras pašvaldības deputāti par jaunizveidotās speciālās izglītības iestādes direktori 
apstiprinājuši Ivetu Kļaviņu.  

 

d) par šaha pulksteņiem 
 

I.Kraze informē par LNSF šaha pulksteņiem. Seši pulksteņi ir nokalpojuši vairākus gadus, un tiem ir 
konstatēti bojājumi. Varis Strazdiņš tos nodeva remontā, un četri ir salaboti un ir darba kārtībā, bet 
divi - nederīgi darbam un tos ir nepieciešams norakstīt.   
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Nolemj: 
7.5. norakstīt 2 šaha pulksteņus (atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 
 
e) par LNSF telpām nākotnē 
 

I.Kraze informē par LNSF telpu nākotnē. LNSF telpu izīrēt Elvīras ielā 19 varēs līdz šī gada 31. 
decembrim. Nākamo 5 gadu laikā Latvijas Nedzirdīgo Savienība ēkā nedrīkst izīrēt un ļaut pārvaldīt 
telpas citām organizācijām, firmām. LNS piedāvā LNSF telpu izīrēt kultūras centrā „Rītausma” 
Kandavas ielā 27.  

R. Ozols informē, ka jau tagad nepieciešams laicīgi meklēt jaunu LNSF telpu ar ērtībām 
(siltums, gaisma, interneta sakari, noliktava, tulki tuvumu). Jākonsultējas ar LNS Nekustamā 
īpašuma vadītāju par telpas maiņas piedāvājumiem.  

 
f) Par LR IZM vēstuli par naudas balvas jautājumiem; 

I.Kraze informē un iepazīstina Valdes locekļus ar IZM atbildes vēstuli par naudas balvas 
jautājumiem.  
 

g) Par LPK atbildi par biedra iestāšanos. 

I.Kraze iepazīstina Valdes locekļus ar Latvijas Paralimpiskās vēstules saturu ar jautājumu par 
LPK biedra iestāšanos. Pēc LPK atbildes, ka mūsu organizācija ir atsevišķa atzītā federācija, kas ir 
Latvijas Paralimpiskās komitejas Sadarbības organizācija. Mums nav jāstājas kā biedram Latvijas 
Paralimpiskā komitejā, jo nedzirdīgo sportam nav nekādas saistības ar paralimpisko sportu. 
 
h) Par RNŠDK „ŠaDa” Valdes sastāva izmaiņām. 

I.Kraze informē par RNŠDK „ŠaDa” Valdes sastāva izmaiņām. I. Kraze paliek un turpina strādāt 
valdes priekšsēdētāja amatā. Jaunajā valdē darbojas Armands Hildebrants, Aivars Priedītis, Liena 
Čerepko un Agnese Brīniņa. Revidente – Vita Kamare.  

 
i) par brīvprātīgā sportista līgumu. 

I.Kraze informē par to, ka ar izlases sportisti jānoslēdz brīvprātīgā sportista līgumu, tāpat ar 
treneri - brīvprātīgā trenera līgumu. Pēc līguma noslēgšanas sportists apņemas piedalīties un startēt 
kādās sacensībās ārpus Latvijas robežas, ievērojot līguma vispārīgos noteikumos. Līguma laušanas 
gadījumā sportistam pilnā mērā ir jāatmaksā visi ar to saistītie izdevumi, kurā sportistam dalības un 
uzturēšanas izdevumus nodrošināja federācija.  

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 2. sēdi beidz 2018. gada 10. februārī plkst. 15:29. 
 

Sēdes vadītāja - 

LNSF prezidente  _______________________  I. KRAZE 

 

Protokoliste –  

LNSF grāmatvede  _______________________  L. KLEINA-BRŪVERE 


