Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija”
Valdes
Sēdes protokols Nr. 7/2018
Sēdes norise: 2018. gada 26. oktobrī, 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
Armands Hildebrants
Guntars Beisons

- prezidente
- viceprezidente
- valdes loceklis (no plkst.16 40)
- valdes loceklis
- valdes loceklis

Sēdē pieaicinātās :
Liene Kleina – Brūvere

LNSF grāmatvede

Sēdi protokolē:
Gunta VAZDIĶE

- viceprezidente
DARBA KĀRTĪBA:

1.
2.

3.

Darba kārtības apstiprināšana.
Atskaites ziņojums:
a) par LNSF balvas izcīņu novusā 2018. gada 13. oktobrī Ķekavā;
b) par LNSF dalību sporta forumā “Finansējums sportā jeb cik maksā sports?” š.g. 26.
septembrī Rīgā;
c) par LNSF dalību LOK Ģenerālās asamblejas paplašinātā ārkārtas sesijā š.g. 28.
septembrī Rīgā;
d) par LNSF dalību Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas 19. kongresā š.g. 18.-19.
oktobrī Heraklijā, Krētas salā, Grieķijā.
Ielūgumu izskatīšana:
a) uz Starptautisko šaha un dambretes turnīru nedzirdīgajiem jauniešiem š.g. 30.
novembrī-2. decembrī Varšavā, Polijā;
b) uz 2. ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātu, 24. ICCD Eiropas atklāto
Nedzirdīgo čempionātu kluba komandām un 7. ICCD atklāto šaha turnīru
individuāli 2019. gada 15.-21. jūlijā Ļvovā, Ukrainā;
c) uz Pasaules Nedzirdīgo basketbola čempionātu 2019. gada 18.-27. jūlijā Ļubļinā,
Polijā;
d) uz Pasaules Nedzirdīgo džudo čempionātu 2020. gada 14.-19. aprīlī, Versaļā,
Francijā;
e) uz 14. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu galda tenisā 2019. gada 11.-17. aprīlī un 2.
Eiropas Nedzirdīgo čempionātu galda tenisā jauniešiem 2019. gada 8.-10. aprīlī
Albenā, Bulgārijā.
f) uz 10. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu vieglatlētikā 2019. gada 21.-28. jūlijā
Bočumā (Bochum), Vācijā;
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4.
5.

6.
7.
8.
9.

g) uz 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu maratonā 2019. gada 13. oktobrī Esenē,
Vācijā.
h) Pirmais pieteikuma termiņš uz 19. Ziemas Nedzirdīgo olimpiskajām spēlēm
Valtellinā-Valchiavenna, Itālijā.
ICSD nominācijas konkurss par 2018. gada labāko sportistu vīriešu un sieviešu
konkurencē pasaules mērogā.
Kandidatūras izvirzīšana Nedzirdīgo Volejbola čempionāta līgas prezidenta,
viceprezidenta, ģenerālsekretāra, grāmatveža un Valdes locekļa amatam jaunajā
termiņā no 2018.-2022. gadam.
Par Aļņa Kuļikova iesniegumu.
Par pasākuma “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2018” vērtēšanas nosacījumu un
konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Par ICSD jaunajām izmaksām sākot ar 2019. gada 1. janvāri.
Dažādi jautājumi un informācijas:
a) par LNSF pieteikumu 5. Eiropas Nedzirdīgo čempionāta organizēšanā
vieglatlētikā jauniešiem 2020. gadā Rīgā;
b) par ICSD vēstulēm;
c) par sadraudzības sacensību organizēšanas iespējām basketbolā un citos
sporta veidos ar Igaunijas sporta klubiem.

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. gada 26. oktobra sēdes
darba kārtību (atklāti balsojot par - 4, pret – 0).

2.§
Atskaites ziņojums
I.Kraze aicina Valdes locekļus sava sporta veida atbildības jomā atskaitīties par sacensību
norisi:
a) par LNSF balvas izcīņu novusā 2018. g. 13. oktobrī Ķekavā
G. Beisons sniedz atskaites ziņojumu par LNSF balvas izcīņas norisi novusā. Sacensības notika
š.g. 13. oktobrī Ķekavā, Ķekavas sporta centrā “Bultas”. Sacensībās piedalījās 14 vīrieši un 4
sievietes. Dubultspēlēs vīriešiem spēlēja 4 pāri un sieviešu grupā bija pieteicies mazs
dalībnieku skaits, un sieviešu pāriem nebija konkurences.
Vienspēlē vīriešu konkurencē uzvarēja Omaris Jaunzemis no sporta kluba “Liepava”, otrajā
vietā ierindojās Ainars Gilberts no sporta kluba “ ŠaDa”, bet trešajā vietā - Austris Nikiforovs
no sporta kluba “Liepava”. Sieviešu konkurencē uzvarēja Vija Liškovsa no sporta kluba “ŠaDa”,
otro vietu izcīnīja Kristīne Urtāne, bet trešo - Ilze Jaunzeme. Otrās un trešās vietas ieguvējas ir
Liepavas biedres. Dubultspēlēs vīriešiem uzvarēja O. Jaunzemis pārī ar A. Nikiforovu
(“Liepava”).
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Nolemj:
2.1. pieņemt G. Beisona atskaites ziņojumu zināšanai;
2.2. apstiprināt 2019. gada LNSF balvas izcīņas nolikumu novusā bez izmaiņām.
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0).
Ieradās valdes loceklis Raitis Ozols.
b) par LNSF dalību sporta forumā “Finansējums sportā jeb cik maksā sports?” š.g. 26.
septembrī Rīgā
L.Kleina-Brūvere informē par savu dalību forumā “Finansējums sportā jeb cik maksā sports?”
Forumā notika diskusijas par aktuālo sporta finansējuma jautājumu, par valsts, sponsoru
atbalstu, par valsts pasūtījumu sportā, privāto līdzekļu ieguldījumu augstu sasniegumu sportā
un tautas sporta kustības radīšanu, par izaicinājumiem jauniešu sportā Latvijas reģionos, par
izmaiņām ziedojumu likumdošanā, par ģimenes entuziasmu kā kapitālu ceļā uz augstiem
sasniegumiem, par nākotnes attīstību, kā finansēt sportisko izaugsmi, par sponsora atbalstu
un iespēju pārņemt Igaunijas pieredzi nodokļu sistēmā, kas tika atzīts par Latvijai nepiemērotu.
Forumā diskutēja valsts pārvaldes un sporta organizāciju pārstāvji, paši sportisti un viņu
ģimenes, eksperti.
Nodokļu reformas dēļ sports var zaudēt finansējumu. Finansējuma apjoms ir viens no Latvijas
sporta nozares aktuālākajiem un sāpīgākajiem jautājumiem. 2018. gada nodokļu reforma ir
būtiski samazinājusi ziedojumu apjomu sportam. Izmaiņas var novest pie tā, ka saruks
uzņēmumu skaits, kas vispār varēs un gribēs ziedot, tāpēc LOK un arī citi nozarē strādājošie
grib saglabāt iepriekšējo sistēmu, kas bijusi spēkā pēdējos 20 gadus un kura veiksmīgi
darbojusies un bijusi visiem saprotama.
Augstas klases sasniegumu sporta budžeta finansējuma apjoms 2018. gadā vēl nav atgriezies
2007. gada līmenī. Šogad valsts sporta budžets ir 51,4 miljoni eiro, no tiem 12,15 miljoni
attiecas uz augstas klases sasniegumu sporta finansēšanu. Lai risinātu augstas klases
sasniegumu sporta finansēšanas jautājumus, nepieciešama politiskā griba, nodrošinot
līdzvērtīgu un ne zemāku finansējuma apjomu nākamgad. Un saglabājas tendence – bez
ziedojumiem vai cita kompensējošā mehānisma neiztikt.
Galvenie finansējuma avoti Latvijā augstas klases sportam ir pašu sportistu un viņu ģimeņu
līdzekļi, pašvaldību sporta skolu un sporta klubu finansējums, individuālo sponsoru un
atbalstītāju ieguldījums, valsts budžeta līdzekļi, sporta organizāciju sponsoru un atbalstītāju
līdzekļi, SOK Olimpiskā solidaritāte un LOK, LSFP, LKSSA, Sporta veidu federācijas, Latvijas
Olimpiešu sociālais fonds (LOSF), Latvijas Olimpiskā vienība (LOV) un Latvijas Paralimpiskā
komiteja.
Nolemj:
2.3. pieņemt L. Kleinas-Brūveres atskaites ziņojumu zināšanai.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
c) par LNSF dalību LOK Ģenerālās asamblejas paplašinātās ārkārtas sesiju š.g. 28.
septembrī Rīgā
G. Vazdiķe sniedza atskaites ziņojumu par LNSF dalību LOK Ģenerālās asamblejas paplašinātā
ārkārtas sesijā, kas norisinājās š.g. 28. septembrī, AS “GASO” sporta kompleksā. Piedalījās ne
tikai LOK locekļi un Olimpisko sporta veidu federācijas, bet arī neolimpisko sporta veidu
pārstāvji, pašvaldību vadītāji, ministru prezidents M. Kučinskis, IZM ministrs K. Šadurskis, IZM
sporta departamenta direktors E. Severs un citas personas.
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Darba kārtībā bija iekļauti vairāki sporta nozarei svarīgi jautājumi: par valsts pārvaldības,
finanšu un infrastruktūras jomām, tika izskatīts veiksmīgas pārvaldības reformas piemērs, kā
tas tika paveikts Islandē, kā arī tika apspriests jautājums par sporta veidiem Latvijā.
Nolemj:
2.4. pieņemt G. Vazdiķes atskaites ziņojumu zināšanai.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
d) par LNSF dalību Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas 19. kongresā š.g. 18.-19.
oktobrī Heraklijā, Krētas salā, Grieķijā
I.Kraze sniedz atskaiti par dalību Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas (turpmāk tekstā –
EDSO) 19. kongresā, kas norisinājās š.g. 18.-19. Oktobrī Heraklijā (Heraklion), Krētas salā,
Grieķijā. Latviju kongresā pārstāvēja 2 delegātes – prezidente Iveta Kraze un viceprezidente
Gunta Vazdiķe.
Kongresu atklāja EDSO prezidents Bjorn Roine, kā arī ar savu klātbūtni pagodināja un
delegātus uzrunāja Krētas salas gubernators un Heraklijas pašvaldības sporta vadītājs. ICSD
prezidente Rebeka Adam (Rebecca Adam) videoziņojumā novēlēja veiksmīgu kongresa norisi
un izvirzīja 4 galvenos mērķus, kuri būtu jāīsteno ICSD darba gaitā:
1. Atjaunot ICSD sportistu komisiju, kas nodrošinās pārstāvjus citās ICSD komisijās, lai
ICSD lēmumu pieņemšanas procesā tiktu uzklausītas sportistu balsis;
2. Jāizveido stabils un nepārtraukts informācijas avots par Nedzirdīgo Olimpisko spēļu un
Pasaules nedzirdīgo čempionāta rīkotājiem, kas tiek apstiprināts vismaz četrus gadus
pirms katra pasākuma. Tas nodrošinās lielāku uzticību nedzirdīgajiem sportistiem un
biedriem, palīdzēs plānot un piesaistīt līdzekļus.
3. Jāuzlabo ICSD pārvaldība, izmantojot ICSD Reformu programmu un izveidojot
neatkarīgu ICSD ētikas un sūdzību izskatīšanas komisiju. Tas prasīs daudz laika un pūļu.
ICSD darbā savu iespēju robežās visiem aktīvi jāiesaistās.
4. Būtu nepieciešama lielāka ICSD lēmumu pārredzamība un regulārāka saziņa ar
sportistiem. Jo vairāk runājam viens ar otru un dalāmies ar savām idejām, panākumiem
un izaicinājumiem, jo labākus rezultātus varēsim sasniegt.
Nākamais dienas kārtības punkts bija iepazīšanās ar klātesošo dalībvalstu pārstāvjiem
un delegātiem. 43 EDSO biedrus kongresā pārstāvēja 60 delegāti no 33 dalībvalstīm.
Vienbalsīgā balsojumā EDSO sastāvā tika uzņemts jauns biedrs – Kosova. Tālākā kongresa gaitā
EDSO prezidents Bjorn Roine dalībniekiem sniedza Valdes atskaites un audita ziņojumu,
atskaiti par Eiropas Nedzirdīgo sporta pasākumiem – čempionātiem, semināriem un Valdes
sēdēm. Valdes loceklis Guido Zanecchia, kas veic arī grāmatveža pienākumus, sniedza finanšu
pārskatu par laika periodu no 2016. līdz 2018. gadam.
EUD izpilddirektors Marks Vītlijs (Mark Wheatley) dalījās ar informāciju par
programmas Erasmus+ projektu, kurā aicināja dalībvalstis padomāt par iespējām iegūt
finansējumu invalīdu sportam. Erasmus projekta apspriešanā delegāti piedalījās aktīvi un
daudz par to diskutēja. Tika atzīts, ka projektam ir gan savas priekšrocības, gan trūkumi.
Projekta izstrādei nepieciešams piesaistīt profesionālus cilvēkus.
Kongresā tika prezentēta grāmata ar nosaukumu “Nedzirdīgo Sporta kustība Eiropā”.
Grāmatas autors Urban Mesch uzstājās ar prezentāciju, vēstot, ka grāmatas sagatavošana
prasījusi daudz laika un pūļu, jo daudz vēsturisku materiālu par nedzirdīgo sporta kustību
Eiropā atrodas ASV arhīvā. Lai tiem piekļūtu, bija nepieciešama īpaša atļauja. Rezultātā tika
veiksmīgi uziets daudz noderīgu materiālu, kas tika izmantoti grāmatas tapšanā. Katrai Eiropas
valstu sporta federācijai un citiem goda viesiem EDSO vadītāji uzdāvināja pa grāmatai.
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Dienas noslēgumā notika neoficiāla Ziemeļu un Baltijas valstu sporta federācijas
(turpmāk – NBDSF) vadītāju sanāksme, lai apspriestu sekojošus jautājumus:
 Par NBDSF sacensību nolikumu jaunajā redakcijā. Darba grupas apstiprināšanu
nolikuma izstrādei.
 Iepazītos ar atskaiti par NBDSF sacensībām 2018. gadā (disku golfā Igaunijā,
orientēšanās sportā Zviedrijā);
 Par NBDSF apspriedi Tallinā, Igaunijā, 2019. gada 3.–5. maijā un sporta semināra
jauniešiem organizēšanu.
 Informācijas saņemšanu par NBDSF 2019. un 2020. gada sacensībām.
Pēc sanāksmes Heraklijas Domes ēkā delegātiem tika dota iespēja klātienē piedalīties
nākamā gada Eiropas Nedzirdīgo čempionāta futbolā turnīra grupu izlozē. Čempionāts futbolā
notiks Heraklijā 2019. gada 22. jūnijā līdz 6. jūlijam.
Kongresa otrā diena bija ļoti piesātināta. Iesākumā delegāti tika aicināti uzklausīt un
izvērtēt katras federācijas priekšlikumus EDSO darba uzlabošanai, konstitūcijas un vispārējo
noteikumu rediģēšanai. Vairāki priekšlikumi tika noraidīti un nodoti izskatīšanai Jaunajai
Valdei, kā arī apstiprināts sacensību kalendārs 2019.–2022. gadam.
Kongresa nobeigumā notika EDSO vadības vēlēšanas nākamajiem 4 gadiem. Prezidenta
postenim tika izvirzītas 2 kandidatūras. Viena no tām ir līdzšinējais EDSO prezidents Bjorn
Roine, kas paziņoja, ka nepretendēs uz prezidenta amatu uz jauno termiņu. Atlika viena
kandidatūra – Iosifs Stavrakakis (Iosif Stavrakakis) no Grieķijas. Ar vairāku balsu pārsvaru tika
pieņemts lēmums, ka nākamā termiņā EDSO vadīs Iosif Stavrakakis, par viceprezidentu tika
ievēlēts Guido Zanecchia (Itālija), kas jau darbojās iepriekšējā valdes sastāvā. Par
ģenerālsekretāru ievēlēts Filips Gerards (Philip Gerrard) no Lielbritānijas. Darbu valdē turpinās
Ota Pansk (Čehija), Niall Fearon (Īrija) un jaunais loceklis Jan Vanden Braembussche (Belģija).
Vēlēšanām sekoja 2016. un 2017. gada labāko sportistu apbalvošana.
Nākamais EDSO kongress notiks Kopenhāgenā, Dānijā, 2020. gada jūlijā, kur
norisināsies arī 12. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts handbolā.
Papildus I.Kraze informēja, ka EDSO kongresā tika izskatīts jautājums par Latvijas priekšlikumu,
lai EDSO vispārīgā noteikumā dalībai sacensībās, lai pierādītu savu identitāti, izlases sportistam
jāuzrāda personas dokuments – pase, nevis ID (Identitātes karte), kuru diemžēl balsojumā ar
balsu vairākumu noraidīja.
Nolemj:
2.5. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
3. §
Ielūgumu izskatīšana
I.Kraze aicina valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus.
a) Uz Starptautisko šaha un dambretes turnīru nedzirdīgajiem jauniešiem š.g. 30.
novembrī-2. decembrī Varšavā, Polijā.
I.Kraze informē, ka iespēja piedalīties turnīrā tika pārrunāta ar Valmieras Gaujas Krasta
vidusskolas sporta skolotāju Ligitu Vasiļevsku, noskaidrojot, vai ir skolēni, kuri nodarbojas ar
šahu un dambreti. Tika noskaidrots, ka šajā mācību gadā skolā darbu uzsācis jauns treneris,
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kas trenē bērnus šahā un dambretē. Izvērtējot situāciju, noskaidrojās, ka šobrīd bērni vēl nav
tik labi sagatavoti, lai piedalītos turnīrā.
Nolemj:
3.1. nepieteikt Latvijas dalību starptautiskajā turnīrā šahā un dambretē jauniešiem Polijā.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
b) Uz 2. ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātu, 24. ICCD Eiropas atklāto Nedzirdīgo
čempionātu kluba komandām un 7. ICCD atklāto šaha turnīru individuāliem
spēlētājiem 2019. gada 15.-21. jūlijā Ļvovā, Ukrainā.
I.Kraze informē, ka ICCD ģenerālsekretārs Ivans Kulakovs aicina Latvijas sportistus piedalīties
minētajās sacensībās, nodrošinot diviem dalībniekiem uzturēšanas izmaksas sacensību laikā.
Valdes locekļi apsprieda Ukrainas piedāvājumu un ieteica šaha spēlētājiem piedalīties 2019.
gada LNSF balvas izcīņā šahā, pirms tam izpildot kvalifikācijas normatīvus.
Nolemj:
3.2. pieteikt Latvijas dalību ICCD atklātajā šaha turnīrā ar 2 cilvēkiem.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
c) Uz Pasaules Nedzirdīgo basketbola čempionātu 2019. gada 18.-27. jūlijā Ļubļinā,
Polijā.
Nolemj:
3.3. nepieteikt Latvijas dalību Pasaules Nedzirdīgo basketbola čempionātam 2019. gadā.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
d) Uz Pasaules Nedzirdīgo džudo čempionātu 2020. gada 14.-19. aprīlī, Versaļā, Francijā.
Nolemj:
3.4. nepieteikt Latvijas dalību Pasaules Nedzirdīgo džudo čempionātam 2020. gadā.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
e) Uz 14.Eiropas Nedzirdīgo čempionātu galda tenisā 2019. gada 11.-17. aprīlī Albenā,
Bulgārijā.
Nolemj:
3.5. nepieteikt Latvijas dalību Eiropas Nedzirdīgo čempionātam galda tenisā 2019. gadā.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0)
f) Uz 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu galda tenisā jauniešiem 2019. gada 8.-10. aprīlī
Albenā, Bulgārijā.
Nolemj:
3.6. nepieteikt Latvijas dalību Eiropas Nedzirdīgo čempionātam galda tenisā jauniešiem.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
g) Uz 10. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu vieglatlētikā 2019. gada 21.-28. jūlijā Bočumā
(Bochum), Vācijā.
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L. Kleina-Brūvere, atbildīgā pārstāve vieglatlētikā, atgādina, ka uz minētajām sacensībām ir labi
sagatavojušies vieglatlēti Māris Grēniņš un Sergejs Soklakovs. Par jauniešiem – Arti Ozolu un
Pauli Kalniņu skaidrības vēl nav. Tiek lūgta iespēja atlikt ielūguma izskatīšanu uz kādu no
nākamajām Valdes sēdēm.
Nolemj:
3.7. atlikt ielūguma izskatīšanu uz 10.Eiropas Nedzirdīgo čempionātu vieglatlētikā 2019.
gadā.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
h) Uz 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu maratonā 2019. gada 13. oktobrī Esenē,
Vācijā.
Nolemj:
3.8. nepieteikt Latvijas dalību 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam maratonā 2019. gadā.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
i) Aicinājums uz 19. Ziemas Nedzirdīgo olimpiskajām spēlēm Valtellinā-Valchiavenna,
Itālijā, komandas sporta veidos (kērlingā un hokejā). Pieteikuma termiņš līdz 2018.
gada 11. decembrim.
Nolemj:
3.9. nepieteikt Latvijas dalību kērlingā un hokejā 19. Ziemas Nedzirdīgo olimpiskajām spēlēm
2019. gadā
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).

4.§
ICSD nominācijas konkurss par 2018. gada labāko sportistu vīriešu un sieviešu konkurencē
pasaules mērogā
I.Kraze informē, ka LNSF e-pastā saņemts aicinājums piedalīties ICSD konkursā un balsot kādu
sportistu un izvirzīt kādu kandidatūru nominācijai “2018. gada Labākais sportists vīriešu un
sieviešu konkurencē pasaules mērogā”.
Nolemj:
4.1.neizvirzīt kandidatūru nominācijai “ 2018. gada Labākais sportists vīriešu un sieviešu
konkurencē pasaules mērogā”
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).

5.§
Kandidatūras izvirzīšana Nedzirdīgo Volejbola čempionāta līgas prezidenta, viceprezidenta,
ģenerālsekretāra, grāmatveža un Valdes locekļa amatam jaunajā termiņā no 2018.- 2022.
gadam
I.Kraze ziņo, ka LNSF e-pastā saņemta vēstule no Nedzirdīgo Volejbola čempionu līgas (DVCL)
ar aicinājumu izvirzīt kandidatūru Nedzirdīgo Volejbola čempionāta līgas prezidenta,
viceprezidenta, ģenerālsekretāra, grāmatveža un Valdes locekļa amatam jaunajā termiņā no
2018.-2022. gadam.
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Nolemj:
5.1. neizvirzīt kandidatūru Nedzirdīgo Volejbola čempionāta līgas prezidenta, viceprezidenta,
ģenerālsekretāra, grāmatveža un Valdes locekļa amatam jaunajā termiņā no 2018.-2022.
gadam.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).

6.§
Par Aļņa Kuļikova iesniegumu
I.Kraze informē, ka sportists Alnis Kuļikovs griezies pie LNSF biroja ar lūgumu ļaut viņam startēt
2019. gada Eiropas Nedzirdīgo čempionātā un arī turpmāk citās sacensībās Lielbritānijas
izlases sastāvā. Iemesls ir sekojošs: būdams Latvijas pilsonis, A. Kuļikovs jau vairākus gadus
dzīvo un strādā Lielbritānijā, viņš ir saņēmis Lielbritānijas pilsoņa pasi.
Nolemj:
6.1. izslēgt Alni Kuļikovu no Latvijas izlases kandidātu sastāva un atļaut viņam turpmāk startēt
Lielbritānijas izlases sastāvā.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
7.§
Par pasākuma “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2018” vērtēšanas nosacījumu un
konkursa nolikuma apstiprināšanu
I.Kraze dara zināmu informāciju Valdes locekļiem, ka pasākums “Latvijas gada balva
Nedzirdīgo sportā 2018” notiks š.g. 15. decembrī viesnīcā “NB Hotel”, sākums plkst.16:00.
Aicina Valdes locekļus izvērtēt konkursa “Latvijas gada balva nedzirdīgo sportā 2018”
nolikuma kārtību un balsot par nolikumu apstiprināšanu.
A.Hildebrants izsaka priekšlikumu sporta klubiem un to biedriem piedalīties aptaujas portālā
www.visidati.lv,lai varētu piedalīties balsojumā par labākajiem sportistiem. Diskusijās Valdes
locekļi pārrunāja par A. Hildebranta priekšlikuma lietderību.
Nolemj: (balsojums atsevišķi)
7.1. apstiprināt konkursa „Latvijas gada balva nedzirdīgo sportā 2018” nolikumu;
7.1.1. „Labākais Nedzirdīgais Latvijas sportists 2018. gadā” balsojumā par 1.-3. vietas
ieguvējiem piedalās visi LNSF biedri - sporta klubu valde un biedri, kā arī LNSF Valdes locekļi.
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0).
7.1.2. „Labākais Nedzirdīgais Latvijas jaunais sportists 2018. gadā” (jaunieši, kas dzimuši līdz
1997. gada 31. decembrim un jaunāki) balsojumā piedalās visi LNSF biedri - sporta klubu valde,
biedri un LNSF Valdes locekļi.
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0).
7.1.3. nominācijā „Populārākais sporta veids 2018. gadā”, balsojumā piedalās visi LNSF biedri
- sporta kluba valde, biedri un LNSF Valdes locekļi.
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
7.1.4. nominācijā „Aktīvākais sporta klubs 2018. gadā” noteikt aktīvāko sporta klubu pēc triju
kritēriju punktu sistēmas (dalībnieku skaita daudzums pēc punktiem, kluba dalība, izcīnītās
vietas)
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0).
7.1.5. uz katru nomināciju var pretendēt tikai viens pretendents.
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7.1.6. piešķirt naudas balvu 150 EUR apmērā sporta klubam, kas ieguvis titulu „Aktīvākais
sporta klubs 2018”. To var izmantot sekojošiem mērķiem:
7.1.6.1. tikai kluba vajadzībām un/vai pasākumu organizēšanai Latvijā;
7.1.6.2. nav atļauts izlietot Latvijas Nedzirdīgo čempionāta un LNSF balvas izcīņas dalības
maksas segšanai, kā arī LNSF biedru maksai.
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0, atturas 0).
7.1.7. nominācijā „Aktīvākais Nedzirdīgais sportists 2018. gadā” pēc punktiem novērtē
aktīvāko nedzirdīgo dalībnieku, kurš aktīvi ņēmis dalību LNSF organizētajos sporta pasākumos.
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0).
7.2. nosūtīt visiem sporta klubiem aptaujas anketas un noteikt balsojuma termiņu līdz 2018.
gada 6. decembrim;
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0, atturas 0).

8.§
Par ICSD jaunajām izmaksām no 2019. gada
I.Kraze informē, ka e-pastā saņemta vēstule par ICSD par jauno maksājuma kārtību, sākot ar
2019. gada 1. janvāri. Valdes locekļi tiek iepazīstināti ar to un maksājumu veikšanas grafiku. Ir
palielinātas maksas par dalību starptautiskās sacensībās.
Nolemj:
8.1. pieņemt ICSD jaunās izmaksas kārtību zināšanai.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).

9.§
Dažādi jautājumi un informācijas:
a) Par LNSF pieteikumu uz 5. Eiropas Nedzirdīgo čempionāta organizēšanu vieglatlētikā
jauniešiem 2020. gadā Rīgā.
I.Kraze ziņo, ka LNSF ir iesniegusi Latvijas Nacionālajai sporta padomei nepieciešamos
dokumentus ar lūgumu finansiāli atbalstīt pasākuma “5.Eiropas Nedzirdīgo čempionāts
vieglatlētikā jauniešiem 2020. gadā Rīgā” organizēšanu.
b) Par ICSD vēstulēm.
I.Kraze informē, ka LNSF e-pastā regulāri tiek saņemtas jaunas aktualitātes video versijā no
ICSD vadības. Visas ICSD aktualitātes pārsūtītas Valdes locekļiem.
c) Par sadraudzības spēļu iespējām basketbolā un citiem sporta veidiem ar Igaunijas sporta
klubiem.
I.Kraze atgādina, ka šobrīd Latvijā ir problēmas ar mazo sporta kluba komandas skaitu, piem.,
basketbolā un telpu futbolā. Sakarā ar to tika pārrunāti jautājumi ar Igaunijas Nedzirdīgo
sporta federācijas vadību par sadraudzības spēļu iespējām starp Latviju un Igauniju
basketbolā un citiem komandu sporta veidiem, ņemot vērā Latvijas un Igaunijas apvienotās
basketbola līgas piemēru.
Diskusijās Valdes locekļi apsprieda šo jautājumu, pārrunāja par dalības maksas apmēru.
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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 6.sēdi beidz 2018. gada 26. oktobrī, plkst. 21:20.
Sēdes vadītājs LNSF prezidente

_______________________

I. KRAZE

Protokoliste –
LNSF viceprezidente

_______________________

G.VAZDIĶE

