Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija”
Valdes
Sēdes protokols Nr. 8/2018
Sēdes norise: 2018. gada 23. novembrī, plkst. 14:25.
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

- prezidente
- viceprezidente
- valdes loceklis (no plkst.14:40)
- valdes loceklis

Sēdē nepiedalās:
Armands Hildebrants

- valdes loceklis

Sēdē pieaicinātās :
Liene Kleina – Brūvere

- LNSF grāmatvede (no plkst.16:10)

Sēdi protokolē:
Gunta VAZDIĶE

- viceprezidente
DARBA KĀRTĪBA:

1. Darba kārtības apstiprināšana.
2. Atskaites ziņojums par atklāto Latvijas Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā 2018. g. 3.-4.
novembrī Ķekavā.
3. Ielūgumu izskatīšana:
 5. Pasaules Nedzirdīgo čempionāts badmintonā 2019. gada 15.-22. jūlijā Taipejā,
Ķīnas Republikas Taipejā;
 2. Pasaules Nedzirdīgo čempionāts badmintonā jauniešiem 2019. gada 13.-15. jūlijā
Taipejā, Ķīnas Republikas Taipejā.
4. Dažādi jautājumi un informācijas:

par Zanes Embrektes un Arta Vazdiķa startu starptautiskās sacensībās peldēšanā
“Rīgas Sprint” 2018. gada 2.-3. novembrī Rīgā;

par Rīgas Domes atbildi uz LNSF pieteikumu sakarā ar 5. Eiropas Nedzirdīgo
čempionāta organizēšanu vieglatlētikā jauniešiem 2020. gadā Rīgā;

par Māra Grēniņa priekšlikumu.

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:
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1.1. apstiprināt Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas valdes 2018. gada 23. novembra sēdes
darba kārtību (atklāti balsojot par - 3, pret – 0).

2.§
Atskaites ziņojums
I.Kraze aicina Valdes locekļus sava sporta veida atbildības jomā atskaitīties par sacensību norisi:
a) par atklāto Latvijas Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā 2018. g. 3.-4. novembrī
Ķekavā
G. Beisons atskaitās par Latvijas atklāto Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā vīriešiem.
Sacensības notika š.g. 3.-4. novembrī Ķekavas sporta centrā “Bultas”, Ķekavā. Piedalījās trīs
komandas: “Liepava”, “Latgale” un “Czarna Hancza” no Polijas pilsētas Suwalki. Par 2018. gada
atklāto Latvijas Nedzirdīgo čempionāta telpu futbolā vīriešiem uzvarētājiem kļuva komanda
“Czarna Hancza” no Suwalki, otrajā vietā ierindojās komanda “Liepava”, bet trešajā - “Latgale”.
Par rezultatīvāko un vērtīgāko spēlētāju ar 19 gūtajiem vārtiem tika atzīts spēlētājs Pawel Subotka
no komandas “Czarna Hancza”.
Papildus G.Beisons informē par Latvijas komandu spēlētāju sagatavotību. Diemžēl jāatzīst, ka,
salīdzinot ar Suwalki komandas spēlētājiem, Latvijas spēlētāju līmenis ir vājš. Suwalki komanda
labi ievēroja sacensību disciplīnu un tiesnešu norādījumus.
Diskusijās Valdes sēdes locekļi apspriež jautājumu par dalībnieku skaitu komandā, atzīstot, ka tas
ir ļoti mazs, kā organizēt sacensības nākamgad, un diskutē par pieteikuma kārtību dalībai Latvijas
Nedzirdīgo čempionātā telpu futbolā 2019. gadā.
Ieradās valdes loceklis Raitis Ozols.
Nolemj:
2.1. pieņemt G. Beisona atskaites ziņojumu zināšanai;
2.2. apstiprināt 2019. gada Latvijas atklātā Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā nolikumu ar
izmaiņām:
- pirmajā pieteikumā var pieteikt ne vairāk kā 12 spēlētājus;
- otrajā galīgajā pieteikumā komanda drīkst pieteikt ne vairāk kā 10 spēlētājus, ieskaitot treneri
vai pārstāvi.
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0).

3. §
Ielūgumu izskatīšana
I.Kraze aicina valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus.
a) uz 5. Pasaules Nedzirdīgo čempionātu badmintonā 2019. gada 15.-22. jūlijā Taipejā,
Ķīnas Republikas Taipejā
Nolemj:
3.1. nepieteikt Latvijas dalību 5. Pasaules Nedzirdīgo čempionātam badmintonā 2019. gadā.
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0).

3

b) uz 2. Pasaules Nedzirdīgo čempionātu badmintonā jauniešiem 2019. gada 13.-15.
jūlijā Taipejā, Ķīnas Republikas Taipejā.
3.2. nepieteikt Latvijas dalību 5. Pasaules Nedzirdīgo čempionātam badmintonā jauniešiem.
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0).

4.§
Dažādi jautājumi un informācijas:
a) par Zanes Embrektes un Arta Vazdiķa startu starptautiskajās peldēšanas sacensībās
“Rīgas Sprint” Rīgā
I.Kraze ziņo, ka š.g. 2.-3. novembrī sporta kompleksa “Daugava sporta nams” peldbaseinā
norisinājās peldēšanas sacensības “Rīgas sprints 2018”. Dalībai sacensībās pieteicās 500 peldētāji,
un viņu vidū arī mūsu peldētāji – Z. Embrekte un A. Vazdiķis.
Z. Embrektei rezultāti sekojoši:
100m brīvajā stilā – 5.vieta no 92 dalībniekiem ar rezultātu 55,34.
50m brīvajā stilā – 5. vieta no 112 dalībniekiem ar rez.26,63.
4x50 m brīvajā stilā – komanda 2. vietā
A. Vazdiķa rezultāti:
100m brīvajā stilā 39. vieta no 132 dalībniekiem ar rez. 55,34.
50m brīvajā stilā 61. vieta no 165 dalībniekiem ar rez. 25,47.
Nolemj:
4.1. pieņemt I. Krazes ziņojumu zināšanai.
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0).
b) par Rīgas Domes atbildi uz LNSF pieteikumu sakarā ar 5. Eiropas Nedzirdīgo
čempionāta organizēšanu vieglatlētikā jauniešiem 2020. gadā Rīgā
I.Kraze informē, ka ir saņemta atbilde no Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
par LNSF pieteikumu par 5. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāta jauniešiem
organizēšanu 2020. gadā Rīgā. Rīgas Dome nolēmusi atbalstīt ar transporta nodrošināšanu
sacensību dalībniekus.
Tuvākajā laikā Latvijas Nacionālā sporta padomes sēdē tiks izskatīts LNSF iesniegtais pieteikums
par 5. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāta jauniešiem organizēšanu.
Nolemj:
4.2. pieņemt I. Krazes sniegto informāciju zināšanai
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0).
Ieradās grāmatvede Liene Kleina - Brūvere.
c) par Māra Grēniņa priekšlikumu
I.Kraze informē, ka mūsu sportists Māris Grēniņš vēlas celt prasību tiesā pret Izglītības un zinātnes
ministriju par naudas balvas nepiešķiršanu peldētājai Zanei Embrektei (4. vieta 50m brīvajā stila
peldējumā) un Sergejam Soklakovam (6. vieta trīssoļlēkšanā) par iegūtajām godalgotajām vietām
2017. gada Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs (Summer Deaflympics) Samsunā, Turcijā.
Diskusijās Valdes locekļi apspriež un izvērtē M. Grēniņa priekšlikumu.
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Nolemj:
4.3. atbalstīt Māra Grēniņa priekšlikumu.
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0).
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 8.sēdi beidz 2018. gada 23. novembrī, plkst. 16:25.

Sēdes vadītājs LNSF prezidente

_______________________

I. KRAZE

Protokoliste –
LNSF viceprezidente

_______________________

G.VAZDIĶE

