
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes  

Sēdes protokols Nr. 1 /2019 (9) 

 
Sēdes norise: 2019. gada 20. janvārī, plkst. 09:25. 

LNSF birojs, LNS mītnes 2. stāvs, Rīga, Elvīras iela 19. 

 

Sēdi vada Iveta Kraze  - LNSF prezidente 

 

Sēdē piedalās: 

Iveta Kraze - Prezidente 

Gunta Vazdiķe - Viceprezidente 

Raitis Ozols - Valdes loceklis  

Armands Hildebrants - Valdes loceklis ( no plkst. 10:50) 

Guntars Beisons - Valdes loceklis  

 

Sēdē pieaicinātās: 

Liene Kleina – Brūvere - LNSF grāmatvede  

Inguna Krama - LNSF revidente 

 

Sēdi protokolē: 

Gunta VAZDIĶE - LNSF viceprezidente 

  

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Iepriekšējo protokolu apstiprināšana. 
3. Atskaites ziņojums: 

a) LNSF balvas izcīņa orientēšanās telpās 2018. g. 2. decembrī Rīgā; 
b) LNSF dalība pretdopinga izglītošanas lekcijā 2018. g. 13. decembrī Rīgā; 
c) LNSF pasākums “2018. gada Latvijas gada balva nedzirdīgo sportā” 2018. g. 15. 

decembrī; 
d) LNSF dalība LPK izpildkomitejas sēdē 2019. gada 18. janvārī Rīgā; 
e) LNSF balvas izcīņa 64 lauciņu dambretē 2019. gada 19. janvārī Rīgā. 

4. Par vēstuli no Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem. 
5. Par Valsts budžeta līdzekļu sadali: 

a) Latvijas Valsts meža ziedojumi; 
b) Valsts budžeta dotācijas. 

6. Ielūgumu izskatīšana: 
a) DIFA seminārs Nedzirdīgo futbola attīstībai 2019. g. 22. - 23. februārī Bangkokā, 

Taizemē; 
b) Fināla pieteikums uz 10.Eiropas Nedzirdīgo čempionātu vieglatlētikā 2019. gada 21. - 

28. jūlijā Bočumā (Bochum), Vācijā; 
c) 4. Eiropas Nedzirdīgo basketbola čempionāts U-20 meitenēm un zēniem 2019. gada 3. 

- 10. augustam Atēnā; 
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d) 4. Eiropas Nedzirdīgo hokeja čempionāts 2020. gada aprīlī Hradec Kralovā, Čehijā; 
e) 7. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts un 3. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts kadetiem un 

jauniešiem brīvajā cīņā 2019. gada 28. oktobrī - 3. novembrī Gomeļā, Baltkrievijā; 
f) 4. Pasaules Nedzirdīgo orientēšanās čempionāts 2019. g. 17. - 24. augustā Olomouc, 

Čehijā; 
g) 12. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts basketbolā 2020. g. 25. jūnijā - 4. jūlijā Veronā, 

Itālijā; 
h) 2. Starptautiskais peldēšanas turnīrs nedzirdīgiem bērniem un jauniešiem 2019. g. 12. 

- 14. aprīlim Varšavā; 
i) Galīgais pieteikums uz Pasaules Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā 2019. gada 9.– 

16. novembrī Winterthur, Šveicē; 
j) Eiropas un Pasaules Nedzirdīgo čempionāta 100 lauciņu dambretē Polijā.  

7. Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas noteikumu apstiprināšana par sporta sacensību 
organizēšanu un norisi Latvijas Republikas teritorijā.  

8. Dažādi jautājumi: 
a) Par Rūdolfu Stupānu; 
b) Par apmācību disku golfā Latvijas nedzirdīgiem dalībniekiem; 
c) Par tikšanos ar LNS jauniešu centru. 

 

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 2019. gada 20. janvāra sēdes 

darba kārtību (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 

2.§ 

Iepriekšējo protokolu apstiprināšana. 

I.Kraze ziņo, ka Valdes sēdes protokoli Nr. 5 un Nr. 6 tika nosūtīti visiem valdes locekļiem. 
Valdes locekļi ir iepazinušies ar Valdes sēdes 2018. gada 26. jūlija protokolu Nr.5 un sēdes 
2018. gada 21. septembra protokolu Nr.6.  
 
Nolemj: 
 2.1.apstiprināt 2018. gada 26. jūlija Valdes sēdes protokols Nr.5; 
2.2.apstiprināt 2018. gada 21. septembra Valdes protokols Nr.6. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

3.§ 

Atskaites ziņojums 

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

a) Par LNSF balvas izcīņu orientēšanās telpās 2018. g. 2. decembrī Rīgā. 
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R.Ozols sniedza atskaiti par LNSF balvas izcīņas norisi orientēšanās telpās 2018. gada             

2. decembrī Rīgā. Jau otro gadu pēc kārtas notika  mūsu pasākums “LNSF balva izcīņa 

orientēšanās telpās”, kas iekļauj “Latvijas Telpu orientēšanās kauss” 5.posma sacensību 

ietvaros. Sacensībās bija pulcējušies 12 dāmas un 7 kungi. Šā gada telpu orientēšanās 

sacensības notika Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Rīgā. Jāatzīst, ka ir liels prieks par to, 

ka šogad piedalījās tik daudz nedzirdīgo dalībnieku un jaunieši. Diemžēl vairākus no 

dalībniekiem šoreiz nācās diskvalificēt kontrolpunkta trūkuma dēļ.  

Uzvarētāji 2018. gada LNSF balvas izcīņā telpu orientēšanās sportā sekojoši: 

Sieviešu konkurencē visātrākā dalībniece izrādījās Agita Intsone no NIK „Zaļā Paparde” ar rez. 

43:20, otrajā vietā Vineta Miljone no RNŠDK “ŠaDa” (rez. 1:04:12), bet trešajā – Inguna Krama 

no NIK „Zaļā Paparde” (rez. 1:09:15) 

Vīriešu konkurencē labākos rezultātus uzrādīja Mārtiņš Štrožs (NIK „Zaļā Paparde”) ar rez. 

31:55, otro labāko laiku uzrādīja  Andis Krams (NIK „Zaļā Paparde”) ar rez.0:34:58 un kā trešais 

palika Kristofers Kraze (RNŠDK “ŠaDa”) ar rez. 0:36:40. 

 
Nolemj: 
3.1. pieņemt R.Ozola atskaites ziņojumu zināšanai. 
       (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

b) Par LNSF dalību antidopinga izglītošanas lekcijā  2018. g. 13. decembrī Rīgā. 
 

I.Kraze sniedz informāciju par LNSF dalību pretdopinga izglītošanas lekcijā, kas notika 

2018. g. 13. decembrī. Dalība lekcijā bija noderīga, iegūta plaša informācija par vitamīnu un 

uztura bagātināju lietošanas risku, piem., uztura bagātinātājus ražo un pārdod nezināma 

organizācija, un uztura bagātinātājā var saturēt arī aizliegtās vielas. Vēlams publicēt 

informāciju LNSF mājaslapā, bet vajag palūgt mājaslapas administratoram pievienot jaunu 

lapu ar pretdopinga informāciju LNSF mājaslapā. 

 Sportistam jābūt uzmanīgam un atbildīgam par vitamīnu un uztura bagātinātā lietošanu, lai 

viņa organismā nebūtu aizliegtās vielas.  

 
Nolemj: 
3.2. pieņemt I.Krazes sniegto informāciju  zināšanai. 
       (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

c) Par LNSF pasākumu “Latvijas gada balva nedzirdīgo sportā 2018”. 
 
I.Kraze informē, ka 2018. gada 15. decembrī viesnīcā “NB Hotel” restorāna zālē notika 

pasākums “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2018”.  Uz sportistu vakaru bija ielūgti  vairāk 

par 50 dalībniekiem, bet dažādu apstākļu dēļ daži viesi nepiedalījās, jo tajā dienā notika arī LNS 

gada noslēguma balle kultūras centrā “Rītausma”. Pirmo reizi LNSF biedri, tas ir, kluba biedri, 

varēja piedalīties konkursa balsošanā, lai balsotu sportistus trīs nominācijās „Labākais Latvijas 

sportists 2018. gadā” 1. - 3. vietā un “Labākais Latvijas jaunais sportists 2018. gadā” un arī 
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„Populārākais sporta veids 2018. gadā” aptaujas portālā. Diemžēl sporta kluba “Tālavas 

Nedzirdīgo sports” biedri maz piedalījās konkursa balsošanā. 

G. Beisons ierosina turpmāk aptaujas anketā iekļaut, piemēram, 10 labākos sportistu vārdus 

un uzvārdus nominācijai “Labākais Latvijas sportists”, ko lemj LNSF Valde, nevis atstāt 

balsojumā brīvā veidā.  Aptaujas aizpildītājiem būtu vieglāk izvēlēties sportistu vārdu un 

uzvārdus.  

I.Kraze informē, ka nominācijā par 2018. gada aktīvāko sportisti pretendēja 2 sportistes ar 

vienādu punktu skaitu. Nebija izvēles izlemt vienu no divām pretendentēm par aktīvāko 

sportisti. Abas, Karīna Mazure un Jekaterina Jasinska – Volkova, bija godalgotas uzvarētājas 

nominācijai “ Aktīvākā sportiste 2018. gadā”. 

Valdes locekļi diskutē, kādā kārtībā apbalvot uzvarētāju nominācijai “Aktīvākais Nedzirdīgais 

sportists”. Izsaka priekšlikumu apbalvot uzvarētāju cīņā par titulu “Aktīvākais Nedzirdīgais 

sportists”, ja sieviešu konkurencē sacensību uzskaitē dalība ir vairāk ar 6 reizēm, bet vīriešu 

konkurencē ne mazāk par 7 reizēm. 

 

I.Kraze atgādina valdes locekļus, ka š.g. decembrī notiks ICSD kongress un kongresa 

laikā notiks Ziemas Nedzirdīgo Olimpiskās spēles (Winter Deaflympics) Itālijā, un lūdz sportistu 

laureātu apbalvošanas pasākumu atlikt vēlāk, tas ir, uz nākamā gada janvāri. 

 

Ieradās Valdes loceklis Armands Hildebrants un piedalās balsojumā. 

 
Nolemj: 
3.3.pieņemt I.Krazes atskaites ziņojumu zināšanai; 
3.4. Nozīmēt pasākumu “Latvijas Gada balva nedzirdīgo sportā 2019’’ 2020. gada 11. janvārī; 
3.5. apbalvot uzvarētāju cīņā par titulu “Aktīvākais Nedzirdīgais sportists”, ja sieviešu 
konkurencē sacensību uzskaitē dalība ir vairāk ar 6 reizēm, bet vīriešu konkurencē ne mazāk 
par 7 reizēm. 
3.6. veikt aptaujas anketā, iekļaujot sportistu vārdu un uzvārdu, līdz 10 pretendentiem, ko 
lemj Valde, un atkārtoti izskatīt š.g. septembrī. 
       (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

d) par LNSF dalību LPK izpildkomitejas sēdē 2019. gada 18. janvārī Rīgā. 
 

I.Kraze sniedz informāciju par LNSF dalību LPK izpildkomitejas sēdē, kas norisinājās šā 
gada   18. janvārī Rīgas Domes Portretu zālē. LPK izpildkomitejas sēdē piedalījās pati 
prezidente I.Kraze un viceprezidente G.Vazdiķe ar surdotulku Dzintru Bērziņu. Šajā sēdē 
piedalījās arī invalīdu sporta federācijas biedri, IZM sporta departamenta direktors E.Severs 
un citu pieaicinātie pārstāvji. Finansējums no Valsts budžeta un arī “Latvijas Valsts mežs” 
ziedojuma līdzekļiem invalīdu sporta attīstībai 2019. gadam ir samazinājies par 10% 
salīdzinājumā ar 2018. gadu. Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijai ir piešķirts finansējums 
kopumā 32 907 EUR (par aptuveni 8000 EUR mazāks) no Valsts budžeta un Latvijas valsts meža 
ziedojuma līdzekļiem. 
 
Nolemj: 
3.5. pieņemt I.Krazes ziņojumu zināšanai 
       (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
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e) par LNSF balvas izcīņu 64 lauciņu dambretē 2019. gada 19. janvārī Rīgā. 

 
I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par LNSF balvas izcīņas norisi 64 lauciņu dambretē. 

Š.g. 19. janvārī LNS namā Rīgā, Elvīras ielā 19 notika sacensības – 2019. gada LNSF balvas izcīņa 
64 lauciņu dambretē, kurā dalību pieteica 10 kungi un 8 dāmas no trīs klubiem – RNŠDK 
“ŠaDa”, NSB “Liepava” un SK “Nedzirdīgo Boulings”. Tika izspēlēts turnīrs ar apdomas laiku 30 
minūtes katram spēlētājam – līdz partijas beigām vienā aplī. Sacensības ilga sešas stundas. 
Vīriešu konkurencē uzvarēja Varis Strazdiņš ar 8,5 punktiem, sieviešu konkurencē uzvaras 
laurus plūca seškārtējā uzvarētāja Jekaterina Jasinska – Volkova ar 7 punktiem. Abi uzvarētāji 
ir Rīgas Nedzirdīgo šaha un dambretes kluba “ŠaDa” biedri. 

Pēc sacensībām notika pārrunas par 100 lauciņu dambreti. Šis spēles veids ir populārs 
gan Eiropā, gan pasaulē. LNSF aicina interesentus izmēģināt spēkus arī 100 lauciņu dambretē 
savos klubos. 
Diskusijās Valdes locekļi pārrunāja par iespējam nodot sporta klubam “ŠaDa” organizēt 
sacensības 100 lauciņu dambretē. 
 
Nolemj: 
3.6. pieņemt I.Krazes atskaites ziņojumu zināšanai. 
       (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

4. § 

Par vēstuli no Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem. 

I.Kraze informē, ka LNSF ir saņēmusi vēstuli no Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes 
traucējumiem (turpmāk tekstā – Rīgas skola) ar lūgumu finansiāli atbalstīt Rīgas skolas 
organizēto pasākumu “49. Baltijas spartakiāde nedzirdīgajiem izglītojamiem”, kas norisināsies 
šogad Latvijā marta mēnesī. Rīgas skola ne tikai lūdza finansiālu atbalstu LNSF, bet arī meklē 
finansiāla atbalsta iespējas Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam  un 
Latvijas bērnu invalīdu organizācijai.  
 
Valdes locekļi diskutē par Rīgas skolas vēstules jautājumu. 
 
Nolemj: 
4.1. pieņemt I.Krazes ziņojumu zināšanai un Rīgas skolas finansējuma nepieciešamību izskatīt 
pie jautājuma par Valsts budžeta līdzekļu sadali. 
       (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 

 

5. § 

Par Valsts budžeta līdzekļu sadali. 

 
I.Kraze ziņo, ka 2019. gada valsts budžeta apakšprogrammas 09.25.00 tiek piešķirts Latvijas 
Nedzirdīgo sporta federācijai 32 907 EUR apmērā, tajā skaitā arī no Latvijas valsts meža 
ziedojuma līdzekļiem.  Salīdzinājumā ar pagājušā gada finansējuma apjomu šogad finansējums 
ir 10 % mazāks, tātad mazāk par 8000 EUR. Finansējuma samazinājuma dēļ lūdz Valdes 
locekļiem izvērtēt Latvijas dalības apjomu 2019. gadā. Lūdz grāmatvedei L.Kleinai-Brūverei 
iepazīstināt Valdes locekļus ar 2019. gada Valsts budžeta izdevumu tāmes projektu.  
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Diskusijās Valdes locekļi apsprieda budžeta finansējuma sadalījumu LNSF pasākumu 
organizēšanai vietējā mērogā un dalībnieku nodrošināšanai starptautiskajā mērogā.  
Nolemj: 
5.1. Budžeta nepietiekamības dēļ atsaukt Latvijas dalību Pasaules Nedzirdīgo boulinga 
čempionātam un nevar rast līdzekļu atbalstīt Rīgas skolai ar finansiālu atbalstu 49. Baltijas 
skolēnu spartakiādes organizēšanai 2019. gadā.  
5.2. apstiprināt tāmes no Valsts budžeta un ziedojuma “Latvijas Valsts meži” piešķirtajiem 
līdzekļiem vietējo pasākumu un daļēji starptautisko pasākumu nodrošināšanai 
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 
Sēdes pārtraukums plkst. 14:35- 15:40. 
 

6.§ 
Ielūgumu izskatīšana. 

 
I.Kraze aicina valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus. 
 

a) DIFA seminārs Nedzirdīgo futbola attīstībai 2019. g. 22. - 23. februārī Bangkokā, 
Taizemē. Pieteikuma termiņš līdz 11.01.2019. 

 

Nolemj: 

6.1. nepieteikt Latvijas dalību DIFA seminārā 2019. g. 22. - 23. februārī Bangkokā, Taizemē 

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

b) Fināla pieteikums uz 10.Eiropas Nedzirdīgo čempionātu vieglatlētikā 2019. gada 22. 
- 27. jūlijā Bočumā (Bchum), Vācijā. Galīgā pieteikuma termiņš līdz 21.01.2019. 

 
Nolemj: 
6.2. apstiprināt Latvijas dalību ar sportistiem Māri Grēniņu un Sergeju Soklakovu startam 
10.Eiropas Nedzirdīgo čempionātam vieglatlētikā Bočumā, Vācijā; 
6.3. apstiprināt L.Kleinu – Brūveri par Latvijas vieglatlētikas izlases pārstāvi; 
6.4. apstiprināt Dimtriju Vinogradovu par Latvijas vieglatlētikas izlases treneri. 
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

c)  4. Eiropas Nedzirdīgo basketbola čempionāts U-20 meitenēm un zēniem 2019. gada 
3. - 10. augustā Atēnās, Grieķijā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 30.01.2019. 

 
 
Nolemj: 
6.5. nepieteikt Latvijas dalību 4. Eiropas Nedzirdīgo basketbola čempionātam U-20 meitenēm 
un zēniem (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

d) 4. Eiropas Nedzirdīgo hokeja čempionāts 2020. gada aprīlī Hradec Kralovā, Čehijā.  
Pirmais pieteikuma termiņš līdz 28.02.2019. 

 
Nolemj: 
6.6. nepieteikt Latvijas dalību 4. Eiropas Nedzirdīgo hokeja čempionātam 2020. gadā Čehijā.  
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
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e) 7. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts un 3. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts kadetiem un 

jauniešiem brīvajā cīņā 2019. gada 28. oktobrī - 3. novembrī Gomeļā. Baltkrievijā. 
Pirmais pieteikuma termiņš līdz 28.02.2019. 

 
Nolemj: 
6.7. nepieteikt Latvijas dalību 7. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam un 3. Eiropas Nedzirdīgo 
čempionātam brīvajā cīņā kadetiem un jauniešiem 2019. gada 28. oktobrī - 3. novembrī 
Gomeļā, Baltkrievijā. 
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

f) 4. Pasaules Nedzirdīgo orientēšanās čempionāts 2019. g. 17. - 24. augustā Olomoucā, 
Čehijā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 15.02.2019. 

 
Nolemj: 
6.8. nepieteikt Latvijas dalību 4. Pasaules Nedzirdīgo orientēšanās čempionātam Olomoucā, 
Čehijā.  
 (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

g) 12. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu basketbolā 2020. g. 25. jūnijā - 4. jūlijā Veronā, 
Itālijā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 10.02.2019. 

 
Nolemj: 
6.9. nepieteikt Latvijas dalību 12. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam basketbolā 2020. gadā. 
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

h) 2. Starptautiskais peldēšanas turnīrs nedzirdīgiem bērniem un jauniešiem 2019. g. 
12. - 14. aprīlim Varšavā. Pieteikuma termiņš līdz 01.04.2019. 

 
Nolemj: 
6.10. pārsūtīt ielūgumu Rīgas internātvidusskolai bērniem ar dzirdes traucējumiem, jo skola 
ir nodarbināta ar peldēšanu bērniem.  
 

i) Galīgais pieteikums uz Pasaules Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā 2019. gada 
9.–16. novembrī Winterthur, Šveicē. Termiņš līdz 28.12.2018. 
 

I.Kraze informē, ka pieteikums pirms termiņa jau nosūtīts, ka nepieteikt Latvijas dalību. 
Aicina valdes locekļus balsot. 
 
Nolemj: 
6.11. nepieteikt Latvijas dalību Pasaules Nedzirdīgo čempionātam telpu futbolā 2019. gada 
9.–16. novembrī Winterthur, Šveicē.  
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

j) Eiropas un Pasaules Nedzirdīgo čempionāti 100 lauciņu dambretē Polijā. 
 

I.Kraze informē, ka LNSF e-pastā saņemti ielūgumi no Polijas caur Vari Strazdiņu ar aicinājumu 
piedalīties 100 lauciņu dambretes sacensībās. Eiropas un pasaules mērogā tiek rīkotas 
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sacensības 100 lauciņu dambretē, bet diemžēl Latvijā ar 100  lauciņu dambreti nenodarbojās, 
tikai 64 lauciņu dambreti.  
 
Nolemj: 
6.12. nepieteikt Latvijas dalību Eiropas un Pasaules čempionātiem 100 lauciņu dambretē Polijā 
2019. gadā. 
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

7.§ 
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas vispārīgu noteikumu projekta apstiprināšana 

par sporta sacensību organizēšanu un norisi Latvijas Republikas teritorijā. 
 

I.Kraze ziņo, ka ir izstrādāts vispārīgu LNSF noteikumu projekts par sporta sacensību 
organizēšanu un norisi Latvijas Republikas teritorijā. Aicina iepazīsties ar izstrādāto noteikumu 
projektu un uz balsošanu.  
  
Nolemj: 
7.1. apstiprināt LNSF noteikumu jaunajā versijā par sporta sacensību organizēšanu un norisi 
Latvijas Republikas teritorijā. 
 (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

8.§ 
Dažādi jautājumi. 

 
a) Par peldētāju Rūdolfu Stupānu. 

 
I.Kraze informē par peldētāja R.Stupāna rezultātiem.  Viņš ir piedalījies peldēšanas sacensībās 
Zviedrijā un informēja par saviem rezultātiem. R.Stupāns turpina labot savus personīgos 
rekordus  dažādas distances peldējumā.  
 

b) Par apmācību disku golfā Latvijas nedzirdīgiem dalībniekiem. 
 

I.Kraze informē par sadarbības iespējām ar disku golfa entuziastu Alekseju Landar no Igaunijas. 
Viņš piedāvā nodibināt jaunu sporta veidu – disku golfu Latvijā un organizēt apmācību mūsu 
spēlētājiem disku golfā šā gada aprīļa vai maija mēnesī. Disku golfs ir populārs Igaunijā, un arī 
Ziemeļu valstīs. Aleksejs Landar pats nodrošinās mums ar disku golfa apmācībām Mežaparkā.  
Valdes locekļi apsprieda par apmācības laika saskaņošanu. 
 

c) par tikšanos ar LNS jauniešu centru. 
 
I.Kraze informē, ka bijusi tikšanās ar LNS jauniešu centra vadītāju L.Loginu, lai pārrunātu par 
diskusijas rīkošanu ar jauniešiem kādā vakarā, lai diskutētu un pārrunātu par mūsu sportu 
nākotnē un tamlīdzīgi – kāpēc jaunieši maz piedalās mūsu sacensībās, vai jaunieši nav 
ieinteresēti strādāt LNSF Valdē, kādi trūkumi un kādas priekšrocības LNSF darbam? Aicina 
Valdes locekļus piedalīties diskusijās ar savu pieredzi sportā un Valdes darbā.  
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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 9. sēdi beidz 2019. gada 20. janvārī, plkst. 16:40. 

 

 

Sēdes vadītājs - 

LNSF prezidente  _______________________  I.KRAZE 

 

Protokoliste –  

LNSF viceprezidente  _______________________  G.VAZDIĶE 

 


