
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes  

Sēdes protokols Nr. 23/2017(6) 

 

Sēdes norise: 2017. gada 20. oktobrī plkst. 17:30 

Kalnariknās, Iecavas novadā 
 

Sēdi vada Varis Strazdiņš - LNSF prezidents 
 

Sēdē piedalās: 

Varis STRAZDIŅŠ - prezidents 

Raitis OZOLS  - viceprezidents  

Guntars BEISONS - valdes loceklis 

Iveta KRAZE - valdes locekle  

Gunta VAZDIĶE - valdes locekle 

 

Sēdē pieaicinātās: 

Liene KLEINA-BRŪVERE - LNSF grāmatvede  

Inguna KRAMA - LNSF revidente 
 

Sēdi protokolē: 

Iveta KRAZE - LNSF valdes locekle 

  

DARBA KĀRTĪBA 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 

2. Atskaites ziņojums par: 

a) Atcelto Latvijas Nedzirdīgo čempionātu orientēšanās vidējā distancē 2017. gada 

9. septembrī Līgatnes novadā; 

b) LNSF dalību ārkārtas LSFP kopsapulcē 2017. gada 14. septembrī Rīgā; 

c) LNSF balvas izcīņu velokrosā 2017. gada 16. septembrī Rīgā; 

d) LNSF dalību LPK izpildkomitejas sēdē 2017. gada 16. oktobrī Rīgā. 

3. Ielūgumu izskatīšana: 

a) 11. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts boulingā 2018. g. 24. maijā - 2. jūnijā  

Minhenē, Vācijā. Galīgais pieteikuma termiņš līdz 17.11.2017.; 

b) Starptautiskais galda tenisa turnīrs nedzirdīgajiem 2018. g. 7. - 9. jūnijam Austrijā. 

Pieteikuma termiņš līdz 20.02.2018. 

4. Kandidatūras izvirzīšana ICSD izsludinātajam konkursam uz Tehniskā direktora amatu 

vasaras sporta veidos nākamajam periodam no 2017. - 2021. gadam. Termiņš līdz 

20.10.2017. 

5. ICSD nominācijas konkurss par 2017. gada labāko sportistu vīriešu un sieviešu 

konkurencē pasaules mērogā. Konkursa termiņš līdz 15.10.2017. 

6. Par pasākuma “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2017”vērtēšanas nosacījumiem un 

konkursa nolikuma apstiprināšanu. 

7. Par gatavošanos LNSF 12. kongresam. 
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8. Dažādi jautājumi un informācijas: 

 Par SK “Tālavas Nedzirdīgo sports” jaunās Valdes sastāvu; 

 Par diskgolfa informācijas semināru Latvijā; 

 Par pārstāvja Dietera Norfa lūgumu atbalstīt viņa kandidatūru ICSD tehniskā 

direktora vieglatlētikā amata izvirzīšanai 2017. - 2021. gadam; 

 Par NSB “Liepava” basketbolistu pieteikumu dalībai DIBF EuroCup 2017. gadā 

Lodzā, Polijā; 

 Par Ungārijas Nedzirdīgo sporta federācijas pārstāvi Nyiro Zsolt. 

1.§. 

Darba kārtības apstiprināšana 
 

V. Strazdiņš 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 2017. gada 20. oktobra sēdes 

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

2.§. 

Atskaites ziņojums 
 

V. Strazdiņš aicina Valdes locekļus sava sporta veida atbildības jomā atskaitīties par 

sacensību norisi: 
 

a) Par atcelto Latvijas Nedzirdīgo čempionātu orientēšanās vidējā distancē 2017. 

gada 9. septembrī Līgatnes novadā.  
 

V.Strazdiņš sniedz atskaiti par atcelto Latvijas Nedzirdīgo čempionātu orientēšanās 

vidējā distancē, kas norisinājās 2017. gada 9. septembrī Līgatnes novadā. Sacensības tika 

atsauktas mazā dalībnieku skaita dēļ (pieteicās tikai 5 dalībnieki).  

 

Nolemj: 

2.1. pieņemt V.Strazdiņa atskaites ziņojumu zināšanai un 2018. gadā kalendāra plānā neiekļaut 

sacensības LNČ orientēšanās vidējā distancē; 

 (atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 
 

b) Par LNSF dalību ārkārtas LSFP kopsapulcē 2017. gada 14. septembrī Rīgā 
 

I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par LNSF dalību ārkārtas LSFP kopsapulcē. Š.g.  

14. septembrī, Elektrum Olimpiskajā centrā norisinājās Latvijas Sporta federāciju padomes 

(LSFP) ārkārtas kopsapulce, kuras laikā tika ievēlēti pieci valdes locekļi. 

Kopsapulcē piedalījās 64 no 89 Padomes biedriem. Jaunajā valdē līdz 2021. gada 14. 

martam darbosies Latvijas Basketbola savienības prezidents Valdis Voins, Latvijas Handbola 

federācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis, Latvijas Motosporta federācijas prezidents Mārtiņš 

Lazdovskis, Latvijas Biatlona federācijas viceprezidents Gundars Upenieks un Rīgas domes 
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Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece, 

departamenta direktora vietniece Dina Vīksna. 

LSFP prezidents Einars Fogelis, uzsverot, ka būtiskākās izmaiņas LSFP valdes vēlēšanās 

šoreiz saistāmas ar to, ka valdē varēs ievēlēt tikai tos kandidātus, kuri paši piekrīt darboties, ja 

ir valsts amatpersonas statuss. Tā Latvijas vēsturē notika bezprecedenta gadījums, kad valsts 

tiešā veidā ir iejaukusies, izmantojot ne īpaši precīzās likuma normas, un, ierobežojusi to 

personu lokus, kuras no biedru vidus bija deleģētas strādāt LSFP valdē. Saņemot piešķirto 

amatpersonas statusu, vairāki valdes pārstāvji bija spiesti no šī sabiedriskā pienākuma 

atteikties. Tie bija Atis Sausnītis, Jānis Naglis, Agris Blaus un Pēteris Apinis, kuri pēdējo aizvadīto 

piecu gadu laikā deva lielu ieguldījumu LSFP lomas stiprināšanā Latvijas sporta nozarē un 

tālākajā virzībā. LSFP pateicās viņiem. 
 

Nolemj: 

2.2. pieņemt I.Krazes atskaites ziņojumu zināšanai; 

 (atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 

 

c) Par LNSF balvas izcīņu velokrosā 2017. gada 16. septembrī Rīgā 
 

L.Kleina-Brūvere sniedz atskaiti par sacensību norisi velokrosā, kuras norisinājās š.g. 16. 

septembrī Uzvaras parka bāzē, Rīgā. Noskaidroti labākie riteņbraucēji gan starp bērniem 

vecumā līdz 16 gadiem, gan pieaugušajiem. 

Uzvaras parkā sacensību dalībniekiem tika izvēlēta braukšanas trase pa asfalta segumu, 

jaunākajiem dalībniekiem 14.4 km garumā, bet pieaugušajiem 24 km garumā. 

Vīriešu konkurencē ātrākais riteņbraucējs bija Aldis Strožs, bet sieviešu konkurencē – 

Liena Čerepko,  U – 16 zēnu grupā – Alens Āre un U – 16 meiteņu grupā – Anna Koreņika. 

Sacensību dalībnieki bija apmierināti ar sacensību vietas izvēli. Tika izteikts 

priekšlikums tās organizēt citā vietā, piem., Anniņmuižas parkā. Ņemot vērā nepatīkamos 

starpgadījumus Anniņmuižas parkā sacensību norises laikā, kas bija saistīti ar apkārt skraidošiem 

nepieskatītiem suņiem, priekšlikums netika atbalstīts.   
 

Nolemj: 

2.3. pieņemt l.Kleinas - Brūveres atskaites ziņojumu zināšanai; 

2.4. apstiprināt nolikumu LNSF balvas izcīņai velokrosā 2018. gadā bez izmaiņām; 

 (atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 
 

d) Par LNSF dalību LPK izpildkomitejas sēdē 2017. gada 16. oktobrī Rīgā. 
 

V.Strazdiņš sniedz atskaiti par dalību LPK izpildkomitejas sēdē, kas notika Rīgas Domes 

telpās, Rātslaukumā 1. Sēdē piedalījās LPK esošo federāciju un sadarbības partneri Latvijas 

Speciālās Olimpiādes federācijas, Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas pārstāvji. Tika 

apspriesti jautājumi par organizācijas atskaites nodošanu un kārtību, par 2018. gada 

finansējumu no Valsts budžeta. 2018. gada budžets būs tāds pats kā 2017. gadā. š.g. decembrī 

plānots organizēt individuālā tikšanās ar federācijām par nākamā gada finansējumu. Sēdē tika 

skarts jautājums par jaunu sporta veidu - ielas vingrošana. Aicināja šajā sporta veidā iesaistīt arī 
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invalīdus. Sēdē prezentēja LPK jauno projektu -  Paralimpiskā sporta centra izveidi Latvijā. 

Iniciatīva paredz izveidot vienkopus esošu infrastruktūru, kas būtu vienīgā tāda tipa 

infrastruktūra Latvijā, kas ir projektēta konkrēti priekš pielāgotā sporta un cilvēkiem ar 

invaliditāti. Latvijas paraolimpiskās komitejas vadītāja Daiga Dadzīte norādīja, ka runa ir par 

sporta centru, kur pasaules līmenī varēs trenēties Latvijas paralimpieši un citi sportisti. 

Nodarboties ar dažādām fiziskajām aktivitātēm cilvēkiem ar invaliditāti, par to neprasot 

samaksu. Jaunā sporta centra vieta izraudzīta Bišu muižā, Rīgā.  

Sporta centrā varēs piedalīties arī nedzirdīgie sportisti. Jaunajā sporta centrā varēs organizēt 

augsta līmeņa starptautiskās sacensības.   
 

Nolemj: 

2.5. pieņemt V.Strazdiņa ziņojumu zināšanai; 

(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 
 

3.§. 

Ielūgumu izskatīšana 
 

V. Strazdiņš aicina izskatīt saņemtos ielūgumus:  
 

a) 11. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts boulingā 2018. g. no 24. maija līdz 2. 
jūnijam Minhenē, Vācijā. Pirmā pieteikuma termiņš līdz 2017. g. 17. 
novembrim.  
 

G.Beisons informē par Latvijas dalībnieku situāciju boulingā, atzīmējot, ka ir spēlētāji, kuri aktīvi 
trenējās un būtu gatavi startēt minētajās sacensībās. Rekomendē sūtīt uz sacensībām 5 vīriešus 
un 3 sievietes.  

Diskusijās Valdes locekļi apmainījās ar informāciju un izvērtēja boulinga spēlētāju rezultātus 
pēdējos četros gados. Pozitīva un pārliecinoša pieredze, ka šogad ar Latvijas mūsu sportistiem 
strādāja trenere Karīna Maslova. 

Balsojumā par boulinga izlases sastāva skaitu nepiedalās Guntars Beisons. 

Nolemj:  

3.1. pieteikt Latvijas dalību startam 11. Eiropas Nedzirdīgo boulinga čempionātā 2018. gadā ar 

3 vīriešiem un 3 sievietēm (atklāti balsojot par – 4, pret – 0, atturas - 0); 

3.2. apstiprināt Karīnu Maslovu par Latvijas boulinga izlases treneri sagatavošanās darbam un 

startam 11. Eiropas Nedzirdīgo boulinga čempionātā 2018. gadā 

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

3.3. rekomendēt Karīnu Maslovu izvirzīt Latvijas Nedzirdīgo boulinga treneres amatam no 

2017.  līdz 2021. gadam, kad paredzēta Vasaras Olimpiāde ( 24th Summer Deaflympics).  

(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 
 

b) Starptautiskais galda tenisa turnīrs nedzirdīgajiem 2018. g. 7. - 9. jūnijam Austrijā. 
Pieteikuma termiņš līdz 20.02.2018. 

 

Nolemj: 
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3.4. nepieteikt Latvijas dalību Starptautiskajam galda tenisa turnīram nedzirdīgajiem 2018. 

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

4.§. 

Kandidatūras izvirzīšana ICSD izsludinātajam konkursam uz tehniskā direktora amatu 

vasaras sporta veidos nākamajam periodam no 2017. - 2021. gadam.  

 

I.Kraze informē, ka informācija par ICSD konkursu uz tehniskā direktora amatu vasaras sporta 

veidos nākamajam periodam no 2017. - 2021. gadam tika izsūtīta visiem Valdes locekļiem. 

Pieteikuma termiņš līdz 20.10.2017. 

V.Strazdiņš aicina Valdes locekļus diskutēt par kandidātiem no mūsu valsts. Izteiktas dažādas 

domas un Valdes locekļi iepazīstināti ar prasībām, kas nepieciešams kandidātam: labi 

jāpārvalda rakstiskā angļu valoda, starptautiskā zīmju valodā, jāpārzina sporta veida 

starptautiskie noteikumi. 
 

Nolemj: 

4.1. neizvirzīt kandidatūru ICSD konkursam uz tehniskā direktora amatu vasaras sporta veidos 

laika periodā no 2017. - 2021. gadam (atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 
 

5.§. 

 ICSD konkurss par kandidatūras izvirzīšanu nominācijām par labāko sportistu vīriešu 

konkurencē un labāko sportisti sieviešu konkurencē pasaules mērogā.  
 

V.Strazdiņš informē, ka ICSD konkurss par kandidatūras izvirzīšanu nominācijai par labāko 

sportistu vīriešu konkurencē un labāko sportisti sieviešu konkurencē pasaules mērogā 2017. 

gadā saņemts e-pastā un tika nosūtīts visiem Valdes locekļiem. Priekšlikumi  netika saņemti.  
 

Nolemj: 

5.1. neizvirzīt kandidatūras ICSD nominācijām “Labākais Nedzirdīgais sportists pasaulē 2017” 

un “Labākā Nedzirdīgā sportiste pasaulē 2017” (atklāti balsojot par – 5, pret – 0); 
 

6.§. 

Par pasākuma “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2017”vērtēšanas nosacījumiem un 

konkursa nolikuma apstiprināšanu. 
 

V. Strazdiņš ziņo, ka notika tikšanās ar jauno LNS prezidenti Sandru Gerenovsku, kuras laikā tika 
pārrunāti ar pasākumu “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2017” saistīti jautājumi. 
V.Strazdiņš bija apmierināts par “Gada balva sportā 2016. gadā” pasākumu, kas norisinājās 
LNSF sportistu lokā, ārpus LNS rīkotā gada noslēguma pasākuma.  
Valdes locekļi atbalsta LNSF pasākuma “Gada Balva sportā 2017” organizēšanu tāpat kā 
iepriekšējā 2016. gadā.  
V. Strazdiņš aicina Valdes locekļus izteikt priekšlikumus par konkursa “Latvijas gada balva 
Nedzirdīgo sportā 2017” nolikumu.   
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Diskusijās Valdes locekļi apsprieda par konkursa “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2017” 
vērtēšanas nosacījumus un izteica priekšlikumus papildināt konkursu ar 2 nominācijām 
“Labākais jaunais sportists 2017”un “Aktīvākais sportists 2017”.  
 

Nolemj: 
6.1. ielūgt uz “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2017” pasākumu līdz 40 cilvēkiem:  
6.1.1. LNSF bijušo prezidentu; 
6.1.2. Valdes locekļus un darbiniekus; 
6.1.3. 2 pārstāvjus no katra sporta kluba; 
6.1.4. 2017. gada Latvijas izlases sportistus; 
6.1.5. sporta laureātus 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 
 

Nolemj: (balsojums atsevišķi) 
6.2. apstiprināt konkursa „Latvijas gada balva nedzirdīgo sportā 2017” nolikumu; 
6.2.1. „Labākais Nedzirdīgais Latvijas sportists 2017. gadā” 1. - 3. vietā balsojumā piedalās visi 
LNSF biedri - sporta klubu valde un LNSF Valdes locekļi. 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 
6.2.2. „Labākais Nedzirdīgais Latvijas jaunais sportists 2017. gadā” (dzimušie līdz 1996. gada 
31. decembrim un jaunāki) balsojumā piedalās visi LNSF biedri - sporta klubu valde un LNSF 
Valdes locekļi. 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 
6.2.3. nominācijā „Populārākais sporta veids 2017. gadā”, balsojumā piedalās visi LNSF biedri 
- sporta kluba valde un LNSF Valdes locekļi. 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 
6.2.4. nominācijā „Aktīvākais sporta klubs 2017. 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). 
6.2.5. piešķirt naudas balvu 150 EUR apmērā sporta klubam, kas ieguvis titulu „Aktīvākais 
sporta klubs 2017”. To var izmantot sekojošiem mērķiem: 
6.2.5.1. tikai kluba vajadzībām un/vai pasākumu organizēšanai Latvijā; 
6.2.5.2. nav atļauts izlietot Latvijas Nedzirdīgo čempionāta un LNSF balvas izcīņas dalības 
maksai, kā arī LNSF biedru maksai. 

(atklāti balsojot par – 5, pret – 0, atturas 0). 
6.2.6. nominācijā „Aktīvākais Nedzirdīgais sportists 2017. gadā” pēc punktiem novērtē 
aktīvāko nedzirdīgo dalībnieku, kurš aktīvi ņēmis dalību LNSF organizētajos sporta pasākumos.  
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 
6.3. nosūtīt visiem sporta klubiem aptaujas anketas un noteikt balsojuma termiņu līdz 2017. 
gada 7. decembrim; 

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

7.§. 

Par gatavošanos LNSF 12. kongresam. 

 

V.Straziņš informē par gatavošanos LNSF 12. kongresam. Tiek izteikts aicinājums iesniegt 

priekšlikumus, labojumus vai papildinājumus LNSF statūtiem, izteikt priekšlikumus LNSF 
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darbības programmai laika periodā no 2018. - 2021. gadam, un izvirzīt kandidātus uz LNSF 

prezidenta, Valdes un revīzijas komisijas amatiem periodā no 2018. - 2021. gadam. 

Visiem LNSF klubiem tika nosūtīti aicinājumi izvirzīt no sava kluba 3 delegātus uz LNSF kongresu, 

kas notiks 17. novembrī. I.Kraze informē par rezultātiem. 
 

I.Kraze ziņo, ka visi klubi ir iesnieguši LNSF pieteikumus: 

 katrs klubs izvirzījis 3 delegātus uz LNSF kongresu.  

 priekšlikumus LNSF statūtu grozījumiem klubi nav iesnieguši; 

 priekšlikumus LNSF darbības programmai laika periodā no 2018. - 2021. gadam klubi 

nav izvirzījuši; 

 Ir izvirzīti vairāki kandidāti LNSF prezidenta amatam, Valdes locekļu un revīzijas 

komisijas amatiem laika periodā no 2018. - 2021. gadam. 
 

V.Strazdiņš informē, ka bija plānots rīkot Kongresu vienā no 3 vietām - Rīgas Domē, viesnīcā NB 

vai LNS ēkā. Tika nolemts LNSF kongresu rīkot viesnīcas “NB” konferenču zālē š.g. 17. novembrī, 

Rīgā. 
 

V.Strazdiņš informē, ka LNSF sekretariātā ir saņemts iesniegums no Raita Rūrāna, kas vēlas 

piedalīties LNSF kongresā kā klausītājs un apņemas pats segt ēšanas izdevumus.  
 

V.Straziņš aicina padomāt par LNSF kongresa darba reglamentu. I.Krazei uzņemties vadīt 

atklāšanu un R.Ozolam uzticēt vēlēšanu vadīšanu. V.Strazdiņam savlaicīgi sagatavot atskaites 

ziņojumu. 
 

V.Strazdiņš iepazīstina ar kongresa darba kārtības projektu, kurā paredzēts iekļaut:  
1) Kongresa atklāšana un ziņojums par kongresā klātesošo biedru (delegātu) skaitu;  

2) Kongresa darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana;  

3) Viesu uzrunas;  

4) LNSF valdes priekšsēdētāja, prezidenta Vara Strazdiņa ziņojums; 

5) LNSF revidenta ziņojums; 

6)LNSF valdes priekšsēdētāja, prezidenta vēlēšanas; 

             7) LNSF valdes locekļu vēlēšanas; 

             8) LNSF revīzijas komisijas vēlēšanas.   
 

Nolemj:  

7. 1. sasaukt LNSF 12. kongresu 2017. gada 17. septembrī pulksten 15.00 viesnīcas “NB” 

konferenču zālē, Rīgā, Slokas ielā 49, nosūtot katram LNSF biedru delegātam uzaicinājumu pa 

e-pastu; 

7.2. atļaut kongresa debatēs piedalīties tikai klubu izvirzītajiem delegātiem;  

7.3. rekomendēt balsu skaitīšanas komisijas sastāvam - Omāri Jaunzemi ( NSB “Liepava”), Agitu 

Intsoni (NIK “Zaļā Paparde”) un Armandu Hildebrantu (RNŠDK “ŠaDa”); 

7.4. rekomendēt Raiti Rūrānu nokārtot saistības ar kādu klubu no LNSF biedriem un saņemt 

piekrišanu no sava sporta kluba vadības; 
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7.5. uzaicināt goda biedrus uz LNSF 12. kongresu sekojoši: 

- Jadviga Bočkāne (bijuši LNSF prezidente); 

- Sandra Gerenovska (LNS prezidente); 

- Daiga Dadzīte (LPK prezidente)  

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

 

8.§. 

Dažādi jautājumi un informācijas 
 

a) Par sporta kluba “Tālavas Nedzirdīgo sports” jaunās Valdes sastāvu 
 

V.Strazdiņš sniedz informāciju, ka ticis uzaicināts un piedalījies sporta kluba “Tālavas NS” 

kopsapulcē š.g. 16. septembrī LNS Valmieras biedrībā.  Kopsapulcē ilggadīgā kluba vadītāja 

Nadežda Jefremova neizvirzīja savu kandidatūru jaunajam periodam kluba Valdes vadītāja 

amatam. Balsojuma rezultātā par kluba vadītāju tika ievēlēta Inita Puhovska.  

Jaunās Valdes sastāvā iekļauti sekojoši biedri: priekšsēdētāja Inita Puhovska, Nadežda 

Jefremova, Lauris Rūrāns, Artis Mežinskis un Alvis Vestfāls.    
 

Nolemj: 

8.1. pieņemt informāciju zināšanai; 
  

b) Par diskgolfa informācijas semināru Latvijā 

V.Strazdiņš informē, ka e-pastā saņemta vēstule no Igaunijas diskgolfa entuziasta. Viņš vēlas 

organizēt diskgolfa semināru Rīgā un iepazīstināt mūsu sportistus ar jauno sporta veidu - 

diskolfu, lai turpmāk varētu attīstīt šo sporta veidu arī Latvijā. Cik zināms, diskgolfs jau ir 

populārs Ziemeļu valstīs. Nākotnē ir plānotas sacensības diskgolfā Ziemeļu un Baltijas valstu 

mērogā. 

G.Vazdiķe ziņo, ka šogad, LNS projektu ietvaros, liepājnieki jau izmēģinājuši spēlēt diskgolfu, un 

dalībnieki ir ieinteresēti turpināt izkopt šo sporta veidu. Klubs “Liepava” plāno organizēt 

diskgolfa sacensības 2018. gadā.  
 

Nolemj: 

8.2. pieņemt informāciju zināšanai un rekomendē jauno Valdi pavasarī organizēt apmācības; 
 

c) par pārstāvja Dietera Norfa lūgumu atbalstīt viņa kandidatūru ICSD tehniskā 

direktora vieglatlētikā amata izvirzīšanai 2017. - 2021. gadam 

V.Strazdiņš informē, ka LNSF e-pastā saņemta vēstule no Vācijas vieglatlētikas pārstāvja Dietera 

Nora ar lūgumu atbalstīt viņa kandidatūru ICSD tehniskā direktora amatam vieglatlētikā 

amatam 2017. - 2021. gadam. Dieter Norf jau agrāk ir strādājis par tehnisko direktoru 

vieglatlētikā Eiropas mērogā, un mums ir pazīstams speciālists.  

L.Kleina - Brūvere ziņo, ka, labi pazīstot Dieter Norfu un apmierināta ar viņa un kompetenci 

vieglatlētikas tehnikas jautājumos. 
 

Nolemj: 
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8.3. atbalstīt Dietera Norfa kandidatūru ICSD tehniskā direktora vieglatlētikā amatam 2017. - 

2021. gadam, ja viņa pārstāvētā valsts Vācija izvirzīs viņa kandidatūru. 
 

d) par NSB ”Liepava” basketbolistu pieteikumu dalībai DIBF EuroCup 2017. gadā Lodzā, 

Polijā 

V.Strazdiņš informē, ka ir saņemts sporta kluba “Liepava” basketbola pieteikums dalībai DIBF 

Euro Cup 2017. gadā Lodzā, Polijā. NSB “Liepava” komandas dalībai sacensībās tiek izteikts 

atbalsts. Bet dažiem spēlētājiem nav veiktas dzirdes līmeņa tests un nav piešķirts individuālais 

ID. Šiem spēlētājiem tuvākajā laikā jāuztaisa jāveic dzirdes audiogrammas izgatavošana 

pastāvošajai kārtībai. 

Nolemj: 

4.4. pieņemt informāciju zināšanai; 
 

e) par Ungārijas Nedzirdīgo sporta federācijas pārstāvi Nyiro Zsolt 

I.Kraze ziņo, ka saņemts sēru vēsts - aizsaulē aizgājis nedzirdīgo sportā ievērojams cilvēks Nyiro 

Zsolts no Ungārijas. Viņš bija EDSO tehniskais direktors galda tenisā no 2003. līdz 2011. gadam 

un Ungārijas nedzirdīgo sporta federācijas izpilddirektors, kā arī ICSD tehniskais direktors galda 

tenisā Melburnas Deaflympics 2005. gadā. 

Valdes locekļi pagodina Nyiro Zsolt ar klusuma brīdi. 

Citu jautājumu nav. Līdz ar to visi LNSF Valdes sēdes Darba kārtībā paredzētie jautājumi ir 

izskatīti. 

Valdes sēdes vadītājs V. STRAZDIŅŠ pasludina Valdes sēdi par slēgtu. 
 

LNSF valdes 24.sēdi beidz 2017. gada 20. oktobrī plkst. 20.00. 

 

Sēdes vadītājs - 

LNSF prezidents  _______________________  V. STRAZDIŅŠ 

 

Protokoliste –  

LNSF valdes locekle   _______________________  I.KRAZE 


