
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes  

Sēdes protokols Nr. 3/2018 

 

Sēdes norise: 2018. gada 6. aprīlī plkst. 16:45 

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 

Guntars Beisons - valdes loceklis 

Armands Hildebrants - valdes loceklis 
 

Pieaicinātā: 

Liene Kleina-Brūvere  - grāmatvede 
 

Sēdi protokolē: 

Gunta VAZDIĶE - viceprezidente 

  

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Atskaites ziņojums: 

- par LNČ boulinga vienspēlēs 2018. gada 11. februārī Rīgā;  
- par LNČ boulinga dubultspēlēs 2018. gada 17. martā Rīgā;  
- par LNSF balvas izcīņu šautriņu mešanā 2018. g. 17. februārī Liepājā; 
- par atsaukto LNČ basketbolā 2018. gada 3.-4. martā Jūrmalā; 
- par LNSF dalību LSFP kopsapulcē 2018. gada 15. martā Rīgā; 
- par LNČ boulinga dubultspēlēs 2018. gada 17. martā Rīgā; 
- par Latvijas startu 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu telpu vieglatlētikā 2018. gada 

22.-24. martā Gomeļā, Baltkrievijā; 
- par LNČ orientēšanās sprintā 2018. gada 2. aprīlī Rīgā. 

3. 2017. gada pārskata apstiprināšana. 
4. Ielūgumu izskatīšana: 

a) Latvijas izlases sastāva izmaiņas apstiprināšana dalībai 4. Eiropas Nedzirdīgo 
vieglatlētikas čempionātā jauniešiem 2018. g. 29. jūnijā-1. jūlijā Sofijā, Bulgārijā. 

b) Galīgais pieteikuma termiņš dalībai Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo čempionātā 
disku golfā š.g. 29. jūnijā - 1. jūlijā Korvemaa, Igaunijā. 

c) 2. IDCD Eiropas čempionāts 64-lauciņu dambretē invalīdiem 2018. gada 07.-15. 
maijā Varšavā, Polijā. 

d) Latvijas izlases sastāva apstiprināšana startam 11. Eiropas Nedzirdīgo 
čempionātā boulingā 2018. gada 25. maijā-2. jūnijā Minhenē, Vācijā. 

e) 1. Pasaules Nedzirdīgo čempionāts telpu vieglatlētikā 2019. gada 14.-17. martā 
Tallinā, Igaunijā.  

f) Pasaules Nedzirdīgo čempionāts peldēšanā 2019. gada 25.-31. augustā Sanpaulu, 
Brazīlijā.  
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g) Pasaules Nedzirdīgo sambo čempionāts 2018. gada 22.-26. augustā Krievijas 
Federācijā, Maikopā ( Maykop).  

h) Pasaules Nedzirdīgo čempionāts telpu futbolā 2019. gada 9.-16. novembrī 
Vintertūrā (Winterthur), Šveicē. 

i) 1. Pasaules Nedzirdīgo burāšanas čempionāts 2018. gada 22.-29. septembrī 
Puckā (Puck), Polijā.  

j) Pasaules Nedzirdīgo čempionāts šaušanā ar bisi 2018. gada 26. septembrī-1. 
oktobrī Larnakā, Kiprā.  

k) 2.Eiropas Nedzirdīgo čempionāts šaušanā ar bisi 2019. gada 10. - 14. oktobrī 
Braasschaat, Beļģijā.  

5. Par Andra Vicinska iesniegumu. 
6. ICSD informatīvā vēstule par Pasaules Nedzirdīgo jauniešu sporta spēlēm 2019. gada 10.-. 

jūnijā Erevānā, Armēnijā.  
7. ICSD aicinājums pieteikties strādāt jaunatnes sporta lietu komisijā. 
8. Par Beļģijas Nedzirdīgo sporta komitejas protesta vēstuli pret vecuma ierobežojumu U-21 

Eiropas Nedzirdīgo čempionātā futbolā.  
9. Par organizatorisko darbu Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībās 19.05.2018. 

Salaspilī.  
10. Dažādi jautājumi un informācijas. 
 

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 17. aprīļa 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 norisi: 

a) Par LNČ boulinga vienspēlēs 2018. gada 11. februārī Rīgā  

R. Ozols atskaitās par sacensību norisi LNČ boulinga vienspēlēs, kas norisinājās š.g. 11. februārī, 

Rīgā, boulinga centrā “Bolero”. Sacensību dalībnieki tika sadalīti A un B grupās. Dalību pieteica 

13 sievietes un 29 vīrieši. 

Vienspēlēs sieviešu konkurencē pirmo vietu ieņēma Anita Valdmane no sporta kluba “Liepava”, 

otrajā vietā ierindojās Nataļja Riznyk, bet trešajā vietā Ilona Ozola. Abas uzvarētājas no kluba 

“Nedzirdīgo boulings’’. Vīriešu konkurencē par čempionu kļuva Vladimirs Lagunovs, otrajā 

pozīcijā - Māris Dukurs un trešajā - Aleksejs Smirnovs.  Visi pirmās trīs vietas ieguvēji ir no sporta 

kluba “Nedzirdīgo boulings”. 

b) Par LNČ boulinga dubultspēlēs 2018. gada 17. martā Rīgā 

R. Ozols turpina sniegt atskaiti par Latvijas nedzirdīgo čempionāta norisi boulinga dubultspēlēs, 

kas norisinājās š.g. 17. martā Rīgā, boulinga centrā ‘’Bolero’’.  Sacensībās piedalījās 6 sieviešu 
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un 11 vīriešu pāru spēlētāji. Par čempionēm sieviešu konkurencē kļuva Anita Valdmane pārī ar 

Ilzi Jaunzemi no sporta kluba “Liepava”, otro vietu ieņēma sporta kluba “Nedzirdīgo boulings’’ 

pāris - Ilona Ozola un Nataļja Riznyk, trešajā vietā – Inita Puhovska un Lāsma Babiško no sporta 

kluba “Tālavas NS”. 

Vīriešu konkurencē cīņā par uzvarētāju titulu uzvarēja Vladimirs Lagunovs pārī ar Ģirtu Gabrānu, 

otrajā vietā ierindojās Jānis Naļivaiko un Māris Dukurs, bet trešajā Guntars Beisons un 

Aleksandrs Liniņš. Visi uzvarētāji ir no sporta kluba “Nedzirdīgo boulings”. 

Priekšlikumi no dalībnieku puses netiek izteikti. G. Beisons informē, ka sacensību laikā daži 

dalībnieki bija uzvilkuši sporta kreklus ar uzrakstu “Latvija” un/vai “LNSF”. Atgādina, ka šis krekls 

ir domāts tikai Latvijas izlases spēlētājiem, piedaloties sacensībās vai treniņā ārpus Latvijas, 

nevis Latvijas sacensībās. 

I.Kraze informē, ka LNČ boulinga vienspēlēs dalībnieku skaits ir lielāks nekā dubultspēlēs. 
Problēma ir neracionālā celiņu izmantošanā. 

Diskusijās Valdes locekļi apsprieda jautājumus par celiņu izmantošanas efektīvu pielietojumu 

LNČ boulinga dubultspēlēs mazā dalībnieku skaita gadījumā. 

Nolemj: 
2.1.pieņemt zināšanai R. Ozola atskaites ziņojumu par LNČ boulinga vienspēlēs un 
dubultspēlēs 2018. gadā; 
2.2. apstiprināt nolikumu LNČ boulinga vienspēlēs un dubultspēlēs 2019. gadā bez izmaiņām. 
         (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

c) Par LNSF balvas izcīņu šautriņu mešanā2018. gada 17. februārī Liepājā 

G.Vazdiķe sniedz atskaiti par sacensību norisi LNSF balvas izcīņā šautriņu mešanā, kas 

norisinājās š.g. 17. februārī Liepājas šautriņu mešanas klubā Liepājā. Dalību bija pieteikuši 26 

dalībnieki (12 vīrieši un 14 dāmas) no sporta klubiem – Nedzirdīgo sporta biedrība “Liepava”, 

Rīgas Nedzirdīgo šaha un dambretes kluba “ŠaDa”, sporta kluba “Nedzirdīgo boulings” un sporta 

kluba “Tālavas Nedzirdīgo sports”. Sacensības šautriņu klubā “Liepāja” norisinājās otro reizi. 

Dāmu konkurencē finālspēlēs kluba “ŠaDa” pārstāve J. Jaskinska–Volkova ar rezultātu 2:1 

pārspēja Diānu Grenevicu no kluba “Liepava”, savukārt 3.vietā ierindojās kluba “Liepava” 

dalībniece Krista Kristīne Magone. Kungu konkurencē par uzvarētāju kļuva kluba “Liepava” 

pārstāvis Agris Valdmanis, kas finālspēlēs ar rezultātu 2:0 uzvarēja Pēteri Loginu no kluba 

“Nedzirdīgo boulings’’, bet 3. vietu izcīnīja Edmunds Mežvids no kluba ‘’ Liepava’’. 

I.Kraze LNSF vārdā izsaka pateicību Liepājas Domes sporta pārvaldei par atbalstu kausu iegādei. 

Nolemj: 
2.3. pieņemt G. Vazdiķes atskaites ziņojumu zināšanai. 
2.4. apstiprināt nolikumu par LNSF balvas izcīņu šautriņu mešanā 2019. gadā bez izmaiņām.    
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

d) Par atsaukto LNČ basketbolā 2018. gada 3.-4. martā Jūrmalā 

I.Kraze sniedz atskaiti par atsaukto Latvijas atklāto nedzirdīgo čempionātu basketbolā vīriešiem, 

kas bija paredzēts š.g. 3.-4. martā sporta namā “Taurenītis”, Dubultos, Jūrmalā. Diemžēl 

pasākums tika atcelts nepietiekamā komandu skaita dēļ. 
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Papildus I. Kraze paskaidro, ka bija nosūtīts uzaicinājums arī kādam Igaunijas Nedzirdīgo sporta 

klubam, kas pēdējā brīdī atsauca sava kluba komandas dalību mūsu sacensībās. 

Diskusijās Valdes locekļi pārrunāja par jauniešu aktivitātēm un dalību basketbola treniņos un 

sacensībās. Aicina A. Hildebranti censties iesaistīt vairāk jauniešus basketbola aktivitātēs, lai tie 

varētu piedalīties nākamā gada sacensībās LNČ basketbolā vīriešiem. 

Nolemj: 
2.5. pieņemt I. Krazes informāciju zināšanai; 
2.6. iekļaut nākamā gada sacensību plānā pasākumu - Latvijas Nedzirdīgo čempionāts 
basketbolā, ja ir saņemts sporta kluba rakstisks iesniegums par sacensību organizēšanu 2019. 
gadā.  
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

e) Par LNSF dalību LSFP kopsapulcē 2018. gada 15. martā Rīgā 

R. Ozols sniedz atskaites ziņojumu par LNSF dalību Latvijas sporta federāciju padomes (LSFP) 

biedru kopsapulcē, kas notika š.g. 15.martā “Latvijas Valsts meži” ēkā. Piedalījās 75 kopsapulces 

biedri. LSFP prezidents E. Fogelis sniedza 2017. gada pārskata ziņojumu. Kopsapulcē tika 

apstiprināts 2018. gada budžeta projekts.  

Kopsapulcē tika uzsvērta sporta speciālistu kvalifikācija sporta klubos un sporta skolās, 

iepazīstināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas jauno projektu. Par sporta klubu biedru var būt 

arī sporta izglītības iestāde. 

Nolemj: 
2.7.pieņemt R. Ozola atskaites ziņojumu zināšanai 

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

f) Par Latvijas startu 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionātā telpu vieglatlētikā 2018. gada 
22.-24. martā Gomeļā, Baltkrievijā. 

 

Liene Kleina - Brūvere, kā Latvijas vieglatlētikas pārstāve, informē par Latvijas dalību 
un startu 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionātā telpu vieglatlētikā šā gadā.   

No 22. līdz 24. martam Baltkrievijas pilsētā Gomeļā notika sestais Eiropas Nedzirdīgo 
čempionāts vieglatlētikā telpās. No Latvijas piedalījās četri atlēti – Māris Grēniņš, Sergejs 
Soklakovs, Artis Ozols, Paulis Kalniņš, trenere Mārīte Lūse un pārstāve Liene Kleina-Brūvere. 
Čempionātā piedalījās 20 dalībvalstis ar 136 atlētiem. 

Mārim un Sergejam pirmās disciplīnas bija tāllēkšana. 19 dalībnieku konkurencē (10 
valstis) Māris izcīnīja sudraba medaļu, aizlecot 6,95 m. Sergejs ieguva 6. vietu, aizlecot 6,70 m 
(sezonas labākais rezultāts). Pirmo vietu izcīnīja Krievijas izlases sportists ShtankoIlya, aizlecot 
7,18 m. Māris saglabāja Eiropas Nedzirdīgo telpu vieglatlētikā rekordu, kuru viņš izcīnīja 2012. 
gadā Tallinā, aizlecot 7,28 m. 

Artim pirmās dienas disciplīnas bija 60 m sprints un 400 m skrējiens. 24 dalībnieku (13 
valstis) konkurencē Artis 60 m sprintā ierindojās 20. vietā ar rezultātu 7,71 s. (personīgais 
rekords). Pirmo vietu izcīnīja Krievijas izlases sportists Aleksandrs Beliakovs, noskrienot 6,90 s. 
Mārim saglabāts Eiropas nedzirdīgo telpu vieglatlētikas rekords, kuru izcīnīja 2012. gadā Tallinā, 
noskrienot 6,88 s. 

22 dalībnieku konkurencē (11 valstis) Artis 400 m skrējienā ierindojās 15. vietā ar 
rezultātu 54,91 s. Pirmo vietu ieguva Turcijas izlases sportists Yasin Suzen, noskrienot 49,46 s. 
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Paulim pirmās dienas disciplīna bija lodes grūšana. 11 dalībnieku konkurencē (7 valstis) 
Paulis ierindojās 10. vietā ar rezultātu 11,68 m(personīgais rekords). Viņš bija visjaunākais 
dalībnieks šajā konkurences grupā. Pirmajā vietā ierindojās Lietuvas izlases sportists Vytenis 
Ivaskevicius, aizgrūžot lodi 17,16 m. 

Otrajā dienā Māris piedalījās 60m barjerskrējienā 6 dalībnieku konkurencē (5 valstis). 
Māris izcīnīja bronza medaļu, ar rezultātu 9,08 s. Pirmā vieta Krievijas izlases sportistam 
Vladislavam Kniazevam ar rezultātu 8,42 s. 

Trešajā dienā Māris un Sergejs piedalījās trīssoļlēkšanā. 10 dalībnieku konkurencē (5 
valstis) Māris ieguva 5. vietu, aizlecot 13,92 m. Sergejam 6. vieta, aizlecot 13,78 m. Pirmā vieta 
Krievijas izlases sportistam Ivanam Pakinam ar rezultātu 15,23 m. 

Pēc medaļu skaita pirmā vieta Krievijai (29 dalībnieki) – 24 medaļas. Otrā vieta Ukrainai 
– 18 medaļas (24 dalībnieki) un trešā vieta Baltkrievijai – 13 medaļas (22 dalībnieki). 

Latvija pēc medaļu skaita ierindojās 8. vietā. Lietuvai izcīnīja zelta medaļu lodes 
grūšanā, aizgrūžot 17,16 m (sportists Ivaskevicius Vytenis). Igaunijai - bronzas medaļu 
augstlēkšanā, pārlecot 1,61 m augstumu (sportiste Landar Marja-Liisa) 

 
Nolemj: 
2.8. pieņemt L. Kleinas-Brūveres atskaites ziņojumu zināšanai (atklāti balsojot par – 5, pret – 
0); 
2.9. novērtēt sportistu rezultātus (balsojums atsevišķs par katru punktu) 

2.9.1. Mārim Grēniņam – teicami (atklāti balsojot par – 5, pret - 0); 
2.9.2. Sergejam Soklakovam - apmierinoši (atklāti balsojot par – 5, pret - 0); 
2.9.3. Artim Ozolam – apmierinoši (atklāti balsojot par – 5, pret- 0); 
2.9.4. Paulim Kalniņam - apmierinoši (atklāti balsojot par – 5, pret- 0); 

2.10. izteikt pateicību trenerei Mārītei Lūsei par ieguldīto darbu. 
 

g) Par LNČ orientēšanās sprintā 2018. gada 2. aprīlī Rīgā 
 

R. Ozols sniedz atskaites ziņojumu par norisi LNČ orientēšanās sprintā. Otrajās Lieldienās Rīgā, 
Pētersalā, aizvadīts Latvijas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās sprintā “Lieldienu balva 2018” 
sacensību ietvaros.  

Lai gan laika apstākļi šoreiz nelutināja un visu sacensību garumā lija, uz starta stājās 5 
dāmas un 7 kungi. Norisinājās sprinta orientēšanās sacensības. 

Vīru skrējienā 3,3 km garo distanci visātrāk veica Artis Ozols (NIK „Zaļā Paparde”), 
finišējot pēc 18 minūtēm 46 sekundēm. Otrajā vietā Aldis Strožs (NIK „Zaļā Paparde”) ar rez. 
20:01. Trešo vietu ieguva Raitis Ozols no NIK “Zaļā Paparde” – 22:38. 

Arī dāmu konkurencē uzvaras liktenis izšķīrās distances pirmajā pusē un finišā ātrākā bija 
Agita Instone (NIK „Zaļā Paparde”), kura 3,1 km garo distanci veica 24 minūtēs 05 sekundēs. 
Otrās vietas ieguvēja Gunita Šīrante (SK “Tālavas NS”) uzvarētājai piekāpās par 1 minūti 34 
sekundēm, savukārt Ilonai Ozolai (SK “Nedzirdīgo boulings”) 3. vieta ar rezultātu 28:27. 

Atbildīgais pārstāvis R. Ozols ziņoja, ka pēc sacensībām Raitis Rurāns no kluba 
“Nedzirdīgo boulings” iesniedza protesta vēstuli ar drošības naudu. Protesta iemesls bija tas, ka 
sacensību laikā dalībnieks A. Krams lietoja dzirdes aparātu. Pēc LNSF sacensību nolikuma 
orientēšanas sprintā 4.5.punkta A. Krams tika diskvalificēts. 

 
Nolemj: 
2.11. pieņemt R. Ozola atskaites ziņojumu zināšanai; 
2.12. apstiprināt nolikumu LNČ orientēšanās sprintā 2019. gadā bez izmaiņām. 
        (atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 
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3. § 
2017. gada pārskata apstiprināšana 

 

I.Kraze informē, ka grāmatvede L. Kleina-Brūvere ir sagatavojusi 2017. gada pārskatu, kas tika 
nosūtīts visiem valdes locekļiem pa e-pastu. Vai kādam par to ir jautājumi? 
 

Nolemj: 
3.1. apstiprināt LNSF 2017. gada pārskatu. 

 

4. § 
Ielūgumu izskatīšana 

 

I.Kraze aicina valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus. 

a) Latvijas izlases sastāvā izmaiņas apstiprināšana dalībai 4. Eiropas Nedzirdīgo 
vieglatlētikas čempionātā jauniešiem 2018. g. 29. jūnijā–1. jūlijā Sofijā, Bulgārijā. 

I.Kraze atgādina, ka Latvija ir pieteikta dalībai 4. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā 
jauniešiem. Atbildīgā Liene Kleina-Brūvere par šīm sacensībām vēlas informēt par Latvijas 
sastāva izmaiņām un aicina Valdes locekļus ieklausīties.  
L. Kleina-Brūvere informē, ka šāda mēroga pasākumā ir iespējas piedalīties jauniešiem vecumā 
no 15 gadu vecuma, kuri dzimuši 2003. gadā un vecāki.  Mums ir sportiste - Sintija Ozola, kas 
trenēja sporta klubā “Arkādija”, sava trenera vadībā. Viņas pamatdisciplīnas vieglatlētikā 
sekojošas: 100m, 200m skrējiens un tāllēkšana. Rekomendē S. Ozolu iekļaut Latvijas izlases 
sastāvā dalībai 4. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā jauniešiem. 
 

Nolemj: 
4.1. apstiprināt Sintiju Ozolu un iekļaut viņu Latvijas izlases sastāvā (atklāti balsojot par – 5, 

pret  0); 
4.2. apstiprināt Indru Eversonu par Latvijas vieglatlētikas izlases treneri (atklāti balsojot par – 
5, pret - 0);  

4.3. apstiprināt L. Kleinu  Brūveri par Latvijas vieglatlētikas izlases pārstāvi (atklāti balsojot 

par  5, pret  0); 
 

b) Galīgais pieteikuma termiņš dalībai Ziemeļu - Baltijas Nedzirdīgo čempionāta disku 
golfā š.g. 29. jūnijā–1. jūlijā Korvemmā, Igaunijā. 

I.Kraze informē, ka iepriekšējā valdes sēdē no š.g. 10. februāra tika nolemts ar pirmo pieteikumu 
nepieteikt Latvijas dalību startam Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo čempionātā disku golfā. Bet LNSF 
birojā ir saņemts A. Vicinska iesniegums ar lūgumu rast iespēju iekļaut viņu Latvijas izlasē 
diskgolfā, kurš norisināsies Korvermmā, Igaunijā 29. jūnijā – 1. jūlijā.  
 

Valdes locekļi iepazīstas ar A. Vicinska iepriekšējā gada sacensību rezultātiem disku golfā. 
 

Nolemj: 
4.4. pieteikt Latvijas dalību ar Andri Vicisnki dalībai Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo čempionātā 
disku golfā (atklāti balsojot par – 5, pret - 0) 
 

c) 2. IDCD Eiropas čempionāts 64 lauciņu dambretē invalīdiem 2018. gada 7.-15. 
maijā pilsētā Varšavā, Polijā. 
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Nolemj: 
4.6. nepieteikt Latvijas dalību IDCD Eiropas čempionātā dambretē 2018. gadā. 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 

d) Latvijas izlases sastāva apstiprināšana startam 11. Eiropas Nedzirdīgo čempionātā 
boulingā 2018. gada25. maijā–2. jūnijā Minhenē, Vācijā. 

I.Kraze informē, ka LNSF finansējums var pilnā mērā nodrošināt 4 boulinga izlases spēlētājus, 1 
treneri un 1 pārstāvi. Trenere K. Maslova nosauc boulinga izlases sastāvu: Anita Valdmane, Ilona 
Ozola, Vladimirs Lagunovs un Ģirts Gabrāns. Trenere K. Maslova ieteikusi iekļaut izlasē papildus 
4 vīriešu spēlētājus: Māri Dukuru, Jāni Naļivaiko, Aināru Gilbertu un Guntaru Beisonu. 
 
Diskusijās Valdes locekļi apmainās ar informāciju un saņem atbildes uz uzdotajiem jautājumiem 
par trenera rekomendāciju un par izlases kandidātu iespējamo dalību. 
 
I.Kraze piedāvā G. Beisonam uzņemties pārstāvja pienākamus Latvijas komandas vadīšanai 
11.Eiropas Nedzirdīgo boulinga čempionāta laikā. 
 

Nolemj: 
4.7. apstiprināt Latvijas Nedzirdīgo boulinga izlases sastāvu dalībai 11. Eiropas Nedzirdīgo 
boulinga čempionātā sekojoši: 

1) Anita Valdmane, 
2) Ilona Ozola, 
3) Vladimirs Lagunovs, 
4) Ģirts Gabrāns, 
5) Jānis Naļivaiko, 
6) Māris Dukurs, 
7) Ainārs Gilberts. 

4.8. apstiprināt G. Beisonu par spēlētāju un Latvijas komandas pārstāvi. 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 
 

e) 1. Pasaules Nedzirdīgo čempionāts telpu vieglatlētikā 2019. gada 14.-17. martā 
Tallinā, Igaunijā 
 

I.Kraze informē par to, ka LNSF ir saņēmusi ielūgumu uz 1. Pasaules Nedzirdīgo čempionātu 
vieglatlētikā telpās, kas norisinās kaimiņvalstī Igaunijā, Tallinā, 2019. gada 14. - 17. martā. 
Papildus I.Kraze atgādina, ka nākamā gadā daudz pasākumu Eiropas un pasaules sacensībās, 
kurās, iespējams, aktīvu dalību ņems Latvija, bet LNSF nebūs pietiekošs finansējums Latvijas 
dalības nodrošināšanai visās sacensībās.  
 

Nolemj: 
4.10. pieteikt Latvijas dalību startam 1. Pasaules Nedzirdīgo čempionātā telpu vieglatlētikā ar 
sekojošiem sportistiem: 

1) Māri Grēniņu, 
2) Sergeju Soklakovu, 
3) Arti Ozolu 

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

f) 5. Pasaules Nedzirdīgo čempionāts peldēšanā 2019. gada 25.-31. augustā Sanpaulu, 
Brazīlijā. 
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I.Kraze informē, ka ir saņemts ielūgums uz Pasaules Nedzirdīgo čempionātu peldēšanā, kas 
notiks 2019. gada 25. - 31. augustā Sanpaulu (Sao Paulu), Brazīlijā. Pēc š.g. Eiropas Nedzirdīgo 
čempionāta peldēšanā Polijā izskatīsim iesniegumu un pieteikumu sakarā ar mūsu peldētāju 
startiem un rezultātiem.   
 
Nolemj: 
4.11. pieņemt informāciju zināšanai un atkārtoti izskatīt iesniegumu nākamā Valdes sēdē 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 

h) 1. Pasaules Nedzirdīgo sambo čempionāts 2018. gada 22.-26. augustā Krievijas 
Federācijā, Maikopā. 

Nolemj: 
4.12. nepieteikt Latvijas dalību Pasaules Nedzirdīgo sambo čempionātam. 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 

i) Pasaules Nedzirdīgo čempionāts telpu futbolā 2019. gada 9.–16. Novembrī 
Vintertūrā, Šveicē. 

Nolemj: 
4.13. nepieteikt Latvijas dalību Pasaules Nedzirdīgo čempionātam telpu futbolā 2019. gadā. 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 
 

j) 1. Pasaules Nedzirdīgo burāšanas čempionāts 2018. gada 22.-29. Septembrī Puckā, 
Polijā. 

Nolemj: 
4.14. nepieteikt Latvijas dalību Pasaules Nedzirdīgo burāšanas čempionātam 2018. gadā 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 
 

k) 1. Pasaules Nedzirdīgo čempionāts šaušanā ar bisi 2018. gada26. septembrī – 1. 
oktobrī Larnakā, Kiprā. 

Nolemj: 
4.15. nepieteikt Latvijas dalību Pasaules Nedzirdīgo čempionātam šaušanā ar bisi 2018. gadā. 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 
 

2. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts džudo 2019.gada 10.-14.oktobrī Brasschaat, 
Beļģijā. 

Nolemj: 
4.16. nepieteikt Latvijas dalību 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam džudo 2019. gadā. 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 
 
Sēdes pārtraukums 19:45 – 20:15 

6. § 
ICSD informatīvā vēstule par Pasaules Nedzirdīgo jauniešu sporta spēlēm 2019. gada 10.–21. 

jūnijā Erevānā, Armēnijā 
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I.Kraze informē, ka ir saņemta ICSD informatīvā vēstule, kurā vēsta, ka 2019. gada 10.-21. jūnijā 
Erevānā, Armēnijā notiks Pasaules Nedzirdīgo sporta spēles jauniešiem. Iespēju tajās piedalīties 
būtu jādod arī Latvijas jauniešiem ar dzirdes traucējumiem.   
 

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

7. § 
ICSD aicinājums pieteikties strādāt jaunatnes sporta lietu komisijā 

 

I.Kraze ziņo, ka LNSF e-pastā saņemta vēstule no ICSD ar aicinājumu pieteikties strādāt 
jaunatnes sporta lietu komisijā. 
Diskusijās Valdes locekļi apmainās ar informāciju un pārrunā šo jautājumu. Lai varētu strādāt 
ICSD Jaunatnes sporta lietu komisijā, kandidātam jābūt prasmei rakstīt un lasīt angļu valodā, 
lietot starptautisku zīmju valodu, un pretendentiem jābūt zināšanām un pieredzei darbam 
sporta jomā. 
 

Nolemj: 
7.1. neizvirzīt kandidatūru jaunatnes sporta lietu komisijas amatam  
(atklāti balsojot par – 5,pret – 0) 

8. § 
Par Beļģijas Nedzirdīgo sporta komitejas protesta vēstuli pret vecuma ierobežojumu U-21 

Eiropas Nedzirdīgo čempionātā futbolā š.g. 1.-11. augustam Stokholmā, Zviedrijā.  

I.Kraze ziņo, ka no Beļģijas Nedzirdīgo sporta komitejas saņemta protesta vēstule par vecuma 
ierobežojumu U-21 Eiropas Nedzirdīgo čempionātā futbolā š.g. 1.-11. augustam Stokholmā, 
Zviedrijā.  Protesta iemesls ir tas, ka šāda mēroga sacensībās var piedalīties dalībnieki, kuri 
dzimuši no 1997. gada 1. septembra, bet pēc UEFA noteikumiem, šāda mēroga pasākumā drīkst 
piedalīties dalībnieki, kuri dzimuši pēc 1997. gada 1. janvāra.  
 

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

 
9. § 

Par organizatorisko darbu Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībās 2018. gada 19. maijā 
Salaspilī 

 
I.Kraze atgādina, ka LNSF jāveic sagatavošanās darbi 2. Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas 
sacensībām, kas norisināsies š.g. 19. maijā Salaspilī. Laiks sagatavot sacensību programmu un 
brīvprātīgos pasākuma nodrošināšanai.  Vieglatlētikas sacensībās brīvprātīgo palīgu darbam ir 
pieteikušies sekojoši cilvēki: I. Eversone, I. Skudra, S. Soklakovs, M. Grēniņš un 3 personas no 
Igaunijas. Aicina arī visus Valdes locekļus piedalīties sacensību tiesāšanā un organizēšanā.  
L.Kleina-Brūvere kā vieglatlētikas pārstāve informē, ka sacensības norisinās trīs dažādas vecuma 
grupās:  

1. 1998. gadā dzimušie un vecāki vīrieši, un sievietes (pieaugušo vecuma grupa); 
2. No 1999. gada līdz 2002. gadā dzimušie jaunieši un jaunietes (jauniešu vecuma grupa); 
3. 2003. gadā dzimušie un jaunāki zēni, un meitenes (bērnu vecuma grupa). 
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Nolemj: 
9.1. apstiprināt Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībās kā brīvprātīgos: 

1) Ivetu Krazi 
2) Lieni Kleinu-Brūveri 
3) Guntu Vazdiķi  
4) Raiti Ozolu 
5) Guntaru Beisonu 
6) Armandu Hildebrantu 
7) Intu Skudru 
8) Sergeju Soklakovu 
9) Māri Grēniņu 
10) Indru Eversoni 
11) 3 personas no Igaunijas Nedzirdīgo sporta federācijas. 

9.2. pieteikt Latvijas dalību ar 36 sportistiem Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībās (sk. 
pielikumā Nr.1 sarakstu) 
 (atklāti balsojot par – 5,pret – 0). 
 

10. § 
Dažādi jautājumi un informācijas 

 
Par ICSD informatīvo materiālu. 
I.Kraze informē, ka reizi ceturksnī tiek saņemts e-žurnāls “Highlights” no ICSD un pārsūtīts 
Valdes locekļiem. Jautā valdes locekļiem, vai nepieciešams šo e-žurnālu angļu valodā ievietot 
LNSF mājaslapā. Valdes locekļi izsaka viedokli, ka būtu vēlams publicēt ICSD e-žurnālu 
“Highlights” LNSF mājaslapā. 
 
Par antidopingu. 
I.Kraze informē, ka no LPK (Latvijas Paralimpiskā komiteja) saņemti jaunumi par IPC 
(Starptautiskā paraolimpiskā komiteja) antidopinga jautājumiem, ko arī būtu nepieciešams 
publicēt LNSF mājaslapā. 
 
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 3.sēdi beidz 2018. gada 6. aprīlī, plkst. 22:03. 

 

Sēdes vadītāja - 

LNSF prezidente ________________________ I.KRAZE 

 

Protokoliste –  

LNSF viceprezidente ________________________ G.VAZDIĶE 


