
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes  
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Sēdes norise: 2019. gada 22. martā, plkst. 17:45. 

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 

Armands Hildebrants - valdes loceklis 

Guntars Beisons - valdes loceklis 

 

Sēdē pieaicinātā: 

Liene Kleina-Brūvere - LNSF grāmatvede 

 

Sēdi protokolē: 

Gunta VAZDIĶE - viceprezidente 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Atskaites ziņojums: 

a) par LNSF balvas izcīņu zemledus makšķerēšanā 2019. gada 2. februārī Lilastes ezerā, 
Ādažu novadā; 

b) par Latvijas Nedzirdīgo čempionātu boulinga vienspēlēs 2019. gada 10. februārī 
Rīgā; 

c) par LNSF balvas izcīņu šautriņu mešanā 2019. gada 16. februārī Liepājā; 
d) par LNSF dalību LSFP rīkotajā informatīvajā seminārā par manipulācijām ar sporta 

sacensībām 2019. gada 26. februārī Rīgā; 
e) par Latvijas atklāto Nedzirdīgo čempionātu basketbolā 2019. gada 2.-3. martā, 

Dubultos, Jūrmalā; 
f) par LNSF dalību LSFP ikgadējā kopsapulcē 2019. gada 14. martā Rīgā; 
g) par Latvijas Nedzirdīgo čempionātu boulinga dubultspēlēs 2019. gada 16. martā 

Rīgā; 
h) par Latvijas startu 1. Pasaules Nedzirdīgo čempionātā telpu vieglatlētikā Tallinā, 

Igaunijā.  
3. Atskaite par LNSF biedru statistiku.  
4. 2018. gada pārskata apstiprināšana. 
5. Ielūgumu izskatīšana: 

a) uz ICSD 2. Reformas simpoziju, 2019. gada 12.-15. aprīlī, Caxias Do Soul, Brazīlijā; 
b) uz Pasaules Nedzirdīgo čempionātu orientēšanās sportā jauniešiem 2019. gada 17.-

24.augustā Olomoucā, Čehijā; 
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c) uz Pasaules Nedzirdīgo čempionātu orientēšanās sportā (atklātas sacensības 
veterāniem) 2019. gada 17.-24. augustā Olomoucā, Čehijā; 

d) uz starptautisko Nedzirdīgo jauktā volejbola turnīru. Pieteikuma termiņš līdz 
24.04.2019; 

e) uz starptautisko Nedzirdīgo turnīru smilšu volejbolā 2019. gada 29.-30. jūnijā 
Tallinā, Igaunijā; 

f) uz Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo čempionātu smilšu volejbolā 2019. gada 8.-11. 
augustā, Kisakallio, Somijā; 

g) uz Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju apspriedi 2019. g. 3.-5. 
maijā Tallinā, Igaunijā; 

h) uz 17. Starptautisko turnīru telpu futbolā meitenēm un zēniem vecumā līdz 17 
gadiem š.g. 7.-13. jūlijā Prešovā, Slovākijā; 

i) uz Eiropas atklāto Nedzirdīgo čempionātu golfā 2019. gada 5.-9. augustā Zviedrijā; 
j) uz šautriņu mešanas sacensībām par godu Dundee Nedzirdīgo Dārtu kluba 80. gadu 

jubilejai; 
k) uz 4. Pasaules Nedzirdīgo Volejbola čempionātu 2020. gada 5.-13. jūnijā Monzā, 

Milānā, Itālijā; 
l) uz ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātu Ļvovā, Ukrainā; 
m) uz Eiropas kvalifikācija Deaflympics futbolā vīriešiem. Pirmais pieteikuma termiņš 

līdz 30.04.2019; 
n) uz boulinga spēlētāju sastāva apstiprināšanu uz starptautisko turnīru boulingā 

Tartu, Igaunijā.  
6. Boulinga kvalifikācijas normatīvu apstiprināšana.  
7. Dažādi jautājumi un informācijas: 

a) par peldētāju startu 95. Latvijas atklātajā peldēšanas čempionātā; 
b) par jauniešu diskusiju š.g. 12. aprīlī; 
c) par Latvijas jauniešu iespējām startēt ENČ jauniešiem un ENČ organizēšanu Latvijā; 
d) par 49. Baltijas valstu skolēnu ar dzirdes traucējumiem spartakiādi Rīgā. 

 

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 22.marta 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 LNSF balvas izcīņu zemledus makšķerēšanā 2019. gada 2. februārī Lilastes ezerā, 
Ādažu novadā 
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R. Ozols sniedz atskaiti par LNSF balvas izcīņas zemledus makšķerēšanas sacensības norisi. LNSF 
balvas izcīņa zemledus makšķerēšanā notika Ādažu novadā, Lilastes ezerā, š.g. 2. februārī. 
Sacensībām pieteicās 13 bļitkotāji no sekojošiem klubiem - “Nedzirdīgo boulings”, “Tālavas 
Nedzirdīgo sports” un “ŠaDa”, kā arī individuālie bļitkotāji. Pirms starta sacensību dalībnieku vidū 
notika izloze un tie tika sadalīti A un B zonās. Sacensības ilga 6 stundas ar zonu maiņu. 
Par LNSF balvas izcīņas zemledus makšķerēšanā uzvarētāju kļuva A. Žurakovskis no SK “Tālavas 
Nedzirdīgo sports”, otro vietu ieguva V. Koreņiks no SK “Nedzirdīgo boulings”, bet trešajā vietā 
ierindojās J. Sprincis no SK “Nedzirdīgo boulings”. Lielākā loma titulu izcīnīja M. Pužulis.  
Nākamās sacensības zemledus makšķerēšanas plānots organizēt Gulbenes novadā. 
 
Nolemj: 
2.1. pieņemt R. Ozola atskaites ziņojumu zināšanai; 
2.2. apstiprināt 2020. gada LNSF balvas izcīņas nolikumu zemledus makšķerēšanā bez izmaiņām.  
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

b) par Latvijas Nedzirdīgo čempionātu boulinga vienspēlēs 2019. gada 10. februārī, Rīgā  
 
R. Ozols sniedz atskaites ziņojumu par Latvijas Nedzirdīgo čempionāta boulinga vienspēļu norisi, 
kas notika š.g. 10. februārī boulinga sporta centrā “Bowlero”, Rīgā. Sieviešu konkurencē pieteicās 
15 dalībnieces. Par Latvijas Nedzirdīgo boulinga čempioni kļuva Anita Valdmane ar 1096 punktiem 
no NSB “Liepava”, otrajā vietā - Līva Vaivade ar 1029 punktiem no SK “Nedzirdīgo boulings”, bet 
trešajā vietā ierindojās Natālija.Reznyk ar 992 punktiem no SK “Nedzirdīgo boulings”. 33 dalībnieku 
konkurencē vīriešiem par uzvarētāju kļuva Dainis Mauriņš ar 1113 punktiem, otrajā vietā - 
Vladimirs Lagunovs ar 1108 punktiem, bet trešajā vietā - Sergejs Vorobjovs ar 1062 punktiem. Visi 
uzvarētāji pārstāvēja sporta klubu “Nedzirdīgo boulings”. 
 
Nolemj: 
2.3.pieņemt R. Ozola atskaites ziņojumu zināšanai; 
2.4.papildināt  Latvijas Nedzirdīgo boulinga čempionāta nolikumu ar punktu: “Dalībniekiem 
sacensību laikā (vīriešiem un sievietēm) jābūt klasiski ģērbtiem: vīriešiem – biksēs, sievietēm – 
svārkos. 
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 

 
c) par LNSF balvas izcīņu šautriņu mešanā 2019. gada 16. februārī, Liepājā 

 
G. Vazdiķe sniedz atskaites ziņojumu par LNSF balvas izcīņas šautriņu mešanā norisi. LNSF balvas 
izcīņa šautriņu mešanā norisinājās šā gada 16. februārī Liepājā, šautriņu mešanas klubā “Liepāja”, 
kas šo sacensību dalībniekus uzņēma jau trešo reizi pēc kārtas. Uz sacensībām ieradās 15 
dalībnieki, no tiem 7 dalībnieces sieviešu grupā un 8 dalībnieki vīriešu grupā. 

Sacensības notika pēc riņķa sistēmas individuāli pēc sistēmas 301 sievietēm, vīriešiem pēc 
sistēmas 301 ar dubulto nobeigumu. Sacensības tika aizvadītas interesanti, valdīja draudzīga 
atmosfēra. 

Sieviešu konkurencē uzvarētājas titulu un 1. vietu izcīnīja Kristīne Urtāne („Liepava”), otro 
vietu – Diāna Grenevica (“Liepava”), bet trešajā vietā ierindojās Rīgas Nedzirdīgo šaha un 
dambretes kluba “ŠaDa” biedre Jekaterina Jasinska. 

Vīriešu konkurencē par uzvarētāju kļuva kluba “Tālavas Nedzirdīgo sports” pārstāvis Andris 
Žurakovskis, otro vietu ieņēma Agris Valdmanis no kluba “Liepava”, bet 3. vietu izcīnīja Artūrs 
Beitiks no kluba “Liepava”. 

Pēc sacensībām tika pārrunāti iespējas spēlēt ar dubulto nobeigumu sievietēm. 
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Papildus I. Kraze informē, ka Lietuvas sportisti ir ieinteresēti piedalīties LNSF balvas izcīņas 
šautriņu mešanā sacensībās. Saskaņā ar LNSF noteikumiem par balvu ieguvējiem var kļūt tikai 
Latvijas pilsoņi, līdz ar ko Lietuvas pārstāvji savu priekšlikumu atsauca. 

 
Nolemj: 
2.5. pieņemt G. Vazdiķes ziņojumu zināšanai; 
2.6. apstiprināt 2020. gada LNSF balvas izcīņas nolikumu šautriņu mešanā bez izmaiņām.  
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

d) par LNSF dalību LSFP rīkotajā informatīvajā seminārā par manipulācijām ar sporta 
sacensībām 2019. gada 26. Februārī, Rīgā 

 
L. Kleina-Brūvere informē par savu dalību LSFP rīkotajā seminārā par manipulācijām ar sporta 
sacensībām. Semināra laikā sporta federācijas vadītāji tika informēti par godīgām sporta 
sacensībām bez noziedzīgas tirgošanās.  

Lielo sportu mūsdienās gandē divi noziedzīgi netikumi – dopinga lietošana un sacensību 

rezultātu sarunāšana, lai gūtu materiālu vai cita veida labumu. Tā ir problēma visā pasaulē un 

skārusi arī Latviju. Abas šīs parādības starptautiskā līmenī apkaro ļoti aktīvi, arī mūsu valstī līdz šim 

norisinājusies cīņa pret dopingu, bet pret manipulācijām ar sporta sacensībām – gausāk un mazāk 

efektīvi, jo tiesībsargājošo iestāžu rīcībā nav pietiekami iedarbīgu tiesisku instrumentu. 

Manipulācijas ar sporta sacensībām pasaulē vienprātīgi tiek uzskatītas par vienu no 

lielākajiem draudiem mūsdienu sportam. Tās grauj sporta vērtības - godīgumu, godīgu spēli 

uncieņu pret citiem. Konvencija ir vienīgais starptautiskais juridiskais dokuments, kas nosaka 

kopīgus principus cīņā pret manipulācijām ar sporta sacensībām. 

Latvijā kopš 2016. gada 1. marta ir spēkā Sporta likumā nostiprinātais manipulāciju aizliegums 
un Krimināllikumā paredzētā atbildība par manipulācijām ar sporta organizāciju rīkotām 
sacensībām. 

• Tieslietu ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī sporta organizācijām 
izstrādājusi grozījumus Sporta likumā un Krimināllikumā. 

• Likumprojekti paredz kriminālatbildību par manipulācijām ar sporta sacensībām. 
 
2019. gada 28. janvārī Saeima trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Sporta likumā, kas nosaka 
aizliegumu manipulēt ar sporta sacensībām, kā arī paredz par pienākumu sportistiem un sporta 
organizācijām darīt visu, lai novērstu šādu manipulāciju iespējamību.  

"Spēļu sarunāšana" ir nopietna problēma, kas kropļo sporta vidi un sabiedrības priekšstatu 
par profesionālo sportu. Tā ir samilzusi problēma arī Latvijā, tādēļ pēc iespējas ātrāk jārīkojas, lai 
izskaustu manipulācijas ar sporta sacensībām un mudinātu uz godīgu spēli, uzsvēra Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns. 
 
Nolemj: 
2.7. pieņemt L. Kleinas-Brūveres ziņojumu zināšanai. 
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

e) par Latvijas atklāto Nedzirdīgo čempionātu basketbolā 2019. gada 2.-3. martā 
Dubultos, Jūrmalā 

 
G. Beisons un A. Hildebrants sniedz atskaites ziņojumu par Latvijas atklātā Nedzirdīgo basketbola 
čempionāta norisi. Š.g. 2.-3. martā sporta namā “Taurenītis”, Dubultos, Jūrmalā norisinājās Latvijas 



5 
 

atklātais Nedzirdīgo basketbola čempionāts vīriešiem. 2019. gada Latvijas atklātajam basketbola 
čempionātam dalību bija pieteikušas piecas komandas: NSB “Liepava”, NIK “Zaļā Paparde”, BNK 
“Valmiera”, SK “Nedzirdīgo boulings” un SK “Šermukšnis” no Klaipēdas. 

Sestdienas pirmā spēle noritēja starp NSB “Liepava” un NIK “Zaļā Paparde”, rez. 74:26, kurā 
rezultatīvākais spēlētājs bija Jānis Dainis Valdmanis (16 punkti) no NSB “Liepava”. 

Tālāk sekoja otrā spēle: SK “Nedzirdīgo boulings” spēlējot ar BNK “Valmiera”, rez. 73:54. 
Spēlē rezultatīvākais bija Mareks Antonovs (28pts) no SK “Nedzirdīgo boulings”. 

Trešā spēle: SK “Šermukšnis” 88:31 NIK “Zaļā Paparde”. Rezultatīvākais spēlētājs - Karolis 
Simaitis (20pts) no SK “Šermukšnis”. 

Ceturtā spēle: NSB “Liepava” 94:69 BNK “Valmiera”. Rezultatīvākais spēlētājs - Armands 
Hildebrants (36pts) no BNK “Valmiera”. 

Piektā spēle: SK “Nedzirdīgo boulings” 57:90 SK “Šermukšnis”. Rezultatīvākie spēlētāji -  
Julius Buinickas un Manfredas Baužys no SK “Šermukšnis”. 

Svētdien, otrā diena. Sestā spēle: NIK “Zaļā Paparde” 22:79 SK “Nedzirdīgo boulings”. 
Rezultatīvākais spēlētājs – Guntis Vicinskis (22pts) no SK “Nedzirdīgo boulings”. 
Septītā spēle: SK “Šermukšnis” 97:39 BNK “Valmiera”. Rezultatīvākais spēlētājs – Armands 
Hildebrants (28pts) no BNK “Valmiera”. 
Astotā spēle: SK “Nedzirdīgo boulings” 46:54 NSB “Liepava”. Rezultatīvākais spēlētājs – Kristaps 
Ķikurs (16pts) no NSB “Liepava”. 
Devītā spēle: NIK “Zaļā Paparde” 54:73 BNK “Valmiera”. Rezultatīvākais spēlētājs – Armands 
Hildebrants (31pts) no BNK “Valmiera”. 
Desmitā spēle: NSB “Liepava” 48:57 SK “Šermukšnis”. Rezultatīvākais spēlētājs – PijusStonkus 
(15pts) no SK “Šermukšnis”. 
Katra spēle bija savādāka un ļoti interesanta. Komandas sestdienas un svētdienas spēlēm bija ļoti 
labi noskaņojušās. Sacensību norisi vēroja 40–50 skatītāju. 
Rezultātā komandas ierindojās sekojošā kārtībā: 

1. vieta – SK “Šermukšnis” no Klaipēdas 
2. vieta – NSB “Liepava” 
3. vieta – SK “Nedzirdīgo boulings” 
4. vieta – BNK “Valmiera” 
5. vieta – NIK “Zaļā Paparde”. 

Par rezultatīvāko turnīra spēlētāju ar 109 punktiem tika atzīts Armands Hildebrants, bet pēc 
laukuma tiesnešu novērtējuma par turnīra vērtīgāko spēlētāju – Kristaps Ķikurs. 
Papildus I. Kraze  ziņo , ka tika nosūtīts uzaicinājums  Igaunijas Nedzirdīgo sporta klubam ņemt 
dalību Latvijas atklātajā basketbola čempionātā, bet tas dalību nepieteica. 
 
Diskusijās Valdes locekļi pārrunāja par komandu skaitu, kā arī iespējamo  Igaunijas un Lietuvas 
sporta klubu dalību. Tiek rekomendēts, lai Latvijas atklātajā Nedzirdīgo basketbola čempionātā 
ļautu piedalīties tikai vienai komandai no Lietuvas un Igaunijas klubiem. 
I.Kraze izsaka pateicību Valdes loceklim A. Hildebrantam par jauniešu piesaisti sporta sacensībām.  
 
Nolemj: 
2.8. pieņemt G. Beisona un A. Hildebranta ziņojumu zināšanai; 
2.9. apstiprināt 2020. gada Latvijas atklātā Nedzirdīgo basketbola nolikumu bez izmaiņām  
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 
 
 

f) par LNSF dalību LSFP ikgadējā kopsapulcē 2019. gada 14. martā Rīgā 
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R. Ozols sniedz informāciju par LNSF dalību LSFP ikgadējā kopsapulcē, kas notika š.g. 14. martā 
“Latvijas Valsts meži” konferenču zālē. Kopsapulcē piedalījās 79 no 93 LSFP biedriem. 
LSFP prezidents E. Fogelis  sniedza  2018. gada pārskata ziņojumu, prezentēja 2019. gada budžeta 
projektu. Dažu sporta federāciju pārstāvji uzstājās debatēs. Izskanēja neapmierinātība par to, ka 
bērniem Valsts svētku laikā jāpiedalās sacensībās, līdz ar ko tie nevar pavadīt svētkus ģimenes lokā. 
Kopsapulcē tika apstiprināts 2018. gada pārskats  un 2019. gada budžeta projekts. 
 
Nolemj: 
2.10. pieņemt R. Ozola ziņojumu zināšanai 
       (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

g) par Latvijas Nedzirdīgo čempionātu boulinga dubultspēlēs 2019. gada 16. martā, Rīgā 
 
I.Kraze atskaitās par sacensību norisi LNČ boulinga dubultspēlēs. Š.g. 16. martā boulinga centrā 
“Bowlero” noslēdzās 2019. gada Latvijas Nedzirdīgo čempionāts boulinga dubultspēlēs. Dalībai bija 
pieteikušies 11 vīriešu un 4 sieviešu pāri. Dalībnieki pārstāvēja dažādus sporta klubus – “Nedzirdīgo 
boulings”, “Tālavas Nedzirdīgo sports”, “Liepava” un “ŠaDa”. 

Dubultspēļu sacensībās sieviešu konkurencē Anita Valdmane/Ilze Jaunzeme (“Liepava”) ar 
rezultātu 1839 nodrošināja sev uzvarētāju titulu un otro reizi pēc kārtas kļuva par dubultspēļu 
čempionēm. Otro vietu ieguva Ilona Ozola/Rasma Mauriņa (“Nedzirdīgo boulings”), bet bronzas 
medaļas izcīnīja Tālavas sieviešu duets Lāsma Babiško/Inita Puhovska, kuras nosargāja tās jau otro 
reizi pēc kārtas. 

Vīriešu konkurencē par pirmo un otro vietu risinājās līdzīga cīņa. Veiksmīgāki izrādījās Jānis 
Naļivaiko/Ģirts Gabrāns, kuri sev pirmo vietu nodrošināja ar rezultātu 2059, otrajā vietā -  Vladimirs 
Lagunovs/Dainis Mauriņš ar rezultātu 2050, bet trešajā – Māris Dukurs/Aleksejs Smirnovs. Visi 
pirmo trīs vietu ieguvēji pārstāvēja sporta klubu “Nedzirdīgo boulings”. 
Papildus G. Beisons aicina padomāt par pieteikuma termiņu, ko vēlams noteikt divas nedēļas pirms 
sacensību sākuma.  
 
Nolemj: 
2.11. pieņemt I. Krazes atskaites  ziņojumu zināšanai (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

h) par Latvijas startu 1. Pasaules Nedzirdīgo čempionātā telpu vieglatlētikā Tallinā, 
Igaunijā. 
 

L. Kleina-Brūvere  sniedz atskaites ziņojumu par Latvijas startu 1. Pasaules Nedzirdīgo 
čempionāta telpu vieglatlētikā. Š.g. 14.-17.martā Igaunijas pilsētā Tallinā, Lāsnamāē vieglatlētikas 
hallē, norisinājās 1. Pasaules Nedzirdīgo čempionāts vieglatlētikā telpās. No Latvijas piedalījās 2 
atlēti - Māris Grēniņš un Sergejs Soklakovs, ar treneri Mārīti Lūsi un pārstāvi Lieni Kleinu-Brūveri. 
Čempionātā piedalījās 150 sportisti no 25 valstīm. 

Pirmajā dienā, 14. martā, M. Grēniņam un S. Soklakovam pirmās disciplīnas - tāllēkšanā. 
14 dalībnieku konkurencē (9 valstis) Māris izcīnīja 4. vietu ar rezultātu 6,74 m, Sergejs - 11. vietu 
ar rezultātu 5,82 m. Pirmo vietu izcīnīja Krievijas sportists Maksims Kuļikovs, aizlecot 7,17 m. Māris 
Grēniņš piedalījās arī pusfinālā 60m barjerskrējienā un iekļuva finālā. 

Otrajā dienā, 15. martā, M. Grēniņš 60 m barjerskrējienā 8. dalībnieku konkurencē (7 
valstis) izcīnīja sudraba medaļu ar rezultātu 8,50 s. Sportists, kas ierindojās trešajā vietā, arī finišēja 
ar tādu pašu rezultātu - 8,50 s. Tādejādi sudraba un bronzas medaļas likteni izšķīra sekundes 
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tūkstošdaļas, kas bija labvēlīgākas M. Grēniņam. Pirmo vietu ieguva Krievijas sportists M. Kuļikovs 
ar rezultātu 8,23 s. 
17. martā M. Grēniņš un S. Soklakovs 9 dalībnieku konkurencē (6 valstis) piedalījās trīssoļlēkšanas 
disciplīnā. Māris ieguva 5. vietu, aizlecot 14,11 m, Sergejs - 7.vietu, aizlecot 13,53 m. Pirmo vietu 
ieguva Krievijas sportists Ivans Pakins, aizlecot 15,12 m. 
 
Nolemj: 
2.12. pieņemt L. Kleinas-Brūveres atskaites ziņojumu zināšanai (atklāti balsojot par - 5, pret – 0); 
2.13. novērtēt katra sportista startu (balsojums atsevišķs par katru punktu): 

− M. Grēniņa startu par teicamu (atklāti balsojot par - 5, pret – 0); 

−  S. Sokolova startu par apmierinošu (atklāti balsojot par - 4, pret – 1). 
2.14. izteikt pateicību trenerei M. Lūsei par ieguldīto darbu. 

 
3. § 

Atskaite par LNSF biedru statistiku 
 
I.Kraze informē par LNSF biedru statistiku. Veicot LNSF biedru statistisko uzskaiti, uz šo brīdi LNSF 
sastāvā ir 5 sporta klubi: SK “Nedzirdīgo boulings”, RNŠDK “ŠaDa”, “Tālavas Nedzirdīgo sports”, 
NSB “Liepava” un NIK “Zaļā paparde”.  

Diemžēl uz 2019. gada 1. janvāri sporta klubu biedru skaits ir samazinājies. Uz 2017. gada 
1. janvāri kopējais LNSF biedru skaits bija 217 sportisti, tajā skaitā 27 jaunieši, 2018. gadā - 197 
sportisti, tajā skaitā - 18 jaunieši, bet uz 2019. gada 1. janvāri 175 sportisti, tajā skaitā 18 jaunieši. 

 
Nolemj: 
3.1.  pieņemt I.Krazes ziņojumu zināšanai (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 

 
4. § 

2018. gada pārskata apstiprināšana 
 

I.Kraze aicina LNSF grāmatvedi L. Kleinu-Brūveri sniegt ziņojumu par 2018. gada pārskatu.  
L. Kleina-Brūvere iepazīstināja Valdes locekļus ar LNSF 2018. gada pārskatu. Aicina Valdes locekļus 
balsot. 
 
Nolemj: 
4.1.  apstiprināt LNSF 2018. gada pārskatu 
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

5.§ 
Ielūgumu izskatīšana 

 
I.Kraze aicina valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus. 
 

a) uz ICSD 2. Reformas simpoziju 2019. gada 12.-15. aprīlī, Caxias Do Soul, Brazīlijā 
 

I.Kraze informē, ka ir saņemts uzaicinājums piedalīties ICSD 2. Reformas simpozijā, kas notiks š.g. 
12.–15. aprīlī Brazīlijā. Aicinājums saņemts š.g. 23. janvārī, diemžēl šim mērķim LNSF nebija 
paredzēts finansējums. Nesen saņemts ICSD prezidentes A. Rebekas ziņojums, ka Reformas 
simpozijs Brazīlijā tika atcelts pieteikušo dalībvalstu nepietiekamā skaita dēļ.  
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Nolemj: 

5.1.  pieņemt I. Krazes ziņojumu zināšanai (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

b) uz Pasaules Nedzirdīgo čempionātu orientēšanās sportā jauniešiem un Pasaules 
Nedzirdīgo čempionātu orientēšanās sportā (atklātas sacensības veterāniem) 
2019. gada 17.-24. augustā Olomoucā, Čehijā;  
 

R. Ozols informē, ka gan jaunie orientieristi, gan veterāni nav izrādījuši interesi piedalīties šajās 
sacensības. Valdes locekļi diskutē par orientieristu aktivitāti.  
 
Nolemj: 
5.2. nepieteikt Latvijas dalību  augstākminētajās sacensībās (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

c) uz starptautisko Nedzirdīgo jauktā volejbola turnīru. Pieteikuma termiņš līdz 
24.04.2019.; 

 
Nolemj: 
5.3. nepieteikt Latvijas dalību starptautiskajam Nedzirdīgo jauktā volejbola turnīram 
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

d) uz starptautisko Nedzirdīgo turnīru smilšu volejbolā  2019. gada 29. - 30. jūnijā 
Tallinā, Igaunijā; 

 
I.Kraze ziņo, ka LNSF ar Tallinas Nedzirdīgo sporta klubu “Talkur”  ir izveidojusies laba sadarbība, 
un rekomendē Latvijas spēlētājiem piedalīties starptautiskajā Nedzirdīgo turnīrā smilšu volejbolā 
š.g. 29.–30. jūnijā. 
 
Nolemj: 
5.4. atlikt ielūguma izskatīšanu uz kādu no nākamajām Valdes sēdēm, un tajā izlemt jautājumu par 
Latvijas spēlētāju dalību minētajā turnīrā. 
 

e) uz Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo čempionātu smilšu volejbolā 2019. gada 8.-11. 
augustā, Kisakallio, Somijā; 

 
Nolemj: 
5.5. atlikt ielūguma izskatīšanu uz kādu no nākamajām valdes sēdēm (atklāti balsojot par - 5, pret 
– 0). 
 

f) uz Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju apspriedi 2019.  gada 
3.-5. maijā Tallinā, Igaunijā; 
 

I.Kraze informē, ka ar Igaunijas Nedzirdīgo sporta savienību ir saskaņots, ka Igaunija uzņemsies 
Ziemeļu-Baltijas valstu Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju apspriedes organizēšanu š.g. 3.–5. 
maijā. No 2015. gada Latvija ir  Ziemeļu-Baltijas valstu Nedzirdīgo sporta federācijas prezidējošā 
valsts.  Apspriedes laikā paralēli notiks sporta seminārs jauniešiem no 16 līdz 25 gadu vecumam, 
ko vadīs Somijas Nedzirdīgo sporta federācijas koordinatore Nellia–Sofija Tarvajarvi. Pārrunas ar 
Nelli–Sofia atrodas saskaņošanas procesā.  
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Nolemj: 
5.6. izvirzīt I. Krazi, G. Vazdiķi un R. Ozolu par Latvijas pārstāvjiem Ziemeļu- Baltijas Nedzirdīgo 
sporta federācijas vadītāju apspriedē;  
5.7. deleģēt no Latvijas dalībai sporta seminārā  jauniešiem divus pārstāvjus - zēnu un meiteni.  
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

h) uz 17. Starptautisko  turnīru telpu futbolā meitenēm un zēniem vecumā līdz 17 gadiem 
š.g. 7.-13. jūlijā Prešovā, Slovākijā; 
 
5.8. nepieteikt Latvijas dalību 17. Starptautiskajam turnīram telpu futbolā meitenēm un zēniem 
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 
Plkst. 22:20 R. Ozols atstāja Valdes sēdi. 
 

i) uz Eiropas atklāto Nedzirdīgo čempionātu golfā š.g. 5.-9. augustā Zviedrijā; 
 

5.9. nepieteikt Latvijas dalību Eiropas atklātajam Nedzirdīgo čempionātam golfā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

j) uz šautriņu mešanas sacensībām par godu Dundee Nedzirdīgo šautriņu mešanas kluba no 
Skotijas 80. gadu jubilejai; 
 

Nolemj: 
5.10. pārsūtīt ielūgumu sporta klubiem un aicināt tos piedalīties minētajās sacensībās 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

k) uz 4. Pasaules Nedzirdīgo volejbola čempionātu 2020. gada 5.-13. jūnijā Monsā, Milānā, 
Itālijā; 

 
5.11. nepieteikt Latvijas dalību 4. Pasaules Nedzirdīgo volejbola čempionātam 2020. gadā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

l) uz ICCD 2. Eiropas Nedzirdīgo individuālo šaha čempionātu 2019. gada 15.–21. jūlijā 
Ļvovā, Ukrainā; 

 
I.Kraze  atgādina, ka iepriekšējā Valdes sēdē tika apspriests jautājums par Latvijas spēlētāju 
piedalīšanos ICCD 2. Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātā, kas notiks š.g. 15.–21. jūlijā, un nolēma 
nepieteikt Latvijas spēlētāju dalību. Pie mums LNSF griezās Ukrainas Nedzirdīgo sporta federācijas 
atbildīgais organizators Ivans Kulakovs, piedāvājot nodrošināt diviem Latvijas šaha spēlētājiem 
izmitināšanas izdevumus, ICCD savu iespēju robežās apņemas segt ceļa izdevumus līdz 100 eiro. 
Meklējam papildu finansējumu no mūsu šaha spēlētāju dzīvesvietu pašvaldībām, lūdzot iespēju 
finansiāli palīdzēt nodrošināt mūsu sportistu dalību čempionātā. 
Valdes locekļi diskutēja par Latvijas šaha spēlētāju kandidatūrām un iespēju piedalīties Eiropas 
šaha čempionāta sacensībās. 
 
Nolemj: 
5.12. pieteikt Latvijas dalību ICCD 2. Eiropas Nedzirdīgo individuālajā šaha čempionātā ar vienu 
sportisti sieviešu konkurencē un vienu sportistu vīriešu konkurencē  
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
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m) uz Eiropas kvalifikāciju 2021. gada Vasaras Deaflympics futbolā vīriešiem. Pirmais 
pieteikuma termiņš līdz 30.04.2019. 
 

Nolemj: 
5.13. nepieteikt Latvijas dalību  Eiropas kvalifikācijai  2021. gada Vasaras Deaflympics futbolā 
vīriešiem (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

n) Latvijas boulinga spēlētāju sastāva apstiprināšana uz starptautisko turnīru boulingā 2019. 
gada 27.–28. aprīlī Tallinā, Igaunijā 
 

G. Beisons informē, ka šajā sezonā boulinga spēlētāji ir aktīvi apmeklējuši treniņus. Rekomendē 
apstiprināt Latvijas boulinga spēlētājus 6 cilvēku sastāvā dalībai starptautiskajā boulinga turnīrā 
“Talkur Open” š.g. 27.-28.aprīlī Tallinā, Igaunijā.  
I.Kraze atgādina, ka tas nepieciešams, lai mūsu sportisti labi sagatavotos startēt 2020. gada 
Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo boulinga čempionātā Somijā.  
 
Nolemj: 
5.14. apstiprināt un apmaksāt dalību startam starptautiskajam boulinga turnīram Tallinā, Igaunijā, 
un apstiprināt sekojošus Latvijas izlases spēlētājus:  

1) Anitu Valdmani 
2) Ilonu Ozolu 
3) Guntaru Beisonu 
4) Ģirtu Garbānu 
5) Pavēlu Isatu 
6) Aināru Gilbertu 

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

6.§ 
6. Boulinga kvalifikācijas normatīvu apstiprināšana 

 
I.Kraze  informē un aicina iepazīstināt Valdes locekļus ar boulinga kvalifikācijas normatīva izstrādi. 
Boulinga izlases trenere Karīna Maslova ziņo, ka divu gadu laikā visi turnīros iegūtie vidējie rezultāti 
tiek summēti. Divos gados izlases sastāva kandidātiem jānospēlē 70% no visu turnīru skaita. Lai 
kvalificētos Deaflympics, Pasaules vai Eiropas mēroga sacensībām, sportistiem jāiekļūst 

• vīriešu konkurencē pirmajā sešiniekā; 

• sieviešu – pirmajā četriniekā. 
 
      Sportistu atlases normatīvu izpildei tiek ņemts vērā sagatavošanās darbs, sistemātiskums 
treniņnometnēs un aktīva dalība kādās citās sacensībās, ko nosaka LNSF apstiprināts izlases 
boulinga treneris. 
      Izlases spēlētāju sastāvu dalībai augstāk minētajās sacensībās apstiprina Valde pēc trenera 
ieteikuma. Normatīvi jāizpilda pēdējo 2 gadu laikā pirms attiecīgām sacensībām. 
 
Nolemj: 
6.1. apstiprināt jauno boulinga kvalifikācijas normatīvu 
  (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
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7.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas 

 
a) par peldētāju startu 95. Latvijas atklātajā peldēšanas čempionātā; 

 
I.Kraze informē, ka š.g.1.-3. martā, RTU Ķīpsalas peldbaseinā Rīgā, norisinājās 95. Latvijas 
čempionāts 50m peldbaseinā – Starptautiskās peldēšanas federācijas atzītas 18. FINA pasaules 
čempionāta kvalifikācijas sacensības. 
Latvijas čempionāts garajā ūdenī ir sezonas nozīmīgākās sacensības, kurās pulcējas ne vien Latvijas 
labākie sportisti, bet arī Latvijas valsts pilsoņi, kas dzīvo un trenējas ārpus Latvijas, kā arī virkne 
sportistu no citām valstīm. Šajā čempionātā dalību pieteica sportisti no Lietuvas, Igaunijas, 
Baltkrievijas, Krievijas, Ukrainas, Dānijas, Portugāles un pat ASV. 
Apbalvošana notika gan atklātajā grupā, gan slēgtajā grupā (starp latviešiem). 
Čempionātā piedalījās arī mūsu nedzirdīgie peldētāji – Zane Embrekte un Artis Vazdiķis. 
Viņi šajās sacensībās pārstāvēja BJSS Rīdzene-Ziepniekkalns peldēšanas klubu. 
Pirmajā dienā čempionāts Zanei sākās ar priekšsacīkstēm 50m brīvajā stilā, kur viņa ar rez. 27.31 
ieguva 7. vietu (105 dalībnieces) un iekļuva finālā. Artis piedalījās priekšsacīkstēs 50m brīvajā stilā 
un 400m brīvajā stilā, nopeldot 50m brīvajā stilā ar rez. 25.74 sek, iegūstot 46. vietu no 173 
dalībniekiem, un 400m brīvajā stilā ar rez. 4:29.45m un 14. vietu (28 dalībnieki), labojot personīgo 
rekordu. 
Vakara sesijā Zane finālā 50m brīvajā stilā saglabāja 7. vietu ar rez. 27, 41 (atklātā grupā), starp 
savējiem ierindojoties piektajā pozīcijā. 
Vakarā Zane piedalījās 4 x 100m brīvā stilā stafetē, izcīnot 3. vietu ar rez. 4:07.91 (slēgtā grupā – 2. 
vietu). 
Otrajā dienā rīta sesijā Zanei un Artim nākamie starti:  200 m brīvajā stilā un 50m tauriņstilā. 
41 sieviešu konkurencē Zane 200m brīvā stila distancei kvalificējās ar rezultātu – 2:15.42 sekundes 
un uzlaboja sev piederošo rekordu, iegūstot 6. vietu un vietu finālā. 
54 dalībnieču konkurencē 50m tauriņstilā Zane ieņēma 26. vietu, ar rez. 31.96. 
69 vīriešu konkurencē 200m brīvā stila distancei Artis kvalificējās ar rez. 2:03.57 un uzlaboja sev 
piederošo rekordu, ieņemot 19. pozīciju. 
103 dalībnieku vidū 50m tauriņstila distancē Artis ierindojās 63. vietā ar rez. 28:60. 
Vakara sesijas daļā 200m brīvā stila distancē uz finālu devās Zane un nopeldēja 2:17.50 sekundēs 
un ierindojās sestajā vietā (atklātā grupā), Latvijas grupā – 3. vietā ar bronzas medaļu. 
Trešās dienas kvalifikācijas rīta sesijā 69 dalībnieču konkurencē Zane startēja 100m brīvajā stilā. 
Zane šo disciplīnu veica 59.56 sekundēs, ieņemot 7. vietu. 
Artis tajā pašā distancē starp 138. dalībniekiem ierindojās 48. vietā ar rez. 56.72 sek. 
Vakara sesijā 100m brīvā stila peldējumā Zane finišēja sestā ar personīgo rekordu 59.42 sek., slēgtā 
grupā viņa ierindojās 2. vietā. 
Nākamais Zane sava kluba komandas sastāvā startēja 4 x 100m kompleksajā peldējuma stafetē 
sievietēm, un izcīnīja 5. vietu ar rez. 4:45.30 (slēgtā grupā – 4. vietu). 
 

b) par jauniešu diskusiju š.g. 12. aprīlī; 
 
I.Kraze informē, ka ar LNS jauniešu centra vadību jau saskaņots, ka tikšanās ar jauniešiem  notiks 
š.g. 12. aprīlī Elvīras ielā 19, Rīgā, lai diskutētu par jauniešu aktivitāšu piesaisti sporta pasākumos. 
 

c) par Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāta jauniešiem organizēšanu Latvijā 2020. 
gadā; 
 



12 
 

I.Kraze dara zināmu informāciju, ka š.g. 28. martā Latvijas Nacionāla sporta padome izskatīs LNSF 
pieteikumu par 5. Eiropas Nedzirdīgo čempionāta jauniešiem organizēšanu Latvijā 2020. gadā.  
 

d) par 49. Baltijas valstu skolēnu spartakiādi Rīgā 
 
I.Kraze informē, ka šodien 22. martā Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem 
LNSF vadība ar prezidenti I.Krazi, viceprezidenti G.Vazdiķi, Valdes locekli A.Hildebrantu un 
darbinieci L.Kleinu-Brūveri piedalījās 49. Baltijas valstu spartakiādes nedzirdīgajiem skolēniem 
atklāšanas ceremonijā. 

Uz spartakiādi bija ieradušies skolēni, kas pārstāvēja mācību iestādes ar dzirdes 
traucējumiem no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un Polijas (startēja tikai peldēšanas sacensībās). 
Spartakiādes atklāšanas ceremonijā skolas direktore Kristiāna Pauniņa un sporta organizators 
Jevgeņijs Puhovs uzrunāja viesus un skolēnus. 

Spartakiādes pirmajā dienā sacensības sākās ar peldēšanu Rīgas 95. vidusskolas 
peldbaseinā, bet vakarā tās norisinājās basketbolā starp Lietuvas un Igaunijas sportistiem. 
23. martā, otrā sacensību diena iesāksies ar šaha, dambretes un galda tenisa sacensībām Rīgas 
internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem, Graudu ielā 21, Rīgā. 

Pēcpusdienā Praktiskās estētiskas skolā, Andreja Saharova ielā 35, Rīgā, laikā no 15:45–
18:45 turpināsies basketbola spēles starp Latvijas ar Igaunijas komandām. 

24. martā, Praktiskās estētiskas skolā, Andreja Saharova ielā 35, Rīgā, plkst. 9:30–12:30 
notiks basketbola sacensības starp Latvijas un Lietuvas komandām. 

Pēc basketbola sacensībām Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem 
notiks apbalvošana un spartakiādes noslēgums.  
 
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 10. sēdi beidz 2019. gada 22.martā, plkst. 23:05. 

 

Sēdes vadītājs - 

LNSF prezidente ________________________ I. KRAZE 

 

Protokoliste –  

LNSF viceprezidente ________________________ G. VAZDIĶE 

 


