
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes  

Sēdes protokols Nr. 4/2019 (12) 

 

Sēdes norise: 2019. gada 14. jūnijā, plkst. 17:15. 

Rīgā, Elvīras ielā 19, LNSF birojā. 
 

Sēdi vada Iveta Kraze - LNSF prezidente 
 

Sēdē piedalās: 

Iveta Kraze - prezidente 

Gunta Vazdiķe - viceprezidente 

Raitis Ozols - valdes loceklis 

Guntars Beisons - valdes loceklis 

 

Sēdē nepiedalās 

Armands Hildebrants - valdes loceklis 

 

Sēdi protokolē: 

Gunta VAZDIĶE - viceprezidente 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Atskaites ziņojums par: 

a) Latvijas Nedzirdīgo čempionātu orientēšanās sprintā 2019. gada 22. aprīlī Rīgā; 
b) apmācībām disku golfā Rīgā 2019. gada 27. aprīlī; 

c) Latvijas startu 10. starptautiskajā boulinga turnīrā “Talkur Open” 2019. gada 27.28. 
aprīlī Tallinā, Igaunijā; 

d) atcelto ZiemeļuBaltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju apspriedi 2019. gada 
3.-5. maijā Tallinā, Igaunijā; 

e) Latvijas startu 3. Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībās 2019. gada 18. maijā 
Viļņā, Lietuvā; 

f) Latvijas startu 3. starptautiskajā boulinga kausa izcīņā “Tartu Cup 2019” 2019. gada 
8.-9. jūnijā Tartu, Igaunijā.  

3. Ielūgumu izskatīšana: 

a) uz 14. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu šaušanā 2019. gada 12.22. septembrī 
Maskavas reģionā, Krievijas Federācijā; 

b) uz 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu taekwondo 2019. gada 10.12. novembrī 
Antaljā, Turcijā; 

c) uz 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu karatē 2019. gada 6.8. novembrī Antaljā, 
Turcijā; 

d) uz 12.Eiropas Nedzirdīgo čempionātu basketbolā 2020. gada no 25. jūnija līdz 4. 
jūlijam Veronā, Itālijā. Galīgā pieteikuma termiņš līdz 24.06.2019.; 

e) Latvijas boulinga izlases spēlētāju apstiprināšana dalībai Starptautiskajā boulinga 

turnīrā “Vilnius Open” 2019. gada 14.15.septembrī Viļņā, Lietuvā; 
f) DIBF aicinājums uzņemties DIBF 3X3 Pasaules Nedzirdīgo basketbola čempionāta 

organizēšanu 2020. gadā; 
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g) uz ICSD kongresu 2019. gada 9.-12. decembrī Valtellinā-Valciavennā, Itālijā. 
Delegātu un priekšlikumu izvirzīšana; 

h) uz Pasaules Nedzirdīgo riteņbraukšanas čempionātu Sivas, Turcijā 2019. gada 10.-
14. septembrī; 

i) uz XXIII starptautiskajām peldēšanas sacensībām 2019. gada 29. novembrī-1. 
decembrī Polijā; 

j) uz Nedzirdīgo Ziemas sporta festivālu 2020. gada 23.25. janvārī Nesselwang, 
Vācijā. 

4. Dažādi jautājumi un informācijas: 
a) par Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu Mārim Grēniņam; 
b) par Māra Grēniņa dalību Japānas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā; 
c) par Anitas Valdmanes startu Latvijas 22. meistarsacīkstēs boulingā Rīgā; 

d) par atcelto ZiemeļuBaltijas Nedzirdīgo čempionātu smilšu volejbolā Somijā; 
e) par spēlētāju Līvas Vaivades un Sergeja Vorobjova aktivitātēm boulingā; 
f) par Ukrainas priekšlikumu iekļaut nosaukumu “Eiropas Nedzirdīgo orientēšanās 

čempionāts jauniešiem” ZiemeļuBaltijas Nedzirdīgo orientēšanās čempionāta 
programmas ietvaros; 

g) par nedzirdīgo interešu kluba “Zaļā Paparde” Valdes jauno sastāvu; 
h) par Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo čempionātu boulingā 2020. gadā; 
i) par peldētāju Rūdolfu Stupānu. 

 

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 14. aprīļa sēdes 

darba kārtību  

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

 

2.§ 
Atskaites ziņojums 

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

a) par Latvijas Nedzirdīgo čempionātu orientēšanās sprintā 2019. gada 22. aprīlī 
Rīgā; 
 

R. Ozols sniedz atskaites ziņojumu par LNČ orientēšanās sprintā norisi. Otrajās Lieldienās Rīgā, 
Uzvaras parkā norisināja Lieldienu balvas izcīņa, kuras ietvaros notika Latvijas Nedzirdīgo 
čempionāts. Dalību sacensībās pieteicas 11 sievietes un 11 vīrieši. Dāmām bija jānoskrien 3.1 km 
distance ar 14 KP, bet vīriem – 3.6 km distance ar 14 KP. Sacensību trase vijās pa parkiem, 
skvēriem, pagalmiem un ielām. 
Distances nospraustas labi, taču netrūka vietu, kur bija iespējams pieļaut kļūdas. Sieviešu 
konkurencē visātrāk finišu sasniedza Iveta Kraze (RNŠDK “ŠaDa”), otrajā vietā ierindojās Māra 
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Kursīte (Liepava) ar rezultātu 23 sekundes, bet trešajā, atpaliekot par 3 sekundēm, Agita Intsone 
(Zaļā Paparde). 
 
Vīriešu konkurencē finišu visātrāk sasniedza Artis Ozols (Zaļā Paparde), saglabājot savu pozīciju 
trešo gadu pēc kārtas, otrajā vietā – Raitis Ozols (Zaļā Paparde) ar 2 sekunžu starpību, 3. vietu 
ieguva Raitis Rūrāns (Nedzirdīgo boulings). 
 
Nolemj: 
2.1. pieņemt R. Ozola atskaites ziņojumu zināšanai; 
2.2. apstiprināt Latvijas Nedzirdīgo čempionāta nolikumu orientēšanās sprintā bez izmaiņām 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

b) par apmācībām disku golfā Rīgā 2019. gada 27. aprīlī Rīgā 
 
I.Kraze sniedz ziņojumu par organizētajām apmācībām disku golfā, kas norisinājās sadarbībā ar 
disku golfa entuziastu Alekseju Landaru (Alexey Landar) no Igaunijas. Šāds pasākums, saistībā ar 
jaunā sporta veida apgūšanu, tika organizēts pirmo reizi. Š.g. 27. aprīlī Rīgā, Mežaparkā, disku 
golfa “UfoGolf” laukumā bija sanākuši 27 dalībnieki, no tiem 11 vīrieši, 11 sievietes un 5 skolēni. 
Alexey Landar un viņa grupa no Igaunijas (Andris Vicinskis, Aleksei Kuzmin un Jaan – Sulver Opik), 
vēloties attīstīt disku golfu Latvijā, iepazīstināja dalībniekus ar šo sporta veidu. 
Dalībnieki tika sadalīti 4 grupās. Ar katru grupu 6–7 cilvēku sastāvā strādāja instruktors. Trīs 
stundu garumā dalībnieki apguva spēles tehniku.  
Apmācības bija aizraujošas un interesantas. 
Mūsu spēlētājs Andris Vicinkis ar disku golfu nodarbojas jau vairākus gadus, kā arī piedalās 
starptautiskās sacensībās.  

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

 

c) par Latvijas startu 10. starptautiskajā boulinga turnīra “Talkur Open” 2019. gada 

27.28.aprīlī Tallinā, Igaunijā 
 

G.Beisons sniedz atskaiti par Latvijas dalību 10. Starptautiskajā boulings turnīra “Talkur Open” 
š.g. 27.–28. aprīlī Tallinā, Igaunijā. Pirmajā dienā notika vienspēles gan sievietēm, gan vīriešiem. 
Latviju pārstāvēja A. Valdmane, I. Ozola, G. Beisons, A. Gilberts, Ģ. Garbāns un P. Isats. Sieviešu 
konkurencē piedalījās 10 spēlētājas, vīriešu - 20 spēlētāji.  

Rezultātā Latvijas spēlētāji izcīnīja sekojošas vietas: A. Valdmane – 3. vietu, I. Ozola 7. vietu, 

G.Beisons - 1. vietu ar 1199 punktiem, Ģ. Garbāns  11. vietu, A. Gilberts  15.vietu un P. Isats 
16. vietu. 
Otrajā dienā notika dubultspēles, kurā A. Valdmane pārī ar I. Jaunzemi (no kluba “Liepava”) 
izcīnīja 1. vietu, bet I. Ozola pārī ar I. Liniņu (no kluba “Nedzirdīgo boulings”) izcīnīja 3. vietu. 
Vīriešu konkurencē Ģ. Garbāns/M. Dukurs ieguva 3. vietu, G. Beisons/D. Mauriņš ierindojās 

4.vietā un A. Gilberts/ P. Isats 8. vietā. 
 

Nolemj: 
2.4. pieņemt G. Beisona atskaites ziņojumu zināšanai 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
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d) par atcelto ZiemeļuBaltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju apspriedi 

2019. gada 3.5.maijā Tallinā, Igaunijā 
 

I.Kraze informē Valdes locekļus par atcelto ZiemeļuBaltijas Nedzirdīgo sporta federācijas 
vadītāju apspriedi, kuru bija plānots organizēt š.g. 3.–5. maijā Tallinā, Igaunijā. Tika saņemti 
ziņojumi no Dānijas un Lietuvas par nepiedalīšanos apspriedē. Dānija to motivēja ar savas sporta 
organizācijas kongresa norisi šajā laikā, bet Lietuva – citu iekšējo motīvu vadīta. Nav atsaucības 
un informācijas no Norvēģijas un Islandes. Dalībvalstu nepietiekamā skaita dēļ apspriede tika 

atcelta uz š.g. 14.15. septembri vai 28.–29. septembri Tallinā, Igaunijā.  
 

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

e) par Latvijas startu 3.Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībās 2019. gada 18. 
maijā Viļņā Lietuvā 

 

L. Kleina-Brūvere informē, ka š.g. 18. maijā notika 3. Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensības. 
Šogad tās dalībniekus pulcēja Lietuvas pilsētā Viļņā, Vingis Park stadionā. 

Sacensības notika 6 disciplīnās – 60m, 100m, 200m, 400m skriešanā, tāllēkšanā un lodes 
grūšanā. Uz starta devās gan jaunās, gan vecās paaudzes atlēti (trijās vecuma kategorijās - 
pieaugušie, jaunietes un jaunieši, meitenes un zēni). Latviju pārstāvēja 30 sportisti, Igauniju - 13 
un Lietuvu 32 sportisti. 

Jaunie sportisti guva lielisku pieredzi, startējot šāda līmeņa sacensībās. Mūsu sportisti 
izcīnīja 19 medaļas (7. zelta, 7. sudraba un 5. bronzas) un sasniedza personīgos rekordus vairākās 
vieglatlētikas disciplīnās. No tā var secināt, ka viņi ir labi fiziski sagatavoti un var droši sacensties 
ar vienaudžiem no citām valstīm. 

Pie starta atradās 2 cilvēki: viens - atbildīgs par starta signāla karoga pacelšanu, bet otrs – 
starta šāvienu. Bērniem radīja grūtības saprast, uz kuru no viņiem skatīties, lai sāktu startu. 
Rezultāti tika rādīti uz elektroniska tablo, ir fiksēts vēja ātrums. Sacensību vietā organizatori 
nebija noorganizējuši medicīnas personāla klātbūtni. 

Tiesneši bija dzirdīgi, bet brīvprātīgie nedzirdīgie palīdzēja mūsu jaunajiem sportistiem 
noorientēties pie starta. 
Sacensību ilga 3 stundas. Šis laiks dalībniekiem bija par īsu, jo nebija iespējams paspēt veikt savu 
disciplīnu un laicīgi doties uz startu skriešanā. Dalībniekiem bija apgrūtināta informācijas 
saņemšana - sacensību laikā pie ziņojuma dēļa informācija bija pieejama tikai lietuviešu valodā, 
nebija pieejama angļu valodā.  

Sacensības sastāvēja no pusfināla un fināla. 
Tehniskajā pārstāvju sapulcē tika izteikts priekšlikums – 2020. gadā sacensību programmā 

iekļaut jaukto stafeti, kurā startētu 2 vīrieši un 2 sievietes. Izveidot veicināšanas balvu bērniem 
vecumā līdz 11 gadiem, ko nodrošina organizators. 
Dalības maksa paliek tā pati – bērniem 2 EUR, pieaugušiem – 3 EUR. 
 
Nolemj: 
2.6. pieņemt L. Kleinas-Brūveres atskaites ziņojumu zināšanai 
       (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
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f) par Latvijas startu 3. starptautiskajā boulinga kausa izcīņā “Tartu Cup 2019” 2019. 

gada 8.9. jūnijā Tartu, Igaunijā 
 

G. Beisons sniedz atskaites ziņojumu par Latvijas dalību 3. boulinga kausa izcīņā “Tartu Cup 2019”, 
kas notika š.g. 8.–9. jūnijā Tartu, Igaunijā. Pirmajā dienā sacensības notika vienspēlēs sievietēm 
un vīriešiem. Latvijas sastāvā spēlēja A. Valdmane, I. Ozola, G. Beisons, A. Gilberts, Ģ. Garbāns un 
P. Isats. Sieviešu konkurencē piedalījās 8. spēlētājas, bet vīriešu – 23 spēlētāji.  
Latvijas rezultāti boulinga turnīrā sekojoši: I. Ozola izcīnīja pirmo vietu, A. Valdmane - otro vietu. 
Ģ. Garbāns izcīnīja 5. vietu, G. Beisons  - 9. vietu, A. Gilberts - 12. vietu, bet P. Isats - 17. vietu. 
Otrajā dienā norisinājās dubultspēles, kurās A. Valdmane pārī ar I. Jaunzemi (“Liepava”) izcīnīja1. 
vietu, bet I. Ozola pārī ar N.Rizinky (“Nedzirdīgo boulings”) - 2.vietu. Vīriešu konkurencē A. 
Gilberts/ P. Isats ierindojās 2. vietā, G. Beisons/Ģ. Garbāns - 3. vietā. 
 

Nolemj: 
2.7. pieņemt G .Beisona atskaites ziņojumu zināšanai  (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 

3. § 
Ielūgumu izskatīšana 

 
I.Kraze aicina Valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus. 
 

a) uz 14. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu šaušanā 2019. gada 12.22. septembrī 
Maskavas reģionā, Krievijas Federācijā 

 
I.Kraze atgādina, ka iepriekšējā Valdes sēdē tika izskatīts jautājums par ielūgumu piedalīties 
Eiropas Nedzirdīgo šaušanas čempionātā. Māris Grēniņš ir ieinteresēts piedalīties minētajās 
sacensībās, bet diemžēl finansējums šim mērķim nav paredzēts, kā arī nav izdevies piesaistīt 
sponsorus Latvijas delegācijas izdevumu segšanai. 
 
Nolemj: 
3.1. nepieteikt Latvijas dalību 14. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam šaušanā Maskavas reģionā, 
Krievijas Federācijā (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

b)  uz 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu taekwondo 2019. gada 10. līdz 12. 
novembrī Antaljā, Turcijā. 

 
I.Kraze informē, ka taekwondo sportiste L. Gaile paziņojusi, ka nav gatava startēt minētajās 
sacensībās. 
 
Nolemj: 
3.2. nepieteikt  Latvijas dalību Eiropas Nedzirdīgo čempionātam taekwondo 2019. gada 10.-
12.novembrī (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

c)  uz 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu karatē 2019. gada 6.8. novembrī Antaljā, 
Turcijā 

 
 
 



6 
 

Nolemj: 

3.3. nepieteikt Latvijas dalību Eiropas Nedzirdīgo čempionātam karatē 2019. gada 6.8.novembrī 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 
d) uz 12. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu basketbolā 2020. gada no 25. jūnija līdz 4. 

jūlijam Veronā, Itālijā. Galīgā pieteikuma termiņš līdz 24.06.2019. 
 
Nolemj: 
3.3. nepieteikt Latvijas dalību Eiropas Nedzirdīgo čempionātam basketbolā 2020. gadā  
        (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

e)  uz Starptautisko boulinga turnīru “Vilnius Open’’ 2019. gada 14.15. septembrī 
Viļņā, Lietuvā. Latvijas boulinga izlases spēlētāju apstiprināšana. 

 
G. Beisons ziņo, ka treneres Karīnas Maslovas vadībā visi spēlētāji turpina aktīvi trenēties. Lūdz 
apstiprināt Latvijas boulinga septiņus spēlētājus dalībai starptautiskajā boulinga turnīrā “Vilnius 

Cup 2019” š.g. 1415. septembrī Viļņā, Lietuvā. 
 
Nolemj: 
3.4. apstiprināt Latvijas dalību startam starptautiskajā boulinga turnīrā Viļņā, Lietuvā un Latvijas 
delegācijas sastāvu: 

1. Anitu Valdmani 
2. Ilonu Ozolu 
3. Ģirtu Garbānu 
4. Guntaru Beisonu 
5. Aināru Gilbertu 
6. Pāvelu Isatu 
7. Daini Mauriņu 

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

f) DIBF aicinājums uzņemt 3X3 Pasaules Nedzirdīgo basketbola čempionātu 2020. 
gadā 

 
I.Kraze ziņo, ka Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija no DIBF (Starptautiskā Nedzirdīgo basketbola 
federācija) ir saņēmusi priekšlikumu uzņemt DIBF 3x3 Pasaules Nedzirdīgo basketbola 
čempionāta organizēšanu savā valstī.  
Valdes locekļi piedalās diskusijās, atzīstot, ka līdz šim Latvijā nav tikušas organizētas šāda sporta 
veida sacensības. Ja spēlētājiem par to radīsies interese, tad nākotnē varētu padomāt par 3 x 3 
basketbola sacensību organizēšanu. Tiek izteikts priekšlikumu atteikt DIBF uzaicinājumam 
uzņemties 3 X 3 Pasaules Nedzirdīgo basketbola čempionāta organizēšanu 2020. gadā. 
Diskusijās Valdes locekļi pārrunāja par jaunā sporta veida 3 x 3 basketbolā attīstību Latvijā, 
atzīmējot apstākli, ka mums nav daudz basketbola spēlētāju. Lai nezustu sporta veids basketbols, 
rekomendē organizēt 3x3 basketbola sacensības Latvijā.  
Aicina G. Beisonu sagatavot un veikt informācijas ievietošanu sociālajā tīklā Facebook LNSF 
mājaslapā par saņemto DIBF ielūgumu piedalīties Pasaules Nedzirdīgo 3 x 3 basketbola 
čempionātā. Īpaši jāatzīmē, ka, ņemot vērā LNSF kvalifikācijas normatīvu nosacījumus, lai varētu 
pretendēt uz vietu izlases sastāvā dalībai Pasaules Nedzirdīgo 3 x 3 basketbola sacensībās, 
sportistiem aktīvi jāpiedalās treniņos un sacensībās. 
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Nolemj: 
3.5. pieņemt informāciju zināšanai; 
3.6. uzdot G.Beisonam sagatavot un ievietot LNSF mājaslapā informāciju sportistiem par DIBF 
ielūgumu uz Pasaules Nedzirdīgo 3x3 basketbola čempionātu.  
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

g)  uz ICSD 47. kongresu 2019. gada 9.12. decembrī Valtellinā-Valciavennā, Itālijā. 
Delegātu apstiprināšana. Priekšlikumu izvirzīšana.  

 
I.Kraze informē, ka ir saņemts ielūgums uz ICSD 47.kongresu, kas notiks 2019. gada 9.-12. 
decembrī.  
Kongresa darba kārtībā ir paredzēts, ka vienu dienu pirms ICSD kongresa notiks reformas 
simpozijs. ICSD aicina dalībvalstis izvirzīt delegātus un sniegt priekšlikumus ICSD 47. kongresam.  
 
Nolemj: 
3.7. izvirzīt Ivetu Krazi un Guntu Vazdiķi par delegātēm no Latvijas dalībai ICSD 47. kongresā š.g. 
10.–12. decembrī; 
3.8. neiesniegt priekšlikumus izskatīšanai ICSD 47. kongresā 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

h) uz Pasaules Nedzirdīgo riteņbraukšanas čempionātu Sivā, Turcijā 2019. gada 10.-
14. septembrī 

 
Nolemj: 
3.9. nepieteikt Latvijas dalību Pasaules Nedzirdīgo riteņbraukšanas čempionātam 2019. gada 10.-
14. septembrī (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

i) uz XXIII Starptautiskajām peldēšanas sacensībām Polijā, 2019. gada 29. 
novembrī - 1. decembrī  

 
Nolemj: 
3.10.pārsūtīt ielūgumu Rīgas internātvidusskolai bērniem ar dzirdes traucējumiem 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

j) uz Nedzirdīgo Ziemas sporta festivālu 2020. gada 23. 25. janvārī Nesselwang, 
Vācijā. 

 
Nolemj: 
3.11. pārsūtīt ielūgumu sporta klubiem (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

4.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas 

 

a) par Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu Mārim Grēniņam 
 

I.Kraze ar prieku paziņo, ka Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2019. 
gada 8. aprīlī nolēma, par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā, piešķirt Triju Zvaigžņu 



8 
 

ordeni izciliem Latvijas dažādu jomu pārstāvjiem, to starpā arī mūsu sportistam, vairākkārtējam 
Latvijas, Eiropas un pasaules čempionam vieglatlētikā, vieglatlētam Mārim Grēniņam.  
Š.g. 3. maijā prezidents R. Vējonis personīgi sveica un piešķīra mūsu sportistam - vairākkārtējam 
Latvijas, Eiropas un Pasaules čempionam vieglatlētikā Mārim Grēniņam Valsts augstāko 
apbalvojumu Triju Zvaigžņu 5. šķiras ordeni.  

 
b) par vieglatlēta Māra Grēniņa dalību 16. Japānas Nedzirdīgo vieglatlētikas 

čempionātā 
 

I.Kraze informē, ka ar īpašu ielūgumu Japānas Nedzirdīgo sporta federācija šā gada no 8.-9. 
jūnijam ielūdza Māri Grēniņu piedalīties atklātajā 16. Japānas Nedzirdīgo vieglatlētikas 
čempionātā.  Čempionātā M. Grēniņš izcīnīja trīs pirmās vietas – tāllēkšanā (6.59m), 
trīssoļlēkšanā (13.88m) un 110m barjerās (16.12s).    
Sacensības bija sarīkotas ļoti augstā līmenī. Japānas Nedzirdīgo čempionātā startēja ap 200 
sportistu. Dalībnieki sacentās visās vieglatlētikas disciplīnās, izņemot maratonu. 
 

c) par Anitas Valdmanes startu Latvijas 22. meistarsacīkstes boulingā 
 
G. Beisons informē par to, ka nedzirdīgā boulinga spēlētāja Anita Valdmane ir izcīnījusi 1. vietu 
individuālajā vērtējumā Latvijas 22. meistarsacīkstēs boulingā starp dzirdīgajiem, kas norisinājās 
š.g. 6.–12. maijā boulinga centrā “Bowlero”, Rīgā. A. Valdmanei ir nodrošināta ceļazīme uz 
Eiropas čempionu Kausa boulingā š.g. 21.-26. oktobrī Ankarā, Turcijā. LNSF nosūtīja vēstuli 
Latvijas boulinga federācijai ar lūgumu, lai Eiropas čempionu Kausa boulingā laikā A. Valdmanei 
līdzi dotos arī viņas trenere K.Maslova.  

Latvijas 22. meistarsacīkstēs boulingā starp dzirdīgajiem piedalījās arī nedzirdīgie boulinga 
spēlētāji – G. Beisons, M. Dukurs, I. Ozola, N. Riznika, Ģ. Gabrāns, J. Naļivaiko un A. Gilberts. 
 

d) par atcelto Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo čempionātu smilšu volejbolā 
 
I.Kraze informē, ka LNSF birojā ir saņemta informācija no Somijas Nedzirdīgo sporta asociācijas, 
kurā paziņots, ka nepietiekama dalībvalstu komanda skaita dēļ, atcelts 2019. gada 8.–11. Augustā 
paredzētais Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā.  
 

e) par Līvas Vaivades un Sergeja Vorobjova aktivitātēm boulingā 
 

G. Beisons sniedz informāciju par Latvijas boulinga spēlētājiem Līvu Vaivadi un Sergeju 
Vorobjovu, kuri šobrīd dzīvo un strādā Zviedrijā. Šajā gadā abi spēlētāji piedalījās Zviedrijas 
Nedzirdīgo boulinga čempionātā, kurā L. Vaivade uzvarēja un ieguva pirmo vietu sieviešu 
konkurencē, bet S. Vorobjovs  ieguva otro vietu 39 vīriešu konkurencē. 

 

f) par Ukrainas priekšlikumu iekļaut Eiropas Nedzirdīgo čempionātu jauniešiem 

orientēšanās sportā ZiemeļuBaltijas Nedzirdīgo čempionāta programmas 
ietvaros 

 

I.Kraze informē, ka Ukraina izteikusi priekšlikumu iekļaut Eiropas Nedzirdīgo čempionātu 
jauniešiem orientēšanas sportā Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo čempionāta programmas ietvaros, 
lai sportam piesaistītu jauniešus.  Šis jautājums varētu tikt izskatīts Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo 
sporta federācijas vadītāju apspriedē. 
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g) par ZiemeļuBaltijas Nedzirdīgo čempionātu boulingā 2020. gadā 
 

I.Kraze informē, ka LNSF saņēmusi ziņojumu, kurā teikts, ka Somijas Nedzirdīgo sporta asociācija 
organizēs Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo čempionātu boulingā, kas notiks Vantaa, Somijā laika 
posmā no 2020. gada 8.–14. jūnijā.  
 

h) par nedzirdīgo interešu kluba “Zaļā Paparde” valdi jaunā sastāvā 
 

I.Kraze informē, ka pirms divām nedēļām, š.g. 31.maijā, Nedzirdīgo interešu kluba “Zaļā Paparde” 
Valdē ir ievēlēts jauns sastāvs. Par “Zaļā Paparde” valdes priekšsēdētāju ievēlēta Maira Bruže, 

Valdē darbosies L. KleinaBrūvere, Inguna Krama, Artis Ozols un Paulis Kalniņš. 
 

i) par peldētāju Rūdolfu Stupānu 
 

I.Kraze sniedz informāciju un iepazīstina Valdes locekļus ar peldētāja Rūdolfa Stupāna gūtajiem 
rezultātiem, piedaloties peldēšanas sacensībās Zviedrijā. Jaunais sportists turpina gatavoties 
dalībai Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātam Brazīlijā, kas paredzēts šajā gadā. 
 

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 12.sēdi beidz 2019. gada 14. jūnijā, plkst. 21:50. 

 

Sēdes vadītājs - 

LNSF prezidente ________________________ I. KRAZE 

 

Protokoliste –  

LNSF viceprezidente ________________________ G. VAZDIĶE 

 


