
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes  

Sēdes protokols Nr. 6/2019 (14) 
 

Sēdes norise: 2019. gada 1. novembrī, plkst. 17:10. 

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 pieaicinātā: 

Liene Kleina-Brūvere - LNSF grāmatvede  

 

Sēdi protokolē: 

Gunta VAZDIĶE - viceprezidente 

  

DARBA KĀRTĪBA: 

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

a) par LNSF dalību Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju 
(NBDSF) apspriedē 2019. gada 28.–29. septembrī Tallinā, Igaunijā; 

b) par LNSF balvas izcīņu novusā 2019. gada 19. oktobrī Ķekavā; 
c) par A. Valdmanes startu Eiropas čempionu kausa boulingā 2019. gada 21.–27. 

oktobrī Ankarā, Turcijā; 
d) Par atcelto Latvijas atklāto Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā 2019. gada 9.–

10. novembrī Ķekavā. 
4. Ielūgumu izskatīšana uz: 

a) 1. Pasaules Nedzirdīgo galda tenisā čempionātu U-15, U-18 2020. gada 17.—19. 
jūnijā Bādenē, Austrijā; 

b) 4. Pasaules Nedzirdīgo čempionātu 2020. gada 20.27. jūnijā Bādenē, Austrijā; 

c) 2. Pasaules Nedzirdīgo šaušanas čempionātu 2020. gada 16.21.jūnijā Lucernā, 
Šveicē; 

d) Pasaules Nedzirdīgo smilšu volejbola čempionātu 2020. gada 9.15.augustā 
Sulejuvekā (Sulejowek), Polijā; 

e) 4. Pasaules Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātu 2020. gada 18.25. jūlijā 
Radomā (Radom), Polijā; 

f) ZiemeļuBaltijas Nedzirdīgo čempionātu boulingā 2020. gada 9.13. jūnijā Vantā 
(Vantaa), Somijā; 

g) 1. Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātu 25m īsajā baseinā 2020. gada 
Kazaņā, Krievijā; 

h) Starptautisko turnīru šahā un dambretē jauniešiem 2019. gada 6.–8. decembrī 
Varšavā, Polijā. 
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5. LNSF 2020. gada kalendāra plāna apstiprināšana. 
6. Ziemeļu un Baltijas valstu Nedzirdīgo sporta kalendārs 2020. gadā un turpmākajiem 

gadiem. 
7. ICSD nominācijas konkurss par 2019. gada labāko sportistu vīriešu un sieviešu 

konkurencē pasaules mērogā. 
8. EDSO nominācijas konkurss par: 

 2018. gada labāko sportistu vīriešu un sieviešu konkurencē Eiropas mērogā; 

 2019. gada labāko sportistu vīriešu un sieviešu konkurencē Eiropas mērogā. 
9. “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2019” vērtēšanas nosacījumu un konkursa 

nolikuma apstiprināšana. 
 

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 1. novembra sēdes 

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

2.§ 

Iepriekšējo protokolu apstiprināšana. 
 

I.Kraze atgādina, ka iepriekšējais Valdes sēdes protokols Nr. 9 no 2019. gada 20. janvāra tika 

nosūtīts visiem Valdes locekļiem, lai ar to iepazītos. Aicina balsot par apstiprināšanu. 

 
Nolemj: 
2.1. apstiprināt iepriekšējās Valdes sēdes protokolu Nr. 9 no 2019. gada 20. janvāra.  
       (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 

3.§ 

Atskaites ziņojumi. 

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

a) par LNSF dalību Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju apspriedē 

2019. gada 28.29.setembrī Tallinā, Igaunijā 
 

I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par LNSF dalību Ziemeļu un Baltijas valstu Nedzirdīgo sporta 
federācijas apspriedē.  
Š.g. 27.–29. septembrī Tallinā, Igaunijā norisinājās oficiālā Ziemeļu un Baltijas valstu 
Nedzirdīgo sporta federāciju (turpmāk tekstā – NBDSF) vadītāju tikšanās un apspriedes, kurās 
dalību ņēma: 
- Iveta Kraze, Gunta Vazdiķe un Raitis Ozols no Latvijas; 
- Sergei Matvijenko un Ilvi Vare no Igaunijas 
- Eetu Keski–Levijoki no Somijas; 
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- Michael Weber Steenberg no Dānijas (ievēlēts jauns prezidents no 12.05.2019); 
- Margareth Hartvedt no Norvēģijas; 
- Kenneth Lundh un Mattias Hellore (piedalās sapulcē pa web) no Zviedrijas. 
Apspriedēs nepiedalījās pārstāvji no Lietuvas un Islandes. 

Laika posmā no 2015.-2019. gadam NBDSF prezidējošā valsts bija Latvija, tāpēc LNSF 
prezidente Iveta Kraze uzņēmās apspriedes vadītāja pienākumus – atklāja NBDSF apspriedi un 
deva vārdu Sergei Matvjenko, pašreizējam Igaunijas Nedzirdīgo sporta savienības 
prezidentam. Igaunijas Nedzirdīgo sporta savienības prezidents pēc apspriedes aicināja visus 
dalībniekus paviesoties Igaunijas Nedzirdīgo sporta savienības birojā, pie reizes arī dodot 
iespēju apmeklēt Tallinas Nedzirdīgo sporta klubu. 

Apspriedes dienaskārtībā bija dažādi jautājumi: atskaite par 2018. gada atklāto Ziemeļu 
un Baltijas Nedzirdīgo čempionātu (turpmāk tekstā - ZBNČ) orientēšanās sportā, 2018. gada 
ZBNČ disku golfā Igaunijā, atcelto 2019. gada ZBNČ smilšu volejbolā Somijā, NBDSF nākotni, 
sacensību kalendāra izveidošanu un apstiprināšanu laikposmā no 2020. līdz 2023. gadam, 
NBDSF valstu priekšlikumi ICSD kongresam, ZBNČ sacensību noteikumu izstrāde un izmaiņas, 
nākamā NBDSF prezidentūras valsts 2019. - 2023. gadam, nākamā NBDSF apspriede un citi. 
Vadības stafeti uz četriem gadiem no 2019.-2023. gadam pārņem Dānija. Nākamā NBDSF 
apspriede notiks Kopenhāgenā, Dānijā 2021. gadā. 
 

Nolemj: 
3.1. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai 
       (atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 

 

b) par LNSF balvas izcīņu novusā 2019. gada 19. oktobrī Ķekavā 
 

G. Beisons sniedz atskaites ziņojumu par LNSF balvas izcīņas norisi novusā. Sacensības 
norisinājās š.g. 19. oktobrī Ķekavas sporta klubā “Bultas”. Tajās piedalījās 17 kungi un 6 dāmas 
no aktīviem sporta klubiem – RNŠDK “ŠaDa”, NSB “Liepava”, SK “Nedzirdīgo Boulings”, NIK 
“Zaļā Paparde” un SK “Tālavas Nedzirdīgo sports”. Sacensības vienspēlēs vīriešiem notika pēc 
riņķa sistēmas 3 apakšgrupās, sievietēm – savā grupā riņķa sistēmā. Pēc vienspēlēm turpinājās 
dubultspēles vīriešiem. Diemžēl sievietēm, komandu skaita trūkuma dēļ, nebija iespējams 
noorganizēt dubultspēles. 

Šogad vīriešu konkurencē par uzvarētāju novusa vienspēlēs kļuva Aivars Priedītis 
(RNŠDK “ŠaDa”), bet sieviešu konkurencē uzvarēja Jekaterina Jasinska (RNŠDK “ŠaDa”), 
savukārt labākais pāris dubultspēlē bija liepājnieki – Omaris Jaunzemis un Austris Ņikiforovs 
(NSB “Liepava”).  

G. Beisons izsaka priekšlikumu nākamajā gadā organizēt novusa sacensību sākumu par 
1 stundu agrāk, piemēram, pulksten 10:00. Līdz šim sacensību sākums bija plkst. 11:00. 
Spēlētāji ir izteikuši lūgumu, motivējot, ka ir sabraukuši no dažādiem Latvijas novadiem, un, jo 
ātrāk sacensības beigtos, jo ātrāk iespējams doties mājup.  
 

Nolemj: 
3.2. pieņemt G. Beisona atskaites ziņojumu zināšanai 
3.3. apstiprināt 2020. gada LNSF balvas izcīņas nolikumu novusā ar izmaiņām: organizēt 
sacensību sākumu pulksten 10:00 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 

c) par A. Valdmanes startu Eiropas čempionu kausā boulingā 2019. gada 21.–27. 
oktobrī Ankarā, Turcijā 
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G.Beisons informē par nedzirdīgās boulinga spēlētājas Anitas Valdmanes, kuru iekļāva Latvijas 
izlases sastāvā starp dzirdīgajiem, startu Eiropas čempionu kausā boulingā, kas norisinājās š.g. 
21. līdz 27. oktobrim. Šīs sacensībās bija A. Valdmanes debija. Pirmajā dienā sieviešu 
konkurencē piedalījās 34. dalībvalstu sportistes, starp kurām Anita ierindojās 28. vietā, otrajā 
dienā rezultāts bija labāks nekā iepriekšējā dienā, kad A. Valdmane pakāpās augstāk un 
ieņēma 17. vietu. Kopvērtējumā mūsu sportiste ierindojās 28. pozīcijā. A. Valdmane atzina, ka 
sacensības bija organizētas augstā līmenī, un, tajās startējot, ieguva nenovērtējamu pieredzi. 
Līdz ar A. Valdmani čempionātā spēlēja Daniels Vēzis. 
 

3.4.pieņemt G.Beisona informāciju zināšanai 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 

d) par atcelto Latvijas atklāto Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā 2019. gada 9.–10. 
novembrī Ķekavā 

 

I.Kraze informē, ka diemžēl tika atcelts Latvijas atklātais Nedzirdīgo čempionāts telpu futbolā, 
kas bija plānots š.g. 9.-10. novembrī Ķekavas sporta centrā “Bultas”. Dalību sacensībām 
pieteica tikai komanda “Latgale”, izrietoši - nepietiekamā komandu skaita dēļ čempionāts 
jāatceļ. 
Diskusijās Valdes locekļi apsprieda par izveidojušos situāciju.  
 

Nolemj: 
3.5. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

4. § 

Ielūgumu izskatīšana. 

I.Kraze aicina Valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus: 
 

a) uz 1. Pasaules Nedzirdīgo galda tenisa čempionātu U15 un U18 2020. gada 17.—
19. jūnijā Bādenē, Austrijā 

 

Nolemj: 
4.1. nepieteikt Latvijas dalību 1. Pasaules Nedzirdīgo galda tenisa čempionātā U-15 un U-18 
2020. gada 17.—19. jūnijā Bādenē, Austrijā 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 

b) uz 4. Pasaules Nedzirdīgo galda tenisa čempionātu 2020. gada 20.27. jūnijā 
Bādenē, Austrijā 

 

Nolemj: 
4.2. nepieteikt Latvijas dalību 4. Pasaules Nedzirdīgo galda tenisa čempionātā 2020. gada 

20.27. jūnijā Bādenē, Austrijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 

c) uz 2. Pasaules Nedzirdīgo šaušanas čempionātu 2020. gada 16.21. jūnijā Lucernā, 
Šveicē 
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Nolemj: 

4.3. nepieteikt Latvijas dalību 2. Pasaules Nedzirdīgo šaušanas čempionātā 2020. gada 16.21. 
jūnijā Lucernā, Šveicē 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 

d) uz Pasaules Nedzirdīgo smilšu volejbolā čempionātu 2020. gada 9.15.augustā 
Sulejuvekā (Sulejowek), Polijā 
 

Nolemj: 
4.4. nepieteikt Latvijas dalību Pasaules Nedzirdīgo čempionātā smilšu volejbolā 2020. gadā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 

e) uz 4. Pasaules Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātu 2020. gada 18.25.jūlijā 
Radomā, Polijā 
 

L. Kleina-Brūvere informē, ka Latvijas izlases kandidāts - vieglatlēts Sergejs Soklakovs guvis 
labā ceļgala locītavas traumu un pašlaik ārstējas, tā ka līdz šā gada nogalei nevarēs apmeklēt 
treniņus. Trenere M. Lūse par to ir lietas kursā. Sākot ar nākamo gadu, S. Soklakovs apņemas 
atsākt turpināt treniņus un vēlas piedalīties 2020. gada Pasaules Nedzirdīgo vieglatlētikas 
čempionātā Polijā. 
 
Nolemj: 
4.5. pieteikt Latvijas dalību 4. Pasaules Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā ar 2 sportistiem 
vīriešu konkurencē, 1 treneri un 1 pārstāvi 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 

f) uz ZiemeļuBaltijas Nedzirdīgo čempionātu boulingā 2020. gada 9.13. jūnijā Vantā, 
Somijā 

 
G. Beisons izvirza priekšlikumu pieteikt Latvijas dalību ar trim sievietēm un trim vīriešiem, bet 
trenere K. Maslova minētajās sacensībās ierosina veidot Latvijas izlases vīriešu komandu.  
 
Nolemj: 

4.5. pieteikt Latvijas dalību ZiemeļuBaltijas Nedzirdīgo boulinga čempionātā 2020. gada 

9.13. jūnijā Vantā, Somijā ar 3 sievietēm un 6 vīriešiem, 2 pārstāvjiem un treneri 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 
Sēdes pārtraukums plkst. 18:50- 19:15. 
 

g) uz 1. Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātu 25m īsajā baseinā 2020. gadā 
Kazaņā, Krievijā 
 

I.Kraze informē, ka šogad notikušā 5. Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionāta laikā 
tehniskajā sapulcē tika sniegta informācija, ka tiks organizētas jaunas sacensības, kas sauksies 
1. Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionāts īsajā baseinā (25m). Tās norisināsies 2020. 
gada jūlijā Krievijas Federācijas pilsētā Kazaņā. 
 
Nolemj: 
4.6. pieteikt Latvijas dalību 1. Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātā īsajā baseinā (25m) 
ar 3 peldētājiem, treneri un pārstāvi 
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(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 

h) uz Starptautisko turnīru šahā un dambretē jauniešiem 2019. gada 6.–8. decembrī 
Varšavā, Polijā 

 
Nolemj: 
4.7. nepieteikt Latvijas dalību Starptautiskajam turnīram šahā un dambretē jauniešiem 2019. 
gada 6.–8. decembrī Varšavā, Polijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

5.§ 

LNSF 2020. gada kalendāra plāna apstiprināšana. 

I.Kraze atgādina, ka iepriekšējā Valdes sēdē tika apstiprināts LNSF 2020. gada kalendāra plāns, 

un izsaka priekšlikumu iekļaut tajā badmintona sacensības U12 un U15 jauniešiem.  
 
Nolemj:  
5.1. iekļaut badmintona sacensības jauniešiem LNSF 2020. gada kalendāra plānā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

6. § 

Ziemeļu un Baltijas valstu Nedzirdīgo sporta kalendārs 2020. gadam un 

turpmākajiem gadiem. 

I.Kraze ziņo, ka šā gada 28.–29. septembrī Ziemeļu un Baltijas valstu Nedzirdīgo sporta 
federācijas apspriedes laikā tika pārrunāts jautājums par NBDSF kalendāra izveidošanu un 
apstiprināšanu 2020. gadam un turpmākajiem gadiem. 
Aicina Valdes locekļus iepazīties ar Ziemeļu un Baltijas valstu Nedzirdīgo kalendāra plānu 
2020. gadam un turpmākajiem gadiem.  Ir daži jautājumi, kuros LNSF jāpieņem lēmums par 
jauna sporta veida iekļaušanas atbalstu un sacensību organizēšanu (apzīmē ar ***). Lēmums 
NBDSF kalendārā plāna apstiprināšanai jāpaziņo ICSD Kongresa starplaikā Itālijā 2020. gada 
decembrī.  
 
I.Kraze aicina atbalstīt Latvijas priekšlikumu organizēt Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo šaha 
čempionātu 2020. gadā Rīgā, Latvijā. Šahs ir attīstīts un populārs Baltijas valstīs, bet nav 
attīstīts Ziemeļu valstīs, izņemot Zviedriju.  
 

2020. gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts boulingā Vantaa, Somijā; 

2020. gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts telpu futbolā Vejlē, Dānijā; 

2020. gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts šahā Rīgā, Latvijā***; 

2020. gadā - 4. Baltijas valstu Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensības Igaunijā (informācija 
zināšanai visām dalībvalstīm); 

2021. gadā - NBDSF vadītāju apspriede – Kopenhāgenā, Dānijā; 

2021. gadā - 5. Baltijas valstu Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensības Latvijā (informācija 
zināšanai visām dalībvalstīm); 

2022. gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts disku golfā Zviedrijā; 
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2022. gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās sportā Somijā (rezervē - 
Igaunija); 

2022. gadā - NBDSF Sporta festivāls un jauniešu sporta nometne***; 

2022. gadā - Baltijas valstu Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensības Lietuvā (informācija zināšanai 
visām dalībvalstīm); 

Kurā gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts badmintonā / skvošā***; 

Kurā gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts florbolā***; 

2022. gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo ziemas sporta spēles (snovbordā, distanču 
slēpošanā, kalnu slēpošanā) Norvēģijā; 

2023. gadā - NBDSF vadītāju apspriede Islandē (rezervē Latvija); 

2023. gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā (rezervē Igaunija);  

2024. gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts boulingā (rezervē Lietuva); 

2024. gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts telpu futbolā Zviedrijā*** (rezervē 
Norvēģija***); 

2024. gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts disku golfā Dānijā***. 

 
Nolemj: 
6.1. atbalstīt Latvijas priekšlikumu iekļaut Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sporta kalendāra 
plānā Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo šaha čempionātu 2020. gadā Rīgā 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

7. § 

ICSD nominācijas konkurss par 2019. gada labāko sportistu vīriešu un sieviešu 

konkurencē pasaules mērogā. 

I.Kraze ziņo, ka LNSF e-pastā ir saņemts aicinājums piedalīties ICSD nominācijas konkursā un 
izvirzīt kandidatūras nominācijai “2019. gada labākais sportists vīriešiem un 2019. gada labākā 
sievietē pasaules mērogā”.  
 
Diskusijās Valdes locekļi apsprieda par iespējamiem kandidātiem, Latvijas sportistiem - Zani 
Embrekti un Māri Grēniņu.  
 
Nolemj: 
7.1. neizvirzīt kandidatūras nominācijai “2019. gada labākais sportists vīriešiem un 2019. gada 
labākā sievietē pasaules mērogā”. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 

8. § 

Par EDSO nominācijas konkursu. 

I.Kraze ziņo, ka LNSF e-pastā arī ir saņemts aicinājums piedalīties EDSO nominācijas konkursā 
par „2018. gada un 2019. gada labāko sportistu vīriešu konkurencē un labāko sportisti sieviešu 
konkurencē Eiropas mērogā”. Šis jautājums līdzinās iepriekšējā punktā apspriestajam.  
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Nolemj: 
8.1. neizvirzīt kandidatūru nominācijai „2018. gada un 2019. gada labākais sportists vīriešu 
konkurencē un labākā sportiste sieviešu konkurencē Eiropas mērogā”. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

9. § 

“Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2019” vērtēšanas nosacījumu un 

konkursa nolikuma apstiprināšana. 

I.Kraze informē, ka pasākums “Latvijas Gada balva Nedzirdīgo sportā 2019” notiks 2020. gada 
11. janvārī viesnīcas “NB” restorāna zālē.  
Valdes locekļi iesaka pasākumu sākt plkst. 16:00.  
 
Aicina Valdes locekļus pārskatīt nolikumu “Latvijas Gada balva Nedzirdīgo sportā 2019” un 
izvirzīt priekšlikumus to grozīt vai papildināt.  
Valdes locekļi piedalās diskusijās, un izsaka priekšlikumu apbalvot arī jauniešus ne tikai 1. 
vietas, bet arī 2. un 3. vietas ieguvējus.  
 
Nolemj: 
9.1. grozīt nolikuma 1.2 punktu - nominācijas “Labākais jaunais sportists 2019. gadā” 1.–3. 
vietas uzvarētāji tiek apbalvoti ar piemiņas balvām; 
9.2. apstiprināt nolikumu “Latvijas Gada balva Nedzirdīgo sportā 2019” ar izmaiņām. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 
 
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 6.sēdi beidz 2019. gada 1. novembrī, plkst. 23:30. 

 

 

Sēdes vadītājs - 

LNSF prezidente ________________________ I.KRAZE 

 

Protokoliste –  

LNSF viceprezidente ________________________ G.VAZDIĶE 


