
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes  

Sēdes protokols Nr. 1/2020 (16) 

 

Sēdes norise: 2020. gada 29. februārī plkst. 10:05. 

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 pieaicinātās: 

Liene Kleina–Brūvere - LNSF grāmatvede (no plkst. 10:55) 

Inguna Krama - LNSF revidente ( no plkst.10:20) 

 

Sēdi protokolē: 
Gunta VAZDIĶE - viceprezidente 

  

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Atskaites ziņojums: 

a) par LNSF pasākumu “Latvijas gada balva nedzirdīgo sportā2019” 2020. gada 11. janvārī; 
b) par LNSF balvas izcīņu dambretē 2020. gada 18. janvārī Rīgā; 
c) par atcelto LNSF balvas izcīņu zemledus makšķerēšanā 2020. gada 1. februārī 

Stāmerienas ezerā, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā; 
d) par LNČ boulinga vienspēlēs 2020. gada 9. februārī Rīgā; 
e) par LNSF balvas izcīņu šahā 2020. gada 11. februārī Rīgā; 
f) par atcelto Latvijas atklāto Nedzirdīgo basketbola čempionātu vīriešiem 2020. gada 7.-

8. martā Ķekavā. 
3. Atskaite par LNSF biedru statistiku. 
4. 2019. gada pārskata apstiprināšana. 
5. Grozījumi 2020. gada Valsts budžeta dotācijās. 
6. Ielūgumu izskatīšana: 

a) uz DIBF 3X3 Pasaules kausa izcīnu basketbolā 2020. gada 6.−10. septembrī Telavivā, 
Izraēlā; 

b) uz DIBF kongresu 2020. gada24. jūnijā Kagliari, Sardīnijā, Itālijā; 
c) uz 5. Pasaules Nedzirdīgo Karatē čempionātu junioriem un senioriem 2020. gada 

24.−27. septembrī Kualalumpurā, Malaizijā; 
d) Fināla pieteikums uz 4. Baltijas Nedzirdīgo sacensībām vieglatlētikā 2020. gada 23.–

24. maijā Tartu, Igaunijā; 
e) Latvijas izlases šaha spēlētāju sastāva apstiprināšana dalībai 1. Ziemeļu un Baltijas 

Nedzirdīgo čempionātam 2020. gada 3.−5. aprīlī Rīgā; 

f) uz Pasaules Nedzirdīgo čempionātu šahā 2020. gada 4.−14.jūnijā Tallinā, Igaunijā; 
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g) delegāta izvirzīšana dalībai Starptautiskās Nedzirdīgo šaha komitejas (ICCD) 35. 
kongresam 2020. gada 11. jūnijā Tallinā, Igaunijā; 

h) delegāta izvirzīšana dalībai LPSF kopsapulcē 2020. gada 11. martā Rīgā. Delegāta 
izvirzīšanas termiņš līdz 2020. gada 9. martam; 

i) Delegāta izvirzīšana dalībai Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas (EDSO) 20. 

Kongresam 2020. gada 24.−25. jūlijā Kopenhāgenā, Dānijā. Priekšlikumu 
iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 24. martam; 

j) kandidatūras izvirzīšana EDSO izsludinātajam konkursam uz tehniskā direktora 
amatu; 

k) kandidatūras izvirzīšana ICSD izsludinātajam konkursam uz tehniskā direktora 
amatu ziemas sporta veidos nākamajam periodam no 2020. gada līdz 2023. gadam, 
vieglatlētikā un šaušanā no 2020. gada līdz 2021. gadam; 

l) uz U- 18 šaha turnīru Mongolijā. 
7. Dažādi jautājumi un informācijas: 

a) par LNSF dalību Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas 180. gada jubilejas pasākumā 2020. 
gada 21. februārī Rīgā; 

b) par Rīgas Domes izsludināto konkursu; 
c) par peldētāju startu 96. Latvijas atklātajā peldēšanas čempionātā; 
d) par 50. Baltijas valstu skolēnu spartakiādi Lietuvā; 

e) par organizatoriskiem jautājumiem Ziemeļu−Baltijas Nedzirdīgo šaha čempionāta 
organizēšanā 2020. gada 3.-4. aprīlī Rīgā, Latvijā; 

f) par 24. Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajām spēlēm (24th Summer Deaflympics) 2021. 
gada 5.-21. decembrī Kasjaša Du Sula (Caxias du Sul), Brazīlijā; 

g) par patieso labuma guvēja reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā; 
h) par LNS 100. gadu jubileju 2020. gada 19. maijā; 
i) par tiesas sēdes norisi ar Izglītības un zinātnes ministriju 2020. gada 26. februārī; 
j) par Lauras Gailes iesniegumu. 

 

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 2020. gada 29. februāra 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 LNSF pasākumu “Latvijas gada balva nedzirdīgo sportā 2019” 2020. gada 11. 
janvārī Rīgā 

 
I.Kraze informē, ka 2020. gada 11. janvārī viesnīcas “NB Hotel” restorāna zālē notika pasākums 
“Latvijas gada balva nedzirdīgo sportā 2019”.  
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“Latvijas gada balva nedzirdīgo sportā 2019” pasniegšanas ceremonijā par gada labāko sportisti 
tika nosaukta Zane Embrekte.  
Apbalvošanas ceremonijā tika sveikti arī pirmie trīs Latvijas labākie sportisti: 

1. Zane Embrekte – peldēšana; 
2. Anita Valdmane - boulings; 
3. Māris Grēniņš – vieglatlētika. 

Labākie jaunie sportisti: 
1. Artis Vazdiķis - peldēšana; 
2. Rūdolfs Stupāns - peldēšana; 
3. Sintija Ozola - vieglatlētika. 
Z. Embrekte Latvijas gada labākā sportista balvu saņēma jau otro reizi (iepriekš balvu kā 

labākā sportiste saņēma 2018. gadā, kā otrā labākā sportiste - 2015. un 2017. gadā, un kā trešā 
labākā sportiste – 2013., 2016. gadā). 

2019. gadā Z. Embrekte bija īpaša ar to, ka, pārstāvot Latviju, uzrādīja augstu sasniegumu 
5.Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātā Sanpaulu, Brazīlijā, kur izcīnīja pirmo vietu – zelta 
medaļu 200m brīvajā stilā, trešo vietu 50m brīvajā stilā un 100m brīvajā stilā. 
Zanes kontā ir arī citi sasniegumi: viņa guvusi vairākas medaļas dzirdīgo sacensībās. Viņa ir viena 
no spēcīgākajām peldētājām Latvijā arī starp dzirdīgajiem.  
Uz Z. Embrektes balvas saņemšanu tika ielūgti Zanes vecāki, jo šajā dienā pati Zane atradās 
treniņnometnē Slovākijā. Pateicoties vecāku atbalstam, Zane var mērķtiecīgi nodoties peldēšanai.  
Otrā labākā sportista balvu saņēma Anita Valdmane par izcīnīto pirmo vietu 2019. gada Latvijas 
boulinga meistarsacīkstēs, ar tiesībām pārstāvēt Latviju Eiropas čempionu kausa boulingā izcīņā 
starp dzirdīgajiem 2019. gada oktobra mēnesī.  

Mārim Grēniņam trešā Latvijas sportista tituls. Šogad notikušajā 1. Pasaules Nedzirdīgo 
čempionātā telpu vieglatlētikā viņš labi startēja, izcīnot sudraba medaļu un 2. vietu 60m 
barjerskrējienā.  
Uz Latvijas labākā sportista balvu pretendēja vieglatlēts Sergejs Soklakovs, peldētāji - Rūdolfs 
Stupāns un Artis Vazdiķis, boulinga spēlētāji – Vladimirs Lagunovs, Ģirts Gabrāns, Māris Dukurs, 
Ilze Jaunzeme u.c. 

Populārākais sporta veids starp nedzirdīgiem 2019. gadā pirmo reizi ir peldēšana, kurā Z. 
Embrekte pārveda zelta medaļu no Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionāta. 
Cīņā par nomināciju “2019. gada aktīvākais sporta klubs” uzvarēja Rīgas Nedzirdīgo šaha un 
dambretes sporta klubs “Šada”. Klubam tā ir pirmā šāda balva karjerā. 
Nominācijā „Labākais jaunais sportists 2019” galveno balvu ieguva peldētājs Artis Vazdiķis, otrais 
labākais jaunais sportists - Rūdolfs Stupāns (peldēšana) un kā trešā labākā jaunā sportiste balvu 
saņēma vieglatlēte Sintija Ozola.  
Uz Latvijas labākā jaunā sportista balvu pretendēja arī vieglatlēti Mārtiņš Strožs, Patrīcija Marija 
Tiļļa un Ralfs Liepiņš. 

„Aktīvākā sportista 2019” titulu ieguva sporta kluba „Liepavas” biedre Ilze Jaunzeme, kura 
bija aktīva, piedaloties dažādās LNSF sporta sacensībās, pat uzdrošinājās piedalīties makšķerēšanas 
sacensībās. 
Pateicības raksti tika pasniegti: 

- Janetai un Guntaram Embrektiem par lielo ieguldījumu meitas Zanes Embrektes 
audzināšanā, izglītošanā un nenovērtējamo atbalstu sporta sasniegumu gūšanā; 
- Jevģēnijam Puhovam par nozīmīgu ieguldījumu nedzirdīgo bērnu peldēšanas prasmju 
attīstībā; 
- Zanei Embrektei, Mairai Bružei un Artim Ozolam par ieguldīto brīvprātīgā darbu LNSF 
aktivitātēs. 
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Nolemj: 
2.1.pieņemt I. Krazes ziņojumu zināšanai; 
       (atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 
Ierodas revidente Inguna Krama. 

 
b) par LNSF balvas izcīņu dambretē 2020. gada 18. janvārī Rīgā 

 
I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par LNSF balvas izcīņas norisi 64 lauciņu dambretē. Šogad pirmās 
LNSF sacensības – 2020. gada LNSF balvas izcīņa 64. lauciņu dambretē notika 18. janvārī Rīgā, 
Elizabetes ielā 45/47 sadarbībā ar Latvijas Dambretes federāciju. Sacensību telpa bija patīkami 
gaiša, tajā valdīja lieliska atmosfēra. Dalību bija pieteikušas 6. dāmas un 10 kungi no NSB 
“Liepava”, RNŠDK “ŠaDa” un SK “Nedzirdīgo boulings”. Sacensības ilga 6 stundas. 
Sacensības tika aizvadītas pēc Šveices sistēmas 9. kārtās ar 15 minūšu apdomas laiku uz partiju 
katram dalībniekam. Tika izmantoti elektroniskie pulksteņi. 
Vīriešu konkurencē par uzvarētāju kļuva Jānis Kopmanis, otrajā vietā ierindojās Varis Strazdiņš, bet 
trešajā vietā - Dmitrijs Kļušenkovs. Visi pirmie triju vietu ieguvēji ir no kluba RNŠDK “Šada”. 
Sieviešu konkurencē uzvaras laurus plūca septiņkārtēja uzvarētāja, “Šada” biedre Jekaterina 
Jasinska. Otro vietu izcīnīja “Liepavas” spēlētāja Gunta Vazdiķe, bet trešajā vietā ierindojās Agnese 
Brīniņa no kluba “Šada”. 
Sacensībās par drosmi piedalīties jāuzteic vienpadsmit gadus jaunais Romans Osetrovs. 
 
Diskusijās Valdes locekļi apsprieda jautājumus par izspēles sistēmu. 
 
Nolemj: 
2.2. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai; 
2.3. apstiprināt nolikumu 64 lauciņu dambretē ar izmaiņām: 

- katram dalībniekam sacensībās apdomas laiks 15 minūtes uz partiju, ja ir liels pieteikto 
dalībnieka skaits; 
- atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita, tiesnesis nosaka spēļu kārtas skaitu, izmantojot 
Šveices sistēmu; 

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

c) par atcelto LNSF balvas izcīņu zemledus makšķerēšanā 2020. gada 1. februārī 
Stāmerienas ezerā, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā 

 
I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par atcelto LNSF balvas izcīņu zemūdens makšķerēšanā, kas bija 
plānots š.g. 7. februārī. Atļauja rīkot sacensības tika saskaņotas ar pašvaldību, bet diemžēl laika 
apstākļu dēļ sacensības “LNSF balvas izcīņa zemūdens makšķerēšanā” tika atceltas. 
 
Nolemj : 
2.4. pieņemt I. Krazes informāciju zināšanai; 
      (atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

d) par LNČ boulinga vienspēlēs 2020. gada 9. februārī Rīgā; 
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I.Kraze informē par Latvijas Nedzirdīgo čempionāta norisi boulinga vienspēlēs, kas norisinājās š.g. 
9. februārī boulinga centrā „Bowlero”, Rīgā. Čempionātā dalību pieteica 12 dāmas un 26 kungi no 
aktīviem sporta klubiem –  “Nedzirdīgo boulings”, “Tālavas Nedzirdīgo sports”, RNŠDK “ŠaDa”, NIK 
“Zaļā Paparde” un NSB “Liepava”. 
Sieviešu konkurencē uzvaras laurus plūca Nataliia Riznyk ar  1043 punktiem, otrajā vietā ierindojās 
Ilona Ozola (925 punkti), trešajā – Ilona Liniņa (823 punkti). Visas uzvarētājas pārstāvēja klubu 
“Nedzirdīgo Boulings”. 
Par uzvarētājiem vienspēlēs vīriešu konkurencē kļuva Aleksandrs Liniņš ar 1177 punktiem, 2. vietā 
– Vladimirs Lagunovs (1128 punkti), trešais – Ainars Gilberts (1060 punkti). Visi trīs ir no sporta 
kluba Nedzirdīgo boulings. 
 
Nolemj: 
2.5. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai; 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

e) par LNSF balvas izcīņu šahā 2020. gada 11.febuārī Rīgā 
 
I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par LNSF balvas izcīņas norisi šahā. Sadarbībā ar Rīgas šaha skolas 
vadību š.g. 11. februārī Rīgas šaha skolas telpās notika 2020. gada LNSF balvas izcīņa šahā. Dalību 
sacensībām bija pieteikušas 7 dāmas un 10 kungi no NSB “Liepava”, RNŠDK “ŠaDa” un SK 
“Nedzirdīgo boulings”. 

Sacensības tika aizvadītas piecās kārtās pēc Šveices sistēmas ar 30 minūšu apdomu laiku uz 
partiju katram dalībniekam. Tika izmantoti elektroniskie pulksteņi. Sistēmā spēlēja vīrieši un 
sievietes kopā.  

Pēc rezultātu apkopojuma sieviešu konkurencē par spēcīgāko šaha spēlētāju kļuva jaunā 
ŠaDa biedre Margarita Parhomenko, otrajā vietā ierindojās Agnese Brīniņa, trešās vietas titulu 
izcīnīja NSB “Liepava” biedre Gunta Vazdiķe.  
Vīriešu konkurencē par uzvarētāju kļuva „ŠaDa” biedrs Aivars Priedītis, otro vietu ieņēma  Artūrs 
Beitiks no kluba “Liepava”, bet trešo vietu izcīnīja Dmitrijs Klušenkovs no kluba „ŠaDa”. 

Sacensībās dalībniekiem tika dota iespēja pierādīt savu meistarību un kvalificēties startam 
Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo šaha čempionātam, kas norisināsies š.g. 3.-5. aprīlī Rīgā. 
 
Nolemj: 
2.6. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai; 

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

g) par atcelto Latvijas atklāto Nedzirdīgo basketbola čempionātu vīriešiem 

2020.gada 7.−8.martā Ķekavā 
 

I.Kraze iesniedz atskaiti par atcelto Latvijas atklāto nedzirdīgo čempionātu basketbolā vīriešiem, 
kas bija paredzēts š.g. 7.-8. martā Ķekavā. Sacensības tika atcelts nepietiekama komandu skaita 
dēļ. 
Notiek garas diskusijas par basketbola nākotni.  
 
Nolemj: 
2.5. pieņemt I. Krazes ziņojumu zināšanai; 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 
Ierodas LNSF grāmatvede Liene Kleina-Brūvere.  
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3.§ 

Atskaite par LNSF biedru statistiku 

I.Kraze iepazīstina Valdes locekļus ar LNSF biedru statistiku.  Uz 2020. gada 1. janvāri kopējais 

sporta klubu biedru skaits ir 182 sportisti, no tiem 14 jaunieši. Līdz šai dienai reģistrēti kā LNSF 

biedri 5 sporta klubi: NSB “Liepava”, RNŠDK “ŠaDa”, SK “Nedzirdīgo boulings”, SK “Tālavas 

Nedzirdīgo sports” un NIK “Zaļā Paparde”. 

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

4. § 

2019. gada pārskata apstiprināšana 

I.Kraze aicina LNSF grāmatvedi L. Kleinu-Brūveri sniegt ziņojumu par 2019. gada pārskatu un 

informēt Valdes locekļus par 2019. gada LNSF finanšu izlietojumu. Valdes locekļi saņēma 

grāmatvedes atbildes uz uzdotajiem jautājumiem par finanšu izlietojuma pozīcijām.  

 

Nolemj: 
4.1. apstiprināt LNSF 2019. gada pārskatu un to iesniegt VID; 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

5. § 

Grozījumi 2020. gada Valsts budžeta dotācijās 

I.Kraze informē, ka pastāv iespēja saņemt atbalsta finansējumu no Rīgas Domes Izglītības, kultūras 
un sporta departamenta konkursa, bet ir ieviestas jaunas izmaiņas nolikumā. Lai LNSF varētu 
saņemt Rīgas Domes Izglītības, kultūras sporta departamenta finansiālu atbalstu Rīgas iedzīvotāju 
sportistu dalības nodrošināšanai starptautiskajās sacensībās, jānorāda kādās pozīcijās, kuras LNSF 
var apmaksāt, kurām pozīcijām lūgt atbalstu no RD IKSD (ceļa izdevumi, dzīvošanas izdevumi). 
 
Nolemj: 

a) grozīt Valsts budžeta tāmes piešķirtās dotācijas; 
b) apmaksāt Latvijas izlases sportistu, Rīgas iedzīvotāju, dalību ar dienas naudu (ēdināšanas 

izdevumi) un treniņnometnes izdevumus no Valsts budžeta līdzekļiem; 
c) lūgt Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu sekojošās pozīcijās 

– ceļa izdevumi, dzīvošanas izdevumi, dalības maksa un apdrošināšanas izdevumi; 
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0) 
 
Sēdes pārtraukums plkst. 12:55- 13:15. 
 

6. § 
Ielūgumu izskatīšana 

 

I.Kraze aicina Valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus. 
 



7 
 

a) uz 2020. gada DIBF 3X3 Pasaules kausa izcīņu basketbolā 2020. gada 6.−10. 
septembrī Telavivā, Izraēlā  

 
Nolemj: 

6.1. nepieteikt Latvijas dalību DIBF 3X3 Pasaules kausa izcīņai basketbolā 2020. gada 6.−10. 
septembrī Telavivā, Izraēlā; 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

b) uz DIBF kongresu 2020. gada 24. jūnijā Kagliari, Sardīnijā, Itālijā 
 

Nolemj: 
6.2. nepieteikt Latvijas dalību DIBF kongresam 2020. gada 24. jūnijā, Kagliari, Itālijā; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

c) uz 5. Pasaules Nedzirdīgo karatē čempionātu junioriem un senioriem 2020. gada 

24.−27. septembrī Kualalumpurā, Malaizijā 
 

Nolemj: 
6.3.nepieteikt Latvijas dalību Nedzirdīgo karatē čempionātam junioriem un senioriem 2020. gada 

24.−27.septembrī Kualalumpurā, Malaizijā; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

d) Fināla pieteikums uz 4. Baltijas Nedzirdīgo sacensībām vieglatlētikā 2020. gada 
23. maijā Tartu, Igaunijā 

 

L. Kleina−Brūvere rekomendē pieteikt Latvijas dalību Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībām 
ar 34 sportistiem: 27 skolēniem un 7 pieaugušajiem. Ar skolas atbalstu skolēniem tiks nodrošināts 
transports uz sacensību vietu Tartu, Igaunijā. Pavadošās personas būs I. Kraze, L. Kleina-Brūvere, 
M. Bruže un D. Lediņa. 
 
Nolemj: 
6.4. pieteikt Latvijas dalību ar 34 sportistiem (skat. pielikumā sarakstu) Baltijas Nedzirdīgo 
sacensībām vieglatlētikā 2020. gada 23. maijā Tartu, Igaunijā; 

6.5. apstiprināt par pavadošām personām I. Krazi, L. Kleinu−Brūveri, M. Bruži un D. Lediņu; 
6.6. apstiprināt par treneri Dmitriju Vinogradovu; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

e) Latvijas izlases šaha spēlētāju sastāva apstiprināšana dalībai 1. Ziemeļu un 

Baltijas Nedzirdīgo čempionātam 2020. gada 3.−5. aprīlī Rīgā 
 

I.Kraze ziņo, ka nesen notikušajā LNSF balvas izcīņā šahā dalībnieki piedalījās, lai izcīnītu vietu 
dalībai Ziemeļvalstu–Baltijas valstu Nedzirdīgo čempionātā šahā, kas notiks š. g. 3.–5. aprīlī Rīgā. 
Pēc sacensību rezultātiem tika noskaidroti un atlasīti 5 labākie šaha spēlētāji no sievietēm un 
vīriešiem.  
I.Kraze nosauc spēlētāju kandidātu vārdu un uzvārdu un aicina uz balsošanu.  
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Nolemj: 
6.7. apstiprināt Latvijas dalībnieku sastāvu startam 1. Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionātā 
šahā: 
sieviešu konkurencē: Margarita Parhomenko, Agnese Brīniņa, Gunta Vazdiķe, Maija Barzdeviča un 
Vita Landrāte; 
vīriešu konkurencē - Aivars Priedītis, Artūrs Beitiks, Dmitrijs Kļušenkovs, Jānis Kopmanis un Jānis 
Mesters; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

f) uz Pasaules Nedzirdīgo čempionātu šahā 2020. gada 4.−14.jūnijā Tallinā, Igaunijā 
 
I.Kraze informē, ka mūsu vidū labākā šaha spēlētāja ir Margarita Parhomenko. Viņa ir informēta 
par minētajām sacensībām. Margarita studē Latvijas Universitātē un atrodas praksē līdz š.g. jūnija 
beigām. Viņa centīsies izbrīvēt laiku, lai piedalītos minētajās sacensībās. 
Rezervē ir arī otra šaha spēlētāja Gunta Vazdiķe.  
 
Nolemj: 
6.8. pieteikt Latvijas dalību ICCD Pasaules Nedzirdīgo individuālajam šaha čempionātam ar divām 
dalībniecēm sieviešu konkurencē; 
6.9. apstiprināt I. Krazi par pārstāvi; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

g) uz Starptautiskās Nedzirdīgo šaha komitejas (ICCD) 35. kongresu 2020. gada 11. 
jūnijā Tallinā, Igaunijā 

 
Nolemj: 
6.10. izvirzīt I. Krazi par delegātu pārstāvēt Latviju ICCD 35. kongresā š. g. 11. jūnijā Tallinā, 
Igaunijā; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

h) uz LPSF kopsapulci 2020. gada 11. martā Rīgā. Delegāta izvirzīšanas termiņš līdz 
2020. gada 9. martam. 
 

Nolemj: 
6.11. apstiprināt I. Krazi par delegāti uz LPSF kopsapulci 2020. gada 11. martā Rīgā; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

i) uz EDSO 20. Kongresu 2020. gada 24.−25. jūlijā Kopenhāgenā, Dānijā. 
Priekšlikumu izvirzīšanas termiņš līdz 2020. gada 24. martam.  

 
Nolemj: 

6.12.izvirzīt I.Krazi par delegātu pārstāvēt Latviju EDSO 20. kongresā š.g. 24.−25.jūlijā 
Kopenhāgenā, Dānijā; 
6.13. neizvirzīt priekšlikumus EDSO kongresam; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
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j) kandidatūras izvirzīšana EDSO izsludinātajam konkursam uz tehniskā direktora 
amatu ziemas un vasaras sporta veidos. Kandidatūras izvirzīšanas termiņš 
01.03.2020. 

 
Nolemj: 
6.14. neizvirzīt kandidatūru EDSO izsludinātajam konkursam uz tehniskā direktora amatu; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

k) kandidatūras izvirzīšana ICSD izsludinātajam konkursam uz tehniskā direktora 
amatu ziemas sporta veidos nākamajam periodam no 2020. gada līdz 2023. 
gadam, vieglatlētikā un šaušanā no 2020. gada līdz 2021. gadam 

 

Nolemj: 
6.15. neizvirzīt kandidatūru ICSD izsludinātajam konkursam uz tehniskā direktora amatu ziemas 
sporta veidos nākamajam periodam 2020. gada līdz 2023. gadam, vieglatlētikā un šaušanā no 
2020. gada līdz 2021. gadam; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

l) uz U- 18 šaha turnīru Mongolijā 
 
6.16. nepieteikt Latvijas dalību U-18 šaha turnīram; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

7.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas: 

 

a) par LNSF dalību Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas 180. gada jubilejas pasākumā 
2020. gada 21. februārī Rīgā 

 
I.Kraze ziņo, ka pēc skolas ielūguma, kā LNSF prezidente, piedalījās Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas 
180. gada jubilejas pasākumā š. g. 21. februārī.  
 

b) par Rīgas Domes konkursu 
 
I.Kraze informē, ka LNSF vārdā ir iesniegts pieteikums Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta 

departamenta izsludinātajā konkursā ar mērķi lūgt finansējuma atbalstu 1. ICCD Ziemeļu−Baltijas 
Nedzirdīgo šaha čempionāta nodrošināšanai Rīgā. 
 

c) par peldētāju startu 96. Latvijas atklātajā peldēšanas čempionātā 
 

I.Kraze ziņo, ka no 28. februāra–1. martam, RTU Ķīpsalas peldbaseinā, Rīgā, norisinājās 96. Latvijas 
čempionāts peldēšanā 50m peldbaseinā. 
Sacensībās startēja arī mūsu nedzirdīgie peldētāji – Zane Embrekte un Artis Vazdiķis, kuri 
pārstāvēja BJSS Rīdzene-Ziepniekkalns peldēšanas klubu. 
Pirmajā dienā čempionāts Zanei sākās ar priekšsacīkstēm 50m brīvajā stilā, kur viņa ar rez. 27.12 
ieguva 4. vietu (108 dalībnieces) un iekļuva finālā. Artis piedalījās priekšsacīkstēs 50m un 400m 
brīvajā stilā, nopeldot 50m brīvajā stilā ar rez. 26.12sek., iegūstot 56. vietu no 178 dalībniekiem, un 
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400m brīvajā stilā ar rez. 4:21.46m un 8. vietu (38 dalībnieki), slēgtajā grupā – 3. vietu, šajā 
distancē labojot personīgo rekordu.  
Vakara sesijā Zane finālā 50m brīvajā stilā saglabāja 4. vietu ar rez. 26, 88 (atklātā grupā), bet starp 
savējiem ierindojās 1. vietā, turpinot labot personīgo rekordu. 
Zem BJSS Rīdzene-Ziepniekkalns peldēšanas kluba vārda Zane piedalījās 4 x 100m brīvā stilā 
stafetē, izcīnot 4. vietu ar rez. 4:06.23 (slēgtā grupā – 2. vietu). 
Artis piedalījās 4 x 100m brīvā stilā stafetē, izcīnot 5. vietu ar rez. 3:36.52 (slēgtā grupā – 4. vietu). 
Otrajā dienā kvalifikācijas sacensībās Zanei un Artim nākamais starts bija 200 m brīvajā stilā. 52. 
sieviešu konkurencē Zane 200m brīvā stila distancei kvalificējās ar rezultātu – 2:10.77 sekundes, 
iegūstot 3. vietu un vietu finālā. 
70 vīriešu konkurencē 200m brīvā stila distancei Artis kvalificējās ar rez. 2:00.62 un uzlaboja sev 
piederošo rekordu, ieņemot 10. pozīciju. Artim bija iespēja kvalificēties finālam.  
Vakara sesijā 200m brīvā stila distancē Artis nopeldēja 2:01.47, un ierindojās astotajā pozīcijā 
(atklātā grupā), Latvijas grupā – 4. vietā.  
Vakara sesijas daļā 200m brīvā stila distancē uz finālu devās Zane un to nopeldēja 2:09.14 
sekundēs, ierindojoties trešajā vietā (atklātā grupā), Latvijas grupā – 3. vietā ar bronzas medaļu. 
Trešajā dienā kvalifikācijas rīta sesijā 52. dalībnieču konkurencē Zane startēja 50m brasā. Viņa šo 
disciplīnu veica 36.59 sekundēs, ieņemot 17. vietu. 
Zane un Artis piedalījās arī 100m brīvā stila distancē. Starp 83 dalībniecēm Zane ierindojās 5. 
pozīcijā, iegūstot vietu finālā, bet Artis starp 168. dalībniekam ierindojās 40. vietā ar rez. 56.14 sek. 
Vakara sesijā 100m brīvā stila peldējumā Zane finišēja piektā ar personīgo rekordu 58.58 sek., 
slēgtā grupā viņa ierindojās 3. vietā. 

I.Kraze papildina informāciju par peldētāju Rūdolfu Stupānu. 
Zviedrijā, no 29. februāra – 1. martam, Rūdolfs Stupāns startēja peldēšanas sacensībās 25m īsajā 
baseinā, uzrādot sekojošus rezultātus: 
50m brīvā stila distancē – 24.96 sekundes; 
100m brīvā stila distancē – 54.93 sekundes; 
100m kompleksajā peldējumā – 1:03,07 sekundes.  
 

d) par 50. Baltijas valstu skolēnu spartakiādi Viļņā, Lietuvā 
 

I.Kraze sniedz informāciju, ka pēc Jevgēņija Puhova sniegtās informācijas, 50. Baltijas valstu 
skolēnu spartakiāde, kas bija paredzēta š.g. 27.-28. martā, sakarā ar Lietuvas valstī izsludināto 
ārkārtas situāciju saistībā ar COVID-19 pandēmijas riskiem, tiek atcelta.  
 

e) par organizatoriskiem darbiem 1. ICCD Ziemeļu−Baltijas Nedzirdīgo šaha 

čempionātā 2020. gada 3.−4. aprīlī Rīgā 
 

I.Kraze atgādina Valdes locekļiem, ka Rīgā š.g. 3.-4. aprīlī notiks 1. ICCD Ziemeļu−Baltijas 
Nedzirdīgo šaha čempionāts, un lūdz Valdes locekļus sabiedriskā kārtā piedalīties sacensību 
organizēšanā. Čempionāta galvenais tiesnesis būs Alberts Cimiņš ar komandu no Latvijas Šaha 
federācijas. 
 

f) par 24. Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajām spēlēm (24th Summer Deaflympics) 

2021. gada 5.−21. decembrī Kasjaša Du Sula (Caxias du Sul), Brazīlijā 
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I.Kraze dara zināmu, ka LNSF ir saņēmusi informāciju no ICSD, ka 24. Vasaras Nedzirdīgo 
Olimpiskās spēles (angliski - 24th Summer Deaflympics) notiks 2021. gada 5.–21. decembrī 
Brazīlijas pilsētā Kasjaša du Sulā (Caxias du Sul).  
 

g) par patieso labuma guvēju reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā 
 
 I.Kraze ziņo, ka sakarā ar Latvijas likumdošanu, kas stājās spēkā no 25.06.2019.,  visām 
organizācijām, ieskaitot mūsu klubus, ir nepieciešams iesniegt Uzņēmumu reģistram pieteikumu 
par patieso labumu guvēju. Aicina sporta kluba vadītājus aizpildīt pieteikumu un iesniegt 
Uzņēmumu reģistrā līdz 28.02.2020. 
Aicinājums reģistrēt patieso labuma guvēju tika nosūtīts sporta klubiem š.g. 19. februārī.  
 

h) par LNS 100 gadu jubileju 2020. gada 19. maijā 
 

I.Kraze informē, ka par godu LNS 100 gadu pastāvēšanas jubilejai, Latvijas Nedzirdīgo savienība 
izsaka priekšlikumu, sadarbībā ar mūsu sportistu Māri Grēniņu organizēt masu skrējienu 
nedzirdīgiem cilvēkiem. 

 

i) par tiesas sēdes norisi ar Izglītības un zinātnes ministriju 2020. gada 26. februārī 
 

I.Kraze informē, ka š.g. 26. februārī notika Administratīvā rajona tiesas sēde, kurā mūsu sportisti Z. 
Embrekte un S. Soklakovs kopā ar sportistu treneriem iesūdzēja Izglītības un zinātnes ministriju par 
naudas balvas nepiešķiršanu Z. Embrektei un S. Soklakovam par viņu iegūtajām vietām 23. Vasaras 
Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs (Summer Deaflympics) 2017. gadā Samsunā, Turcijā. Tiesā 
piedalījās M. Grēniņš ar advokātu, Z. Embrekte, trenere G. Broka un S. Soklakovs. Tiesas lēmums 
būs pieejams š.g. 23. martā.  
 

j) par Lauras Gailes iesniegumu 
 
I.Kraze iepazīstina Valdes locekļus ar sportistes Lauras Gailes iesniegumu. L. Gaile vairs 
nenodarbojas ar taekwondo, bet nodarbojas ar šaušanu trenera Daiņa Zvirbuļa vadībā. L. Gaile 
aktīvi trenējās un startē dažādās šaušanas sacensībās.  
Valdes locekļi tiek iepazīstināti ar L. Gailes rezultātiem šaušanā. 
 
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 16. sēdi beidz 2020. gada 29. februārī, plkst. 15:20. 

 

 

Sēdes vadītāja - 

LNSF prezidente  _______________________  I. KRAZE 

 

Protokoliste –  

LNSF viceprezidente  _______________________  G. VAZDIĶE 

 


