
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes  

Sēdes protokols Nr. 2/2020 (17) 
 

Sēdes norise: 2020. gada 29. maijā plkst. 16:00. 

Rīgā, Elvīras ielā 19, LNSF birojā. 
 

Sēdi vada Iveta Kraze  - LNSF prezidente 
 

Sēdē piedalās: 

Iveta Kraze - prezidente 

Gunta Vazdiķe - viceprezidente 

Raitis Ozols - valdes loceklis (no plkst. 16:50) 

Guntars Beisons - valdes loceklis 
 

Sēdē pieaicinātie: 

Liene Kleina – Brūvere - LNSF grāmatvede (no plkst. 17:50) 

Inguna Krama - LNSF revidente  

Māris Grēniņš  
 

Sēdi protokolē: 
Gunta VAZDIĶE - viceprezidente 

  

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Iepriekšējo Valdes sēdes protokolu apstiprināšana. 
3. Atskaites ziņojums: 

a) par LNSF dalību Somijas Nedzirdīgo sporta federācijas 100 gadu 
pastāvēšanas jubilejā 2020. gada 7. martā Helsinkos, Somijā; 

b) par LNSF dalību Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) biedru 
kopsapulcē 2020. gada 11. martā Rīgā; 

c) par Uzņēmumu reģistra lēmumu par LNSF kā patiesā labuma guvēja 
reģistrācijas veikšanu; 

d) par Latvijas Nedzirdīgo čempionātu boulinga dubultspēlēs 2020. gada 14. 
martā Rīgā; 

e) par ICCD 1. Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo čempionātu 2020. gada 3.-5. aprīlī 
Rīgā; 

f) par Latvijas Nedzirdīgo čempionātu orientēšanās sprintā 2020. gada 13. 
aprīlī Rīgā; 

g) par LNSF balvas izcīņu šautriņu mešanā 2020. gada 18. Aprīlī Liepājā; 
h) par pārceltajām Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībām 2020. gada 23. 

maijā Tartu, Igaunijā; 
i) par pārcelto Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo boulinga čempionātu 2020. gada 

8.-13. jūnijā Vantaa, Somijā; 
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j) par pārcelto Pasaules Nedzirdīgo šaha čempionātu 2020. gada 4.-14. jūnijā 
Tallinā, Igaunijā; 

k) par pārcelto 50. Baltijas valstu skolēnu ar dzirdes traucējumiem spartakiādi 
2020. gada 26.-27. martā Lietuvā; 

l) par atceltajām starptautiskajām peldēšanas sacensībām 2020. gada 3.-5. 
aprīlī Varšavā, Polijā; 

m) par atcelto 5. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātu jauniešiem 
2020. gada 9.-11. jūlijā Šamorinā, Slovākijā; 

n) par pārcelto Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas (EDSO) 20. kongresu 

2020. gada 24.−26. jūlijā Kopenhāgenā Dānijā. 
4. Par 2020. gada LNSF kalendāra izmaiņām. 
5. Par naudas balvām Rīgas sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā 2019. gadā. 
6. Par LNSF problēmām un nākotnes vīziju. 
7. Par LNSF 30 gadu pastāvēšanas jubilejas pasākuma organizēšanu. 
8. Par Latvijas izlases kandidātu saraksta apstiprināšanu dalībai 24. Vasaras 

Nedzirdīgo olimpiskajās spēlēs 2021. gada 5.-21. decembrī Kašjasadu Sula (Caxias 
Do Sul), Brazīlijā; 

9. Par 2020. gada Valsts budžeta dotācijām. 
10. Ielūgumu izskatīšana: 

a) uz 9. Eiropas Nedzirdīgo riteņbraukšanas čempionātu 2020. gada 13.−18. 
oktobrī Alanijā (Alanya), Turcijā; 

b) uz 2. Patiess Sports konferenci tiešsaistē 2020. gada 5. jūnijā Rīgā. 
11. Dažādi jautājumi un informācijas: 

− Nikolaja Damberga vēstule. 
 

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. maija 

sēdes darba kārtību  

(atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 

 

2.§ 
Iepriekšējo Valdes sēdes protokolu apstiprināšana 

 

I.Kraze ziņo, ka iepriekšējie Valdes sēdes protokoli Nr. 11, 12, 13, 14 tika nosūtīti pa e-
pastu visiem Valdes locekļiem iepazīstināšanai. Aicina Valdes locekļus uz balsošanu par 
protokolu apstiprināšanu. 
 

Nolemj: 
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2.1. apstiprināt iepriekšējos Valdes sēdes protokolus Nr. 11 no 2019. gada 12. aprīļa, Nr. 
12 no 2019. gada14. jūnija, Nr.13 no 2019. gada 26. septembra; Nr. 14 no 2019. gada 1. 
novembra  (atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

3.§ 
Atskaites ziņojums 

 

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

a) par LNSF dalību Somijas Nedzirdīgo sporta federācijas 100 gadu pastāvēšanas 
jubilejā 2020. gada 7. martā Helsinkos, Somijā 
 

I.Kraze informē, ka pēc Somijas Nedzirdīgo sporta federācijas aicinājuma kā LNSF 
prezidente piedalījās Somijas Nedzirdīgo sporta federācijas 100 gadu pastāvēšanas 
jubilejas pasākumā š.g. 7. martā Helsinkos, Somijā. Somijas sporta federāciju 100 gadu 
jubilejas svētkos ieradās sveikt arī citu Ziemeļu un Baltijas valstu sporta federāciju vadītāji, 
izņemot Lietuvas un Islandes. Šajos svētkos tika pieaicināti bijušie valdes locekļi, izlases 
sportisti un godināti cilvēki, kas strādājuši sporta organizācijas labā, un kuri pārveduši 
medaļas no starptautiskām sacensībām.  
 

Nolemj: 
3.1. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai (atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

b) par LNSF dalību Latvijas sporta federāciju padomes (LSFP) biedru kopsapulcē 2020. 
gada 11. martā Rīgā 

 

I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par LNSF dalību ikgadējā LSFP biedru kopsapulcē, kas 
norisinājās š.g. 11. martā A/S “Latvijas Valsts meži” konferenču zālē.  LSFP prezidents 
Einars Fogelis sniedza pārskata ziņojumu par paveikto 2019. gadā un iepazīstināja ar 2020. 
gada budžeta projektu, kas kopsapulcē tika pieņemts. Kopsapulcē tika pieaicinātas 
oficiālas personas - Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un IZM sporta 
departamenta direktors Edgars Severs. Tika uzklausītas sportā iesaistīto organizāciju 
vadītāju uzrunas.  
Kopsapulcē E. Fogelis uzsvēra, ka Latvijas sporta nozarei jārēķinās ar koronavīrusa 
uzliesmojuma riskiem. Koronvīruss visā pasaulē radījis pilnīgi jaunu situāciju sportā. 
Šobrīd nav garantijas, kā arī Latvijā nevar tikt ierobežoti vai pat atcelti masu sporta 
pasākumi.  
 

Nolemj: 
3.2. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai (atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

c) par Uzņēmumu reģistra lēmumu par LNSF kā patiesā labuma guvēja reģistrācijas 
veikšanu; 
 
I.Kraze sniedza informāciju, ka LNSF ir veiksmīgi reģistrējusies Uzņēmumu reģistrā, un 
LNSF pieteikums par patiesā labuma guvēju ir apstiprināts.  
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Nolemj : 
3.3. pieņemt I. Krazes informāciju zināšanai  (atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

c) par Latvijas Nedzirdīgo čempionātu boulinga dubultspēlēs 2020. gada 14. martā 
Rīgā; 

d) par 1. ICCD Ziemeļu−Baltijas Nedzirdīgo šaha čempionātu 2020. gada 3.−5. aprīlī Rīgā; 
e) par Latvijas Nedzirdīgo čempionātu orientēšanas sprintā 2020. gada 13. aprīlī Rīgā; 
f) par LNSF balvas izcīņu šautriņu mešanā 2020. gada 13. aprīlī Liepājā; 
 

I.Kraze ziņo, ka pēc LSFP un LPK ieteikuma sekot valdības rīkojumam, izsludinot ārkārtējo 
situāciju Latvijā un pasaulē un iespējamiem riskiem no 2020. gada 13. marta līdz 14. 
aprīlim ar mērķi ierobežot korona vīrusa Covid-19 izplatību, un, ņemot vērā arī aktuālo 
starptautisko drošības pasākumu praksi, sporta federācijas tiek aicinātas atcelt jebkāda 
veida sporta pasākumus neatkarīgi no dalībnieku skaita, kā arī sportistiem nedoties uz 
sacensībām vai treniņnometnēm ārvalstīs.  
 

LNSF nolemj pārcelt sekojošus sporta pasākumus: 
3.4. Latvijas Nedzirdīgo čempionātu boulinga dubultspēlēs uz citu laiku; 

3.5. 1. ICCD Ziemeļu−Baltijas Nedzirdīgo čempionātu Rīgā uz citu laiku; 
3.6. Latvijas Nedzirdīgo čempionātu orientēšanās sprintā uz citu laiku; 
3.7. LNSF balvas izcīņu šautriņu mešanā Liepājā uz citu laiku; 
(atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

g) par pārceltajām Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībām 2020. gada23. maijā 
Tartu, Igaunijā 

 

I.Kraze informē, ka pamatojoties uz Igaunijas Nedzirdīgo sporta savienības vēstuli, kurā 
tiek paziņots, ka valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ saistībā ar korona vīrusa COVID-19 
infekcijas izplatības riskiem, 4. Baltijas Nedzirdīgo sacensības vieglatlētikā, kas tika 
plānotas 2020. gada 22.–23. maijā Tartu, Igaunijā, tiek pārceltas uz 2021. gada maiju.  
 

Nolemj: 
3.8. pieņemt zināšanai informāciju par pārceltajām 4. Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas 
sacensībām uz 2021. gada 15. maiju Tartu, Igaunijā (atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

h) par pārcelto Pasaules Nedzirdīgo šaha čempionātu 2020. gada 4.−14. jūnijā, Tallinā, 
Igaunijā 

 

I.Kraze informē, ka ir saņemta e-pasta vēstule no Igaunijas Nedzirdīgo sporta savienības, 
kurā tiek paziņots, ka valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ, saistībā ar korona vīrusa 
COVID-19 infekcijas izplatības riskiem, Pasaules Nedzirdīgo šaha čempionāts, kas tika 
plānots 2020. gada 4.–14.jūnijā Tallinā, Igaunijā, tiek pārcelts uz šā gada novembri.  
 

Nolemj: 
3.9. pieņemt informāciju zināšanai par Pasaules Nedzirdīgo šaha čempionāta pārcelšanu 
(atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
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i) par pārcelto Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo boulinga čempionātu 2020. gada 8.-13. 
jūnijā Vantaa, Somijā 

 

I.Kraze informē, ka pamatojoties uz Somijas Nedzirdīgo sporta federācijas e-pasta 
vēstules, kurā tiek paziņots, ka valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ, saistībā ar korona 
vīrusa COVID-19 infekcijas izplatības riskiem, Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo boulinga 
čempionāts, kas bija plānots 2020. gada 8.–13.jūnijā Vantaa, Somijā, tiek pārcelts uz 2021. 
gada jūniju.  
 

Nolemj: 
3.10. pieņemt informāciju zināšanai par Ziemeļu un Baltijas valstu Nedzirdīgo boulinga  
čempionāta pārcelšanu uz 2021. gadu (atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

j) par pārcelto 50. Baltijas valstu skolēnu ar dzirdes traucējumiem spartakiādi 2020. 
gada 26.-27. martā Lietuvā 

 

I.Kraze informē, ka saņemta informācija no Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas peldēšanas 
trenera Jevgēnija Puhova, ka 50. Baltijas valstu spartakiāde skolēniem ar dzirdes 
traucējumiem, kas bija plānota š.g. 26.–27. martā Lietuvā, ir pārcelta uz rudeni vai tiks 
atcelta, ņemot vērā Lietuvas valsts ārkārtas situāciju COVID-19 izplatības riskus.  
 

Nolemj: 
3.11.pieņemt informāciju zināšanai par 50. Baltijas valstu spartakiādi skolēniem ar dzirdes 
traucējumiem pārcelšanu/atcelšanu Lietuvā. 
(atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

k) par atceltajām starptautiskajām peldēšanas sacensībām 2020. gada 3.−5. aprīlī 
Varšavā, Polijā 

 

Nolemj: 
3.12. pieņemt zināšanai informāciju par atceltajām starptautiskajām peldēšanas 

sacensībām, kas bija paredzētas 2020. gada 3.−5. aprīlī Varšavā, Polijā, sakarā ar valstī 
izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ saistībā ar korona vīrusa COVID-19 infekcijas izplatības 
riskiem (atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

l) par atcelto 5. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātu jauniešiem 2020. gada 

9.−11. jūlijā Šamorinā, Slovākijā 
Nolemj: 
3.13. pieņemt zināšanai informāciju par 5. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāta 

jauniešiem 2020. gada 9.−11. jūlijā Šamorinā, Slovākijā atcelšanu, sakarā ar valstī 
izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ saistībā ar korona vīrusa COVID-19 infekcijas izplatības 
riskiem (atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

m) par pārcelto Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas (EDSO) 20. kongresu 

2020.gada 24.−26.jūlijā Kopenhāgenā, Dānijā 
Nolemj: 
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3.14. pieņemt zināšanai informāciju par EDSO 20. kongresa pārcelšanu uz citu laiku, 
sakarā ar valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ saistībā ar korona vīrusa COVID-19 
infekcijas izplatības riskiem (atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

Ierodas Valdes loceklis R. Ozols. 
 

4.§ 

Par 2020. gada LNSF kalendāra izmaiņām 
 

I.Kraze atgādina, ka sekojošas sacensības: Latvijas Nedzirdīgo čempionāts boulinga 

dubultspēlēs, Latvijas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās sprintā, Ziemeļu−Baltijas 
Nedzirdīgo šaha čempionāts un LNSF balvas izcīņa šautriņu mešanā ir pārceltas sakarā ar 
Latvijā izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ, ņemot vērā korona vīrusa COVID-19 infekcijas 
izplatības riskus. Aicina Valdes locekļus sava sporta atbildības jomā padomāt, vai atlikt 
organizēt minētās sacensības vai tās atcelt. 
 

Nolemj: 
4.1.  pārcelt sekojošu sacensību organizēšanu: 

− Latvijas Nedzirdīgo čempionātu boulinga dubultspēlēs 2020. gada 22. 
augustā Rīgā; 

− Latvijas Nedzirdīgo čempionātu orientēšanās sprintā 2020. gada 29. augustā 
Rīgā;  

− 1. ICCD Ziemeļu−Baltijas Nedzirdīgo šaha čempionātu 2020. gada 2.−4. 
oktobrī Rīgā; 

− LNSF balvas izcīņa šautriņu mešanā 2020. gada 14. novembrī Liepājā 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 
5. § 

Par naudas balvām Rīgas sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā 2019. gadā 
 

I.Kraze ziņo, ka pēc LSPF aicinājuma Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijai ir iespēja 
pieteikt Rīgas sportistus naudas balvas saņemšanai par izciliem sasniegumiem sportā 
2019. gadā. Rekomendē izvirzīt Zani Embrekti par izcīnīto 1. vietu 200m brīvā stila 
peldējumā 5. Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātā Sanpaulu, Brazīlijā un Māri 
Grēniņu par izcīnīto 2. vietu 60m barjerskrējienā 1. Pasaules Nedzirdīgo čempionātā telpu 
vieglatlētikā Tallinā, Igaunijā.  
 

Nolemj: 
5.1. iesniegt LNSF pieteikumu Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam 
naudas balva saņemšanai par izciliem sasniegumiem sportā 2019. gadā sekojošiem 
sportistiem: 

− peldētājai Zanei Embrektei, 

− Zanes Embrektes trenerei Gaļiņai Brokai, 

− Zanes Embrektes apkalpojošai personai Ivetai Krazei, 

− Vieglatlētam Mārim Grēniņam, 

− Māra Grēniņa trenerei Mārītei Lūsei, 
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− Māra Grēniņa apkalpojošai personai Lienei Kleinai-Brūverei 
  (atklāti balsojot par - 3, atturas – 1). 
 

Ierodas LNSF grāmatvede L.Kleina-Brūvere. 
 

6. § 
Par LNSF problēmām un nākotnes vīziju 

 
I.Kraze ziņo, ka ir saņemts uzaicinājums no politiskās partijas “KPV LV” uz diskusiju par 
sporta nākotni un attīstību Latvijā, kas notiks š.g. 1. jūlijā. Šajā sakarā izteikties tiek 
uzaicināts Māris Grēniņš. 
M. Grēniņš informē, ka viņam š.g. 22. maijā bija iespēja piedalīties videokonferencē par 
sporta nākotni un attīstību Latvijā, kurā piedalījās vairāki sporta federāciju pārstāvji.  
M. Grēniņš aicina Valdes locekļus nosaukt LNSF aktuālās problēmsituācijas un kavējošus 
faktorus LNSF darbības attīstībai.  Valdes locekļi piedalās diskusijā, nosaucot LNSF aktuālās 
problēmas: nav vienlīdzības princips finansējuma sadalē, nepietiekošs finansējums no 
Valsts budžeta, nav nodrošināti surdotulka pakalpojumi LNSF patstāvīgajām vajadzībām, 
kā arī sacensību laikā ārpus Latvijas, nav finansējums atalgojumam trenerim un 
fizioterapeita pakalpojumiem ārpus Latvijas u.c.  
 

Nolemj: 
6.1. izvirzīt I. Krazi par LNSF pārstāvi dalībai diskusijās š.g. 1. jūlijā; 
6.2. pilnvarot M. Grēniņu pārstāvēt Latvijas Nedzirdīgo sporta federāciju dalībai diskusijās 
š.g. 1. jūlijā 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

Sēdes pārtraukums plkst. 18:50 – 19: 20. 
 

7.§ 
Par LNSF 30 gadu pastāvēšanas jubilejas pasākuma organizēšanas jautājumiem 

 
I.Kraze informē, ka šogad atzīmējama LNSF 30 gadu pastāvēšanas jubileja. Šajā saistībā ir 
jādomā, kam būtu jāuzņemas pasākuma vadītāja loma, un visi ar pasākuma organizēšanas 
saistītie jautājumi.  

8.§ 
Par Latvijas izlases kandidātu saraksta apstiprināšanu dalībai 24. Vasaras Nedzirdīgo 

olimpiskajās spēlēs 2021. gada 5.−21. decembrī Kašjasa du Sulā (Caxias Do Sul) 
 

I.Kraze informē, ka nākamajā gadā nedzirdīgo sportā sagaidāms liels notikums, jo tas ir 
olimpiskais gads. LNSF ir saņēmusi ielūgumu piedalīties 24. Vasaras Nedzirdīgo 
Olimpiskajās spēlēs (angliski – 24th Summer Deaflympics) Brazīlijas pilsētā Kašjasa du 
Sulā. Šajā sakarā jādomā un jāapstiprina sportistu kandidatūras, kas būtu gatavi startēt 
Vasaras Nedzirdīgo olimpiskajās spēlēs, un informācija jāiesniedz Latvijas Paralimpiskajai 
komitejai un Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamentam.  
 

Nolemj: 
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8.1.  apstiprināt Latvijas izlasi 13 sportistu sastāvā startam 24. Vasaras Nedzirdīgo 
Olimpiskajās spēlēs sekojošos sporta veidos: 

1. Zane Embrekte (peldēšana); 
2. Rūdolfs Stupāns (peldēšana); 
3. Artis Vazdiķis (peldēšana); 
4. Māris Grēniņš (vieglatlētika); 
5. Sergejs Soklakovs (vieglatlētika);  
6. Anita Valdmane (boulings); 
7. Līva Vaivade (boulings); 
8. Nataliia Riznyk (boulings); 
9. Vladimirs Lagunovs (boulings); 
10. Sergejs Vorobjovs (boulings); 
11. Ģirts Gabrāns (boulings); 
12. Dainis Mauriņš (boulings); 
13. Ainars Gilberts (boulings) 

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

9.§ 
Par 2020. gada Valsts budžeta dotācijām 

 
I.Kraze informē, ka sakarā ar COVID–19 pandēmijas izplatības risku, nenotiek vairākas 
sacensības: Eiropas Nedzirdīgo jauniešu čempionāts vieglatlētikā, Pasaules Nedzirdīgo 
čempionāts peldēšanā 25m īsajā baseinā, starptautiskas peldēšanas sacensības Polijā un 
citas sacensības, līdz ar ko paliek neizlietots finansējums, kas piešķirts no Valsts budžeta.  
Diskusijās Valdes locekļi apmainās ar informāciju un rekomendē sazināties ar Latvijas 
Paralimpisko komiteju jautājumā par grozījumu nepieciešamību 2020. gada finansējumu 
tāmēs par saņemtajiem līdzekļiem no Valsts budžeta dotācijas un “Latvijas Valsts meži” 
ziedojumu līdzekļiem.  
 

Nolemj: 
9.1. atlikt izskatīt šo jautājumu uz nākamo Valdes sēdi 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 
10.§ 

Ielūgumu izskatīšana  
 

a) uz 9. Eiropas Nedzirdīgo riteņbraukšanas čempionātu 2020. gada 13.−18. oktobrī 
Alanijā, Turcijā 

 

Nolemj: 
10.1. nepieteikt Latvijas dalību 9. Eiropas Nedzirdīgo riteņbraukšanas čempionātam 

2020. gada 13.−18. oktobrī Alanijā, Turcijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

b) uz 2. Patiess Sporta konferenci tiešsaistē 2020. gada 5. jūnijā Rīgā 
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I.Kraze informē, ka LNSF biroja e-pastā ir saņemts uzaicinājums no Latvijas Antidopinga 
biroja ņemt dalību 2.Patiess sports konferencē, kas notiks š.g. 5. jūnijā. Uzaicinājums tika 
pārsūtīts visiem sporta klubiem. Aicina valdes locekļus un darbiniekus ņemt dalību 
minētajā konferencē.  
 

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

11.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas 

 

Par Nikolaja Damberga vēstuli  
 

I.Kraze informē, ka LNSF ir saņēmusi Nikolaja Damberga iesniegumu ar lūgumu nodrošināt 
viņam stipendiju par augstajiem sasniegtajiem rezultātiem Pasaules mēroga sporta 
sacensībās. Valdes locekļi tiek iepazīstināti ar N. Damberga iesniegumu. 
Diskusijā Valdes locekļi uzsver, ka no Valsts budžeta saņemtās dotācijas neparedz 
stipendiju izmaksu. LNSF praksē nav bijuši gadījumi, kad tiktu sportistiem veikta stipendiju 
izmaksa. Mums ir profesionāli sportisti: Zane Embrekte, Māris Grēniņš, Artis Vazdiķis, 
Rūdolfs Stupāns, Sergejs Soklakovs un Anita Valdmane, kuri trenējās katru dienu, un 
neviens no viņiem nesaņem nekādu atalgojumu.  
Aicina Valdes locekļus padomāt par mūsu profesionāliem sportistiem, kuri būtu pelnījuši 
saņemt stipendiju no Valsts budžeta.  
 

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 17. sēdi beidz 2020. gada 29. maijā, plkst. 21:25. 

 

Sēdes vadītājs - 

LNSF prezidente  _____________________  I. KRAZE 

 

Protokoliste –  

LNSF viceprezidente  _____________________  G. VAZDIĶE 

 


