
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes  

Sēdes protokols Nr. 4/2020 (19) 
 

Sēdes norise: 2020. gada 16. oktobrī plkst. 16:15. 

Rīgā, Elvīras ielā 19, LNSF birojā. 
 

Sēdi vada Iveta Kraze - LNSF prezidente 
 

Sēdē piedalās: 

Iveta Kraze - prezidente 

Gunta Vazdiķe - viceprezidente 

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

Guntars Beisons - valdes loceklis 

 

Sēdē pieaicinātie: 

Inguna Krama - LNSF revidente 

Māris Grēniņš - LNSF izlases sportists 

 

Sēdi protokolē: 
Gunta VAZDIĶE - viceprezidente 
  

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Atskaites ziņojums: 

a) par LNSF balvas izcīņu spiningošanā un kastingā 2020. gada 5. septembrī Babītes 
ezerā, Babītes novadā; 

b) par LNSF balvas izcīņu disku golfā 2020. gada12. septembrī Rīgā; 
c) par Māra Grēniņa un Lauras Gailes startu Ilgoņa Freimaņa piemiņas šaušanas 

sacensībās 2020. gada 19.-20. septembrī Dobelē; 
d) par tikšanos ar Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītājiem ZOOM 

platformā 2020. gada 24. septembrī; 
e) par Rūdolfa Stupāna startu Zviedrijas peldēšanas sacensībās 2020. gada 26.-27. 

septembrī Zviedrijā; 
f) par Margaritas Parhomenko startu 1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo šaha čempionātā 

ātrspēlēs tiešsaistē 2020. gada 10. oktobrī. 
3. Tāmes apstiprināšana no IZM piešķirtā finansējuma līdzekļiem neparedzētiem 

izdevumiem. 
4. Par kandidatūras izvirzīšanu ICSD Juridiskās komisijas locekļa un priekšsēdētāja amatam. 
5. Par pretendenta izvirzīšanu uz naudas balvas saņemšanu par izciliem sasniegumiem sportā 

laika posmā no 2019. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. septembrim. 
6. Par LSFP sporta stipendiju konkursu 2020./2021. mācību gadā. 
7. Nominantu izvirzīšana konkursam “Trīs zvaigžņu balva 2020”.  
8. Ielūgumu izskatīšana: 

a) komandas sporta veidu pieteikums dalībai 2021. gada Nedzirdīgo Olimpiskajās 
spēlēs (Summer Deaflmpics 2021); 

b) Individuālo sporta veidu pieteikums dalībai 2021. gada Nedzirdīgo Olimpiskajās 
spēlēs (Summer Deaflmpics 2021). 
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9. Dažādi jautājumi un informācijas: 
a) par Lauras Gailes lūgumu; 
b) par ICSD situāciju; 
c) par LNSF 30. gadadienas jubileju. 

 

1.§ 

Darba kārtības apstiprināšana 

I.Kraze atklāj sēdi un aicina Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas valdes (turpmāk – valde) locekļus 

izteikties vai papildināt darba kārtības projektu. 
 

G. Beisons lūdz papildināt dienas kārtības 9. punktu “Dažādi jautājumi un informācijas” ar 2 

apakšpunktiem: 

 par informācijas sniegšanu; 

 par LNSF grāmatvedi Lienu Kleinu-Brūveri.  
 

Nolemj:  

1.1. apstiprināt Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas valdes 2020. gada 16. oktobra sēdes 

darba kārtību ar 2 apakšpunktiem (atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

2.§ 

Atskaites ziņojums 
 

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

a) par LNSF balvas izcīņu spiningošanā un kastingā 2020. gada 5. septembrī Babītes ezerā, 
Babītes novadā 

 

R. Ozols sniedz atskaites ziņojumu par LNSF balvas izcīņas norisi spiningošanā un kastingā, 
kas notika š.g. 5. septembrī Babītes ezerā, Babītes novadā. Uz sacensībām bija ieradušies 10 
makšķernieki. 

Pirmais etaps notika spiningošanā no laivām. Pulksten 7:00 tika dots starts. Spiningošanas 
sacensības ilga 7. stundas. Lielāko lomu ieguva A. Romanovs, kas noķēra 60cm garu līdaku.  

Otrais etaps – kastingā uz laivu bāzes teritorijas. Labākos rezultātus kastingā uzrādīja 
makšķernieks A. Romanovs. 

Rezultāti tika aprēķināti pēc sasummētajiem punktiem spiningošanā un kastingā. Rezultātā 
A. Romanovs ieņēma 1. vietu, E. Kristapsons – 2. vietu, bet M. Dručkus ierindojās 3. vietā. 
 

Nolemj: 
2.1. pieņemt R. Ozola atskaites ziņojumu zināšanai  
       (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

b) par LNSF balvas izcīņu disku golfā 2020. gada 12. septembrī Rīgā 
 

G. Beisons sniedz atskaites ziņojumu. Uz LNSF balvas izcīņām disku golfā š.g. 12. septembrī disku 
golfa laukumā “UfoGolf” Mežaparkā, Rīgā, bija ieradušies 20 dalībnieki, kuru vidū bija tikai viena 
dāma Natālija Felkere. 

Katram dalībniekam bija jāizspēlē 2 apļi (viens aplis sastāv no 19 groziem). Dalībnieki tika 
sadalīti 4 grupās. Rezultāti tika noteikti individuālajā vērtējumā. 
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Uzvar spēlētājs, kurš izspēlē definētu apli (celiņu secību) vai apļus ar mazāko metienu 
skaitu. 

Individuālajā vērtējumā vīriešu konkurencē uzvarēja spēlētājs Zintis Felkers ar 121. punktu, 
otrajā vietā ierindojās Kristaps Legzdiņš ar 136 punktiem, zaudējot Z. Felkeram tikai 3 punktus, 
trešajā vietā – Artis Ozols ar 139 punktiem. Otrās un trešās vietas ieguvēji pārstāvēja nedzirdīgo 
interešu klubu “Zaļā Paparde”. 

Pateicamies UfoGolf vadībai par pretimnākšanu un atsaucību, kā rezultātā sacensību 
dalībniekiem bija iespēja piedalīties sacensībās ar šķīvīšiem par velti.  
 

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

c) par Māra Grēniņa un Lauras Gailes startu Ilgoņa Freimaņa piemiņas šaušanas sacensībās 
2020. gada 19.–20. septembrī Dobelē 

 

I.Kraze dalās ar informāciju par M. Grēniņa un L. Gailes startu I. Freimaņa piemiņas šaušanas 
sacensībās. Š.g. 19.–20. septembrī Dobelē notika Ilgoņa Freimaņa 11. piemiņas šaušanas 
sacensības, kurās dalību ņēma arī mūsu M. Grēniņš un L. Gaile. 33 sieviešu konkurencē 10m 
šaušanu ar pneimatisko pistoli individuālajā vērtējumā Laura veica 6 sērijās x 10 šāvienos ar 
rezultātu – 88, 90, 80, 87, 94, 91 (530 punkti), ierindojoties 17. vietā. Māris 25. vīriešu konkurencē 
ar 551 punktiem (91, 95, 91, 94, 88, 92) izcīnīja 7. vietu. M. Grēniņam vajadzēja savu līmeni iešaut 
5.sērijā,bet Laurai 3. sērijā. Mārim tas traucēja tikt superfinālā, un cīņu par medaļām turpināja tikai 
8 labākie, summējot rezultātus gan sievietēm, gan vīriešiem kopā. Laurai neiešaušana 3. sērijā 
liedza sasniegt labu rezultātu. 
 

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

d) par tikšanos ar Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītājiem ZOOM platformā 
2020. gada 24. septembrī 

 

I.Kraze informē, ka kā Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas pārstave, viņa ņēma dalību Ziemeļu 
un Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju (turpmāk tekstā - NBDSF) tikšanās pasākumā 
ZOOM platformā š.g. 24. septembrī. Tikšanos organizēja NBDSF, kā arī Dānijas Nedzirdīgo sporta 
federācijas prezidents Michael Weber Steenberg. Tikšanās piedalījās visi Ziemeļu un Baltijas 
Nedzirdīgo sporta vadītāji, izņemot Lietuvas un Īslandes vadītājus. Tikšanās galvenā darba kārtībā 
bija jautājums par pašreizējo Starptautiskās Nedzirdīgo sporta komitejas (turpmāk tekstā - ICSD) 
situāciju. ICSD prezidents Kang Chen personisko iemeslu dēļ ir atkāpies no prezidenta amata. 
NBDSF vadītājiem ir radušās bažas par ICSD nākotni. Tikšanās laikā NBDSF vienojās par 4 aktuāliem 
jautājumiem saistībā ar ICSD: 

- Kāda situācija ICSD sekretariātā ir šobrīd? Kurš vada ICSD sekretariātu? 
- Par finanšu situāciju ICSD. 
- Vai notiek progress ICSD vadībā pēc 2019. gada ICSD kongresa Valtelinā, Itālijā? 
- Vai ICSD kongress tiks rīkots atsevišķi no Nedzirdīgo Olimpiādes?  

NBDSF vadītāji vēlas pieprasīt ICSD ārkārtas kongresu tuvākajā laikā.  
 

Nolemj: 
2.4. pieņemt I. Krazes informāciju zināšanai 
      (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
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e) par Rūdolfa Stupāna startu peldēšanas sacensībās 2020. gada 26.-27. septembrī Zviedrijā 
 

I.Kraze sniedz ziņojumu par R. Stupāna startu peldēšanas sacensībās Zviedrijā. Š.g. 26.-27. 
septembrī pēc garā vasaras brīvlaika R. Stupāns turpināja startēt peldēšanas sacensībās Zviedrijā.  
Minētajās sacensībās R. Stupāna sasniegumi ir sekojoši: 

 50m brīvajā stilā - 24.86 sek; 

 100m brīvā stila peldējumā - 55.15 sek. 

 200m brīvā stila peldējumā - 2:03.52 sek. 
 

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

f) par Margaritas Parhomenko startu 1.ICCD Pasaules Nedzirdīgo šaha čempionātā ātrspēlēs 
tiešsaistē 2020. gada 10. oktobrī 

 

I.Kraze ziņo par M.Parhomenko dalību 1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo šaha čempionātā 
ātrspēlēs.  

Lai šahistu entuziasms neietu zudumā, Starptautiskajā Nedzirdīgo šaha komitejā (turpmāk – 
ICCD) dzima ideja organizēt Pasaules Nedzirdīgo šaha čempionātu tiešsaistē un tas notika pirmo 
reizi ICCD un arī LNSF vēsturē. Pasākumam dalību pieteica arī Latvijas šahisti.  Pagājušās nedēļas 
nogalē 10. oktobrī norisinājās 1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo individuālais šaha čempionāts ātrspēlēs 
sievietēm. Minētajā pasākumā debitēja Latvijas izlases šaha spēlētāja Margarita 
Parhomenko.  Turnīrā piedalījās 58. dalībnieces no 23 dalībvalstīm – Austrālijas, Baltkrievijas, 
Brazīlijas, Anglijas, Ungārijas, Izraēlas, Indijas, Irānas, Jordānijas, Kazahstānas, Lietuvas, Kosovas, 
Polijas, Ukrainas, Jemenas, Čīles, Kostarikas, Ekvadoras, Kenijas, Meksikas, Peru, Venecuēlas, 
Zambijas un Latvijas. 

Sacensības aizritēja pēc Šveices sistēmas 15 kārtās ar laika kontroli 3 minūtes plus 2. 
sekundes par gājienu. Pēc piecpadsmit kārtām mūsu šahiste M. Parhomenko sieviešu konkurencē 
izcīnīja godalgotu 8. vietu. Margarita šāda mēroga sacensībās piedalījās pirmo reizi, un jāteic, ka 
tas ir viņas labākais sasniegums.  
 

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

 

3.§ 
Tāmes apstiprināšana no IZM piešķirta finansējuma par līdzekļiem neparedzētiemizdevumiem 

 

I.Kraze informē, ka no Latvijas Paralimpiskās komitejas saņemta informācija, ka LNSF no Izglītības 
un zinātnes ministrijas ir piešķirti 8000 EUR, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku 
ietekmi uz sporta nozari. Finansējums paredzēts jaunu sportistu piesaistei, vietējo pasākumu un 
sacensību rīkošanai, organizācijas darbībai.  
 
Valde ierosina par papildu līdzekļiem organizēt vietējas sacensības vieglatlētikā, peldēšanā, 
badmintonā, nodrošināt sporta preces un inventāru treniņiem, veikt medicīnisko un treniņu 
nodrošinājumu sportistiem.  
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Nolemj: 

3.1. apstiprināt tāmes pozīciju no piešķirtajiem līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem 8000 EUR 

(sadarbības līgums Nr. 2-2e/20/276). Sk. pielikumā tāmi.  

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

4. § 
Par kandidatūras izvirzīšanu ICSD Juridiskās komisijas locekļa un priekšsēdētāja amatam 

 

I.Kraze ziņo, ka saņemta vēstule no ICSD ar aicinājumu izvirzīt kandidatūru ICSD Juridiskās 
komisijas locekļa un priekšsēdētāja amatam. Aicina Valdes locekļus padomāt par kandidatūrām.  
 

Nolemj: 
4.1. neizvirzīt kandidatūru ICSD Juridiskās komisijas locekļa un priekšsēdētāja amatam 
        (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

5. § 
Par pretendenta izvirzīšanu uz naudas balvas saņemšanu par izciliem sasniegumiem sportā laika 

posmā no 2019. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. septembrim 
 

I.Kraze informē, ka Izglītības un zinātnes ministrija aicina Latvijas sporta federācijas pieteikt 
pretendentus naudas balvas saņemšanai par izciliem sasniegumiem sportā laika posmā no 2019. 
gada1. oktobra līdz 2020. gada 30. septembri. 
I.Kraze atgādina, ka šajā laika posmā mūsu sportisti nepiedalījās starptautiskās sacensībās ārpus 
Latvijas, ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas Latvijā un pasaulē.  
 

Nolemj: 
5.1. neizvirzīt pretendentus naudas balvas saņemšanai par izciliem sasniegumiem sportā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

6.§ 
Par LSFP sporta stipendiju konkursu 2020./2021. mācību gadam 

 

I.Kraze informē, ka LPSF izsludina Sporta stipendiju konkursu 2020./2021. mācību gadam. 
Stipendijas piešķiršanas mērķis ir sekmēt studējošo augstas klases sportistu iespējas apvienot 
studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, popularizējot studentu sportu un sniedzot materiālo 
atbalstu mācību un treniņu darbam. 
 

Nolemj: 
6.1. nepieteikt LNSF sportistus LSPF sporta stipendiju konkursam 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

7.§ 
Nominantu izvirzīšana konkursam “Trīs zvaigžņu balva 2020”  

 

I.Kraze informē, ka LNSF e-pastā saņemts aicinājums piedalīties konkursā “Trīs zvaigžņu balva 
2020” un izvirzīt kandidatūru nominācijai. 
 

Nolemj: 
7.1. neizvirzīt kandidatūru nominācijai “Trīs zvaigžņu balva 2020”  
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
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8.§ 
Ielūgumu izskatīšana 

 

I.Kraze aicina Valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus. 
 

a) komandas sporta veidu pieteikums dalībai 2021. gada Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajās 
spēlēs (Summer Deaflmpics 2021). Pirmais pieteikuma termiņš līdz 15.03.2021. 

 

I.Kraze informē, ka ir saņemts uzaicinājums pieteikt komandas sporta veidu dalībai 2021. gada 
Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajām spēlēm. 
 

Nolemj: 
8.1.nepieteikt Latvijas dalību komandas sporta veidos dalībai 2021. gada Vasaras Nedzirdīgo 
Olimpiskajām spēlēm. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

b) individuālo sporta veidu pieteikums dalībai 2021. gada Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs 
(Summer Deaflmpics 2021). Pirmais pieteikuma termiņš līdz 15.03.2021. 

 

I.Kraze vispirms iepazīstina Valdes locekļus ar Vasaras Nedzirdīgo olimpisko spēļu programmu, 
kādi individuālie sporta veidi tajās būs nodrošināti. Uzsvēra, ka šajā spēlēs boulinga sacensību 
programmā būs tikai vienspēles un dubultspēles gan sievietēm, gan vīriešiem. Programmā 
paredzēti arī citi sporta veidi, kuros ir iespēja pārstāvēt Latviju, piemēram, peldēšana un 
vieglatlētika.  
 

Nolemj: 
8.2. pieteikt Latvijas dalību 2021. gada Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs sekojošos 
individuālos sporta veidos: 

- vieglatlētikā, 
- peldēšanā, 
- boulingā  

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

9.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas: 

 

a) par Lauras Gailes lūgumu 
 

I.Kraze informē, ka ir saņemts iesniegums no Lauras Gailes ar lūgumu rast iespēju sniegt finansiālu 
atbalstu pneimatiskās pistoles iegādei. L. Gaile deva piekrišanu segt no saviem līdzekļiem pārējo 
daļu pneimatiskās pistoles iegādei. 
 

I.Kraze atgādina, ka šodien 3. punktā ir apstiprināta tāme pistoles iegādei 500 EUR un ar L. Gaili 
tiks noslēgts līgums par pneimatiskās pistoles lietošanu uz 5 gadiem.  
 

b)  par ICSD situāciju 
 

I.Kraze ziņo, ka ir saņemta ICSD vēstule, kurā ziņots, ka š.g. 5. septembrī ICSD prezidents Kang Chen 
personīgo iemeslu dēļ atkāpjas no ICSD prezidenta amata. Diemžēl ICSD Valde nevarēja atrast 
kompromisu un apstiprināt kādu par pagaidu prezidentu. Pašreizējais ICSD viceprezidents G. 
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Perazzalo uzskata, ka viņam ir pilnvaras veikt prezidenta pienākumus, ja atkāpjas prezidents. 
Problēma ir sekojoša, ka ICSD prezidents G.Perazzalo nebija ievēlēts 46. ICSD kongresā Itālijā, bet 
King Chen vadībā viņš darbojās kā ICSD viceprezidents. ICSD Valdes locekļi nepiekrīt dot pilnvaru 
prezidenta pienākumu izpildītājam G. Perazallo.  
 

c) par LNSF 30. gadadienas jubileju 
 

G. Beisons lūdz sniegt paskaidrojumu, kāpēc saistībā ar š.g. 13. oktobrī atzīmējamo LNSF 30 gadu 
pastāvēšanas jubileju netika organizēti svētki un apsveikumi sociālos tīklos. 
I. Kraze paskaidroja, ka bija doma organizēt LNSF 30 gadu jubilejas svinības, bet, ņemot vērā 
Latvijas epidemioloģiskās prasības, pasākuma organizēšana bija jāatliek. 
Šodien pēc Valdes sēdes plānots visiem valdes locekļiem pulcēties un atzīmēt LNSF 30 gadu jubileju 
pie kafijas tases. 
 

d) par prēmiju 
 

G. Beisons uzdeva jautājumu, kāpēc LNSF mājaslapā nav publicēta informācija par piešķirtajām 
naudas balvām Rīgas sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā 2019. gadā. 
M. Grēniņs atbildēja, ka informāciju par piešķirtajām naudas balvām Rīgas sportistiem par izciliem 
sasniegumiem sportā 2019. gadā katrs ieinteresētais var atrast sociālos tīklos. 
Rekomendē ielikt minēto informāciju LNSF mājaslapā.  
 

e) par LNSF grāmatvedi Lienu Kleinu–Brūveri 
 

G. Beisons lūdz paskaidrot par problēmsituāciju, kas izveidojusies starp LNSF grāmatvedi L. Kleinu-
Brūveri un prezidenti I. Krazi.  
Valdes locekļi lūdz risināt problēmsituācijas abu klātbūtnē.  
 
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 19. sēdi beidz 2020. gada 16. oktobrī, plkst. 19:40. 

 

 

Sēdes vadītājs - 

LNSF prezidente ________________________ I. KRAZE 

 

Protokoliste –  

LNSF viceprezidente ________________________ G. VAZDIĶE 

 


