
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 
Valdes  

Sēdes protokols Nr. 5/2020 (20) 
 
Sēdes norise: 2020. gada 11. decembrī plkst. 16:15. 
Skype tiešsaistes platformā. 
 

Sēdi vada Iveta Kraze - LNSF prezidente 
 

Sēdē piedalās: 
Iveta Kraze - prezidente 
Gunta Vazdiķe - viceprezidente 
Raitis Ozols - valdes loceklis no plkst. 16:45  
Guntars Beisons - valdes loceklis 
 

Sēdē pieaicinātās: 
Zane Embrekte - lietvede 
Liene Kleina-Brūvere - grāmatvede 
 

Sēdi protokolē: 
Gunta Vazdiķe - viceprezidente 
  

DARBA KĀRTĪBA: 

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

a) par A. Priedīša un A. Beitika startu 1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo šaha čempionātā 
BLITZ tiešsaistē 2020. gada 16. oktobrī; 

b) par pārcelto 2020. gada LNSF balvas izcīņu novusā š.g. 24. oktobrī Ķekavas novadā; 
c) par pārcelto 2020. gada LNSF balvas izcīņu šautriņu mešanā š.g. 14. novembrī 

Liepājā; 
d) par pārcelto 2020. gada LNSF balvas izcīņu orientēšanās sportā š.g. 5. decembrī Rīgā; 
e) par Z. Embrektes un A. Vazdiķa startu starptautiskā sprinta festivāla “Rīgas Sprints 

2020” peldēšanas sacensībās š.g. 6.–7. novembrī Rīgā; 
f) par EDSO futbola semināru tiešsaistē š.g. 18. novembrī; 
g) par LNSF dalību Latvijas Antidopinga biroja tiešsaistes konferencē par juridiskajiem 

jautājumiem sportā un antidopinga jomā š.g. 4. decembrī; 
h) par L. Gailes rezultātiem sacensībās attālinātā veidā š.g. novembrī. 

5. Grozījumi 2020. gada Valsts budžeta dotācijās.  
6. LNSF 2020. gada pieaugušo un jaunatnes izlases sportistu atlases sastāvā kritēriju projekts. 
7. Latvijas izlases sportistu noteikšanas kārtība pēc prioritātēm, gatavojoties dalībai 24. Vasaras 

Nedzirdīgo Olimpiskajām spēlēm (the 24th Summer Deaflympics) Kašjasadu Sulā, Brazīlijā.  
8. Priekšlikumu iesniegšana Sporta politikas pamatnostādņu projektam 2021.-2027. gadam. 

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš līdz š.g. 30. decembrim. 
9. Ielūgumu izskatīšana: 

a) uz 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā 2022. gada novembrī 
Montesilvano, Itālijā. Galīgā pieteikuma termiņš līdz 2021. gada 4. aprīlim; 

b) uz 14. Eiropas Nedzirdīgo tenisa čempionātu un 2. Eiropas Nedzirdīgo tenisa 
čempionātu jauniešiem 2021. gada maijā. Pieteikuma termiņš līdz 25.11.2020. 
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c) uz 9. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu riteņbraukšanā 2021. gada 23. - 28. martā 
Alanjā, Turcijā. Galīgā pieteikuma termiņš līdz 2021. gada 23. decembrim.  

9. Dažādi jautājumi un informācijas: 
a) par dāvanu Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centram un Rīgas 

Ēbelmuižas pamatskolai; 
b) informācijas par COVID-19 scenārijiem 2021. gada Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajās 

spēlēs (the 24th Summer Deaflympics) 
c) par LNSF 30 gadu pastāvēšanas 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. 
 

Nolemj:  
apstiprināt Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas valdes 2020. gada 11. decembra sēdes darba 
kārtību. 
(atklāti balsojot par - 3, pret – 0) 
 

2.§ 
Iepriekšējo Valdes sēdes protokolu apstiprināšana 

 

I.Kraze ziņo, ka iepriekšējie Valdes sēžu protokoli Nr. 1/2020 un Nr.2/2020 tika nosūtīti pa e-pastu 
Valdes locekļiem. Aicina Valdes locekļus uz balsošanu par minēto protokolu apstiprināšanu.  
 

Nolemj: 
2.1. apstiprināt iepriekšējos Valdes sēdes protokolus Nr. 1 no 2020. gada 29. februāra un Nr. 2 no 
2020. gada29. maija. 
(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 A. Priedīša un A. Beitika startu 1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo šaha čempionātā BLITZ 
tiešsaistē 2020. gada 16. oktobrī 

 

G. Vazdiķe sniedz atskaites ziņojumu par Latvijas dalību 1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo šaha 
čempionātā blitz (ātrspēlēs) tiešsaistē vīriešu konkurencē. Š.g. 17. oktobrī noslēdzās 1. ICCD 
Pasaules Nedzirdīgo individuālais šaha čempionāts vīriešiem ātrspēlēs tiešsaistē, kurā piedalījās arī 
Latvijas šaha spēlētāji. Čempionāta dalībnieki tika sadalīti 2 grupās A un B. A grupā tika iekļauti 
dalībnieki, kuriem ELO reitings ir ne mazāks par 1800 punktiem, bet B grupā dalībnieki ar ELO 
reitingu zem 1799. punktiem. 
Sacensības aizritēja pēc Šveices sistēmas 15 kārtās ar laika kontroli 3 minūtes plus 2. sekundes par 
gājienu. A grupā piedalījās 64 dalībnieki, savukārt B grupā – 111 dalībnieki. 
B grupā 111 dalībnieku konkurencē no 38 dalībvalstīm Latvijas šaha spēlētāja Aivars Priedītis 
piecpadsmit kārtās ieguva 9 punktus un izcīnīja 22. vietu, bet Artūrs Beitiks ieguva 6 punktus un 
ierindojās 70. vietā. Rezultātus var apskatīt https://lichess.org/swiss/EguYkbNA 

https://lichess.org/swiss/EguYkbNA
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Nolemj: 
3.1. pieņemt G. Vazdiķes atskaites ziņojumu zināšanai. 
 (atklāti balsojot par - 3, pret – 0) 
 

b) par pārcelto LNSF balvas izcīņu novusā 2020. gada 24. oktobrī Ķekavas novadā 
c) par pārcelto LNSF balvas izcīņu šautriņu mešanā 2020. gada 14. novembrī Liepājā 
d) par pārcelto LNSF balvas izcīņu orientēšanās sportā 2020. gada 5. decembrī Rīgā 

 

I.Kraze informē, ka sakarā ar straujo COVID-19 izplatības pieaugumu Latvijā, no š.g. 10. oktobra 
Valdība ir noteikusi stingrākus ierobežojumus visā valstī, līdz ar to mūsu minētās trīs sacensības 
pārceltas uz nenoteiktu laiku. Aicina Valdes locekļus padomāt par sacensību nozīmīgumu: vai 
minētās sacensības ir aktuālas, vai tās pārcelt uz kādu vēlāku laiku, kad stāsies spēkā Valdības 
atsauktie ierobežojumi, vai šajā gadā visas trīs minētas sacensības atcelt pavisam.  
 

Nolemj: 
3.2. atcelt sekojušas sporta pasākuma sacensības: 
3.2.1. LNSF balvas izcīņu novusā 2020. gada 24. oktobrī; 
3.2.2. LNSF balvas izcīņu šautriņu mešanā 2020. gada 14. novembrī; 
3.2.3. LNSF balvas izcīņu orientēšanās sportā 2020. gada 5. decembrī. 
       (atklāti balsojot par - 3, pret – 0) 
 

Ierodas Valdes loceklis R. Ozols. 
 

e) par Z. Embrektes un A. Vazdiķa startu starptautiskā sprinta festivāla “Rīgas Sprints 2020” 
peldēšanas sacensībās 2020. gada 6.–7. novembrī Rīgā 

 

I.Kraze informē par Z. Embrektes un A. Vazdiķa startu starptautiskā sprinta festivāla “Rīgas Sprints 
2020” peldēšanas sacensībās. Š.g. 6.–7. novembrī Daugavas sporta namā tika aizvadītas 8. 
starptautiskā sprinta festivāla “Rīgas Sprints 2020” sacensības, kurās piedalījās arī nedzirdīgie 
peldētāji – Zane Embrekte un Artis Vazdiķis. 

Epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanas un Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanas nolūkos peldēšanas sacensības “Rīgas Sprints 2020” notika bez skatītājiem, tajās 
drīkstēja piedalīties tikai dalībnieki, treneri un tiesneši. 

Sacensību pirmajā dienā Zane startēja 100m brīva stila un 50m tauriņstila peldējumā, bet 
Artis – 100m brīvā stila peldējumā. 

100m brīva stila peldējumā uzvaru izcīnīja Gabriela Ņikitina, kas distanci veica 55.22 
sekundēs. Otrā vieta Zanei Embrektei (55.78), kas bija viņas personīgais rekords. Savukārt Latvijas 
rekordistei šajā distancē Ievai Maļukai šoreiz nācās samierināties ar bronzas godalgu (55.80). 
100m brīvajā stilā Artis Vazdiķis 54. dalībnieku konkurencē ieņēma 24. pozīciju, uzrādot rezultātu 
55,97 sekundes. 50m tauriņstilā Z. Embrekte nopeldēja 30.22 sekundēs un ierindojās 6. vietā. 

Otrajā dienā Zane startēja 200m un 50m brīvā stila peldējumā, bet Artis – 50m brīvā stila 
peldējumā. 200m brīvā stila peldējumā par čempioni kļuva Latvijas rekordiste Ieva Maļuka(2:00.36), 
savukārt uz otrās vietas goda pjedestāla kāpa Zane Embrekte (2:04.00), uz trešā pjedestāla – 
Jekaterina Gaidamanova. 

50m brīvā stila peldējumā sprinta čempiona titulu ieguva Gabriela Nikita (25.27), savukārt 
sudraba medaļas godalgu – Zane Embrekte (25.90). 

50m brīva stila peldējumā Artis Vazdiķis ar rezultātu 25.30 sekundes palika 26. vietā starp 42 
dalībniekiem. 

Pašlaik Zane Embrekte ir septītā labākā peldētāja (pēc augstvērtīgākajiem punktiem – 731) 
pēc Latvijas peldēšanas federācijas reitingiem. 
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Nolemj : 
3.3. pieņemt I. Krazes informāciju zināšanai.  
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

f) par EDSO futbola semināru tiešsaistē 2020. gada 18. novembrī 
 

I.Kraze ziņo, ka LNSF ir saņēmusi uzaicinājumu piedalīties EDSO rīkotajā futbola semināra tiešsaistē, 
kas notika š.g. 18. novembrī. LNSF uzdevumā piedalīties seminārā tika deleģēts valdes loceklis 
Guntars Beisons, bet viņš tajā nepiedalījās.  
 

Nolemj : 
3.4.pieņemt I. Krazes informāciju zināšanai  
 

g) par LNSF dalību Latvijas Antidopinga biroja rīkotajā tiešsaistes konferencē par juridiskajiem 
jautājumiem sportā un antidopinga jomā 2020. gada 4. decembrī 

 

I.Kraze informē par LNSF dalību Latvijas Antidopinga biroja rīkotajā tiešsaistes konferencē par 
juridiskajiem jautājumiem sportā un antidopinga jomā. 
Konferences mērķis bija identificēt problemātiku sporta tiesībās un iezīmēt konceptuālos 
risinājumus nākotnē, stiprinot tiesiskumu sportā - cilvēktiesību ievērošanu, it īpaši, antidopinga 
disciplinārajos procesos. 
 

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

h) par L. Gailes rezultātiem šaušanas sacensībās attālinātā veidā 2021. gada novembrī 
 

I.Kraze iepazīstina Valdes locekļus ar šāvējas Lauras Gailes rezultātiem attālinātā veidā pandēmijas 
laikā. COVID-19 pandēmijas dēļ šaušanas mīļotājiem un sacensību dalībniekiem ir iespēja piedalīties 
sacensībās attālinātā veidā. Laura tajās piedalījās viena pati un bez skatītāju klātbūtnes. Sacensību 
vietā tika nodrošināti atbilstoši apstākļi, un rezultāti nosūtīti sacensību organizatoriem.   
10m šaušanu ar pneimatisko pistoli individuālajā vērtējumā Laura veica 6 sērijās x 10 šāvienos ar 
sekojošiem rezultātiem: 
20. novembrī – 93, 91, 90, 89, 93, 92 (548 punkti) un 25. novembrī – 94, 91, 91, 92, 93, 93 (554 
punkti).  
 

Nolemj: 
3.6. pieņemt L. Gailes rezultātus zināšanai.  
      (atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 

 

4.§ 
Grozījumi 2020. gada Valsts budžeta dotācijās 

 

I.Kraze informē, ka, ņemot vērā šodienas Valdes sēdes lēmumu, 2020. gadā tiek atcelti sekojoši LNSF 
pasākumi:  

 LNSF balvas izcīņa novusā; 

 LNSF balvas izcīņa šautriņu mešanā; 

 LNSF balvas izcīņa orientēšanā telpās; 

 Gada balvas nedzirdīgo sportā pasniegšanas pasākums.  
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Līdz ar to LNSF kontā ir neizlietoti līdzekļi 2654,16 EUR apmērā, un nepieciešams veikt 2020. gada 
Valsts budžeta tāmes grozījumus.   
 

Valdes locekļi piedalās diskusijās, kurās tika ierosināts Valsts budžeta neizlietotos līdzekļus novirzīt 
Latvijas izlases delegācijas dalības nodrošināšanas vajadzībām (ceļa izdevumi, uzturēšanās izdevumi) 
24th Summer Deaflympics 2021. gadā.  
 

Nolemj: 
4.1. apstiprināt tāmes grozījumus no Valsts budžeta līdzekļiem 2020. gadā (sk. pielikumā Nr. 1). 
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0) 
 

Sēdes pārtraukums plkst. 18:00 – 18:30. 
 

5. § 
LNSF pieaugušo un jaunatnes izlases sportistu atlases sastāva kritēriju projekts 

 

I.Kraze ziņo, ka ir izstrādāts LNSF pieaugušo un jaunatnes izlases sportistu atlases sastāva kritēriju 
projekts. Iepazīstina Valdes locekļus ar LNSF atlases kritēriju projektu, lūdz padomāt un izteikt 
priekšlikumus vai papildinājumus. Diskusijās Valdes locekļi pārrunā par nepieciešamiem 
papildinājumiem un priekšlikumiem.  
 

Nolemj: 
5.1. apstiprināt LNSF pieaugušo un jaunatnes izlases sportistu atlases sastāva kritēriju (sk. pielikumu 
Nr. 2).  
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

6. § 
Latvijas izlases sportistu noteikšanas kārtība pēc prioritātēm, gatavojoties dalībai 24. Vasaras 

Nedzirdīgo Olimpiskajām spēlēm (24 th Summer Deaflympics) Kašjasadu Sulā 
 

I.Kraze informē, ka, lai varētu laicīgi sagatavoties Latvijas izlases dalībai 24. Vasaras Nedzirdīgo 
Olimpiskajās spēlēs 2021. gada 5.–21. decembrī, lūdz Valdes locekļus padomāt par izlases 
sportistiem, kuri būtu pelnījuši iegūt ceļa zīmes uz Brazīliju, un kuriem ir iespējas izcīnīt augstu vietu 
sacensībās. Lūdz noteikt Latvijas Nedzirdīgo izlases kandidātu sastāvu pēc prioritātēm dalībai 24. 
Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs, ņemot vērā Valsts atbalsta finansējuma iespējas.  
 

Notiek balsošana par katru sportistu.  
Nolemj: 
6.1. apstiprināt Latvijas izlases kandidātu sastāvā prioritāšu kārtībā dalībai 24. Vasaras Nedzirdīgo 
Olimpiskajās spēlēs Brazīlijā, Kašjasa du Sulā, 12 sportistus. 

 
7.§ 

Priekšlikumu iesniegšana Sporta politikas pamatnostādņu projektam 2021.-2027. gadam 
 

I.Kraze informē, ka ir saņemta vēstule no Latvijas Paralimpiskās komitejas ar aicinājumu iesniegt 
priekšlikumus Sporta politikas pamatnostādņu projektam 2021. - 2027. gadam, kas ir nosūtīta pa e-
pastu visiem Valdes locekļiem. Lūdz Valdes locekļus padomāt par priekšlikumiem saistībā ar 
nedzirdīgo sportu un tos iesniegt LNSF birojam līdz š.g. 28. decembrim. 
 

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

8.§ 
Ielūgumu izskatīšana 

 

I.Kraze aicina Valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus: 
 

a) uz 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā 2022.  gada novembrī Montesilvano, Itālijā  
 

Nolemj: 
8.1. nepieteikt Latvijas dalību 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam telpu futbolā 2022. gada 
novembrī Montesilvano, Itālijā. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

b) uz 14. Eiropas Nedzirdīgo tenisa čempionātu un 2. Eiropas Nedzirdīgo tenisa čempionātu 
jauniešiem 2021. gada maijā 

 

Nolemj: 
8.2. nepieteikt Latvijas dalību 14. Eiropas Nedzirdīgo tenisa čempionātam un 2. Eiropas Nedzirdīgo 
tenisa čempionātam jauniešiem 2021. gada maijā. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

c) uz 9. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu riteņbraukšanā 2021. gada 23. - 28. martā Alanjā, 
Turcijā. Galīgā pieteikuma termiņš līdz 2021. gada 23. decembrim. 

 

Nolemj: 

8.3. nepieteikt Latvijas dalību 9. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam riteņbraukšanā 2021. gada 23. 
28. martā Alanjā, Turcijā. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

9.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas: 

 

a) par LNSF dāvanu Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centram un Rīgas Ēbelmuižas 
pamatskolai 
 

I.Kraze informē, ka ar Latvijas Badmintona federācijas atbalstu Rīgas Ēbelmuižas pamatskolai tika 
uzdāvināts badmintona komplekts ar mērķi attīstīt badmintonu nedzirdīgo skolēnu vidū. 

“Adventures Zone” Latvijas skolu klašu čempionāts badmintonā notiks no š.g. 5. novembra 
līdz 31. decembrim, pagarinājumā līdz 2021. gada 28. februārim. Čempionāta mērķis un uzdevums 
ir popularizēt badmintona spēli Latvijas skolēnu vidū, noteikt spēcīgākos badmintona spēlētājus 
Latvijas skolu klasēs un veicināt lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vidū. 
 

b) informācija par drošības pasākumiem COVID – 19 pandēmijas sakarā 2021. gada Vasaras 
Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs  

 

I.Kraze informē, ka 24. Vasaras Nedzirdīgo Olimpisko spēļu organizēšanas komiteja ir nosūtījusi 
informāciju par drošības pasākumiem COVID-19 pandēmijas laikā 24. Vasaras Nedzirdīgo Olimpisko 
spēļu laikā. LNSF un izlases sportistiem jāņem vērā drošības noteikumi. Informācija par drošības 
pasākumiem tiks nosūtīta visiem Valdes locekļiem zināšanai.  
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c) Par LNSF 30 gadu pastāvēšanas jubileju. 
 

I.Kraze informē, ka COVID-19 pandēmijas izplatīšanas riska dēļ plānotais svinību pasākums par godu 
LNSF 30 gadu pastāvēšanas jubilejai tika atcelts. Apsveikumi un novēlējumi no dažādām 
organizācijām un sporta klubiem tika saņemti virtuālā veidā un tika publicēti sociālajā tīklā 
“Facebook”. Bija patīkami saņemt apsveikumu no Starptautiskās Nedzirdīgo sporta komitejas (ICSD), 
Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas (EDSO), Latvijas sporta federāciju padomes, Latvijas 
Nedzirdīgo savienības, LNSF bijušā prezidenta V.Strazdiņa, Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas un 
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas, kā arī no citiem sporta kubiem un sportistiem.  
I.Kraze LNSF vārdā izteica pateicību visiem sveicējiem.  
 
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 5. sēdi beidz 2020. gada 11. decembrī, plkst. 20:40. 
 
 
 
Sēdes vadītājs - 
LNSF prezidente   _________________    I. KRAZE 
 
Protokoliste –  
LNSF viceprezidente   _________________    G. VAZDIĶE 
 


