
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes 

Sēdes protokols Nr. 4 /2021 (24) 

 

Sēdes norise: 2021. gada 23. aprīlī plkst. 17:10. 

Skype tiešraides platformā 
 

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. Iepriekšējās Valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

3. Atskaites ziņojums par: 

a) par Z. Embrektes un A. Vazdiķa dalību Latvijas–Igaunijas pavasara meistarsacīkstēs 
2021. gada 3.-4. aprīlī Rīgā; 

b) par LNSF dalību tiešsaistē rīkotajā 3. Patiess Sports konferencē š.g. 10. aprīlī. 
4. Grozījumi 2020. gada Valsts budžeta dotācijās. 

5. Ielūgumu izskatīšana uz 1. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu kērlingā jauktajās dubultspēlēs 

2021. gada 18.-21. novembrī un 3. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu kērlingā 2021. gada 

22.-27. novembrī Lodzā, Polijā. Pieteikuma termiņš līdz 17.04.2021. 

6. Dažādi jautājumi un informācijas: 

a) par Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo boulinga čempionāta atcelšanu 2021. gada 8.-12. 
jūnijā Vantaa, Somijā; 

b) par boulinga sacensību organizēšanas iespējām attālinātā veidā Ziemeļu-Baltijas 
mērogā. 

 

1.§ 
Darba kārtības apstiprināšana 

 

I.Kraze atklāj sēdi un aicina Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas valdes (turpmāk – valde) 
locekļus izteikties vai papildināt darba kārtības projektu. 
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Nolemj: 
1.1. apstiprināt Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas valdes 2021. gada 23. aprīļa sēdes 

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

2.§ 
Iepriekšējo Valdes sēdes protokola apstiprināšana 

 

I.Kraze ziņo, ka iepriekšējās Valdes sēdes protokols Nr. 1. no 29.01.2021. tika nosūtīts pa e-
pastu visiem Valdes locekļiem. Aicina Valdes locekļus balsot par protokola apstiprināšanu. 
 

 Nolemj: 
2.1. apstiprināt Valdes sēdes protokolu Nr. 1 no 2021. gada29. janvāra 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 

3.§ 
Atskaites ziņojums 

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

a) par Z. Embrektes un A. Vazdiķa dalību Latvijas–Igaunijas pavasara meistarsacīkstēs 2021. 

gada 3.–4. aprīlī Rīgā 

I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par Z. Embrektes un A. Vazdiķa dalību Latvijas–Igaunijas pavasara 

meistarsacīkstēs peldēšanā. Š.g. 3.–4. aprīlī notikušajās Latvijas–Igaunijas pavasara 
meistarsacīkstēs peldēšanā, kurās tika iekļautas arī 32. Vasaras olimpisko spēļu kvalifikācijas 
sacensības, piedalījās peldētāji Zane Embrekte un Artis Vazdiķis. 
Sestdien, 3. aprīlī, Zane startēja 50m un 200m brīvajā stilā, Artis – 100m brīvā stila distancē. 
Finālā 50m brīvā stila peldējumu Zane nopeldēja 26.95 sekundēs, un ierindojās 5. pozīcijā, 
bet 200m brīvajā stilā, finišējot pēc divām minūtēm un 9,90 sekundēm (2:09.90),  viņa 
izcīnīja bronzas medaļu. 
53 vīriešu konkurencē Artis startēja 100m brīvā stila peldējumā, kur ierindojās 32. vietā 
(56.06 sek). 
Svētdien, 4. aprīlī, finālā 100m brīvā stila peldējumā sasniegtais rezultāts (58.48 sekundes) 

Zanei deva iespēju ierindoties 5. vietā. Artis startēja 200m brīva stila peldējumā un ierindojās 

9. vietā (rez. 2:05.34). 

Nolemj: 
3.1. pieņemt I. Krazes ziņojumu zināšanai 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 
b) par LNSF dalību tiešsaistē rīkotajā 3. Patiess Sports konferencē š.g. 10. aprīlī 
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I.Kraze informē, ka pēc Antidopinga biroja uzaicinājuma š.g. 10. aprīlī I. Kraze un L.Kleina–
Brūvere piedalījās 3. Patiess Sports konferencē tiešsaistē. 
Konferences tēmas bija veltītas jautājumiem, kā norit audzināšana ar sporta starpniecību, kā 
attīstās bērnu vērtības, piedaloties sportiskajās aktivitātēs.  
Mums bija iespēja klausīties lektoru uzstāšanos un uzzināt, kādi faktori ietekmē rezultātus 
un sasniegumus sportā, kā arī palīdzēt jaunajiem sportistiem kontrolēt savas emocijas, 
pārvarēt stresu, psiholoģiski adaptēties dažādām situācijām, risināt konfliktus. Saņēmām 
padomus par veselīgu uzturu, pareizām ēdienreizēm un uztura bagātinātājiem. Eksperti - 
treneris Daumants Dreiškens un psihoterapeits Nils Konstantinovs, dalījās savā pieredzē par 
vērtību nodošanu jaunajiem sportistiem.  
 

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

 
4.§ 

Grozījumi 2020. gada Valsts budžeta dotācijās. 

I.Kraze informē, ka š.g. marta vidū tika saņemta informācija no Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo 
boulinga čempionāta organizatora - Somijas Nedzirdīgo sporta federācijas, ka COVID-19 
pandēmijas neprognozējamās izplatības dēļ, tiek nolemts Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo 
boulinga čempionātu, kas paredzēts 2021. gada 7.-12. jūnijā Somijas pilsētā Vantaa 
(iesākumā bija paredzēts 2020. gada 8.-13. jūnijā) pārcelt uz nenoteiktu laiku. Šim mērķim 
Latvijas dalības nodrošināšanai minētajā pasākumā ir paredzēts finansējums 2705 EUR. 
 

Klātesošie Valdes locekļi apsprieda finansējuma sadalījumu 2705 EUR divās pozīcijās: 

− sacensību, treniņu un treniņnometnes nodrošinājums boulinga spēlētājiem, 

− biedru nauda starptautiskajām organizācijām. 
 

Nolemj: 
4.1. apstiprināt tāmes grozījumu no 2020. gada Valsts budžeta līdzekļiem sekojoši: 

− sacensību, treniņu un treniņnometnes nodrošinājumam boulinga spēlētājiem 
2100,42 EUR; 

− biedru nauda starptautiskajām organizācijām 604,58 EUR 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 
Valdes loceklis R. Ozols aiziet no Valdes sēdes. 

5.§ 
Ielūgumu izskatīšana 

I.Kraze aicina Valdes locekļus izskatīt saņemto ielūgumu uz 1. Eiropas Nedzirdīgo 
čempionātu kērlingā jauktajās dubultspēlēs 2021. gada 18.-21. novembrī un 3. Eiropas 
Nedzirdīgo čempionātu kērlingā 2021. gada 22.-27. novembrī Lodzā, Polijā. 
 
Nolemj: 
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5.1.nepieteikt Latvijas dalību 1. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam kērlingā jauktajās 
dubultspēlēs 2021. gada 18.-21. novembrī un 3. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam kērlingā 
2021. gada 22.-27. novembrī Lodzā, Polijā 
(atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

6.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas: 

 
a) par Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo boulinga čempionāta atcelšanu 2021. gada 8.-12. jūnijā 
Vantaa, Somijā 
 

I.Kraze ziņo, ka no Somijas Nedzirdīgo sporta asociācijas saņemta vēstule, kurā ziņots, ka 
saistībā ar COVID-19 ārkārtas stāvokli valstī, Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo boulinga 
čempionāts, kas paredzēts 2021. gada 8.-12. jūnijā Vantaa, Somijā, tiek atcelts uz nenoteiktu 
laiku.  
 
b) par boulinga sacensību organizēšanu iespējām attālinātā veidā Ziemeļu-Baltijas mērogā 
 

I.Kraze informē, ka pēc treneres Karīnas Maslovas ziņojuma viņai notika tikšanās ZOOM 

tiešsaistē ar Latvijas Boulinga federācijas prezidentu Kirilu Hudjakovu, lai iepazītos ar 

iespējām organizēt sacensības attālinātā veidā ar sistēmu LiveCam. Katrai valsts sporta 

federācijai noteiktā laikā būtu jānodrošina sacensību vieta, lai ar ar LiveCam sistēmas 

palīdzību novadītu sacensības ar citu valstu boulinga spēlētājiem. Tikšanās mērķis bija 

pārrunāt jautājumus par boulinga attīstību nedzirdīgo sportā, sportistu entuziasma 

saglabāšanu un vairošanu, viņu motivāciju turpināt trenēties un piedalīties sacensībās. 

K.Maslova bija apbēdināta, ka Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo boulinga čempionāts ir atcelts, 

līdz ar ko rodas jautājums, kā izlases spēlētājiem turpināt spēlēt un piedalīties sacensībās. 

Alternatīva būtu spēlēt attālinātā veidā.  

 
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 4. sēdi beidz 2021. gada 23. aprīlī, plkst. 18:00. 
 
 
Sēdes vadītāja - 
LNSF prezidente   I. KRAZE 
 
Protokoliste – 
LNSF viceprezidente   G. VAZDIĶE 
 


