
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes 

Sēdes protokols Nr. 5 /2021 (25) 
 

Sēdes norise: 2021. gada 4. jūnijā plkst. 17:00. 

Skype tiešsaistes platformā 
 

Sēdi vada Iveta KRAZE - LNSF prezidente 
 

Sēdē piedalās: 

Iveta KRAZE - prezidente 

Gunta VAZDIĶE - viceprezidente 

Raitis OZOLS - valdes loceklis (no plkst. 18:05) 

Guntars BEISONS - valdes loceklis  
 

Sēdē pieaicinātā: 

Liene KLEINA - BRŪVERE - LNSF grāmatvede 
 

Sēdi protokolē Gunta VAZDIĶE  - LNSF viceprezidente 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Atskaites ziņojums par: 

a) Par Z.Embrektes un A.Vazdiķa dalību Latvijas kvalifikācijas sacensībās 2021. 
gada 13. -14. maijā Rīgā un Lietuvas peldēšanas čempionātā š.g. 27. un 28. maijā 
Klaipēdā, Lietuvā; 

b) Par Latvijas startu 1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo individuālajā šaha čempionātā 
tiešsaistē. 

3. Par 2021. gada LNSF kalendāra izmaiņām. 
4.Tāmes grozījumi 2020. gada un 2021. gada Valsts budžeta dotācijās, no IZM piešķirtā 
finansējuma līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem COVID-19 programmā. 
5. Par izglītošanas iespēju antidopinga jomā. 
6. Ielūgumu izskatīšana: 

a) 20. EDSO kongress 2021. gada 10. jūlijā ZOOM platformā. Delegātu izvirzīšanas 
termiņš līdz 10.06.2021.; 

b) 1. Pasaules Nedzirdīgo čempionāts peldēšanas 25m baseinā 2021. gada 15. - 20. 
novembrī Polijas pilsētā Glivicē (Gliwice); 

c) 3. ICCD Eiropas Nedzirdīgo individuālais šaha čempionāts 2021. gada 18. - 22. 
oktobrī Amsterdamā, Holandē. Fināla pieteikums līdz 01.07.2021. 

d) 2022. gada DIBF Pasaules tiesnešu seminārs 2022. gada 11. - 16. oktobrī Taipejā, 
Taivānā. Pieteikuma termiņš līdz 31.05.2022. 

7. Dažādi jautājumi un informācijas par: 
a) Nedzirdīgo sporta biedrības “Liepava” kopsapulci; 
b) LNSF izlases sportistu obligāto veselības pārbaudi; 
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c) treniņa un sacensību iespējām vieglatlētikā, peldēšanā un boulingā; 
d) Par LNSF Statūtu projektu.  

 

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 2021. gada 4. jūnijā sēdes 
darba kārtību. 
(atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

2.§ 
Atskaites ziņojums. 

 

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

a) Z.Embrektes un A.Vazdiķa dalība Latvijas kvalifikācijas sacensībās 2021. gada 13. -14. 
maijā Rīgā un Lietuvas peldēšanas čempionātā š.g. 27. un 28. maijā Klaipēdā, Lietuvā 
 

Lai varētu labi sagatavoties 24. Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajām spēlēm 2022. gadā 
Brazīlijā, Zane Embrekte un Artis Vazdiķis turpināja trenēties peldēšanā, un abiem bija 
iespēja pārbaudīt savus sasniegumus Latvijas peldēšanas kvalifikācijas sacensībās š.g. 13. 
- 14. maijā un Lietuvas peldēšanas čempionātā š.g. 27. un 28. maijā Klaipēdā, Lietuvā. 
 

Latvijas kvalifikācijas sacensībās sasniegumi Zanei Embrektei: 
50m brīvā stila peldējumā uzrādīja rezultātu 27.05 sekundes un kvalificējas finālam. 
Finālā ar rezultātu 26.78 sekundēs ierindojās 3. vietā. 
100m brīvā stila peldējumā uzrādīja rezultātu 58.55 sekundes un kvalificējas finālam. 
Finālā ar rezultātu 57.62 sekundēs ierindojās 2. vietā. 
200m brīvā stila peldējumā uzrādīja rezultātu 2:08.61 sekundes un kvalificējas finālam. 
Finālā ar rezultātu 2:08.07 sekundēs ierindojās 3. vietā. 
 

Latvijas kvalifikācijas sacensībās sasniegumi Artim Vazdiķim: 
50m brīvā stila peldējumā uzrādīja rezultātu 25.86 sekundes un ierindojās 32. vietā. 
100m brīvā stila peldējumā uzrādīja rezultātu 56.01 sekundes un ierindojās 26. vietā. 
 

Zanes Embrektes sasniegumi Lietuvas peldēšanas čempionātā 50m baseinā: 
81 dāmu konkurencē 100m brīvā stila peldējumā uzrādīja rezultātu 58.11 sekundes un 
palika 6.pozīcijā, kvalificējoties finālam. Finālā ar rezultātu 58.05 sekundēs ierindojās 7. 
vietā. 
Rīta sesijā 200m brīvā stila peldējumā uzrādīja rezultātu 2:09.39 sekundes (8.vieta) un 
kvalificējas finālam. Finālā ar rezultātu 2:08.39 sekundēs ierindojās 7. vietā. 
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Arta Vazdiķa sasniegumi Lietuvas peldēšanas čempionātā 50m baseinā: 
100m brīvā stila peldējumā uzrādīja rezultātu 56.35 sekundes un ierindojās 55. vietā, bet 
200m brīvā stila peldējumā ar rezultātu 2:06.56 ierindojās 52. vietā. 
 

2.1.pieņemt I.Krazes ziņojumu zināšanai. 
       (atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

b) Latvijas starts 1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo individuālajā šaha čempionātā tiešsaistē 
 

G.Vazdiķe informē par Latvijas sieviešu startu 1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo individuālajā 
šaha čempionātā tiešsaistē, kuru organizēja Starptautiskā Nedzirdīgo šaha komiteja 
(turpmāk – ICCD). 
1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo individuālais šaha čempionāts norisinās no š.g. 30. aprīļa līdz 
septembra beigām. Sacensību programma paredzēta sievietēm, vīriešiem un jauniešiem 
ar laika kontroli 45 minūtes plus 15 sekundes par gājienu. Kopumā turnīrā piedalījās 65 
dalībnieki no 32 dalībvalstīm. Sacensībām sieviešu konkurencē dalību pieteica Latvijas 
spēcīgākās šaha spēlētājas Margarita Parhomenko un Gunta Vazdiķe. Sieviešu grupā 
piedalījās konkurentes no Austrālijas, Baltkrievijas, Ungārijas, Izraēlas, Indijas, Irānas, 
Kazahstānas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas, Ekvadoras, Vācijas, Horvātijas un Latvijas. 
G.Vazdiķe kvalifikācijas turnīru sāka ar spēli pret Polijas šahisti M.Szewczk. Pirmajā kārtā 
Gunta piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 0:2. Š.g. 7. jūnijā M.Parhomenko pirmajā kārtā 
spēlēs ar Ekvadoras šahisti. Informācija par apkopotajiem rezultātiem tiks sniegta pēc 
spēļu beigām.  
 

Nolemj: 
2.2.pieņemt G.Vazdiķes ziņojumu zināšanai 
       (atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 

 

3.§ 
Par 2021. gada LNSF kalendāra izmaiņām. 

 

I.Kraze informē par to, ka Latvijā joprojām ir izsludinātā ārkārtas situācija. Š.g. marta 
mēnesī bija paredzēts Latvijas Nedzirdīgo čempionāts boulingā. G.Beisons informē, ka no 
š.g. 15. jūnija stāsies spēkā COVID-19 ierobežojumu atvieglojumi, kā rezultātā paveras 
iespēja organizēt sacensības boulingā š.g. augusta mēnesī ar stingriem nosacījumiem un 
ierobežotu dalībnieku skaitu (līdz 20 dalībniekiem).  
Valdes locekļi piedalās diskusijās par citu sporta veidu sacensībām un to nozīmīgumu. 
 

Nolemj: 
3.1. atcelt 2021. gada LNSF balvas izcīņu BOCCIA un ICCD 1.Ziemeļu Baltijas Nedzirdīgo 
čempionātu šahā Rīgā; 
3.2. iekļaut Latvijas dalību 1. Pasaules Nedzirdīgo peldēšanās čempionātā īsajā baseinā 
(25m) 2021. gada LNSF kalendāra plānā;  
3.3.apstiprināt 2021. gada LNSF pasākumu plānu ar izmaiņām. 

(atklāti balsojot par – 3, pret – 0). 
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 Ierodas Valdes loceklis R.Ozols. 
 

4.§ 
Tāmes grozījumi 2020. un 2021. gada Valsts budžeta dotācijās, un no IZM piešķirtā 

finansējuma līdzekļiem neapredzētiem izdevumiem COVID-19 programmā. 
 

I.Kraze informē, ka pēc lēmuma pieņemšanas par apstiprinātajām 2021. gada LNSF 
kalendāra izmaiņām, rekomendē atrast nepieciešamo finansējumu un to novirzīt Latvijas 
komandas dalības nodrošināšanai 1. Pasaules Nedzirdīgo čempionātā peldēšanā īsajā 
baseinā, kas notiks š.g. 15.-20. novembrī Polijas pilsētā Glivicē, kā arī rast iespēju novirzīt 
finansējumu treniņu, sacensību un treniņnometnes nodrošinājumam sportistiem 2021. 
un 2022. gadā. 
 

Klātesošie Valdes locekļi diskutē un apsprieda finansējuma nepieciešamību un finanšu 
piesaistes meklējumus Latvijas komandas dalības atbalstam 1. Pasaules Nedzirdīgo 
čempionātā peldēšanā īsajā baseinā š.g. 15.-20. novembrī Polijas pilsētā Glivicē. 
 

Nolemj: 
4.1. apstiprināt tāmes grozījumu no 2020. gada Valsts budžeta līdzekļiem Latvijas dalībai 
2021. gada Pasaules Nedzirdīgo čempionātā peldēšanā īsajā baseinā (516 EUR); 
4.2. apstiprināt tāmes grozījumu no 2021. gada Valsts budžeta līdzekļiem Latvijas dalībai 
2021. gada Pasaules Nedzirdīgo čempionātā peldēšanā īsajā baseinā (2844 EUR); 
4.3. apstiprināt tāmes grozījumu no IZM piešķirtā finansējuma līdzekļiem neparedzētiem 
izdevumiem COVID-19 programmā - medicīniskajam nodrošinājumam, treniņu, sacensību 
un treniņnometnes nodrošinājumam 2021. un 2022. gadā (4340 EUR); 
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0). 
 

5.§ 
Par izglītošanas iespēju antidopinga jomā. 

 

I.Kraze informē, ka LNSF e-pastā no Latvijas Antidopinga biroja ir saņemts aicinājums 
sporta federācijām, sporta skolām un klubiem vasaras laikā pievērst lielāku uzmanību 
izglītošanai par antidopinga jautājumiem, tādējādi  atbalstot sporta garu un 
palīdzot Latvijā nodrošināt tīru sporta vidi.   
Sākot ar 2021. gada 1. janvāri ir stājies spēkā jaunais Pasaules Antidopinga kodeksa 
(Kodekss) Izglītības Standarts (International Standart for Education, WADA), kas nosaka, 
ka izglītošana, kā viena no dopinga profilakses stratēģijām, kas uzsvērta Kodeksā, cenšas 
veicināt uzvedību, atbilstošu tīra sporta vērtībām un palīdz sportistiem un citām 
personām izvairīties no dopinga lietošanas. Galvenais Izglītības Standarta pamatprincips 
ir uzsvērt, ka sportista pirmajai pieredzei saskarsmē ar antidopingu jābūt saistībā ar 
izglītību, nevis uzaicinot uz dopinga kontroli.  Ar savlaicīgu izglītošanu  sportistam 
ir  lielākas  iespējas izvairīties no netīšas dopinga lietošanas, piemēram, no piesārņotajiem 
uztura bagātinātajiem vai bezrecepšu medikamentiem, kas var saturēt sportā aizliegtās 
vielas. 

https://www.antidopings.gov.lv/lv/normativie-akti-un-starptautiskie-dokumenti
https://www.antidopings.gov.lv/lv/normativie-akti-un-starptautiskie-dokumenti
https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/international-standard-for-education-ise
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Izglītojošie pasākumi tiek nodrošināti gan attālināti, gan klātienē ar nosacījumu, ja ir 
atļauts pulcēties, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus. 
Jādomā, kā organizēt mūsu jaunajiem un labākajiem sportistiem izglītošanas pasākumus 
par antidopinga jautājumiem.  
 

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

6.§ 
Ielūgumu izskatīšana: 

 

I.Kraze aicina Vades locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus. 
 

a) 20. EDSO kongress 2021. gada 10. jūlijā ZOOM platformā. Delegātu izvirzīšanas termiņš 
līdz 10.06.2021. 

 

I.Kraze informē, ka ir saņemts ielūgums uz Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas 
(turpmāk tekstā - EDSO) 20.kongresu, kas norisināsies 2021. gada 10. jūlijā ZOOM 
platformā. Kongresā drīkst izvirzīt 2 delegātus, bet ar nosacījumu, ka vēlēšanās drīkst 
balstot viens dalībvalsts pārstāvis.  
 

Nolemj: 
6.1. izvirzīt Ivetu Krazi un Guntu Vazdiķi par delegātiem no Latvijas uz 20.EDSO kongresu 
2021. gada 10. jūlijā ZOOM platformā; 
6.2. uzticēt balsošanu LNSF prezidentei Ivetai Krazei. 
  (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

b) 1. Pasaules Nedzirdīgo čempionāts peldēšanas 25m baseinā 2021. gada 15. - 20. 
novembrī Polijas pilsētā Glivicē (Gliwice). 

 

I.Kraze atgādina, ka šodienas darba kārtības 3. un 4. punktā jau ir izdiskutēts jautājums 
par Latvijas komandas pieteikšanu dalībai 1.Pasaules Nedzirdīgo čempionātā peldēšanā 
25m baseinā, kas norisināsies šā gada 15.-20. novembrī Polijas pilsētā Glivicē.  I.Kraze, 
konsultējoties ar treneriem par peldētāju sagatavotību minētajām sacensībām, 
rekomendē startam 1.Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātā pieteikt trīs Latvijas 
peldētājus: Zani Embrekti, Rūdolfu Stupānu un Arti Vazdiķi.  
 

Nolemj: 
6.3. pieteikt Latvijas dalību 1.Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātā 25m baseinā 
Glivicē, Polijā;  
6.4. apstiprināt sekojošu Latvijas izlases sastāvu: 
sieviešu konkurencē - Zani Embrekti, vīriešu konkurencē - Rūdolfu Stupānu un Arti Vazdiķi, 
6.5. apstiprināt Galiņu Broku par Latvijas peldēšanas izlases treneri. 
6.6. apstiprināt Ivetu Krazi par Latvijas peldēšanas izlases pārstāvi. 
        (atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
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c) 3. ICCD Eiropas Nedzirdīgo individuālais šaha čempionāts 2021. gada 18. - 22. oktobrī 
Amsterdamā, Holandē. 
 

Nolemj: 
6.7. apstiprināt Latvijas dalību startam 3.ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātā ar 2 
šaha spēlētājām - Margaritu Parhomenko un Guntu Vazdiķi; 
6.8. apstiprināt Ivetu Krazi par Latvijas šaha izlases pārstāvi. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

d) 2022. gada DIBF Pasaules tiesnešu seminārs 2022. gada 11. - 16. oktobrī Taipejā, Taivānā. 
 

Nolemj: 
6.9. nepieteikt Latvijas dalību DIBF Pasaules tiesnešu semināram 2022. gada 11.-16. 
oktobrī.  
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 

 

7.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas par 

 

a) Nedzirdīgo sporta biedrības “Liepava” kopsapulci 
 

G.Vazdiķe informē, ka š.g. 16. maijā notika Nedzirdīgo sporta biedrības “Liepava” 
kopsapulce. NSB “Liepava” Valdes sastāvā tika ievēlēti sekojoši valdes locekļi: par Valdes 
priekšsēdētāju ievēlēta G.Vazdiķe, vietnieci - I.Jaunzeme, Valdes locekļiem - O.Jaunzemis, 
J.Grenēvics un J.Skudra. 
  
b) LNSF izlases sportistu obligāto veselības pārbaudi 
 

I.Kraze informē, ka, lai Latvijas izlases sportisti labi sagatavotos un startētu 24.Vasaras 
Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs (Summer Deaflympics), visiem izlases sportistiem tika 
nozīmēta vispārējā fiziskās slodzes un veselības pārbaude. Peldētāji veiks veselības 
pārbaudi un funkcionālo darbaspēju testu Latvijas Olimpiskās vienības laboratorijā, bet 
pārējie izlases sportisti veselības pārbaudi izies Sporta laboratorijā Brīvības gatvē 363, 
Rīgā.  
 

c) treniņa un sacensību iespējām vieglatlētikā, peldēšanā, boulingā un šaušanā. 
 

I.Kraze informē, ka Latvijā ir mīkstināti ierobežojumi sporta aktivitātēm. Patlaban mūsu 
izlases sportistiem ir radīti labvēlīgi apstākļi treniņiem peldēšanā, vieglatlētikā, boulingā 
un šaušanā. 
R.Ozols sniedz papildus informāciju, ka Raitis Rūrāns aktīvi nodarbojās ar orientēšanās 
sportu brīvā dabā, piedalās orientēšanās treniņu sacensībās “Magnēts”.  
 
 

d) LNSF Statūtu projektu.   
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I.Kraze atgādina, ka tuvojas LNSF kongress, un aicina Valdes locekļus pārdomāt, grozīt 
un papildināt LNSF Statūtu projektu. 
 

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 2021. gada 4. jūnijā, plkst. 19:25. 
 
 
Sēdes vadītāja - 
LNSF prezidente   I.KRAZE 
 
Protokoliste – 
LNSF viceprezidente   G.VAZDIĶE 
 


