
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes 

Sēdes protokols Nr. 9/2021 (29) 
 

Sēdes norise: 2021. gada 8. oktobrī plkst. 17:00. 

Rīgā, Elvīras ielā 19, LNSF birojā. 
 

Sēdi vada Iveta Kraze  - LNSF prezidente 
 

Sēdē piedalās: 

Iveta KRAZE - LNSF prezidente 

Gunta VAZDIĶE - LNSF viceprezidente 

Raitis OZOLS - LNSF valdes loceklis 

Guntars BEISONS - LNSF valdes loceklis  
 

Sēdē pieaicinātie: 

Liene KLEINA-BRŪVERE  - LNSF grāmatvede (no plkst. 18: 10) 

Kristiāna PAUNIŅA  - Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas direktore 

Jevgeņijs PUHOVS  - Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas peldēšanas 

treneris 
 

Sēdi protokolē: 
Gunta VAZDIĶE - LNSF viceprezidente 
  

DARBA KĀRTĪBA: 
 

1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
3. Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas iesniegums par Violetu Leščinsku. 
4. Tāmes grozījumi no Naudas balvas piešķirtajiem līdzekļiem. 
5. 2022. gada LNSF kalendāra plāna apstiprināšana. 
6. LSFP sporta stipendiju konkursu 2021./2022. mācību gadam. 
7. Par gatavošanos LNSF 13. kongresam. 
8. Par pasākuma “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2021” vērtēšanas 

nosacījumiem un konkursa nolikuma apstiprināšanu. 
9. Dažādi jautājumi un informācijas: 

 par ICSD un Summer Deaflympics. 

 
1.§ 

Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana. 
 

I.Kraze atklāj sēdi un aicina Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas valdes (turpmāk – valde) 
locekļus izteikties vai papildināt darba kārtības projektu. 
 



2 
 

Nolemj: 
1.1. apstiprināt Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas valdes 2021. gada 8. oktobra sēdes 

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

2.§ 
Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana 

 

I.Kraze ziņo, ka iepriekšējās Valdes sēdes protokols Nr. 7 no 2021. gada 30. jūlija tika 
nosūtīts pa e-pastu visiem Valdes locekļiem. Aicina Valdes locekļus balsot par protokola 
apstiprināšanu. 
 

Nolemj: 
2.1. apstiprināt Valdes sēdes protokolu Nr. 7 no 2021. gada 30. jūlija 
  (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 

3.§ 
Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas iesniegums par Violetu Leščinsku 

 

I.Kraze ziņo, ka LNSF birojs ir saņēmis iesniegumu no Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas 
direktores ar lūgumu atbalstīt Violetas Leščinskas dalību 1. Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas 
čempionātā 25m baseinā. Šī jautājuma apspriešanai tiek uzaicināti Rīgas Ēbelmuižas 
pamatskolas direktore K. Pauniņa un peldēšanas treneris J. Puhovs. Valdes locekļi tiek 
iepazīstināti ar Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas vēstuli. Jautājumā par V. Leščinskas dalību 
augstākminētajā čempionātā jau bijušas divas tikšanās ar skolas direktori un peldēšanas 
treneri. 
K. Pauniņa un J. Puhovs lūdz padomāt un dot iespēju Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas 
skolniecei peldētājai Violetai Lešcinskai pieteikt savu dalību 1. Pasaules Nedzirdīgo 
peldēšanas čempionātā 25m baseinā Polijā 2021. gada 15.-21. novembrī. J. Puhovs 
iepazīstina Valdes locekļus ar V. Leščinskas sasniegumu rezultātiem. Diskusijās Valdes 
locekļi no J. Puhova saņem atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. 
 

Nolemj: 

3.1. atbalstīt Violetas Leščinskas un Kristofera Krazes dalību 1. Pasaules Nedzirdīgo 
peldēšanas čempionātā 25 m baseinā Polijā, Glivicē; 
3.2. pieteikt Violetas Leščinskas un Kristofera Krazes dalību individuālajās distancēs  
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

4.§ 
Tāmes grozījumi no Naudas balvas piešķirtajiem līdzekļiem 

 

I.Kraze informē, ka, atbildot uz Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas iesniegumu, nolemts pieteikt 
Violetu Leščinsku un Kristoferu Krazi dalībai 1. Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas 
čempionātam īsajā baseinā.  
Lūdz Valdes locekļus balsot par tāmes no Naudas balvas piešķirtajiem līdzekļiem grozījumu.   
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Nolemj: 
5.1. apstiprināt tāmes grozījumu no Naudas balvas piešķirtajiem līdzekļiem Latvijas dalībai 
1. Pasaules Nedzirdīgo čempionātā peldēšanas īsajā baseinā š.g. 15.-20. novembrī (1070 
EUR) 
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0, atturas 0). 
 

5.§ 
2022. gada LNSF kalendāra plāna apstiprināšana 

 

I.Kraze informē, ka ir sagatavots LNSF 2022. gada kalendāra plāna projekts, lūdzot ar to 
iepazīties un balsot par tā apstiprināšanu. 
Diskusijā Valdes locekļi izsaka priekšlikumu par LNSF rīkoto sacensību datumu maiņu un 
ierosina papildināt jaunos noteikumus, pakārtojot tos atbilstoši COVID-19 infekcijas 
izplatības ierobežojumiem.  
 

Nolemj: 
5.1. apstiprināt LNSF 2022. gada kalendāra plānu ar 19 vietējiem sporta pasākumiem; 
5.2. papildināt LNSF sacensību nolikumu ar sekojošiem punktiem: 

 pasākumā var piedalīties TIKAI personas ar derīgu COVID-19 sertifikātu, kas 
apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, 

 pie ieejas pasākumā tiek pārbaudīti darbspējīgi sertifikāti. Līdzi jāņem personu 
apliecinošs dokuments (ID karte vai pase). 

5.3. pieņemt informāciju zināšanai par iespējamo Latvijas dalību 2022. gada 
starptautiskajos pasākumus 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

6.§ 
LSFP sporta stipendiju konkursu 2021. / 2022. mācību gadam 

 

I.Kraze ziņo, ka LSFP aicina visas sporta federācijas pieteikties valsts finansētajām Sporta 
stipendijām 2021./2022. mācību gadam. Sporta stipendijas piešķiršanas mērķis ir sekmēt 
studējošo augstas klases sportistu iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības 
izaugsmi, popularizējot studentu sportu.  

L. KleinaBrūvere rekomendē izvirzīt izsludinātajam LSFP sporta stipendiju konkursam 
mūsu izlases sportistu Sergeju Soklakovu. Šobrīd S. Soklakovs studē Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijas 1. kursā. 
 

Nolemj: 
6.1. pieteikt Sergeju Soklalovu LSFP sporta stipendiju konkursam 2021. / 2022. mācību 
gadam 
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0, atturas 0). 
 

7.§ 
Par gatavošanos LNSF 13. kongresam 
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I.Kraze informē par gatavošanos 13. LNSF kongresam. Visiem LNSF biedriem – sporta 
klubiem tika izteikts aicinājums iesniegt priekšlikumus, labojumus vai papildinājumus LNSF 
statūtiem, izteikt priekšlikumus LNSF darbības programmai laika periodā no 2022. līdz 
2025. gadam, un izvirzīt kandidātus uz LNSF prezidenta, Valdes un revīzijas komisijas 
amatiem laika periodā no 2021.-2025.gadam. 
I.Kraze atzīmē, ka visi četri LNSF sporta klubi to jau ir paveikuši. 
 

I.Kraze izsaka nepieciešamību izveidot darba grupu LNSF statūtu grozījumu un darbības 
programmas 2022.–2025. gadam sagatavošanai. 
 

Nolemj: 
7.1. apstiprināt darba grupas sastāvu LNSF Statūtu grozījumu un darbības programmas 
sagatavošanai: 
1) Iveta Kraze, 
2) Gunta Vazdiķe, 
3) Raitis Ozols, 
4) Guntars Beisons 
   (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

Komisijas locekļi iepazīstas un izskatīja sporta klubu priekšlikumus un papildinājumus 
statūtu grozījumiem un LNSF darbības programmai laika periodā no 2022.-2025. gadam. 
  

Nolemj: 
7.2. apstiprināt LNSF Statūtu grozījumus ar izmaiņām jaunajā redakcijā un nodot LNSF 13. 
kongresam apstiprināšanai; 
(atklāti balsojot par -4, pret – 0). 
 

7.3. apstiprināt LNSF darbības programmai laika periodā no 2022.–2025. gadam nodot 
LNSF 13. kongresam apstiprināšanai; 
 (atklāti balsojot par -4, pret – 0). 
 

I.Kraze aicina padomāt par LNSF 13. kongresa darba reglamentu. Valdes locekļi izsaka 
priekšlikumu uzticēt Raitim Ozolam uzņemties LNSF 13. kongresa vadīšanu.  
 

R.Ozols dod savu piekrišanu vadīt LNSF 13. Kongresa norisi.  
 

I.Kraze iepazīstina ar kongresa darba kārtības projektu, kura Dienas kārtība būtu sekojoša: 
1. Kongresa atklāšana. 
2. Kongresa darba nodrošinājums: 
2.1. kongresa vadītāja/u apstiprināšana  

2.1.1. sekretariāts/tulki, 
2.1.2. balsu skaitīšanas komisija, 
2.1.3. darba reglamenta apstiprināšana (ilgums un skaits debatēs).  

3. Darba kārtības apstiprināšana. 
4. Vārds viesiem.  
5. LNSF Valdes atskaites ziņojums.  
6. LNSF Revidenta ziņojums. 
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7. Debates par Valdes atskaites un revidenta ziņojumiem. 
8. LNSF Statūti.  
9. LNSF darbības programma 2022.-2025. gadam.  
10. LNSF izpildinstitūciju vēlēšanas:  

11.1. Prezidenta (Valdes priekšsēdētāja), 
11.2. Viceprezidenta (Valdes priekšsēdētāja vietnieka),  
11.3. Valdes locekļu (3 cilvēku),  
11.4. Revidents vai revīzijas komisijas. 

 

Nolemj: 
7.4.nosūtīt LNSF 13. kongresa delegātiem oficiālus ielūgumus, pievienojot: 

1. LNSF 13.kongresa darba kārtību, 
2. LNSF valdes atskaites ziņojumu, 
3. LNSF darbības programmas 2022.–2025. gadam projektu, 
4. LNSF Statūtu projektu. 

7.5. uzaicināt uz LNSF 13.kongresu: 
- Jadvigu Bočkāni (LNSF eksprezidenti), 
- Vari Strazdiņu (LNSF eksprezidentu) 

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

8.§ 
Par pasākuma “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2021” vērtēšanas 

nosacījumiem un konkursa nolikuma apstiprināšanu 
 

Nolemj: 
8.1. laika trūkuma dēļ atlikt šī jautājuma izskatīšanu uz kādu no nākamajām valdes sēdēm 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0).  

 

9.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas: 

 

Par ICSD un SummerDeaflympics situācijām 
 

I.Kraze sniedz skaidrojumu Valdes locekļiem par jautājumiem, kas saistīti ar ICSD un 
SummerDeaflympics. 
 

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 9. sēdi beidz 2021. gada 8. oktobrī, plkst. 23:10. 
 
 

Sēdes vadītāja - 
LNSF prezidente     I. KRAZE 
 

Protokoliste – 
LNSF viceprezidente     G. VAZDIĶE 


