
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes 

Sēdes protokols Nr. 10/2021 (30) 
 

Sēdes norise: 2021. gada 31. oktobri plkst. 10:40. 
Skype tiešraides platformā. 
 

Sēdi vada Iveta Kraze - LNSF prezidente 
 

Sēdē piedalās: 

Iveta KRAZE - LNSF prezidente 

Gunta VAZDIĶE - LNSF viceprezidente 

Raitis OZOLS - LNSF valdes loceklis 

Guntars BEISONS - LNSF loceklis  
 

Sēdē pieaicinātā: 

Liene KLEINA-BRŪVERE  - LNSF grāmatvede  
 

Sēdi protokolē: 
Gunta VAZDIĶE - LNSF viceprezidente 

  

DARBA KĀRTĪBA: 
 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokolu apstiprināšana. 

3. Atskaites ziņojums par: 

a) Latvijas startu 3. ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha individuālajā čempionātā  2021. 

gada 18.-22. oktobrī Amsterdamā, Nīderlandē; 

b) Latvijas dalību Ziemeļu-Baltijas valstu Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju 

(NBDSF) sanāksmē 2021. gada 28.-30. oktobrī Kopenhāgenā, Dānijā. 

4. Ielūgumu izskatīšana: 

a) Starptautiskais šaha un dambretes turnīrs nedzirdīgiem jauniešiem 2021. gada  
3.-5. decembrī Varšavā, Polijā; 

b) Eiropas kauss padel tenisā 2022. gada 12.-14. augustā Beļģijā; 
c) Starptautiskais Nedzirdīgo veterānu basketbola federācijas (DIMBF) Pasaules 

kongress 2021. gada 11. decembrī Tallinā, Igaunijā; 
d) Atklātā Eiropas Nedzirdīgo izcīņa padel tenisā 2021. gada 3.-5. decembrī 

Salamankā (Salamanca), Spānijā. 
5. Par LNSF 13. kongresa organizēšanas jautājumiem. 
6. Par ICSD konkursu par kandidatūras izvirzīšanu nominācijām par labāko sportistu 

vīriešu konkurencē un labāko sportisti sieviešu konkurencē pasaules mērogā. 
7. Pasākuma “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2021” vērtēšanas nosacījumi un 

konkursa nolikuma apstiprināšana. 
8. Dažādi jautājumi un informācijas: 

a) LSFP sporta stipendiju konkurss 2021. / 2022. mācību gadam; 
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b) par peldētājiem un citiem sportistiem Latvijas ārkārtas situācijas laikā. 
 

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. gada31. oktobra 

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

 

2.§ 
Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana 

 

I.Kraze ziņo, ka iepriekšējās Valdes sēdes protokols Nr. 8 no 2021. gada 24. 
septembra tika nosūtīts pa e-pastu visiem Valdes locekļiem. Aicina Valdes locekļus balsot 
par protokola apstiprināšanu. 

 

Nolemj: 
2.1. apstiprināt Valdes sēdes protokolu Nr. 8 no 2021.  gada 24. septembra 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 

3.§ 
Atskaites ziņojums 

 

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

 

a) Latvijas starts 3. ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha individuālajā čempionātā  2021. 
gada 18.-22. oktobrī Amsterdamā, Nīderlandē 

 
I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par Latvijas šaha spēlētāju startu 3. ICCD Eiropas 
Nedzirdīgo šaha individuālajā čempionātā, kas risinājās š.g. 18.-22. oktobrī Amsterdamā, 
Nīderlandē. Viesnīca līdz sporta centram “Bijlimer” atradās 15 minūšu gājienā.  

Sieviešu konkurencē turnīrā dalību ņēma 16 dalībnieces no 7. Eiropas dalībvalstīm – 
Ukrainas, Polijas, Ungārijas, Horvātijas, Anglijas, Lietuvas un Latvijas. Latvijas delegāciju 
pārstāvēja  šahistes Margarita Parhomenko un Gunta Vazdiķe, ar kurām kopā bija 
pārstāve Iveta Kraze. 

Pēc FIDE noteikumiem vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc 
koeficientu sistēmas. Spēlētājām bija jāspēlē ar konkurentiem 7. kārtās, kurās Latvijas 
šaha spēlētāja M. Parhomeko un Ukrainas spēlētāja T. Baklanova ieguva 6 punktus.  

Pēc koeficienta aprēķiniem M. Parhomenko ierindojās 2. pozīcijā, izcīnot  sudraba 
medaļu sieviešu konkurencē individuālajā vērtējumā. Eiropas čempiones titulu  izcīnīja 
starptautiskā šaha meistare ukrainiete T. Baklanova. Trešajā vietā ierindojās jauniete no 
Polijas Z. Lukasiska. Mūsu šahiste G. Vazdiķe ar 2,5 punktiem ieņēma 13. vietu. 
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Vienlaikus līdz ar šo pasākumu norisināja 25. Eiropas atklātais Nedzirdīgo klubu 
komandu čempionāts, 3.  Eiropas Nedzirdīgo individuālais šaha čempionāts vīriešiem, 
jauniešiem un senioriem, kā arī 9. ICCD atklātais individuālais šaha turnīrs nedzirdīgajiem. 
Dažādas grupās pie galdiņiem spēlēja 112 šahisti no 23 dalībvalstīm. 

 

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

 

I.Kraze nepiedalīja balsojumā. 
3.2. atbalstīt priekšlikumu iesniegt pieteikumu Naudas balvas saņemšanai par izciliem 
sasniegumiem sportā 2021. gadā šahistei M. Parhomenko un apkalpojošam personālam 
- I. Krazei par Margaritas Parhomenko izcīnīto 2. vietu 3. Eiropas Nedzirdīgo šaha 
individuālajā čempionātā 2021. gadā  
(atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 

 

b) Latvijas dalība Ziemeļu-Baltijas valstu Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju 
sanāksmē 2021. gada 28.-30. oktobrī Kopenhāgenā, Dānijā 

 

I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par Latvijas dalību Ziemeļu- Baltijas valstu Nedzirdīgo 
sporta federācijas (NBDSF) vadītāju apspriedē š.g. 28.-30. oktobrī Kopenhāgenā, Dānijā, 
kurā piedalījās LNSF prezidente Iveta Kraze. Dalību apspriedē ņēma septiņas no astoņām 
dalībvalstīm. 

Iepriekšējā NBDSF tikšanās notika pirms diviem gadiem Tallinā, Igaunijā. Tikšanās 
tiek organizētas reizi divos gados. COVID-19 pandēmijas izplatīšanās risku dēļ iepriekšējās 
tikšanās notika Zoom platformā, kas nepieciešamības gadījumā arī turpmāk tiks 
izmantota. 

Notika diskusija par sporta reformu, sarežģīto situāciju ICSD un Nedzirdīgo olimpisko 
spēļu vietas izvēli. Lozannā, Šveicē, tiks organizēts Starptautiskās Nedzirdīgo sporta 
komitejas (ICSD) ārkārtas kongress, kas notiks š.g. novembra beigās. 

Sanāksmē arī tika apspriests 2022. gada kalendārs.  
Diskusiju gaitā tika pieņemts lēmums par to, ka Zviedrija uzņemas Ziemeļvalstu un 

Baltijas čempionātu disku golfā 2022. gadā un Somija - čempionātu orientēšanās sportā 
organizēšanu 2022. gadā.  

Sanāksmē kopīgi tika apspriests jautājums par jaunas mājaslapas izveidi ar 
protokoliem, sacensību kalendāru, veco noteikumu atjauninājumiem un uzstādītajiem 
rekordiem (vieglatlētikā, peldēšanā, boulingā un šaušanā) Ziemeļu un Baltijas valstu 
mērogā.  

Tika nolemts organizēt Ziemeļvalstu nometnes bērniem un jauniešiem ar citu valstu 
dalībnieku piedalīšanos. 

 

Nolemj: 
3.3. pieņemt I.Krazes atskaites ziņojumu zināšanai  

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

 

I.Kraze aicina Valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus. 
 

a) Starptautiskais šaha un dambretes turnīrs nedzirdīgiem jauniešiem 2021. gada 3.-5. 
decembrī Varšavā, Polijā 

 

I.Kraze informē, ka ir nesen saņemts ielūgums uz starptautisko šaha un dambretes turnīru 
nedzirdīgiem jauniešiem š.g. 3.-5. decembrī Varšavā, Polijā. Ik gadu Varšavas Nedzirdīgo 
jauniešu sporta klubs “IG-Warszawa” organizē starptautisko šaha un dambretes turnīru 
nedzirdīgiem jauniešiem. Diemžēl COVID-19 ārkārtas situācijas dēļ nav iespējas 
sagatavoties Latvijas jauniešu dalībai starptautiskajam šaha un dambretes turnīram 
Varšavā, Polijā. Atgādina valdes locekļiem, ka mūsu jauniešu vidū  labs spēlētājs ir Romāns 
Ostrovskis. 

G. Vazdiķe lūdz, lai turpmāk Varšavas Nedzirdīgo jauniešu sporta klubs laicīgi atsūta 
ielūgumu, bet ne pēdējā brīdī - mēnesi līdz turnīra sākumam.  

 

 Nolemj: 
4.1. nepieteikt Latvijas dalību Starptautiskajam šaha un dambretes turnīram 
nedzirdīgajiem jauniešiem 2021. gada 3.-5.decembrī Varšavā, Polijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 

b) Eiropas kauss padel tenisā 2022. gada 12.-14. augustā Beļģijā 
 

 Nolemj: 
4.2. nepieteikt Latvijas dalību Eiropas kausam padel tenisā 2022. gada 12.-14. 

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

 
c) Starptautiskais Nedzirdīgo veterānu basketbola federācijas (DIMBF) Pasaules 

kongress 2021. gada 11. decembrī Tallinā, Igaunijā 
 

Nolemj: 
4.3. nepieteikt Latvijas dalību 1. Starptautiskā Nedzirdīgo veterānu basketbola federācijas 
(DIMBF) Pasaules kongresam 
4.4.atbalstīt Starptautiskās Nedzirdīgo veterānu basketbola federācijas (DIMBF) 
dibināšanu. 

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

 
d) atklātā Eiropas Nedzirdīgo izcīņa padel tenisā 2021. gada 3.-5. decembrī Salamankā 

(Salamanca), Spānijā 
 

Nolemj: 
4.5. nepieteikt Latvijas dalību atklātajai Eiropas Nedzirdīgo izcīņai padel tenisā 2021. gada 
3.-5. decembrī Salamankā, Spānijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
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Pārtraukums plkst. 12: 20 -12:30. 
 

5.§ 
Par LNSF 13.kongresa organizēšanas jautājumiem 

 

I.Kraze informē, ka sakarā ar straujo COVID-19 izplatību Latvijā, valdība ir nolēmusi 
ievest “lokdaunu” jeb mājsēdes režīmu līdz š.g. 15. novembrim, līdz ar to nav ļauts 
organizēt LNSF 13. kongresu klātienē. Kongresa sagatavošanās darbs tiks precizēts ar LNS 
atbildīgajiem darbiniekiem, kuri spēs nodrošināt ZOOM platformas pakalpojumu mūsu 
pasākumam. Ir sarunāts tehniskais darbinieks, tulks un protokolists.  

 Kongresa delegātiem tiks steidzami nosūtīts ziņojums par izmaiņām, piedaloties 
kongresā attālināti, un atsevišķi būs nosūtīts e-pasts delegātiem ar iespēju piekļūt  ZOOM 
platformai LNSF 13. kongresā ārkārtas situācijas laikā. 
 
Nolemj: 
5.1. organizēt attālināti LNSF 13. kongresu š.g. 6. novembrī un noteikt kongresa sākuma 
laiku plkst. 10:00 ZOOM platformā 
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0). 

 

6.§ 
Par ICSD konkursu par kandidatūras izvirzīšanu nominācijām par labāko sportistu vīriešu 

konkurencē un labāko sportisti sieviešu konkurencē pasaules mērogā. 
 

I.Kraze ziņo, ka LNSF ir saņemts ICSD konkurss, kurā aicina izvirzīt no Latvijas labākos 
sportistus nominācijai par labāko sportistu gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē pasaules 
mērogā. Pieteikuma termiņš ir līdz š.g. 1. decembrim. 

Lūdz šo jautājumu atlikt uz nākamo Valdes sēdi, jo priekšā būs 1.Pasaules Nedzirdīgo 
čempionāts peldēšanā īsajā distancē š.g.15- 21.novembrī, Polijā. Pēc minētām 
sacensībām mēs varam analizēt un izvērtēt mūsu sportistu sasniegumus. 

 

Nolemj: 
6.1. atlikt konkursa izskatīšanu kādā no  nākamajām Valdes sēdēm. 
(atklāti balsojot par -4 , pret – 0) 

 

7.§ 
Pasākuma “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2021” vērtēšanas nosacījumi un 

konkursa nolikuma apstiprināšana 
 

I.Kraze ziņo, ka ņemot vērā COVID-19 pandēmijas situāciju, lielākoties pasākumi tika 
atcelti un/vai pārcelti uz citu laiku. Mūsu sporta kluba dalībnieki ir maz piedalījušies sporta 
sacensībās. Lūdz Valdes locekļus padomāt un kritiski izvērtēt “Latvijas gada balva 
Nedzirdīgo sportā 2021” vērtēšanas nosacījumus un konkursa nolikumu. Diskusijās Valdes 
locekļi pārrunāja šo jautājumu, un nolēma izveidot konkursa vērtēšanas komisiju. 

 
Nolemj: 
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7.1. apstiprināt komisijas sastāvu konkursam “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2021” 
sekojošā sastāvā: 
1) Iveta Kraze 
2) Gunta Vazdiķe 
3) Raitis Ozols 
4) Guntars Beisons 
5) Liene Kleina-Brūvere 
   (atklāti balsojot par -4 , pret – 0) 

 

7.2. apstiprināt konkursa “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2021” nolikumu ar 
izmaiņām – izvirzot tikai 1.-3.vietas ieguvējus vienai nominācijai “Labākais Latvijas 
Nedzirdīgais sportists 2021.gadā” 
(atklāti balsojot par -4 , pret – 0). 

 

8.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas: 

 

a) LSFP sporta stipendiju konkursu 2021./2022. mācību gadam 
 

I.Kraze informē, ka LSPF pieņēma LNSF iesniegto pieteikumu par nedzirdīgā sportista 
Sergeja Soklakova izvirzīšanu LSFP sporta stipendiju konkursam.  
 

b) par peldētājiem un citiem sportistiem Latvijas ārkārtas situācijas laikā 
 

I.Kraze informē Valdes locekļus par to, ka Latvijā izsludinātās ārkārtas situācijas laikā, ar 
Rīgas Domes atļauju un sadarbībā ar treneriem, mūsu izlases peldētājiem Z. Embrektei, 
A. Vazdiķim un K. Krazem ir iespēja apmeklēt treniņus Ziepniekkalna peldbaseinā, bet  V. 
Leščinskai - Natālijas Draudziņas ģimnāzijas peldbaseinā ar mērķi labi sagatavoties 1. 
Pasaules Nedzirdīgo čempionātam peldēšanā un 2022. gadā paredzētajām Deaflympics 
Summer. Šajā jautājumā arī lūgta palīdzība Latvijas Paralimpiskajai komitejai.  
 Tāpat mūsu vieglatlētiem ir atļauja turpināt treniņus vieglatlētikas manēžā, bet 
boulinga spēlētājiem nav iespējas apmeklēt treniņus līdz ārkārtas situācijas ierobežojumu 
mīkstināšanai.  
 
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 10. sēdi beidz 2021. gada 31. oktobrī, plkst. 14:10. 
 
 
Sēdes vadītāja - 
LNSF prezidente     I. KRAZE 
 
Protokoliste – 
LNSF viceprezidente     G. VAZDIĶE 
 


