
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes  

Sēdes protokols Nr. 5/2018 

 

Sēdes norise: 2018. gada 26. jūlijā, plkst. 10:20 

LNSF birojs, LNS mītnes 2. stāvs, Rīga, Elvīras iela 19. 
 

Sēdi vada Iveta KRAZE  - LNSF prezidente 
 

Sēdē piedalās: 

Iveta KRAZE - prezidente 

Gunta VAZDIĶE - viceprezidente 

Raitis OZOLS - valdes loceklis 

Armands HILDEBRANTS - valdes loceklis 
 

Sēdē pieaicinātā : 

Liene Kleina - Brūvere - LNSF grāmatvede 
 

Sēdē nepiedalās: 

Guntars BEISONS - LNSF valdes loceklis (atrodas ārpus Latvijas) 
 

Sēdi protokolē: 

Gunta VAZDIĶE - viceprezidente 

  

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 

2. Atskaites ziņojums: 

a) par Latvijas atklāto Nedzirdīgo čempionātu smilšu volejbolā 2018. g. 30. jūnijā - 1. jūlijā, 
Rīgā; 

b) par Latvijas startu 4. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā jauniešiem š.g. 
29.jūnijā -1. jūlijā Sofijā, Bulgārijā;  

c) par Latvijas startu 1. Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo čempionātā disku golfā, Igaunijā, š.g. 
29. jūnijā-1. jūlijā; 

d) par Latvijas startu 12.Eiropas Nedzirdīgo čempionātu peldēšanā š.g. 2.-7. jūlijā, Ļubļinā, 
Polijā. 

3.Ielūgumu izskatīšana: 

a) 14. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts galda tenisā 2019. g. 10.-18. aprīlī Albenā, Bulgārijā; 
b) 5. Pasaules Nedzirdīgo čempionāts peldēšanā 2019. g. 25.-31. augustā Sanpaulu (Sao 

Paolo), Brazīlijā. 
c) Pasaules Nedzirdīgo boulinga čempionāts 2019. g. 1.-12. augustā Taoyuan, Taivanā. 

4. LNSF 2019. gada kalendāra plāna projekta apstiprināšana. 

5. Dažādi jautājumi un informācijas: 

- ierosinājums pieteikt valsts apbalvojuma piešķiršanai vieglatlētikas treneri Mārīti Lūsi; 
- par informācijas ievietošanu Vikipēdijā; 
- par Eiropas čempionātu pludmales tenisa Latvijā. 
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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 2018. gada 26. jūlija sēdes 

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

 

2.§ 
Atskaites ziņojums 

 

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

norisi: 

a) par Latvijas atklāto Nedzirdīgo čempionātu smilšu volejbolā 2018. g. 30. jūnijā - 1. 
jūlijā, Rīgā 
 

G. Vazdiķe sniedz atskaiti par Latvijas atklātā Nedzirdīgo čempionāta norisi smilšu volejbolā, 
kas norisinājās š.g. 30. jūnijā-1. jūlijā “Beach Box” pludmalē, Rīgā. Dalību sacensībās smilšu 
volejbolā pieteica 5 sieviešu un 6 vīriešu komandas, tai skaitā divas vīriešu komandas no 
Igaunijas. Sacensības risinājās pēc riņķa sistēmas, izspēlējot līdz 21 punktam. 

Laika apstākļi bija labi, diena – saulaina, bet traucēja stiprs vējš. Sacensības vērot bija 
ieradušies daudz atbalstītāju. 

Par 2018. gada Latvijas atklātā Nedzirdīgo čempionāta uzvarētājiem smilšu volejbolā 
komandas ierindojās sekojoši: sieviešu konkurencē 1. vietu ieguva Liepavas pāris – Krista-
Kristīne Magone/Madara Birmane, 2. vietā ierindojās Jekaterina Jasinska–Volkova ar Olitu 
Brīvuli no RNŠDK “ŠaDa”, bet 3. vietā – Karīna Krama/ Maira Bruže (NIK “Zaļā Paparde”). 

Vīriešu grupā uzvarēja Igaunijas pāris Martin Sepp/ Martin Saar, aiz viņiem sekoja arī 
igauņu pāris Jaan – Sulev Opik/ Mihkel Taaber, un trešajā vietā palika Dāvis Beitiks/ Kārlis 
Valdmanis no NSB “Liepava”.  
 

Diskusijās Valdes locekļi apsprieda jautājumu par tiesneša darba noslogojumu, jo šogad 
sacensībās dalību bija pieteikušas daudz komandu. Sacensības ilga vienu dienu, dalībnieki 
spēļu ilguma rezultātā bija noguruši. Tiek ieteikts organizēt sacensības 2 dienas, sadalot 
sacensību laiku.  
Ieteicams pludmales bāzē “Beach box” organizēt arī nākamā gada LNSF sacensības smilšu 
volejbolā.  
 
Nolemj: 
2.1. pieņemt tiesneses G. Vazdiķes atskaites ziņojumu zināšanai 
2.2. apstiprināt izmaiņas 2019. gada atklātā Latvijas Nedzirdīgo čempionāta nolikumā smilšu 
volejbolā, pagarinot tās uz 2 dienām, ja piedalās vairāk komandu. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
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b) Par Latvijas startu 4. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā jauniešiem 
 

L. Kleina-Brūvere sniedz atskaites ziņojumu par Latvijas startu 4. Eiropas Nedzirdīgo 
vieglatlētikas čempionātā jauniešiem. 

Šajā gadā no 29. jūnija līdz 1. jūlijam Bulgārijas pilsētā Sofijā norisinājās 4. Eiropas 
Nedzirdīgo čempionāts jauniešiem U18 un U20 grupās. Tajās piedalījās dalībnieki no 14 valstīm 
(Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas, Spānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Latvijas, Polijas, 
Krievijas, Slovākijas, Zviedrijas, Slovēnijas un Ukrainas). Sacensībās varēja piedalīties jaunieši, 
kuri dzimuši 1999., 2000., 2001., 2002. un 2003. gadā. Visi sportisti tika sadalīti divās grupās – 
U20 un U18. No Latvijas piedalījās trīs atlēti – Sintija Ozola (U18), Paulis Kalniņš un Artis Ozols 
(U20), ar sportistiem līdzi bija trenere Indra Eversone un pārstāve Liene Kleina-Brūvere. 

28. jūnijā mūsu atlētiem bija treniņu diena. 
29. jūnijā A. Ozols 8 dalībnieku konkurencē 400 m skrējienā ierindojās 5. vietā ar 

rezultātu 52,95 sek. (personīgais rekords). S.Ozola 12 dalībnieku konkurencē 100 m skrējienā 
ierindojās 11. vietā ar rezultātu 14,54 sek. (personīgais rekords). Sintija pirmo reizi piedalījās 
čempionātā un bija viena no jaunākajām dalībniecēm. P. Kalniņš 6 dalībnieku konkurencē 
šķēpa mešanā izcīnīja zelta medaļu, aizmetot šķēpu 49,78 m (Eiropas čempionāta jauniešiem 
rekords). Iepriekšējais čempionāta rekords jauniešiem piederēja igaunim Jan-Sulev Oepik ar 
rezultātu 45,12 m. 

30. jūnijā S. Ozola 10 dalībnieku konkurencē tāllēkšanā ierindojās 6. vietā ar rez. 4,44 
m (personīgais rekords). P. Kalniņš 6 dalībnieku konkurencē lodes grūšanā izcīnīja sudraba 
medaļu, aizgrūžot lodi 12 m. 

1. jūlijā P. Kalniņš izcīnīja 4. vietu diska mešanā ar rez. 29,62 m. A. Ozols startēja 200 m 
skrējiena pusfinālā un iekļuva finālā. Finālā viņš izcīnīja 6. vietu ar rezultātu 24,48 sek. Pusfinālā 
Arta rezultāts bija 24,14 sek. (personīgais rekords). S. Ozola 200 m skrējienā ierindojās 13. 
vietā ar rezultātu 29,98 sek. (personīgais rekords).  

Šobrīd nav citas valsts organizatoru nākamā pasākuma “5. Eiropas Nedzirdīgo 
vieglatlētikas čempionāts jauniešiem” 2020. gadā organizēšanai.  

 

Diskusijās Valdes locekļi pārrunāja un izvērtēja iespējas uzņemties pasākuma “5. Eiropas 
Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāts jauniešiem” organizēšanu Latvijā. Rekomendē sacensību 
vietu nozīmēt Rīgā un meklēt sadarbību iespējas un atbalstu no Rīgas Domes.  
 

Nolemj: 
2.3. pieņemt L. Kleinas-Brūveres atskaites ziņojumu zināšanai; 
2.4. novērtēt jauniešu sportistu sasniegumu ar labi; 
2.5. izteikt pateicību trenerei Indrai Eversonei par ieguldīto darbu sportistu sagatavošanā; 
2.6. uzdot L. Kleinai-Brūverei veikt sagatavošanās darbu Eiropas Nedzirdīgo čempionāta 
vieglatlētikā jauniešiem organizēšanas iespējai Rīgā  
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

c) par Latvijas startu 1. Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo čempionātu disku golfā 
 

I.Kraze informē par Latvijas startu ar Andra Vicinska dalību 1. Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo 
čempionātā disku golfā, kas norisinājās šā gada no 29. jūnijā līdz 1. jūlijam Karvemaa, Igaunijā. 
Sacensībās dalību pieteica 26 dalībnieki no Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Latvijas un Igaunijas 
(16 vīrieši un 5 sievietes).  

Skandināvijas reģionā disku golfs ir kļuvis ļoti populārs. Šobrīd tas strauji attīstās arī 
Baltijas reģionā, it sevišķi Igaunijas nedzirdīgo vidū.  
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Trīs dienu sacensību laikā sportistiem bija jāveic lidojošo šķīvīšu mešana 18 grozu laukumā. 
Mūsu Andris pirmajā dienā ieguva 84, otrajā - 92 un trešajā - 88 punktus, kopsummā 264 
punktus, ar 60 punktu pārsvaru zaudējot sacensību uzvarētājam no Igaunijas, kas nopelnīja 
208 punktus. Uzvar tas, kas ar pēc iespējas mazāk metieniem ir izgājis visus celiņus un trāpījis 
visos disku ķērājos. 

Sacensībās Andrim grūti veicās ar tuvās distances sitienu pretī mērķim, 10-15m 
metienu grozā (angliski - putting). Šī sporta veida sacensības plānots organizēt pēc 2 gadiem 
Somijā. 

 

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

d) par Latvijas startu 12.Eiropas Nedzirdīgo čempionātu peldēšanā. 
 

I.Kraze sniedza atskaites ziņojumu par Latvijas dalību 12. Eiropas Nedzirdīgo peldēšanas 
čempionātā, kas notika š.g. 2.-7. jūlijā, Ļubļinā. Eiropas čempionātā peldēšanā Latviju 
pārstāvēja trīs sportisti – Zane Embrekte, Artis Vazdiķis un Rūdolfs Stupāns. 

Eiropas Nedzirdīgo čempionātā piedalījās 20 Eiropas valstis – Baltkrievija, Horvātija, 
Kipra, Francija, Vācija, Lielbritānija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Maķedonija, 
Nīderlande, Polija, Portugāle, Krievijas Federācija, Spānija, Zviedrija, Turcija un Ukraina. Šajās 
sacensībās pirmo reizi startēja Kipra.  

Latvijas sportisti uz startu devās 18 individuālajās distancēs, bet bez stafešu 
peldējumiem. Visaugstākajā vietā pieteikumu sarakstos figurēja Zane Embrekte, kas 100m 
brīvajā stilā uzrādījusi ceturto labāko rezultātu (59.66).  

1. jūlijā peldētājiem treniņu diena. 
2. jūlijā – 1. sacensību diena un atklāšanas ceremonija.Pirmajā dienā kvalifikācijā Z. 

Embrekte nopeldēja 100 m uz muguras ar rez. 1 min. 13.81sek., ierindojoties 8. vietā un 
kvalificējoties finālam. A. Vazdiķis un R. Stupāns priekšsacīkstēs startēja 100m uz muguras, 
ierindojoties 9. vietā ar rez. 1:05.94 un 11. vietā ar 1:06.60. Abi puiši uzstādīja personīgos 
rekordus. Artim pavērās iespēja tikt fināla astoņniekā, jo kāds sportists atsauca savu dalību 
finālā. Pirms fināla notika atklāšanas ceremonija. Latvijas karogu nesa R. Stupāns.  
Dienas otrajā pusē vīriešiem finālā 100m uz muguras 8 dalībnieku vidū Artis ieņēma 8. vietu 
ar rezultātu 1:06.15 min. un finālā sievietēm 100m uz muguras Zane – 8. vietu ar rez. 1:14.00 
min.  
3. jūlijā – 2. sacensību diena. Kvalifikācijas sacensībās Artis un Rūdolfs peldēja 200m brīvajā 
stilā. Artis šo disciplīnu veica 2 minūtēs 04.77 sekundēs, ieņemot 9. vietu, bet Rūdolfs – 2 
minūtēs 06.03 sekundēs. Šajā distancē katrs no jauniešiem uzstādīja savu otro personīgo 
rekordu. Turklāt Artis kļuva par sporta meistara kandidātu 200m brīvajā stilā. 
Latvijas Peldēšanas Federācijas normatīvi ir sekojoši: sporta klašu normatīvā vīriešiem 200m 
sporta meistara kandidāta rezultātam jābūt 2:05.25. Artis to izpildīja, uzrādot rezultātu 
2:04.77. Pēc 200 m brīvā stila nākamais starts Rūdolfam bija 200 m individuālajā kompleksajā 
peldējumā, kurā 18 dalībnieku konkurencē viņam 10. vieta ar rezultātu 2:22.76. Rūdolfam šis 
jau trešais personīgais rekords. 
Kvalifikācijas 100 m brīvā stila peldējumā Zane uzrādīja rezultātu 1:00.92, iekļūstot finālā. Šīs 
dienas pēcpusdienā notika fināls 100 m brīvajā stilā, kurā startēja arī Zane, nopeldot ar 
rezultātu 1:00.81,00 un iekļūstot trijniekā kopā ar Mariju Karpovu no Krievijas Federācijas.  
4. jūlijā - 3. sacensību diena. Priekšsacīkstēs 34 dalībnieku konkurencē Artis un Rūdolfs startēja 
50m brīvajā stilā. Artis šo disciplīnu veica 25.61 sekundēs (personīgais rekords), ieņemot 9. 
vietu, bet Rūdolfs - 25.78 sekundēs, ieņemot 12. vietu un kvalificējot pusfinālam.  
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50m tauriņstila priekšsacīkstēs 20 dalībnieču konkurencē Zane ierindojās 12. vietā ar rez. 
33.04 sek.  

Pusfinālā 50 m brīvajā stila distancē vīriešiem Artis bija devītais, kvalificējoties finālam, 
bet Rūdolfs palika trīspadsmitais. Šajā dienā Artis laboja personīgo rekordu 2 reizes, 
priekšsacīkstēs ar rez. 25.61, pusfinālā – 25.36. 
5. jūlijā - 4. sacensību diena. Priekšsacīkstēs rīta sesijā 21 dalībnieku konkurencē sievietēm 
Zane distanci veica 2 minūtēs 20.85 sekundēs, ieņemot 9. vietu. 50m tauriņstilā vīriešiem Artis 
un Rūdolfs veica distanci 27.86 sekundēs (15. vieta) un 28.09 sekundēs (18. vieta).  
Vakara sesijā notika fināls 50m brīvā stila peldējumā, kurā Artis un pārējie dalībnieki tehnisku 
iemeslu dēļ sasniedza finišu bez rezultātiem. Tika nolemts peldējumu pārcelt uz 7. jūlija vakara 
sesiju.  
6. jūlijā - 5. sacensību diena. Priekšsacīkšu rīta sesijā Artis 100m brīvā stila distanci veica 56.23 
sekundēs, iegūstot devīto vietu un kvalificējoties finālam. Rūdolfs ieņēma desmito 
pozīciju.Tikmēr Zane Embrekte rīta sesijā startēja 50m brīvā stila distancē, to veicot 27.86 
sekundēs, un uzrādot trešo labāko rezultātu. Vakara sesijas ievadā notika pusfināls, kurā Zane 
finišēja pēc 27.60 sekundēm, iekļūstot pirmajā astotniekā. Artis fināla peldējumu veica 56.18 
sekundēs, labojot personīgo rekordu.  
7. jūlijā - 6. pēdējā sacensību diena. Kvalifikācijas rīta sesijā Artim un Rūdolfam bija jāveic 50m 
peldējumā uz muguras. Rūdolfs finišēja septītais ar jaunu personisko rekordu - 29.99 
sekundes, bet Artis ierindojās 18. vietā ar rez. 33.14sekundes. 
Vakara sesijas ievadā pirmais uz finālu devās Artis. 50m brīvā stila distanci viņš nopeldēja 25.28 
sekundēs un ierindojās septītajā vietā ar personīgo rekordu 25.18 sekundes.  
Nākamais fināla peldējums bija Zanei, kura 50m brīvā stila distanci veica 27.47 sekundēs un 
finišēja ceturtā. Uzvaru izcīnīja fināla labākā peldētāja Marija Rezhylo no Ukrainas ar rez. 
26.85, labojot Eiropas Nedzirdīgo čempionāta rekordu. Nākamā kārtā uz finālu 50m uz 
muguras peldējumā devās R. Stupāns, kas finišēja piektais ar jauno personīgo rekordu - 29.56 
sekundes.  
Visi peldētāji ir gatavi gatavojoties nākamajam startam Pasaules čempionātā. 
 

Nolemj: 
2.8. pieņemt atskaiti zināšanai; 
2.9. novērtēt peldētāju startu ar teicami;  
2.10. izteikt pateicību treneriem Gaļinai Brokai, Andrejam Ostrovskim un R.Stupāna trenerim 
Andre Gradin (Zviedrija) par peldētāju sagatavošanā ieguldīto darbu. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

3. § 
Ielūgumu izskatīšana 

 

I.Kraze aicina valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus. 
 

a) sastāva apstiprināšana dalībai Ziemeļu un Baltijas valstu Nedzirdīgo orientēšanās 

čempionātā 2018. gada 14. - 16. septembrī Perstorpā, Zviedrijā 
 

I.Kraze informē, ka Rihards Dārziņš ir izteicis vēlēšanos un gatavību startēt sacensībās 
“Atklātais Ziemeļu - Baltijas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanas sportā”. No interešu kluba 
“Zaļā Paparde’’ ir saņemts iesniegums, ka kluba biedri Agita Intsone un Raitis Ozols vēlas 
pieteikt savu dalību startam minētajās sacensībās veterānu grupā.  
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Nolemj: 
3.1. pieteikt Latvijas dalību startam atklātajā Ziemeļu - Baltijas Nedzirdīgo čempionātā ar 
Rihardu Dārziņu un apstiprināt Raiti Ozolu par pārstāvi; 
3.2. atļaut piedalīties A. Intsonei un R. Ozolam šā gada atklātajā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo 
čempionātā orientēšanas sportā Perstorpā, Zviedrijā  
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

b) uz 14. Eiropas Nedzirdīgo galda tenisa čempionātu 2019. gada 10.-18. aprīlī Albenā, 

Bulgārijā 
 

Nolemj: 
3.3. nepieteikt Latvijas dalību 14. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam galda tenisā, jo nav ar 
galda tenisu nodarbojošos sportistu (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

c) uz 5. Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātu 2019. g.25.- 31. augustā Sanpaulu 

(Sao Paolo), Brazīlijā 

 

I.Kraze atgādina, ka visi Valdes locekļi ir iepazīstināti ar peldētāju - Z. Embrektes, A. Vazdiķa un 

R. Stupāna starta rezultātiem š.g. Eiropas Nedzirdīgo peldēšanas čempionātā. Aicina Valdes 

locekļus izvērtēt un balsot par Latvijas pieteikumu dalībai Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas 

čempionātam.  

 

Nolemj: 
3.4. pieteikt dalību 5. Pasaules Nedzirdīgo čempionātā peldēšanā sekojošā sastāvā: 

- sieviešu konkurencē: Zane Embrekte,  
- vīriešu konkurencē: Rūdolfs Stupāns un Artis Vazdiķis,  
- apstiprināt Ivetu Krazi par pārstāvi 

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

d) uz Pasaules Nedzirdīgo boulinga čempionātu 2019. g. 1.-12. augustā Taoyuan, 

Taivānā 
 

I.Kraze sniedza informāciju Valdes locekļiem, ka ielūgums startēt Pasaules Nedzirdīgo boulinga 

čempionātā tika pārrunāts un izvērtēts ar treneri Karīnu Maslovu un Guntaru Beisonu, tika 

izvērtēta Latvijas boulinga spēlētāju gatavība startēt nākamā gada Pasaules čempionātā. 

Notiek diskusijas par Latvijas spēlētāju skaitu, pārrunāts finansējuma apjoms Latvijas dalības 

nodrošināšanai 2019. gadā.  
 

Nolemj: 
3.5. pieteikt Latvijas dalību Pasaules Nedzirdīgo boulinga čempionātam ar skaitu līdz 3 
spēlētājiem un 1 treneri vai pārstāvi; 
3.6. atkārtoti izskatīt ielūgumu kādā no nākamajām Valdes sēdēm pēc 2019. gada Valsts 
budžeta dotācijas saņemšanas 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
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4. § 
LNSF 2019. gada kalendāra plāna projekta apstiprināšana 

 
I.Kraze informē, ka ir izstrādāts LNSF 2019. gada kalendāra plāna projekts, kurā iekļauti 16 
vietējie sporta pasākumi Latvijas mērogā un iespējamā Latvijas nedzirdīgo sportistu dalība 
starptautiskajos pasākumos, kopā mērāms ar 11 starptautiskiem pasākumiem.  Pēc sporta 
kluba “Liepava” pieprasījuma 2019. gada kalendāra plānā tika iekļauts basketbola čempionāts. 
 
Nolemj: 

4.1. pieņemt zināšanai informāciju par LNSF 2019. gada kalendāro plānu; 

4.2 apstiprināt LNSF 2019. gada kalendāra plāna projektu 

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

5.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas 

 
a) Ierosinājums pieteikt vieglatlētikas treneri Mārīti Lūsi valsts apbalvojumam  
 

L. Kleina-Brūvere informē, ka kādā no iepriekšējām Valdes sēdēm tika ierosināts piešķirt Valsts 

apbalvojumu par izciliem sasniegumiem nedzirdīgo sportā mūsu sportistam Mārim Grēniņam. 

Par M. Grēniņa iegūtajiem izcilajiem sasniegumiem sportā liels nopelns pieder M. Grēniņa 

trenerei Mārītei Lūsei. Aicina Valdes locekļus padomāt un izvērtēt M. Lūses kandidatūras 

izvirzīšanu Valsts apbalvojuma saņemšanai.  
 

Nolemj: 
5.1. izvirzīt treneres Mārītes Lūses kandidatūru valsts apbalvojumam. 
     (atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

b) par informācijas ievietošanu Vikipēdijā 
 

L. Kleina-Brūvere aicina Valdes locekļus padomāt par to, ka būtu nepieciešams publicēt rakstu 
un informāciju par izciliem nedzirdīgiem sportistiem mājaslapā Vikipēdijā, jo informācijas par 
Latvijā dzīvojošiem nedzirdīgiem sportistiem nav nekādas, bet par Latvijas dzirdīgiem izciliem 
sportistiem ir ļoti daudz rakstu.  
 
Tiek apspriests, kurš strādās un sagatavos informāciju. Vajag korespondentu, kurš būtu 
atbildīgs par LNSF sporta vēsturi un sagatavotu rakstus.  
 

c) par pludmales tenisu 
 

I.Kraze informē, ka klātienē apmeklējusi Eiropas čempionātu pludmales tenisā, kas norisinājās 

š.g. 15. jūlijā Jūrmalā, Majoru pludmalē. Sacensībās piedalījās Polijas, Itālijas, Krievijas, Latvijas 

u.c. valstu sportisti. Čempionāta laikā bija tikšanās ar treneri Natāliju Sams no Itālijas. Viņa ir 

vājdzirdīga, lieto zīmju valodu. Latvijā ar pludmales tenisu nodarbojas tikai dzirdīgie. Pēc 

Itālijas treneres informācijas Itālijā nedzirdīgie sportisti spēlēja pludmales tenisā un tika 

rīkotas sacensības. Mani interesēja svarīgs jautājums, vai nākotnē Nedzirdīgo Olimpisko spēļu 

programmā būs iekļauts pludmales teniss? Vajag attīstīt pludmales tenisu vairākās valstīs, jo 
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vairāk sportistu, jo lielāka iespēja piedalīties Eiropas čempionātā un Deaflympics. Šovasar 

mūsu jaunieši apmeklēja treniņus pludmales tenisā. Ir labas perspektīvas jauniešiem ar 

dzirdes traucējumiem nodarboties ar pludmales tenisu.  

 
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 2018. gada 26. jūlijā plkst. 13:05. 

 

 

Sēdes vadītājs - 

LNSF prezidente  _______________________  I.KRAZE 

 

Protokoliste –  

LNSF viceprezidente  _______________________  G.VAZDIĶE 

 


