
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes  

Sēdes protokols Nr. 3/2019 (11) 

 

Sēdes norise: 2019. gada 12. aprīlī, plkst. 16:30. 

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 

Guntars Beisons - valdes loceklis 

 

Sēdē nepiedalās 

Armands Hildebrants - valdes loceklis 

 

Sēdē pieaicinātā : 

Liene Kleina–Brūvere - LNSF grāmatvede 

 

Sēdi protokolē: 

Gunta VAZDIĶE - viceprezidente 

  

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Iepriekšējo protokolu apstiprināšana. 
3. Atskaites ziņojums par: 

a) atklāto 49. Baltijas spartakiādi nedzirdīgajiem izglītojamiem 2019. gada 22.-24. 
martā Rīgā, Latvijā; 

b) LNSF balvas izcīņu šahā 2019. gada 6. aprīlī Rīgā; 
c) LNSF dalību pirmajā Antidopinga konferencē 2019. gada 10. aprīlī Rīgā. 

4. Ielūgumu izskatīšana: 
a) uz starptautiskajām Nedzirdīgo diska golfa sacensībām 2019. gada 5.-7. jūlijā 

Helsinkos, Somijā; 
b) uz Eiropas Nedzirdīgo čempionātu šaušanā 2019. gada 12.-22. septembrī Maskavas 

reģionā, Krievijas Federācijā; 
c) uz 3. Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībām 2019. gada 18. maijā Viļņā, 

Lietuvā; 
d) Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā 2019. gada 8.-11. augustā 

Kisakallio, Somijā; 
e) dalībnieku sastāva apstiprināšana 2. ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātam 

2019. gada 15.–21. jūlijā Ļvovā, Ukrainā; 
f) uz 12. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu basketbolā 2020. gada 25. jūnijā līdz 4. jūlijam 

Veronā, Itālijā; 
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g) uz atklātām vieglatlētikas sacensībām 2019. gada 16.-17. augustā Olomoucā, 
Centrālajā Morāvijā, Čehijā.  

5. LR Izglītības un zinātnes ministrijas atbildes vēstule par LNSF pieteikumu uz Eiropas 
Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāta organizēšanu jauniešiem 2020. gadā Rīgā.  

6. Dažādi jautājumi un informācijas: 
a. EDSO tehniskā direktora aicinājums par Eiropas Nedzirdīgo peldēšanas 

čempionāta organizēšanu īsajā baseinā 2020. gadā un garajā baseinā 2022. gadā; 
b. par 2. Pasaules Nedzirdīgo tenisa čempionātu 2019. gada 12.-19. oktobrī Antaljā, 

Turcijā; 
c. par Zanes Embrektes startu Baltijas valstu peldēšanas čempionātā 2019. gada 

22.-23. martā Tartu, Igaunijā; 
d. par MK paskaidrojumiem Augstākajai tiesai par kasācijas tiesvedības 

ierosināšanu. 
 

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 2019. gada 12.aprīļa sēdes 

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

 

2.§ 
Iepriekšējo protokolu apstiprināšana 

 
I.Kraze ziņo, ka iepriekšējo Valdes sēžu protokoli nr. 7 no 2018. gada 26. oktobra un nr.8 no 
2018. gada 23. novembra tika nosūtīti visiem Valdes locekļiem iepazīšanai. Aicina balsot par to 
apstiprināšanu. 
 
2.1. apstiprināt iepriekšējās sēdes protokolus nr. 7 no 2018. gada 26. oktobra un nr.8 no 2018. 
gada 23. novembra.  
(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 atklāto 49. Baltijas spartakiādi nedzirdīgajiem izglītojamiem 2019. gada 22.-24. 
martā Rīgā, Latvijā 
 

I.Kraze informē, ka š.g. 22.–24. martā Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem 
norisinājās 49. Baltijas valstu spartakiāde skolēniem ar dzirdes traucējumiem piecos dažādos 
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sporta veidos (basketbols, galda teniss, šahs, dambrete un peldēšana). 22. martā Rīgas 
internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem LNSF vadība ar prezidenti Ivetu Krazi, 
viceprezidenti Guntu Vazdiķi, Valdes locekli Armandu Hildebrantu un darbinieci Lieni Kleinu-
Brūveri piedalījās spartakiādes atklāšanas ceremonijā. Uz spartakiādi bija ieradušies skolēni, kas 
pārstāvēja mācību iestādes ar dzirdes traucējumiem no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un Polijas 
(startēja tikai peldēšanas sacensībās). Spartakiādes atklāšanas ceremonijā skolas direktore 
Kristiāna Pauniņa un sporta organizators Jevgeņijs Puhovs uzrunāja viesus un skolēnus. 
 Mūsu jaunie sportisti labi startēja peldēšanā un galda tenisā. Pasākuma nodrošināšanai 
finansiālu atbalstu sniedza Baltijas bērnu fonds un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departaments.  
 
Nolemj: 
3.1. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai. 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

b) par LNSF balvas izcīņu šahā 2019. gada 6. aprīlī Rīgā 
 

I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par LNSF balvas izcīņas norisi šahā. Š.g. 6. aprīlī Rīgas šaha 
skolas telpās, sadarbībā ar Rīgas šaha skolas vadību, norisinājās 2019. gada LNSF balvas izcīņa 
šahā. Sacensību telpa bija gaiša, un tajā valdīja lieliska atmosfēra. Dalību šaha sacensībām bija 
pieteikušas 6 šahistes un 5 šahisti no NSB “Liepava”, RNŠDK “ŠaDa” un SK “Tālavas Nedzirdīgo 
sports”. 

Sacensības tika aizvadītas pēc turnīra riņķa sistēmas ar 30 minūšu apdomas laiku uz 
partiju katram dalībniekam. Tika izmantoti elektroniskie pulksteņi. 

Vīriešu konkurencē par uzvarētāju kļuva Aivars Priedītis no kluba “ŠaDa”, otrajā vietā 
ierindojās Artūrs Beitiks no kluba “Liepava”, bet trešajā vietā - Armands Hildebrants no kluba “ 
ŠaDa”.  

Sieviešu konkurencē par uzvarētāju kļuva Agnese Brīniņa no kluba “ŠaDa”, kas pieveica 
četrkārtējo uzvarētāju Guntu Vazdiķi, kas ierindojās otrajā vietā. Cīņā par trešo vietu ar divu 
vienādu punktu skaitu finišēja Jekaterina Jasinska, Maija Barzdeviča un Līga Pauniņa. Pēc 
nolikuma noteikumiem tika organizēta pārspēle ar 15 minūšu apdomas laiku. Pēc pārspēles 
trešo vietu ieguva Jekaterina Jasinka, uzvarot Maiju Barzdeviču un Līgu Pauniņu. Savukārt 
M.Barzdeviča ierindojās 4. vietā, zaudējot J. Jasinskai un uzvarot L. Pauniņu, kas ierindojās 5. 
vietā. 

Diskusijās Valdes locekļi apsprieda jautājumu par nepieciešamību noteikt Latvijas šaha 
spēlētāju ELO reitinga sistēmu, pieņemot lēmumu, ka būtu nepieciešams reģistrēt un ievietot 
mūsu sacensību rezultātus FIDE mājaslapā. 
 
I.Kraze atgādina, ka 2019. gada Ziemas Nedzirdīgo olimpisko spēļu (angliski - Winter 
Deaflympics) programmā ir iekļauts jauns sporta veids - šahs. Līdz ar to rekomendē mainīt 
nosaukumu – Latvijas Nedzirdīgo čempionāts šahā, nevis LNSF balvas izcīņa šahā.  
 
Nolemj: 
3.2.pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai; 
3.3. apstiprināt nolikumu šahā ar izmaiņām: 

 ar nosaukumu “Latvijas Nedzirdīgo čempionāts šahā”; 
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 izmantojot elektronisko pulksteni, noteikt apdomas laiku 25 minūtes uz partiju plus 5 
sekundes par katru izdarīto gājienu, bet ar mehānisko pulksteni noteikt apdomas laiku 
30 minūtes uz partiju; 

 turpmākās sacensībās vajadzētu veikt reģistrāciju ar mūsu sacensību šaha rezultātiem 
FIDE sistēmā  

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

c) par LNSF dalību pirmajā Antidopinga konferencē 2019. gada 10. aprīlī Rīgā 
 

I.Kraze informē par savu dalību pirmajā Antidopinga konferencē 2019. gada 10. aprīlī Latvijas 
universitātes Zinātņu mājā Rīgā. Konferencē piedalījās pārstāvji un speciālisti no Latvijas 
sporta federācijām. Darba gaitā tika diskutēts par jautājumiem un aktualitātēm plašākā 
skatījumā - par antidopinga sistēmu, sportu, sabiedrības vērtībām un citiem dzīves aspektiem, 
ar mērķi turpmāk vairot sabiedrības informētību un veicinātu iesaistīto pušu izpratni par 
savstarpējās sadarbības nozīmību. Tika prezentēti SKDS pētījuma centra veikto pētījumu 
rezultāti par sabiedrības un sportistu attieksmi pret dopingu, par vērtībām, ko gūstam sportā 
un audzinām mūsu bērnos. 
Konferencē tika prezentēta „Patiesa Sporta” ideja, kuras pamats ir balstīts uz vērtībām, 
izglītības programmu - sportisti izvēlas patiesu sportu, nevis tāpēc, ka varētu tikt pieķerti 
dopinga lietošanā, bet gan tāpēc, ka viņos ir radīta pārliecība par ētisko, cilvēcisko vērtību 
lomu sportā, gatavojoties, cīnoties un priecājoties par gūtajiem panākumiem. 

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

4. § 
Ielūgumu izskatīšana 

 
I.Kraze aicina Valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus: 
 

a) uz starptautiskajām Nedzirdīgo diska golfa sacensībām 2019. gada 5.-7. jūlijā 
Helsinkos, Somijā 

 
I.Kraze informē, ka disku golfa spēlētājs Andris Vicinskis ir izteicis vēlmi piedalīties šajās 
sacensībās un līdz šim viņš ir aktīvi iesaistījies disku golfa treniņos un piedalījies sacensībās. 
 
Nolemj: 
4.1. pieteikt Latvijas dalību ar Andri Vicinski startam Starptautiskajās Nedzirdīgo diska golfa 
sacensībās Helsinkos, Somijā; 
4.2.apmaksāt A. Vicinska dalības maksu  
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 
b) uz 12. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu šaušanā 2019. gada 12.-22. septembrī 

Maskavas reģionā, Krievijas Federācijā 
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I.Kraze informē, ka ielūgums uz 12. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu šaušanā tika nosūtīts 
šaušanas sportistiem K. Blīgznai un M. Grēniņam.  K. Blīgzna atbildēja, ka viņa nav gatava 
startam un nepretendē uz vietu Latvijas izlases sastāvā. Atsaucoties uz ielūgumu tikties, LNSF 
birojā ieradās M. Grēniņš ar savu treneri D. Zvirbuli. Pārrunās piedalījās arī valdes locekļi R.Ozols 
un G.Beisons. Tika spriests par M. Grēniņa gatavību startēt minētajās sacensībās. M.Grēniņš 
paralēli vieglatlētikai ar šaušanu nodarbojas no 2017. gada trenera D. Zvirbuļa vadībā. 
M.Grēniņš iepazīstināja ar saviem rezultātiem šaušanā divās disciplīnās: pneimatiskā (10 m 
šaušanā) un mazkalibra (25 m šaušanā). Diemžēl jāinformē, ka LNSF 2019. gada budžetā nav 
ieplānots finansējums šīm sacensībām. M.Grēniņš apņemas meklēt papildu finansējumu no 
sponsoriem savas dalības nodrošināšanai, bet trenera D. Zvirbuļa dalības maksas segšanu 
iespēju robežās lūgt no Latvijas Šaušanas federācijas.  
 
Nolemj: 
4.3. pieteikt Latvijas dalību startam 12. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam šaušanā pirmajā 
pieteikumā  
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

c) uz 3. Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībām 2019. gada 18. maijā Viļņā, Lietuvā.   
 

L.Kleina–Brūvere informē, ka saglabāta tradīcija turpināt organizēt Baltijas Nedzirdīgo 
vieglatlētikas sacensības, kas notiks 2019. gada 18. maijā Viļņā, Lietuvā. Sacensību programmas 
paliek nemainīgas, tās norisinās trīs dažādās vecuma grupās: meitenes un zēni, jaunietes un 
jaunieši, sievietes un vīrieši.  
Dalībai Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībās pieteicās 33 sportisti, tai skaitā 28 skolēni 
un 5 pieaugušie. Sadarbībā ar Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem un 
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas vadību, skolēni tiks nodrošināti ar transportu braucienam 
uz sacensību vietu Viļņā, Lietuvā. Par Rīgas skolas bērniem atbildīgās būs skolotājas L.Kleina–
Brūvere un Maira Bruže, savukārt par Valmieras skolas bērniem – skolotāja D. Lediņa.  
 
Nolemj: 
4.4. pieteikt Latvijas dalību ar 33 sportistiem (sk. pielikumā Latvijas izlases sarakstu) Baltijas 
Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībām un apstiprināt par pārstāvjiem - L. Kleinu–Brūveri, M. 
Bruži, D. Lediņu un treneri D. Vinogradovu  
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

d) Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā 2019. gada 8.-11. Augustā 
Kisakallio, Somijā 

 

G. Vazdiķe ziņo, ka vairākkārtīgi ir informējusi smilšu volejbola spēlētājus par iespēju piedalīties 

ZiemeļuBaltijas Nedzirdīgo čempionātā smilšu volejbolā, bet diemžēl no spēlētāju puses 
aktivitātes nav, un intereses par dalību sacensībās nav izrādītas.  
 
Nolemj: 
4.5. nepieteikt Latvijas dalību 2019. gada Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo čempionātā smilšu 
volejbolā Somijā 
  (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
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e) dalībnieku sastāva apstiprināšana ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātam Ļvovā, 
Ukrainā 
 

Nolemj: 
4.6. apstiprināt Latvijas dalību startam ICCD 2. Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātā ar 
sekojošiem sportistiem – Guntu Vazdiķi un Artūru Beitiku 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

f) uz 12. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu basketbolā no 2020. gada 25. jūnija līdz 4. 
jūlijam Veronā, Itālijā 
 

Nolemj: 
4.7. nepieteikt  Latvijas dalību 12. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam basketbolā 
      (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

g) uz atklātām vieglatlētikas sacensībām 2019. gada 16.-17. augustā Olomouc, 
Centrālajā Morāvijā, Čehijā 

 
Nolemj: 
4.8. nosūtīt šo ielūgumu Nedzirdīgo interešu kluba “Zaļā Paparde” biedriem  
      (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 

5.§ 
LR Izglītības un zinātnes ministrijas atbildes vēstule par LNSF pieteikumu par 

5.Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāta organizēšanu jauniešiem 
2020.gadā Rīgā 

 

I.Kraze ziņo, ka no LR Izglītības un zinātnes ministrijas ir saņemta vēstule, kurā ziņots, ka š.g. 28. 
martā notikušajā Latvijas Nacionālajā sporta padomes sēdē tika izskatīts jautājums par LNSF 
pieteikumu saistībā ar 5. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāta organizēšanu jauniešiem 
Rīgā 2020. gadā. Sakarā ar gatavošanos 2026. gada Ziemas olimpisko spēļu organizēšanai 
Latvijā, diemžēl nav iespējams sniegt Valsts budžeta finansējuma atbalstu mūsu pieteikumam. 
 
Nolemj: 
5.1.pieņemt zināšanai I. Krazes sniegto informāciju 
      (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 
6.§ 

Dažādi jautājumi un informācijas 
 

a) EDSO peldēšanas tehniskā direktora aicinājums uzņemt Eiropas Nedzirdīgo 
peldēšanas čempionāta organizēšanu īsajā baseinā 2020. gadā un garajā baseinā 
2022. gadā 

 
I.Kraze atgādina, ka, pamatojoties uz Latvijas Nacionālās sporta padomes atteikuma sniegt 
finansiālu atbalstu izdevumu segšanai 5. Eiropas Nedzirdīgo čempionāta vieglatlētikā 
jauniešiem organizēšanai, LNSF nav izredžu saņemt Valsts garantijas atbalstu minētā pasākuma 
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organizēšanai. Jāņem arī vērā apstāklis, ka Latvijā nav piemērotas bāzes ne Eiropas, ne Pasaules 
peldēšanas čempionāta organizēšanai, jo nav pieejams rezerves baseins. 
 
Diskusijās Valdes locekļi diskutē un nolemj atteikt uzņemties čempionāta organizēšanu Latvijā.  
 

b) par 2. Pasaules Nedzirdīgo tenisa čempionātu 2019. gada 12.-19. oktobrī Antaljā, 
Turcijā 

 
I.Kraze ziņo, ka šā gada 14. martā LNSF birojs saņēmis uzaicinājumu piedalīties 2. Pasaules 
Nedzirdīgo tenisa čempionātā, kas norisināsies š.g. 12.–19. oktobrī Antaljā, Turcijā. Jautājumā 
par ielūgumu esam sazinājušies ar sportistes Patrīcijas Tiļļas māti, kura informē, ka Patrīcijai 
vairāk laika aizņem vieglatlētika, bet tenisa treniņiem tiek atvēlētas tikai divas reizes nedēļā. 
Savā klubā CTK un sacensībās starp klubiem viņa ir izcīnījusi godalgotas vietas, bet Latvijas 
mēroga sacensībās nav spēlējusi.   
 

c) par Zanes Embrektes startu Baltijas valstu peldēšanas čempionātā 2019. g. 22.-23. 
martā Tartu, Igaunijā 

 
I.Kraze informē, ka peldētāja Zane Embrekte tika iekļauta Latvijas izlases sastāvā starp 
dzirdīgajiem dalībai Baltijas valstu čempionātā peldēšanā, kas norisinājās šā gada 22.–23. martā 
Tartu, Igaunijā. Z. Embrektes rezultāti bija sekojoši: 50 m brīvajā stilā viņa ierindojās 8. vietā ar 
rezultātu 28.17 un 100m brīvajā stilā - 7. vietā ar rez. 1:01.19.  
 

d) par MK paskaidrojumiem Augstākajai tiesai par kasācijas tiesvedības ierosināšanu 
 

I.Kraze iepazīstina Valdes locekļus ar MK paskaidrojuma vēstuli Augstākajai tiesai par kasācijas 
tiesvedības ierosināšanu. 
 

6.1.pieņemt zināšanai I. Krazes sniegto informāciju. 
      (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

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 11. sēdi beidz 2019. gada 12. aprīlī, plkst. 22:15. 

 

Sēdes vadītāja - 

LNSF prezidente ________________________ I. KRAZE 

 

Protokoliste –  

LNSF viceprezidente ________________________ G. VAZDIĶE 

 


