
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes  

Sēdes protokols Nr. 5 /2019 (13) 
 

Sēdes norise: 2019. gada 26. septembrī, plkst. 16:15. 

Rīgā, Elvīras ielā 19, LNSF birojā. 

 

Sēdi vada Iveta Kraze - LNSF prezidente 

 

Sēdē piedalās: 

Iveta Kraze - prezidente 

Gunta Vazdiķe - viceprezidente 

Raitis Ozols -valdes loceklis ( no plkst.16:30) 

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. Atskaites ziņojums: 

a) par atcelto Latvijas Nedzirdīgo čempionātu smilšu volejbolā š.g. 6.-7. jūlijā Rīgā; 
b) par LNSF dalību Nedzirdīgo sporta biedrības “Liepava” 20 gadu pastāvēšanas jubilejā 

2019. gada 10. augustā Liepājā; 
c) par Latvijas startu starptautiskajā nedzirdīgo disku golfā turnīrā š.g. 5.–7. jūlijā 

Helsinkos, Somijā; 

d) par Latvijas startu 2. ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātā š.g. 15.21. jūlijā 
Ļvovā, Ukrainā; 

e) par Latvijas startu 10. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā 2019. gada 21. 

28. jūlijā Bočumā, Vācijā; 
f) par LNSF balvas izcīņu minigolfā š.g. 17. augustā Mežaparkā, Rīgā; 

g) par Latvijas startu 5. Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātā š.g. 25.31. augustā 
Sanpaulu, Brazīlijā; 

h) par LNSF balvas izcīņu spiningošanā un kastingā š.g. 7. septembrī Kaņiera ezerā, 
Lapmežciemā, Engures novadā; 

i) par atcelto LNSF balvas izcīņu riteņbraukšanā š. g. 14. septembrī Rīgā; 
j) par Latvijas startu 7. starptautiskajā nedzirdīgo boulinga turnīrā “Vilnius Cup 2019” 

š.g. 14.-15. septembrī. 
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3. Ielūgumu izskatīšana: 
a) Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāts U18, U20 jauniešiem 2020. gada 

9.11. jūlijā Šamorinā, Slovākijā; 
b) Eiropas Nedzirdīgo čempionāts handbolā 2020. gada 18.-26. jūlijā Kopenhāgenā, 

Dānijā; 
c) Eiropas Nedzirdīgo čempionāts futbolā U-21 2020. gada 25. jūlijs-8. augusts 

Baunatālē, Vācijā; 
d) 4. Pasaules Nedzirdīgo galda tenisa čempionāts 2020. gadā Bādenē, Austrijā; 
e) par DIBF priekšlikumu organizēt Eiropas Nedzirdīgo basketbola kausa izcīņu. 

4. Par naudas balvas piešķiršanu nedzirdīgiem sportistiem. 
5. LNSF 2020. gada kalendāra plāna apstiprināšana. 
6. Dažādi jautājumi un informācijas: 

a) LNSF valdes locekļa Armanda Hildebranta iesniegums; 
b) par Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju apspriedi; 
c) par Valmieras sporta kluba “Tālavas Nedzirdīgo sports” kopsapulci. 

 

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 26. septembra sēdes 

darba kārtību (atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 

 

2.§ 
Atskaites ziņojums 

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

a) par atcelto Latvijas Nedzirdīgo čempionātu smilšu volejbolā 2019. gada 6.–7. jūlijā 
Rīgā; 

 
I.Kraze sniedz informāciju par atcelto Latvijas Nedzirdīgo čempionātu smilšu volejbolā, kuru bija 
plānots organizēt š.g. 6.–7. jūlijā ELKOR pludmalē, Brīvības ielā 197b, Rīgā. Diemžēl paredzētais 
čempionāts smilšu volejbolā tika atcelts nepietiekamā komandu skaita dēļ.  
 
Valdes locekļi piedalās diskusijās, pārrunājot un izvērtējot sportistu fizisko aktivitāšu trūkumu un 
mazo dalībnieku skaitu.  
 
Nolemj: 
2.1. pieņemt I.Krazes atskaites ziņojumu zināšanai  
       (atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 

 
b) par LNSF dalību Nedzirdīgo sporta biedrības “Liepava” 20 gadu pastāvēšanas jubilejā 

2019. gada 10. augustā Liepājā; 
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I.Kraze ziņo, ka LNSF saņēma ielūgumu no Nedzirdīgo sporta biedrības “Liepava”, kurā LNSF tika 
aicināta pagodināt ar savu klātbūtni NSB “Liepava” 20. gadu pastāvēšanas jubilejas svinības š.g. 
10. augustā Liepājā. Pasākumā LNSF pārstāvēja tās prezidente I. Kraze. Par godu svētkiem tika 
rīkotas sacensības, kurās piedalījās komandas no citiem sporta klubiem – RNŠDK “ŠaDa”, SK 
“Nedzirdīgo boulings”, SK “Tālavas Nedzirdīgo sports” un NIK “ Zaļā Paparde”, SB „Liepava”. Pēc 
sacensībām notikušajā svinību pasākumā bija skatāma prezentācija par NSB “Liepava” attīstību 
20 gadu garumā, notika apbalvošana.  
 
Nolemj: 
2.2.pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai; 
(atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 
Ieradās Valdes loceklis R. Ozols no 16:30. 
 

c) par Latvijas startu starptautiskajā nedzirdīgo turnīrā disku golfā 2019. gada 5.7. 
jūlijā Helsinkos, Somijā; 

 
I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par Latvijas startu starptautiskajā Nedzirdīgo disku golfa turnīrā, 
kas nosirsinājās š.g. 5.-7. jūlijā Tali disku golfa parkā, Helsinkos, Somijā. Sacensībās dalību bija 
pieteikuši sportisti no Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Igaunijas, Krievijas, ASV, Francijas un Latvijas, 
kopskaitā - 43 dalībnieki. No Latvijas turnīrā startēja Andris Vicinskis. Trīs dienu sacensību laikā 
sportistiem bija jāveic lidojošo šķīvīšu mešana 18 grozu laukumā. Mūsu Andris pirmajā dienā 
ieguva 64, otrajā – 65 un trešajā – 65 punktus, kopsummā 194 punktus, ar 20 punktu pārsvaru 
zaudējot sacensību uzvarētājam no Igaunijas, kas nopelnīja 174 punktus. Turnīrā Andris izcīnīja 
7. vietu. Nākamās sacensības plānots organizēt pēc 2 gadiem Amerikā. 
 
Nolemj: 
2.3. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai; 
       (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

d) par Latvijas startu 2. ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātā 2019. gada 15.-21. 
jūlijā Ļvovā, Ukrainā 

 
I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par Latvijas startu 2. ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātā. 
No 15.-21. jūlijam Ukrainas pilsētā Ļvovā norisinājās 2. Starptautiskās Nedzirdīgo šaha komitejas 
(turpmāk tekstā – ICCD) Eiropas Nedzirdīgo individuālais šaha čempionāts vīriešiem un sievietēm. 
Ar šo pasākumu vienlaikus norisinājās arī 24. ICCD Eiropas atklātais Nedzirdīgo klubu komandu 
čempionāts šahā un 7. ICCD atklātais individuālais šaha turnīrs nedzirdīgajiem. 
2. ICCD Eiropas Nedzirdīgo individuālajā šaha čempionātā Latviju vīriešu konkurencē pārstāvēja 
Artūrs Beitiks, bet sieviešu – Gunta Vazdiķe. 
16. jūlijā viesnīcā “Volter” rīta sesijā notika atklāšanas ceremonija, kuru ar savu klātbūtni 
pagodināja daudzas augstas amatpersonas – Ukrainas sporta ministrijas pārstāvis, Ukrainas 
Nedzirdīgo sporta federācijas prezidents Leonīds Kasitskyi, Ļvovas pilsētas mērs, Ļvovas sporta 
departamenta pārstāvis un citi. 
Turpat norisinājās arī šaha čempionāts. Vakara sesijā čempionātu atklāja ICCD prezidents Filips 
Gardens, kas arī pats kā kluba “Sheffield” komandas pārstāvis piedalījās sacensībās. 
Eiropas Nedzirdīgo individuālā šaha čempionātā piedalījās: 

 sievietes - 13 dalībnieces; 
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 vīrieši - 20 dalībnieki; 

 jaunieši - 12 dalībnieki (zēni un meitenes); 

 seniori – 8 dalībnieki (vīrieši vecumā virs 60 gadiem) un 6 dalībnieces (sievietes virs 55 
gadiem). 

Atsevišķi notika sporta klubu komandu sacensības (komandā 4 – 5 cilvēki). Kluba komandu 
sacensībās dalību pieteica 14 komandas. Atklātajā turnīrā savās grupās spēlēja 17 vīrieši un 6 
sievietes. 
Dažādās grupās pie šaha galdiņiem sēdēja 140 šahisti no 21 valsts - Baltkrievijas, Čehijas, 
Igaunijas, Vācijas, Lietuvas, Polijas, Moldovas, Zviedrijas, Horvātijas, Anglijas (Lielbritānija), 
Gruzijas, Ukrainas, Izraēlas, Kazahstānas, Latvijas, Nīderlandes, Portugāles, Rumānijas, Serbijas, 
Slovākijas, Slovēnijas un Šveices. Tas bija lielākais dalībnieku skaits ICCD vēsturē. 
Čempionāta organizācija bija augstā līmenī, sacensību vieta – lieliska, ar plašu zāli. Turnīrā 
piedalījās daudz spēcīgu spēlētāju. Konkurentu starpā noritēja sīva cīņa, bet daudziem trūka 
pieredzes taktikas izvēlei līdz beigām. Gribējām izcīnīt uzvaras, bet viss izšķīrās beigu posmā, kur 
sportistu starpā valdīja liela nervozitātes atmosfēra. 
G. Vazdiķe un A. Beitiks šajās grūtajās sacensībās guva vērtīgu pieredzi un pozitīvas atmiņas. 
Sacensības notika pēc Šveices sistēmas septiņās kārtās ar apdomas laiku 90 minūtes katram. 
Individuālajā kopvērtējumā sieviešu konkurencē G. Vazdiķe ieņēma 12. pozīciju, bet vīriešu 
konkurencē  A. Beitiks ierindojās 19. vietā. 
Beidzamajā sacensību dienā 20. jūlijā notika pēdējās kārtās spēles un noslēguma ceremonija. 
Apbalvošana notika Ļvovas vecpilsētas Rinok laukumā pie Ļvovas Domes ēkas. Tā bija laba ideja, 
kā piesaistīt dzirdīgo publikas uzmanību. Un tieši šajā dienā tika atzīmēta Starptautiskā šaha 
diena, kurā skaisti noslēdzās sacensības ar apbalvošanu. 
I.Kraze sniedz papildu informāciju, ka čempionāta starplaikā pēc ICCD valdes locekļļa Peter 
Bereny lūguma notika neoficiāla apspriede ar Ziemeļu-Baltijas valstu sporta federācijas 
pārstāvjiem par šaha attīstību šajās valstīs. Peter Berency ir ne tikai ICCD valdes loceklis, bet ir arī 
atbildīgs par šaha attīstību Ziemeļu un Baltijas valstīs.  ICCD ierosina Latvijai uzņemties 1. ICCD 
Ziemeļu un Baltijas valstu Nedzirdīgo šaha čempionāta organizēšanu Rīgā, Latvijā. I. Kraze 

rekomendē iekļaut sacensības “1. ICCD ZiemeļuBaltijas valstu Nedzirdīgo šaha čempionāts” 
LNSF 2020. gada kalendāra plānā un lūdz atbalstīt I. Krazes dalību šaha čempionāta organizēšanā.  
G. Vazdiķe informē, ka tikšanās laikā tika pārrunāti svarīgi jautājumi, kuros bez I. Krazes dalības 
čempionātu organizēt būtu sarežģīti.  
 
Nolemj: 
2.4. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai; 
2.5. novērtēt abu šahistu startu ar vērtējumu “apmierinoši”; 
2.6. apmaksāt I. Krazei ar dalību čempionātā saistītos ceļa izdevumus; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

e) par Latvijas startu 10. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā 2019. gada 21. 28. 
jūlijā Bočumā Vācijā; 
 

L. Kleina-Brūvere sniedz atskaites ziņojumu par Latvijas startu minētajās sacensībās. 10. Eiropas 
Nedzirdīgo čempionāts vieglatlētikā norisinājās š.g. 21.-28. jūlijā Vācijā, Bočumas - Vatenšeidas 
pilsētā un tajā piedalījās 165 sportisti no 26 dalībvalstīm.  
Sacensību laikā  gaisa temperatūra sasniedza + 41 grādus pēc Celsija, kas ir augstākā novērotā, 
gaisa temperatūra Vācijā kopš mērījumu sākuma 18.–19. gadsimtā. Lielais karstums ievērojami 
apgrūtināja sportistu startus. 
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Latviju šajā čempionātā pārstāvēja divi sportisti – Māris Grēniņš un Sergejs Soklakovs, ar viņiem 
bija līdzi pārstāve Liene Kleina–Brūvere.  
23. jūlijā M. Grēniņš piedalījās 110m barjerskrējienā, kurā startēja 5 dalībnieki no 3 valstīm. Māris 
finišēja kā ceturtais ar rezultātu 16,26 sek., zaudējot 3 Krievijas atlētiem. 
Tajā pašā dienā notika fināls tāllēkšanā, startējot 14 dalībniekiem no 8 valstīm. M. Grēniņš 
ierindojās 6.vietā ar rezultātu 6,57 m, bet S.Soklakovs palika 12.vietā. Pirmo vietu tāllēkšanas 
disciplīnā ieguva Baltkrievijas jaunais sportists ar rezultātu 7,35 m, uzrādot jaunu pasaules junioru 
rekordu. Savukārt mūsu sportistam M. Grēniņam joprojām pieder Eiropas rekords tāllēkšanā 
(7,67 m). 
27. jūlijā abi mūsu sportisti piedalījās trīssoļlēkšanas sacensībās. 7 dalībnieku konkurencē no 4 
valstīm S.Soklakovs ieguva 5. vietu, aizlecot 13,79 m tālu un sasniedzot savu sezonas labāko 
rezultātu. Savukārt M. Grēniņam patraucēja muguras problēmas, kas apgrūtināja lēkšanu, un viņš 
šoreiz palika bez rezultāta. Pirmo vietu trīssoļlēkšanas sacensībās ieguva Baltkrievijas jaunais 
sportists ar rezultātu 15,11 m, uzstādot jaunu pasaules junioru rekordu. 
Šajā čempionātā sportistiem lielas problēmas sagādāja gaismas signāli, kas startā bieži neiedegās 
(starts nedzirdīgo sacensībās tiek dots vienlaicīgi gan ar gaismas signālu, gan pistoles šāvienu). 
Čempionāta laikā tika rīkota IDAF (Starptautiskā Nedzirdīgo vieglatlētikas federācijas) sanāksme, 
kurā citu starpā tika apspriests arī jautājums par starta gaismas signāliem, lai tie nākotnē būtu 
vienoti, kas neradītu problēmas nedzirdīgo Pasaules, Eiropas un starptautiskajās sacensībās. 
Sanāksmē apsprieda arī IDAF mērķus, informējot par tiem nedzirdīgo valstu federācijas, lai ICSD 
(Starptautiskā Nedzirdīgo sporta komitejas) kongresā tos varētu atbalstīt un uzņemt IDAF kā 
biedru. IDAF aktivitātes mērķis ir vieglatlētikas attīstība nedzirdīgo vidū pasaules mērogā. 
Beidzamajā sacensību dienā notika noslēguma ceremonija, kurā apbalvoja labākos čempionāta 
sportistus, jaunos sportistus un komandas, kā arī labākos sportistus lēkšanas un mešanas 
disciplīnās. 
 
Nolemj: 
2.7. pieņemt L. Kleinas-Brūveres atskaites ziņojumu zināšanai; 
2.8. novērtēt abu sportistu startu ar neapmierinošu vērtējumu; 
         (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

f)  par LNSF balvas izcīņu mini golfā 2019. gada 17. augustā Mežaparkā, Rīgā 
 
I.Kraze iesniedz atskaites ziņojumu par LNSF balvas izcīņas norisi mini golfā š.g. 17. augustā Rīgā. 
Mini golfa laukumā “Play 4 score” devās 32 kungi, 22 dāmas un 5 meitenes vecumā līdz 16 
gadiem, lai cīnītos par uzvaru “2019. gada LNSF balvas izcīņa mini golfā”. Šis pasākums tika rīkots 
jau otro reizi, un atsaucība no dalībnieku puses bija vēl lielāka nekā pirmajā reizē. Sacensībās 
katrs dalībnieks izspēlēja 2 apļus, viens aplis sastāvēja no 18 celiņiem. 
Ņemot vērā lielo dalībnieku skaitu, sacensības bija organizētas sekojoši: 

- dalībnieki tika sadalīti grupās – katrā 3 spēlētāji, 
- visas grupas spēli uzsāka no 1. laukuma pēc kārtas. Spēli sāka meitenes, tad sievietes, 

beigās – vīriešu grupas. Diemžēl zēnu grupā vecumā līdz 16 gadiem konkurences nebija. 
Individuālajā vērtējumā vīriešu konkurencē uzvarēja Ivo Mostovs ar 102 punktiem, sieviešu 
konkurencē uzvaras laurus plūca Ilze Jaunzeme (NSB “Liepava”) ar 103 punktiem, un U-16 
meiteņu grupā – Melisa Pērla Sprudzāne ar 150 punktiem (NIK “Zaļā Paparde”). 
Ņemot vērā minigolfa noteikumus, turpmāk spēlēs pirmās sāks meitenes (vecumā līdz 16), pēc 
tam sievietes un tad vīrieši.  
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I.Kraze izsaka priekšlikumu papildināt punktus un apspriest kārtību, kā sadalīt dalībniekus grupās, 
ja to piedalās daudz. Nav normāli, ja dalībniekam jāspēlē un pēc tam jāgaida līdz nākamajai spēlei 
6 stundas.  
Diskusijās Valdes locekļi izsaka priekšlikumu organizēt spēles tā, kā tas notiek boulinga 
sacensībās. 
 
Nolemj: 
2.9. pieņemt I.Krazes atskaites ziņojumu zināšanai; 
2.10. papildināt  LNSF balvas izcīņas mini golfā nolikumu ar  sekojošiem punktiem: 
   - ja dalībnieku skaits ir mazāks par 36 dalībniekiem, dalīšana grupās nenotiek; 
    - ja dalībnieku skaits ir lielāks par 36 dalībniekiem, tad dalībnieki tiek sadalīti 2 grupās (A un 
B);  
2.11. apstiprināt LNSF balvas izcīņas nolikumu mini golfā ar izmaiņām; 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

g) par Latvijas startu 5. Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātā 2019. gada 25.31. 
augustā Sanpaulu, Brazīlijā 
 

I.Kraze sniedz atskaiti par Latvijas peldētāju startu Pasaules čempionātā. Š.g. 25.31. augustā 
Brazīlijas pilsētā Sanpaulu (Sao Paulo) norisinājās 5. Pasaules Nedzirdīgo čempionāts peldēšanā, 
kurā Latviju pārstāvēja trīs sportisti – Zane Embrekte, Artis Vazdiķis un Rūdolfs Stupāns.  
Čempionātā dalību pieteica 142 peldētāji no 29 pasaules valstīm – Baltkrievijas, Horvātijas, 
Kipras, Kanādas, Japānas, Vācijas, Kostarikas, Lielbritānijas, Grieķijas, Īrijas, Itālijas, Latvijas, 
Maķedonijas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Krievijas Federācijas, Spānijas, Zviedrijas, 
Maurīcijas, ASV, Brazīlijas, Dienvidāfrikas, Austrālijas, Ganas, Jaunzēlandes, Kenijas un Ukrainas. 
Latvijas sportisti uz startu devās 16 individuālajās distancēs, bet bez stafešu peldējumiem. 
Visaugstākajā vietā pieteikumu sarakstos figurēja Z. Embrekte, kas 200m brīvajā stilā uzrādījusi 
labāko rezultātu (2:09.68). 
25. augustā – peldētājiem treniņu diena. 
Pirmajā sacensību dienā, 26. augustā, 200m brīvajā stilā A. Vazdiķis laboja sev piederošo rekordu 
– 2:01,71. Priekšsacīkstēs 200m brīvajā stilā A. Vazdiķis ieņēma 11. vietu (rez. 2:01.71), savukārt 
R. Stupāns – 17. vietu (rez. 2:06,95). 
Kvalifikācijā 50m tauriņstila distancē Z. Embrekte izcīnīja 10. vietu ar rez. 31,58s. Otrajās 
priekšsacīkstēs 50m uz muguras R. Stupānam 11. vieta (30.12), savukārt A. Vazdiķim 13. vieta 
(30.98). 
Otrajā dienā, 27. augustā, 100m tauriņstilā A. Vazdiķis laboja sev piederošo rekordu – 1:06,44, 
ierindojoties 19. vietā. Priekšsacīkstēs 50 brīvajā stilā Z. Embrekte ierindojās trešajā pozīcijā (rez. 
27,20) un iekļuva finālā. R. Stupānam brīva diena. 
Vakara sesijas finālā Z. Embrekte startēja, nopeldot ar rezultātu 27,07 un ierindojoties 3. vietā 50 
m brīvajā stilā. 
Trešajā dienā, 28. augustā, 100m brīvajā stilā A. Vazdiķis un R. Stupāns laboja sev piederošo 
rekordu. Priekšsacīkstēs 100m brīvajā stilā A. Vazdiķis ieņēma 14. vietu (rez. 55,74), savukārt R. 
Stupāns – 16.vietu (rez. 55,82). 
Kvalifikācijas sacensībās 50m brasā Z. Embrekte izcīnīja 9. vietu ar rez. 38,09. 
Ceturtajā dienā, 29. augustā, Z. Embrekte izcīnīja augsto pirmo vietu un zelta medaļu 200m brīvā 
stila distancē, to veicot 2:09.68, un labojot personīgo rekordu ar rez. 2:09.68. Priekšsacīkstēs 
distanci Zane nopeldēja 2:13.44. 
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Rīta sesijā priekšsacīkstēs A. Vazdiķim un R. Stupānam diemžēl neizdevās sasniegt augstus 
rezultātus: 400 metros brīvajā stilā vīriešu konkurencē A. Vazdiķim ar rezultātu 4. minūtes un 
28.41 sekundes (personīgais rekords) nācās samierināties ar 10. vietu, bet 50 metru tauriņstila 
peldējumā R. Stupāns finišēja pēc 28,46 sekundēm, ieņemot 17. vietu 40 sportistu konkurencē. 
Piektajā dienā, 30. augustā, kvalifikācijas sacensībās 46. dalībnieku konkurencē A. Vazdiķis un R. 
Stupāns startēja 50m brīvajā stilā. R. Stupāns šo disciplīnu veica 25,30 sekundēs, ieņemot 8. vietu 
un kvalificējot finālam, bet A.Vazdiķis – 25,78 sekundēs, ieņemot 11. vietu. 
Vakarā sesijā finālā 50 m brīvajā stila distancē vīriešiem R. Stupāns palika astotais ar rez. 25,09, 
labojot savu personīgo rekordu. Z. Embrektei šī diena brīva. 
Pēdējā sacensību dienā, 31. augustā, kvalifikācijas sacensībās 27. sieviešu konkurencē 
Z.  Embrekte peldēja 100m brīvajā stilā. Mūsu sportiste šo disciplīnu veica 59,87 sekundēs, 
ieņemot 3. vietu un iekļūstot finālā. 
Finālā 100 m brīvā stila distancē dāmām Z. Embrekte startēja, nopeldot ar rezultātu 59,26 un 
ierindojoties 3. vietā. 

1. vieta – Olga Kliučnikova, Krievija, 
2. vieta – Marija Rezhylo, Ukraina, 
3. vieta – Zane Embrekte, Latvija. 

 
Nolemj: 
2.12. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai; 
2.13. novērtēt Z. Embrektes startu par izcilu; 
2.14. novērtēt R. Stupāna un A. Vazdiķa startu par teicamu; 
2.15. izteikt pateicību peldētāju treneriem Gaļinai Brokai, Andrejam Ostrovskim un R.Stupāna 
trenerim Andre Gradin no Zviedrijas par ieguldīto darbu, gatavojot mūsu peldētājus veiksmīgam 
startam 2019. gada Pasaules Nedzirdīgo čempionātam Sanpaulu, Brazīlijā.  
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 
Sēdes pārtraukums 19:00 – 19:35. 
 
h) par LNSF balvas izcīņu spiningošanā un kastingā 2019. gada 7. septembrī Kaņiera ezerā, 
Lapmežciemā, Engures novadā. 
 
R. Ozols informē par 2019. gada LNSF balvas izcīņu spiningošanā un kastingā, kas norisinājās š.g. 
7. septembrī Kaņiera ezerā, Lapmežciemā, Engures novadā. Uz sacensībām bija ieradušies 17 
dalībnieki, ieskaitot 2 drosmīgas dāmas. Pulksten 7:00 tika dots starts spiningošanā no laivām. 
Sacensības ilga 7. stundas. Tika nosvērti iegūtie lomi un apkopoti punkti. Daļa dalībnieku lomu 
nebija vispār, savukārt citiem tie bija bagātīgi. Vislielāko lomu ieguva A. Romanovs – 3900 grami 
un 87cm gara līdaka, kas, saskaņā ar mamadaba.lv noteikumiem, tika nomērīta, nosvērta un 
palaista atpakaļ ezerā, viss tika iedokumentēts, nofotografēts, uzņemts video, un par rezultātiem 
ziņots sacensību tiesnesim. 
Sacensību otrais posms notika kastingā uz laivu bāzes parka. Dalībnieki sacentās atbilstoši savam 
meistarības līmenim. Augstāko līmeni uzrādīja pieredzējušais makšķernieks A. Romanovs. 
Rezultāti tika aprēķināti pēc sasummētajiem punktiem spiningošanā un kastingā. Rezultātā A. 
Romanovs ieņēma 1. vietu, E. Kristapsons – 2. vietu, A. Piņkis ierindojās 3. vietā. 
Nav priekšlikumu papildināt vai izmainīt LNSF balvas izcīņas nolikumu spiningošanā un kastingā, 
bet tiek rekomendēts nākamajā gadā šāda veida sacensības organizēt Babītes ezerā.  
 
Nolemj: 



8 
 

2.16. pieņemt R. Ozola atskaites ziņojumu zināšanai; 
2.17. apstiprināt 2020. gada LNSF balvas izcīņas nolikumu spiningošanā un kastingā bez 
izmaiņām.  
   (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

i) par LNSF balvas izcīņu riteņbraukšanā 2019. g.14. septembrī Rīgā, 
 

I.Kraze informē par atcelto LNSF balvas izcīņu riteņbraukšanā, kas bija paredzēts š.g. 14. 
septembrī Uzvaras parka bāzē, Uzvaras bulvārī, Rīgā. Sacensības tika atceltas, jo katrā grupā 
bērniem, sievietēm un vīriešiem nebija pietiekams dalībnieku skaits (5 dalībnieki grupā).  

 

Nolemj: 
2.18. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai 
       (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 
j) par Latvijas startu 7. starptautiskajā nedzirdīgo boulinga turnīrā ‘’Vilnius Cup 2019’’ 2019. 

gada 14.15.septembrī Viļņā, Lietuvā 
 

G. Beisons sniedz atskaiti par Latvijas dalību 7. starptautiskajā nedzirdīgo boulinga turnīrā ‘’Vilnius 
Cup 2019”, kas norisinājās š.g. 14.-15. septembrī Viļņā, Lietuvā. Latviju pārstāvēja A. Valdmane, 
I. Ozola, G. Beisons, Ģ. Garbāns, P. Isats un D. Mauriņš. Pirmajā dienā notika vienspēlēs sievietēm 
un vīriešiem. Sieviešu konkurencē piedalījās 9. spēlētājas, vīriešu 21 spēlētājs. 
Latvijas pārstāvji izcīnīja sekojošas vietas:  

 sieviešu konkurencē: I. Ozola – 1. vietu, A. Valdmane – 4. vietu; 

 vīriešu konkurencē: Ģ. Garbāns – 2. vietu, G. Beisons  6. vietu, D. Mauriņš - 8. vietu un 
P. Isats ierindojās 15. vietā. 

Otrajā dienā notiek dubultspēlēs.  

 sieviešu konkurencē: A. Valdmane/I. Ozola izcīnīja 1.vietu, 

 vīriešu konkurencē: Ģ. Garbāns/D.Mauriņš izcīnīja 1. vietu, M. Dukurs/V. Lagunovs 
ierindojās 3. vietu, G. Beisons/A. Liniņš 5. vietu un P. Isats/ J.Mauriņš - 9. vietu. 

 

Līdzīgas sacensības boulingā notiks š.g. novembrī Rīgā. Turpināsim piedalīties, gatavojoties 
startam 2020. gada Ziemeļu–Baltijas valstu Nedzirdīgo boulinga čempionātā Vantaa, Somijā. 
 
Nolemj: 
2.17. pieņemt G. Beisona atskaites ziņojumu zināšanai 
       (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

3. § 
Ielūgumu izskatīšana 

 
I.Kraze aicina Valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus. 
 

a) uz 5. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātu U18 un U20 2020. gada 9.11. jūlijā 
Samorinā, Slovākijā 
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L. KleinaBrūvere ziņo, ka nedzirdīgie jaunieši vieglatlēti ir ieinteresēti piedalīties minētajās 
sacensībās. Par šīm sacensībām ir informēti vieglatlētikas treneri. Rekomendē pieteikt Latvijas 
dalību 5. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātam 2020. gadā.  

 
Nolemj: 
3.1. pieteikt Latvijas dalību pēc pirmā pieteikuma 5. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas 

čempionātam U18 un U20 2020. gadā. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

b) uz 12. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu handbolā 2020. gada 18.-26. jūlijā Kopenhāgenā, 
Dānijā 
 

Nolemj: 
3.2. nepieteikt Latvijas dalību 12. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam handbolā 2020. gada 18.-26. 
jūlijā Kopenhāgenā, Dānijā; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

c) uz Eiropas Nedzirdīgo čempionātu futbolā U21 no 2020. gada 25. jūlija līdz 8. augustam 
Baunatālē, Vācijā 
 

Nolemj: 

3.3. nepieteikt Latvijas dalību Eiropas Nedzirdīgo čempionātam futbolā U21 no 2020. gada 25. 
jūlija līdz 8. augustam 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 
d) uz 4. Pasaules Nedzirdīgo galda tenisa čempionātu 2020. gadā Bādenē, Austrijā 
 

3.4.  nepieteikt  Latvijas dalību 4. Pasaules Nedzirdīgo čempionātam galda tenisā 2020. gadā 
        (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

e) par DIBF priekšlikumu organizēt Eiropas Nedzirdīgo basketbola kausa izcīņu 
 
I.Kraze informē, ka LNSF birojā ir saņemta vēstule no Starptautiskās Nedzirdīgo Basketbola 
federācijas (DIBF) ar aicinājumu kādai valstij uzņemties DIBF Eiropas Nedzirdīgo basketbola kausa 
izcīņas organizēšanu 2020. un 2021. gadā. 
Diskusijās Valdes locekļi nolemj neuzņemties DIBF Eiropas Nedzirdīgo basketbola kausa izcīņas 
organizēšanu 2020. un 2021. gadā, ņemot vērā Latvijas grūto ekonomisko apstākli.  
 
Nolemj: 
3.4. atteikt uzņemties DIBF Eiropas Nedzirdīgo basketbola kausa izcīņas organizēšanu 2020. un 
2021. gadā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 
 
 

4. § 
Par naudas balvas piešķiršanu nedzirdīgiem sportistiem 
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I.Kraze informē, ka pēc noteikumiem par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem 
sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru, kā arī balstoties uz IZM aicinājuma, LNSF līdz š.g. 
15. oktobrim var iesniegt priekšlikumus par mūsu sportistu, kuri ir izcīnījuši augstus sasniegumus 
sportā, pretendēšanu uz naudas balvas saņemšanu.  
Izvirza priekšlikumus par naudas balvas saņemšanu sekojošiem sportistiem, 

- Zanei Embrektei par augsto sasniegumu un izcīnīto 1. vietu 200m brīvā stila peldējumā 5. 
Pasaules Nedzirdīgo čempionāta peldēšanā 2019. gadā Sanpaulu, Brazīlijā; 

- Mārim Grēniņam par izcīnīto 2. vietu 60 metru barjerskrējienā 1. Pasaules Nedzirdīgo 
čempionāta vieglatlētikā telpās 2019. gadā Tallinā, Igaunijā. 

 
G. Beisons izsaka priekšlikumu iesniegt IZM priekšlikumu par naudas balvas piešķiršanu Latvijas 
Nedzirdīgo sporta federācijai par nedzirdīgo sporta attīstību.  
 
Nolemj:  
4.1. iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai priekšlikumu par naudas prēmijas piešķiršanu: 

 peldētajai Zanei Embrektei; 

 Z. Embrektes trenerei Gaļinai Brokai; 

 Z. Embrektes apkalpojošam personālam Ivetai Krazei; 

 vieglatlētam Mārim Grēniņam; 

 M. Grēniņa trenerei Mārītei Lūsei; 

 M.Grēniņa apkalpojošajam personālam Lienei Kleinai-Brūverei 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

5. § 
LNSF 2020. gada kalendāra plāna projekta apstiprināšana 

 
I.Kraze informē, ka ir sagatavots LNSF 2020. gada kalendāra plāna projekts un lūdz to apstiprināt. 
G. Vazdiķe izsaka priekšlikumu iekļaut disku golfa sacensības LNSF 2020. gada kalendārā plānā, jo 
Nedzirdīgo sporta biedrība “Liepava” jau divas reizes pēc kārtas organizējusi sacensības disku 
golfā, un tām bija liela dalībnieku atsaucība. 
G. Vazdiķe lūdz mainīt sacensību datumu: 

 LNSF balvas izcīņu šahā organizēt februārī, lai Latvijas šaha spēlētāji varētu labāk 
sagatavoties, izkopt savu meistarību un veikt spēlētāju atlasi 1. ICCD Ziemeļu – Baltijas 
Nedzirdīgo čempionātam šahā, kas norisināsies 2020. gada 3.–5. aprīlī Rīgā; 

 LNSF balvas izcīņu šautriņu mešanā organizēt 2020. gada aprīļa mēnesī. 
 
Valdes locekļi piedalās diskusijās par LNSF 30 gadu jubilejas pasākuma organizēšanu, kas tiks 
apvienots ar pasākumu 2020. gada Latvijas Gada balva nedzirdīgo sportā. 
 
Nolemj: 
5.1. atbalstīt iekļaut disku golfa pasākumu LNSF 2020. gada kalendārā plānā; 
5.2. apstiprināt LNSF 2020. gada kalendāra plāna projektu 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 

6. § 
Dažādi jautājumi un informācijas. 

 

a) LNSF valdes locekļa Armanda Hildebranta iesniegums 
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I.Kraze ziņo, ka ir saņemts iesniegums no LNSF Valdes locekļa Armanda Hildebranta ar lūgumu 
atbrīvot viņu no LNSF Valdes locekļa amata, sakarā ar to, ka A. Hildebrants pārceļas uz patstāvīgu 
dzīvi Austrijā. 
 
Nolemj: 
6.1. atbrīvot no šī brīža LNSF Valdes locekli Armandu Hildebrantu no LNSF Valdes locekļa amata.  
     (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

b) par Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju apspriedi 
 
I.Kraze informē, ka saņemts apstiprinājums par Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas 
vadītāju apspriedi š.g. 28.–29. septembrī Tallinā, Igaunijā. Iepriekšējās valdes sēdē tika nolemts 
par Latvijas pārstāvjiem dalībai Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju 
apspriedē apstiprināt I. Krazi, G. Vazdiķi un R.Ozolu. Viņi visi ir gatavi piedalīties apspriedē.  
 
Nolemj: 
6.2. pieņemt I. Krazes informāciju  zināšanai. 
 

c) par LNSF dalību Valmieras sporta kluba ‘’Tālavas Nedzirdīgo sports’’ kopsapulcē 
 
I.Kraze informē, ka pēc Valmieras sporta kluba “Tālavas Nedzirdīgo sports” priekšsēdētājas I. 
Puhovskas uzaicinājuma LNSF statusā piedalījās sporta kluba kopsapulcē š.g. 21. septembrī 
Valmierā.  Kopsapulces darba kārtībā bija atskaites ziņojums par 2017.–2019. gadu, revidenta 
ziņojums, jaunā SK “Tālavas Nedzirdīgo sports” valdes vēlēšanas nākamajam posmam 2019.–
2021. gadam. Par priekšsēdētāju tika ievēlēts Valters Rutko, ar viņu kopā strādās valdes locekļi – 
Mārīte Jegorova, Edgars Brižs, Kristaps Razminovičs un Roberta Immurs. 
 
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 13. sēdi beidz 2019. gada 26. septembrī, plkst. 22:00. 

 

 

Sēdes vadītājs - 

LNSF prezidente ________________________ I.KRAZE 

 

Protokoliste –  

LNSF viceprezidente ________________________ G.VAZDIĶE 

 


