
 

 

Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes  

Sēdes protokols Nr. 15/2019 (7) 

 

Sēdes norise: 2019. gada 30. decembrī, plkst. 14:10. 

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.14:40) 

Guntars Beisons - valdes loceklis 

 

Sēdē pieaicinātie: 

Liene Kleina–Brūvere - LNSF grāmatvede  

Jevgēņijs Puhovs - Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas peldēšanas treneris 
                                                                                      (no plkst. 15:15 līdz 16:10) 

Sēdi protokolē: 
Gunta VAZDIĶE - viceprezidente 
  

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Atskaites ziņojums: 

a) par LNSF balvas izcīņu telpu orientēšanās 2019. gada 2. decembrī Rīgā; 
b) par Latvijas dalību Starptautiskajā Nedzirdīgo sporta komitejas (ICSD) 47. kongresā 

2019. gada 10.-12. Decembrī Sondrijo, Itālijā; 
c) par Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju (NBDSF) neformālo 

apspriedi 2019. gada 11. decembrī Sondrijo, Itālijā; 
d) par LNSF dalību diskusijā “Bērnu tiesību nodrošināšana sportā” 2019. gada 10. 

decembrī Rīgā; 
e) par LNSF dalību LPK izpildkomitejas sēdē 2019. gada 12. decembrī Rīgā; 
f) par LNSF dalību rīkotajā diskusijā par antidopinga jautājumiem sporta 

federāciju/savienību ietvaros 2019. gada 17. decembrī Rīgā; 
g) par tikšanos ar Saeimas frakcijas pārstāvi 2019. gada 23. decembrī Rīgā. 

3. Par Valsts budžeta līdzekļu sadali: 

 Naudas balva sporta attīstībai; 

 Valsts budžeta dotācijas; 

 Latvijas Valsts meža ziedojumi. 
4. Ielūgumu izskatīšana: 

a) uz 9. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu un 4. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu 

jauniešiem U18 orientēšanās sportā 2020. gada 28.31. augustā Kopingā, 
Zviedrijā; 

b) uz 1. Pasaules Nedzirdīgo kausa izcīņu orientēšanās sportā veterāniem 2020. gada 

28.31. augustā Kopingā, Zviedrijā; 

c) uz 1. Eiropas Nedzirdīgo kausa izcīņu petankā 2020. gada 7.8. augustā Brigē, 
Beļģijā; 
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d) kandidatūras izvirzīšana Starptautiskās Nedzirdīgo basketbola federācijas (DIBF) 
komisijai laika posmā no 2019. gada līdz 2023. gadam; 

e) uz 5. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu vieglatlētikā jauniešiem U18 un U20 2020. 

gada 9.11. jūlijā Šamorinā (Samorin), Slovākijā; 

f) uz U21 Eiropas Nedzirdīgo čempionātu volejbolā jauniešiem 2020. gada oktobrī 
Turcijā; 

g) uz Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionātu futbolā telpās 2020. gada 16.-21. 
novembrī Vejlē, Dānijā; 

h) uz Pasaules Nedzirdīgo čempionātu šahā 2020. gada 4.14. jūnijā Tallinā, Igaunijā; 
i) uz Pasaules Nedzirdīgo čempionātu vieglatlētikā 2020. gada 18.-25. jūlijā Radomā, 

Polijā. 
5. Dažādi jautājumi un informācijas: 

- Priekšlikumi EDSO konstitūcijas grozījumiem. 
 

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 30. decembra 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 LNSF balvas izcīņu telpu orientēšanās 2019. gada 2. decembrī Rīgā 
 

I.Kraze iesniedz atskaites ziņojumu par LNSF balvas izcīņu telpu orientēšanās norisi. Š.g. pirmajā 
decembrī ar pirmās Adventes pieskaņu Latvijas Universitātes jaunajā Zinātņu namā jau trešo gadu 
pēc kārtas norisinājās LNSF balva izcīņa orientēšanās sportā telpās “Latvijas Telpu orientēšanās 
kauss” 5. posma sacensību ietvaros. Uz startu devās 7 dāmas un 7 kungi. Sacensību telpas Zinātņu 
namā sacensībām bija ļoti piemērotas: jaunas un plašas, sākot no pagrabstāva līdz astotajam 
stāvam, ar daudzām kāpnēm un labirintiem. 
Sacensības notika divos piegājienos ar dažādiem distances maršrutiem.   

LNSF balvas izcīņā telpu orientēšanās sportā 2019. gadā kopvērtējumā uzvarētāji 
ierindojās sekojoši: 

Sieviešu konkurencē visātrākā dalībniece – Māra Kursīte (NSB “Liepava”) ar rez. 0:42:23, 
otrajā vietā Liena Čerepko no RNŠDK “ŠaDa” (rez. 1:08:00), bet trešajā – Nataliia Reznyk no SK 
„Nedzirdīgo boulings” (rez. 1:08:37). 

Vīriešu konkurencē labākos rezultātus uzrādīja Mārtiņš Strožs (NIK „Zaļā Paparde”) ar rez. 
0:40:28, otro labāko laiku uzrādīja Kristofers Kraze (RNŠDK “ŠaDa”) ar rez.0:48:38 un kā trešais 
ierindojās Aldis Strožs (NIK „Zaļā Paparde”) ar rez. 0:50:07. 
 

Nolemj: 
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2.1. pieņemt I.Krazes atskaites ziņojumu zināšanai 
       (atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 

 

b) par Latvijas dalību Starptautiskās Nedzirdīgo sporta komitejas (ICSD) 47. 

kongresā 2019. gada 10.12.decembrī Sondrijo, Itālijā 
 

I.Krazeun G. Vazdiķe sniedz atskaites ziņojumu par Latvijas dalību Starptautiskās Nedzirdīgo 
sporta komitejas (turpmāk tekstā – ICSD) 47. kongresu.  
No 9. līdz 11. decembrim Itālijas pilsētā Sondrijo notika ICSD rīkotais seminārs un 47. kongress, 
kurā Latviju pārstāvēja LNSF prezidente Iveta Kraze un viceprezidente Gunta Vazdiķe. 
Galvenā semināra tēma bija diskusija un jautājumi par ICSD reformas projektu, ICSD attiecībām 
ar Starptautisko Olimpisko komiteju (IOC), antidopinga noteikumiem un Pasaules Antidopinga 
kodeksa (WADA) politikas jauniem grozījumiem, audiogrammas noteikumiem un ICSD biroja 
vadības sistēmu (OMS). Semināra laikā tika iztirzāts jautājums par to, ka Pasaules antidopinga 
aģentūra (WADA) piemērojusi Krievijai četru gadu diskvalifikāciju uz visiem lielākajiem pasaules 
sporta pasākumiem. Tas nozīmē, ka Krievijas sportisti zem sava valsts karoga nevarēs startēt 
2020. gada olimpiskajās spēlēs, tāpat šie noteikumi attiecas uz Krievijas Paralimpiskās komitejas 
sportistiem. Saistībā ar šiem jautājumiem delegāti vēlējās uzzināt arī par Krievijas Nedzirdīgo 
sporta komitejas sportistiem, vai viņi arī ir diskvalificēti.  ICSD antidopinga atbildīgais pārstāvis 
atbildēja, ka nav saņemta informācija no WADA par dopinga pārkāpumiem Krievijas sportistiem 
ar dzirdes traucējumiem. Gadījumā, ja sportisti no Krievijas tikuši pieķerti dopinga lietošanā, viņi 
tiks diskvalificēti. Noteikumi attiecas uz visiem sportistiem. 
Nākamajā dienā, 10. decembrī, sākās 47. ICSD kongress. Tajā piedalījās 48 dalībvalstis, reģionālās 
konfederācijas un asociētie biedri. Kongresa gaitā tika pieņemts lēmums uzņemt 4 jaunas 
dalībvalstis: Libānu, Paragvaju, Palestīnu un Mozambiku, kā arī 2 jaunus sporta asociācijas biedrus 
- Starptautisko Nedzirdīgo vieglatlētikas federāciju (IDAF) un Starptautisko Nedzirdīgo hokeja 
federāciju (WDIHF). Kopējais ICSD biedru skaits ir 116 dalībvalstis.  
Tālākajā kongresa gaitā delegāti apstiprināja iepriekšējā kongresa protokolu, kas norisinājās 
Samsun, Turcijā 2017. gadā. Pēc tam delegāti tika iepazīstināti ar finanšu pārskatiem laika posmā 
no 2013. līdz 2018. gadam. 
Visgarākais kongresa darba kārtības jautājums, kura izskatīšana aizņēma pusotru dienu, bija 
pieņemt vai noraidīt ICSD biedru (dalībvalstu) iesniegtos priekšlikumus. ICSD pieņēma Somijas, 
Vācijas un Itālijas priekšlikumu: sākot ar 2023. gadu iekļaut Ziemas Nedzirdīgo Olimpisko spēļu 
programmā jaunu sporta veidu - telpu futbolu. 
2019. gada Ziemas Nedzirdīgo Olimpisko spēļu (Winter Deaflympics) organizēšanas komitejas 
prezidents Pier Samueli prezentēja informāciju, kas vēstīja par to, ka šajās Ziemas Nedzirdīgo 
Olimpiskajās spēlēs kopumā startēja 506 sportisti no 34 dalībvalstīm sekojošos sporta veidos: 
hokejā, kērlingā, distanču slēpošanā, kalnu slēpošanā, snovbordā un jaunajā sporta veidā, sākot 
ar 2019. gadu, - šahā.  Šahā piedalījās vislielākais dalībnieku skaits salīdzinoši ar citiem ziemas 
sporta veidiem. Nākamais darba kārtības punkts bija atskaites ziņojums par 2017. gada Vasaras 
Nedzirdīgo Olimpisko spēļu (Summer Deaflympics) norisi Turcijas pilsētā Samsun. Pasākumā 
brīvprātīgā darbā tika nodarbinātas 1518 personas, un Vasaras Nedzirdīgo Olimpisko spēļu 
organizēšanas izdevumi sastādīja ap 38 miljonus ASV dolāru. 
Tālākajā kongresa gaitā tika pacelti jautājumi par nākamo Nedzirdīgo olimpisko spēļu 
(Deaflympics) – Ziemas Olimpisko spēļu 2023. gadā un Vasaras Olimpisko spēļu 2025. gadā 
organizēšanas kandidātvalstīm. Svarīgākais jautājums darba kārtībā bija par 2021. gada Vasaras 
Nedzirdīgo Olimpisko spēļu organizēšanas vietu.  Brazīlija bija vienīga kandidāte, kas piedāvāja 
organizēt 2021. gada Vasaras Nedzirdīgo olimpiskās spēles savā valstī - Kasjaša du Sulā decembrī 
vai Braziljā septembrī/oktobrī. Brazīlijas pārstāvis paziņoja par gatavību uzņemties 2023. gada 
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Pasaules Nedzirdīgo sporta spēļu organizēšanu jauniešiem. Šī jautājuma izskatīšanu tika nolemts 
atlikt uz nākamo kongresu 2021. gadā. Japāna un Grieķija ir ieinteresētas uzņemties vasaras 
Nedzirdīgo olimpisko spēļu organizēšanu 2025. gadā. 

Kongresa gaitā ICSD sveica 2017.2019. gada labākos sportistus pasaules mērogā. ICSD apbalvoja 
Brazīlijas Nedzirdīgo sporta federāciju Rubena Alkaība lvu personā par to, ka Brazīlija pēdējo divu 
gadu laikā tika uzņēmusies dažādu pasaules mēroga sporta pasākumu rīkošanu.  
Kongresa nobeigumā notika ICSD prezidenta vēlēšanas, kas ievilkās ilgi, rezultātā delegātiem 
nobalsojot par Kang Chenu, kas kā ICSD prezidents vadīs to līdz nākamajam kongresam 2021. 
gadā.  
 

Nolemj: 
2.2. pieņemt I. Krazes un G. Vazdiķes atskaites ziņojumu zināšanai  
 (atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

 Ierodas Valdes loceklis R. Ozols. 
 

c) par NBDSF neformālo apspriedi 2019. gada 11. decembrī Sondrijo, Itālijā 
 

I.Kraze informē, ka ICSD kongresa starplaikā notika Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo sporta federāciju 
(NBDSF) vadītāju neformāla apspriede, kas norisinājās šā gada 11. decembrī Sondrijo, Itālijā. 
Apspriedē piedalījās visas Ziemeļu–Baltijas sporta federācijas pārstāvji, izņemot Islandes 
pārstāvjus. Apspriedi vadīja jaunais NBSDF vadītājs no Dānijas Michael Weber Steenberg.  
Sanāksmes gaitā tika izskatīti sekojoši jautājumi: 
- balsošana par nosaukumu “ICCD 1. Atklātais Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo šaha čempionāts” ar 
atļauju izmantot NBDSF logo. Minētais pasākums notiks 2020. gada 3.–5. aprīlī Rīgā, Latvijā; 
- Somijas pārstāvis Eetu-Kesku Levijoki informē, ka Somija ir gatava uzņemties Ziemeļu–Baltijas 
Nedzirdīgo boulinga čempionāta organizēšanu 2020. gada 9.–13. jūnijā; 
- Dānijas pārstāvis Michael Weber Steenberg informē, ka Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo čempionāts 
telpu futbolā notiks 2020. gada novembrī Vejlē, Dānijā.   
Laika trūkuma dēļ tika atlikts jautājums par NBDSF kalendāra plānu no 2021. līdz 2024. gadam 
EDSO 20. kongresa starplaikā 2020. gada jūlijā. 
 

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

d) par LNSF dalību diskusijā “Bērnu tiesību nodrošināšana sportā” 2019. gada 
10.decembrī Rīgā 

 

L. Kleina-Brūvere informē par LNSF dalību Latvijas Tiesībsarga organizētajā diskusijā “Bērnu 
tiesību nodrošināšana sportā”, kas notika š.g. 10. decembrī. Ikgadējās cilvēktiesību un labas 
pārvaldības konferences ietvaros tika rīkota diskusija par jautājumiem, kas attiecas uz bērnu 
tiesību nodrošināšanu sporta jomā. Diskusijas mērķis bija apzināt sporta jomā iesaistīto pušu 
viedokļus par bērnu tiesību ievērošanu, iespējamiem problēmas jautājumiem un to risinājumiem. 
Līdzīgi kā izglītībai arī spēlēm un sportam var būt nozīmīga un pozitīva ietekme uz bērnu attīstību 
un turpmāko dzīvi. Piedaloties sporta izglītībā un fiziskās aktivitātēs, bērni var mācīties turpmākai 
dzīvei noderīgas prasmes, piemēram, sadarbību ar citiem, paškontroli, noteikumu ievērošanu, 
citu respektēšanu. 
Taču diemžēl sportā novērojami arī dažādi negatīvi aspekti, kas ietekmē bērnu tiesības, 
piemēram, visa veida vardarbība, tostarp, neatbilstošas motivēšanas un disciplinēšanas metodes; 
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treneru, vienaudžu, vecāku veikts mobings; spēļu un rezultātu sarunāšana; bērnu veselības 
aizsardzības neievērošana, tostarp, aizliegtu stimulējošo vielu lietošana, veselību ietekmējošu 
uztura režīmu noteikšana; bērna izvēles un rīcības brīvības ierobežošana, tostarp, strikti klubu 
līgumu nosacījumi, u.c.  
 

Nolemj: 
2.4. pieņemt L. Kleinas-Brūveres ziņojumu zināšanai 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

e) par LNSF dalību LPK izpildkomitejas sēdē 2019. gada 12. decembrī Rīgā 
 

I.Kraze ziņo, ka, sakarā ar komandējumu uz ICSD 47. kongresu Itālijā, viņas vietā LNSF grāmatvede 
Liene Kleina–Brūvere kopā ar valdes locekli Raiti Ozolu š.g. 12. decembrī piedalījās LPK 
izpildkomitejas sēdē.  
L. Kleina–Brūvere informē, ka LPK izpildkomitejas sanāksmē tika nolemts piešķirt Latvijas 
Nedzirdīgo sporta federācijai finanšu līdzekļus 25 707EUR apmērā no Valsts budžeta un 7 200 
EUR no ziedojuma “Latvijas Valsts meži”.  
 

Nolemj: 
2.5. pieņemt L. Kleinas-Brūveres ziņojumu zināšanai 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 

f) par LNSF dalību diskusijā par antidopinga jautājumiem sporta federāciju/ 
savienību ietvaros 2019. gada 17. decembrī Rīgā 

 

I.Kraze informē, ka LNSF uzdevumā ņēma dalību Latvijas Antidopinga biroja rīkotajā diskusijā “Par 
antidopinga jautājumiem sporta federāciju/ savienību ietvaros”.  

Latvijas Antidopina birojs vēlas informēt sporta federācijas vai savienības, ka sākot ar 
2021. gada 1. janvāri stāsies spēkā jaunais Pasaules Antidopinga kodeksa Izglītības standarts 
(International Standart for Eduaction, WADA).  

Atbilstoši Pasaules Antidopinga Kodeksam un saistošajiem dokumentiem, tai skaitā 
standartiem, sporta organizāciju pienākums ir izglītot un konsultēt sportistus, trenerus un sporta 
atbalsta personālu par antidopinga politiku un noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar Kodeksu.  

Diskusijas laikā Latvijas Antidopinga biroja pārstāvis aicina sporta federāciju vadītājus 
apspriest jautājumus, kas saistīti ar sporta federācijas lomu un atbildību, nodrošinot 
nepieciešamās informācijas saņemšanu sporta veidu pārstāvjiem.  
 

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

g) par tikšanos ar Saeimas frakcijas pārstāvi 2019. gada 23. decembrī Rīgā 
 

I.Kraze informē, ka šā gada 23. decembrī LNSF pārstāvjiem - prezidentei I.Krazei, darbiniecei 
L.Kleinai-Brūverei un izlases sportistam M.Grēniņam bija iespēja tikties ar Saeimas frakcijas 
pārstāvi Ievu Krapāni, lai pārrunātu par dažādām situācijām nedzirdīgo sportā - par naudas balvas 
piešķiršanas kārtību sportistiem ar dzirdes traucējumiem, par vispārējām problēmām, kas kavē 
LNSF darbību un attīstību, par valsts budžeta finansējuma iedalījumu nedzirdīgo sportam. 
 

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

3.§ 

Par Valsts budžeta līdzekļu sadali 

 Naudas balva sporta attīstībai; 
 

I.Kraze informē, ka, pamatojoties uz MK 2019. gada 10. decembrī notikušās sēdes pieņemtā 
lēmuma “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā” pamata, ministrija 
piešķīrusi Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijai nedzirdīgo sporta attīstībai par Z. Embrektes 
Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātā izcīnīto pirmo vietu - 26 000 EUR.  
Šī jautājuma izskatīšanā tiek pieaicināts Jevgeņijs Puhovs, Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas 
peldēšanas treneris, no kura ir saņemts provizorisks tāmes atšifrējums dalības nodrošināšanai 
skolas peldētāju sacensībām Polijā un Baltijas skolēnu spartakiādē 2020. gadā. 
J. Puhovs informē Valdes locekļus par finansējuma nepieciešamību skolas peldēšanas un 
jaunatnes attīstībai. 
Diskusijās Valdes atbalstīja faktu, ka ar naudas balvas līdzekļiem tiks veicināta nedzirdīgo sporta 
attīstība un jauno sportistu sagatavošana: 

 tiks rīkotas treniņnometnes peldētājiem un vieglatlētiem, gatavojoties startam 2021. 
gada Vasaras Nedzirdīgo olimpiskās spēlēs (Summer Deaflympics); 

 tiks nodrošināta dalība peldētājiem Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātā 25m 
baseinā; 

 tiks nodrošināta dalība Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas jaunajiem peldētājiem 
starptautiskās sacensībās peldēšanā Polijā un Lietuvā; 

 tiks nodrošināta dalība Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas audzēkņiem 50. Baltijas skolēnu 
spartakiādē (šahā, dambretē, galda tenisā, basketbolā) Lietuvā; 

 tiks iepirkts sporta inventārs; 

 tiks nodrošināta dalība šaha spēlētājiem Pasaules šaha čempionātā. 
 

Tāmes izvērtējums tiek izvirzīts balsošanai.  
 

Nolemj: 
3.1. apstiprināt tāmi 26 000 EUR apmērā no Naudas balvas sporta attīstībai piešķirtajiem 
līdzekļiem (sk. pielikumā)  
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0) 
 

 Latvijas Valsts meža ziedojumi; 

 Valsts budžeta dotācijas. 
 

I.Kraze ziņo, ka pēc 2020. gada valsts budžeta apakšprogrammas 09.25.00 tiek piešķirts Latvijas 
Nedzirdīgo sporta federācijai 32 907 EUR, tajā skaitā arī no Latvijas valsts meža ziedojuma 
līdzekļiem. Lūdz grāmatvedei L. Kleinai-Brūverei iepazīstināt Valdes locekļus ar 2020. gada Valsts 
budžeta izdevumu tāmes projektu. Diskusijās Valdes locekļi apsprieda budžeta finansējuma 
sadalījumu LNSF pasākumu organizēšanai vietējā mēroga un dalībnieku nodrošināšanai 
starptautiskā mēroga sacensībās.  
Nolemj:  
3.2. apstiprināt tāmi no Valsts budžeta un ziedojuma “Latvijas Valsts meži” piešķirtajiem 
līdzekļiem vietējo pasākumu un daļēji starptautisko pasākumu nodrošināšanai. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
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Sēdes pārtraukums plkst. 17:0517:55. 
 

4. § 

Ielūgumu izskatīšana 

I.Kraze aicina Valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus. 
 

a) uz 9. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu un 4. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu jauniešiem 

U18 orientēšanās sportā 2020. gada 28.- 31. augustā Kopingā, Zviedrijā 
 

R. Ozols informē, ka par šo ielūgumu tika pārrunāts ar jauniešu sportistu Mārtiņu Strožu, un 
viņam tika piedāvāts piedalīties augstākminētajā čempionātā jauniešiem. M. Strožs izteica savu 
nostāju atbildot, ka nav gatavs šim startam. 
 

Nolemj: 
4.1. nepieteikt Latvijas dalību 9. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam un 4. Eiropas Nedzirdīgo 

čempionātam jauniešiem U18 orientēšanās sportā 2020. gada 28.31. augustā Kopingā, 
Zviedrijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

b) uz 1. Pasaules Nedzirdīgo kausa izcīņu veterāniem orientēšanās sportā 2020. gada 

28.31.augustā Kopingā, Zviedrijā 
 

R.Ozols ziņo, ka nedzirdīgo interešu kluba “Zaļā Paparde” biedri A. Intsone, V. Intsons, I.Krama, 
A. Krams un A. Strožs ir ieinteresēti un izteikuši vēlēšanos startēt šajās sacensībās.  
Papildus G. Vazdiķe ziņoja, ka piedāvājums tika izteikts arī nedzirdīgo sporta biedrības “Liepava” 
biedrei Mārai Plaudei, bet viņa no tā atteikusies. 
 

Nolemj: 
4.2. pieteikt Latvijas dalību 1. Pasaules Nedzirdīgo kausa izcīņai veterāniem orientēšanās sportā 

2020. gada 28.31.augustā Kopingā, Zviedrijā; 
4.3.atļaut A. Intsonei, V. Intsonam, I. Kramai, A. Kramam un A.Strožam pedalīties 1. Pasaules 
Nedzirdīgo kausu izcīņā veterāniem orientēšanās sportā ar nosacījumu, ka NOK “Zaļā Paparde” 
biedriem jāiesniedz iesniegums LNSF sekretariātam par savu piedalīšanos minētajās sacensībās, 
un ar dalības nodrošināšanu saistītos izdevumus viņi apņemas segt paši. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

c) uz 1. Eiropas Nedzirdīgo kausa izcīņu petankā 2020. gada 7.-8. augustā Brigē, Beļģijā 
 

Nolemj: 

4.4.nepieteikt Latvijas dalību 1. Eiropas Nedzirdīgo kausa izcīņai petankā 2020. gada 7.8.augustā 
Brigē, Beļģijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 

d) kandidatūras izvirzīšana Starptautiskās Nedzirdīgo basketbola federācijas (DIBF) 
komisijai laika periodā no 2019. līdz 2023. gadam 

Nolemj: 
4.5. neizvirzīt kandidatūru DIBF komisijai laika periodā no 2019. līdz 2023. gadam 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
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e) uz 5. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātu jauniešiem U18 un U20 2020. 

gada 9.11. jūlijā Šamorinā (Samorin), Slovākijā 
 

Pēc L. Kleinas–Brūveres sniegtās informācijas, ir jaunieši sportisti, kuri būtu gatavi startam 5. 

Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā jauniešiem U18 un U20. Tie ir Patrīcija Marija 
Tiļļa, Adelīna Smirnova, Sintija Ozola, Markuss Ādlers, Mārtiņš Strožs un Roberts Immurs. 
 

Nolemj: 

4.6. pieteikt Latvijas dalību 5. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātam jauniešiem U18 

un U20 ar sekojošiem 6 sportistiem:  

 Patrīciju Mariju Tiļļu,  

 Adelīnu Sminrovu,  

 Sintiju Ozolu,  

 Markusu Ādleru,  

 Mārtiņu Stroži un  

 Robertu Immuru. 

4.7. apstiprināt par pārstāvi L. KleinuBrūveri un treneri Dmitriju Vinogradovu 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

f) uz Eiropas Nedzirdīgo čempionātu volejbolā jauniešiem U21 2020. gada oktobrī Turcijā 
 

Nolemj: 

4.8. nepieteikt Latvijas dalību Eiropas Nedzirdīgo čempionātam volejbolā jauniešiem U21 2020. 
gada oktobrī Turcijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

g) uz Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā 2020. gada 

16.21.novembrī Vejlē, Dānijā. 
 

Diskusijās Valdes locekļi apsprieda, ka futbola spēlētāju trūkuma dēļ nav iespējams veidot 
izlases komandu un arī 2019. gada Latvijas Nedzirdīgo čempionātā telpu futbolā nepiedalās 
spēlētāji, līdz ar to nevaram pieteikt Latvijas komandu vīriešiem. 
 

Nolemj: 
4.9. nepieteikt Latvijas dalību Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionātam telpu futbolā Vejlē, 
Dānijā. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

h) uz Pasaules Nedzirdīgo čempionātu šahā 2020. gada 414. jūnijā Tallinā, Igaunijā 
 

I.Kraze informē, ka mūsu vidū ar šahu nodarbojas Margarita Parhomenko, kura ir spēcīga šaha 
spēlētāja. Rekomendē M. Parhomenko izvirzīt iekļaut un izvirzīt dalībai Pasaules Nedzirdīgo 
šaha čempionātā. Šobrīd M. Parhomenko studē Latvijas Universitātē 1. kursā. Pasaules 
čempionāta laikā viņai būs eksāmenu sesija un arī prakse. Uz to M. Parhomenko atbildēja, ka ir 
liela varbūtība, ka varēs piedalīties šaha sacensībās Tallinā, Igaunijā.  
Nolemj: 

4.10. pieteikt Latvijas dalību startam Pasaules Nedzirdīgo šaha čempionātā 2020. gada 4.14. 
jūnijā Igaunijā ar 2 sievietēm un 1 vīrieti un izvirzīt 2 delegātus dalībai Starptautiskās Nedzirdīgo 
šaha komitejas (ICCD) kongresā. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
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i) Uz Pasaules Nedzirdīgo čempionātu vieglatlētikā 2020. gada 18.25. jūlijā Radomā, 
Polijā. 

 

Nolemj: 

4.11. pieteikt Latvijas dalību ar sportistiem  Māri Grēniņu un Sergeju Sokolovu startam Pasaules 
Nedzirdīgo čempionātam vieglatlētikā; 
4.12. apstiprināt L. Kleinu-Brūveri par Latvijas pārstāvi. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 

 

5.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas: 

 
 priekšlikumi EDSO konstitūcijas grozījumiem 

 

I.Kraze informē, ka ir saņemta vēstule no Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas (EDSO) ar 
aicinājumu izvirzīt priekšlikumus EDSO konstitūcijas grozījumiem. Iesniegšanas termiņš līdz 
2020. gada 31. janvārim. Aicina Valdes locekļus izteikt vai papildināt priekšlikumus EDSO 
konstitūcijas grozījumiem. 
 

Nolemj:  
5.1. neizvirzīt priekšlikumus vai papildinājumus EDSO konstitūcijas grozījumiem; 
5.2. izvirzīt I. Krazi par delegātu pārstāvēt Latviju EDSO 20.kongresā šā gada 23.-25. jūlijā 
Kopenhāgenā, Dānijā 
(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 15. sēdi beidz 2019. gada 30. decembrī plkst. 21:30. 

 

 

Sēdes vadītājs - 

LNSF prezidente ________________________ I. KRAZE 

 

Protokoliste –  

LNSF viceprezidente ________________________ G.VAZDIĶE 

 


