
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes 

Sēdes protokols Nr. 3/2020 (18) 
 

Sēdes norise: 2020. gada 4. septembrī plkst. 16:00. 

Rīgā, Elvīras ielā 19, LNSF birojā. 

 

Sēdi vada Iveta Kraze  - LNSF prezidente 
 

Sēdē piedalās: 

Iveta Kraze - prezidente 

Gunta Vazdiķe - viceprezidente 

Raitis Ozols - valdes loceklis 

Guntars Beisons - valdes loceklis 
 

Sēdē pieaicinātā: 

Liene Kleina–Brūvere - LNSF grāmatvede (no plkst. 16:35) 

Inguna Krama - LNSF revidente 
 

Sēdi protokolē: 
Gunta VAZDIĶE - viceprezidente 
  

DARBA KĀRTĪBA: 
 

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

a) LNSF dalību 2.Patiess Sports konferencē tiešsaistē 2020. gada 5. jūnijā, Rīgā; 
b) LNSF dalību politiskās partijas “KPV LV” diskusijā 2020. gada 1. jūlijā, Rīgā; 
c) LNSF balvas izcīņu mini golfā 2020. gada 15. augustā Mežaparkā, Rīgā; 
d) Latvijas nedzirdīgo boulinga spēlētāju startu Latvijas 23. meistarsacīkstēs boulingā 

2020. gada 10.–16. augustā, Rīgā; 
e) Latvijas Nedzirdīgo čempionātu boulinga dubultspēlēs 2020. gada 22. augustā, Rīgā; 
f) Latvijas Nedzirdīgo čempionātu orientēšanās sprintā 2020. gada 29. augustā 

Dzegužkalnā, Rīgā; 
g) Lauras Gailes dalību šaušanas sacensībās 2020. gadā; 
h) atcelto Pasaules Nedzirdīgo individuālo šaha čempionātu un ICCD 35. kongresu 2020. 

gada decembrī Tallinā, Igaunijā; 
4. 2021. gada LNSF kalendāra projekta apstiprināšana. 
5. LNSF 30 gadu jubilejas pasākuma organizēšana. 
6. Grozījumi 2020. gada Valsts budžeta dotācijās. 
7. Priekšlikums par LNSF izlases sportistu atlases sastāva kritēriju izstrādi.  
8. Ielūgumu izskatīšana: 

a) uz 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā 2022. gadā Montesilvano, 
Itālijā; 

b) uz 12. Eiropas Nedzirdīgo handbola čempionātu 2021. gada 8.-12. janvārī Umagā 
(Umag), Horvātijā; 
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c) uz 3. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu tenisā un 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu 
jauniešiem tenisā 2020. gada 24.-31. oktobrī Rodos, Grieķijā; 

d) uz 1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo individuālo šaha čempionātu ātrspēlēs tiešraidē 

š.g. 10.17. oktobrī; 
e) uz 3. Eiropas Nedzirdīgo individuālo šaha čempionātu un 25. Eiropas Nedzirdīgo 

atklāto klubu čempionātu 2021. gada 10.–13. jūnijā Amsterdamā, Nīderlandē; 
f) uz 12. Eiropas Nedzirdīgo basketbola čempionātu vīriešiem un 8. Eiropas 

Nedzirdīgo basketbola čempionātu sievietēm 2021. gada 20.-28. maijā Kaljāros 
(Kagliari), Itālijā; 

g) uz 8. Baltijas atklāto Nedzirdīgo boulinga turnīru “VILNIUS CUP” 2020. gada 

19.20. septembrī Viļņā, Lietuvā; 
h) uz 1. Baltijas atklāto Nedzirdīgo turnīru šautriņu mešanā 2020. gada 16.-18. 

oktobrī Viļņā, Lietuvā. 
9. Dažādi jautājumi un informācijas par: 

a) naudas balvām Rīgas sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā 2019. gadā; 
b) Dānijas priekšlikumu; 
c) Latvijas Peldēšanas federācijas aicinājumu; 
d) par Ministru Kabineta 2020. gada 28. jūlija sēdes lēmumu; 
e) par 24. Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajām spēlēm (24th Summer Deaflympics) 

Brazīlijā. 
 

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 2020. gada 4. septembra sēdes 

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

2.§ 
Iepriekšējo Valdes sēdes protokolu apstiprināšana 

 

I.Kraze ziņo, ka iepriekšējās Valdes sēdes protokols Nr. 7 no 2019. gada 30. decembra tika 
nosūtīts pa e-pastu visiem Valdes locekļiem iepazīstināšanai. Aicina Valdes locekļus balsot par 
protokolu apstiprināšanu. 
 

Nolemj:  
2.1. apstiprināt Valdes sēdes protokolu Nr. 7 no 2019. gada 30. decembra. 
(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 LNSF dalību 2. Patiess Sports konferencē tiešsaistē 2020. gada 5. jūnijā, Rīgā 
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I.Kraze informē, ka pēc Latvijas Antidopinga biroja aicinājuma, LNSF ņēma dalību 2. Patiess Sports 
konferencē tiešsaistē, kas norisinājās š.g. 5. jūnijā no plkst. 11:00 līdz plkst. 15:00 LNSF birojā. 
Konferencē tiešsaistē ar surdotulkojuma nodrošinājumu piedalījās I.Kraze, L.Kleina-Brūvere un 
M.Bruže. Aicinājums piedalīties konferences tiešsaistē tika no nosūtīts visiem sporta klubiem.  

Latvijas Antidopinga birojs šogad mainīja nosaukumu no antidopinga konferences uz 
Patiess Sports konferenci ar idejas turpinājumu – par pozitīvu skatījumu Latvijas sportā. 
Konferences mērķis ir vairot sabiedrības informētību un uzticību vērtībām, kuras gūstam un 
realizējam sportā. 
 2. Patiess Sports konference ļāva mums paskatīties uz dopinga problēmām caur citādāku 
un plašāku prizmu, ieklausīties jomas profesionāļos, kuri sniedza savu skatījumu gan par katru no 
antidopinga problēmas sastāvdaļām atsevišķi, gan kopumā par  to, kas palīdz sasniegt godīgus un 
patiesus rezultātus sportā. Bija iespējas dzirdēt praktiskus padomus. 
  

Nolemj: 
3.1. pieņemt I.Krazes ziņojumu zināšanai  

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

b) par LNSF dalību politiskās partijas “KPV LV” diskusijā 2020. gada 1. jūlijā, Rīgā 
 

I.Kraze informē, ka kopā ar pilnvaroto pārstāvi Māri Grēniņu LNSF vārdā piedalījās politiskās 
partijas “KPV LV” diskusiju sērijā, kas notika š.g. 1. jūlijā partijas “KPV.LV” telpās. Diskusijās 
piedalījās arī citu sporta federāciju pārstāvji. Diskusijā tika spriests par sporta nākotni un attīstību 
Latvijā. M.Grēniņš informēja par LNSF aktuālajām problēmām. Slēpošanas federācijas pārstāvis 
informēja, ka Latvijas slēpošanas federācijas birojs turpmāk darbu veiks mājas apstākļos, jo 
finansiālu grūtību dēļ nevar atļauties maksāt par biroja telpu uzturēšanu. Izskanējušās diskusijās 
citu sporta federāciju vadītāji pauda neapmierinātību par Valsts budžeta naudas iedalījumu 
sporta nozarei.  
 

Nolemj: 
3.2. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai  

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

Ierodas grāmatvede Liene Kleina-Brūvere. 
 

c) par LNSF balvas izcīņu mini golfā 2020. gada 15. augustā, Rīgā 
 

I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par LNSF balvas izcīņas norisi mini golfā š.g. 15. augustā, Rīgā. 
Pēc Covid-19 pandēmijas ierobežojumu atvieglošanas Latvijā tika atsāktas LNSF sacensības. Š.g. 
15. augustā “Play4score” laukumā Mežaparkā, Rīgā, norisinājās LNSF balvas izcīņa mini golfā. 
Sacensības tika organizētas jau trešo reizi, un šoreiz dalībnieku skaits bija pietiekams, lai tās 
notiktu. Diemžēl jauniešu konkurencē dalībnieku pietrūka. Katram dalībniekam bija jāizspēlē 2 
apļi. Dalībnieki tika sadalīti pāros (grupā) – katrā 2 spēlētāji. Individuālajā vērtējumā vīriešu 
konkurencē uzvarēja Konstantīns Žoids (RNŠDK “ŠaDa”) ar 99 punktiem, sieviešu konkurencē 
uzvarētājas titulu izcīnīja Lāsma Babiško (SK “Tālavas Nedzirdīgo sports”) ar 117 punktiem. 
 

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



4 
 

d) par Latvijas nedzirdīgo boulinga spēlētāju startu Latvijas 23. meistarsacīkstēs boulingā 

2020. gada 10.16. augustā, Rīgā 
 

I.Kraze informē par Nedzirdīgo boulinga spēlētāju startu Latvijas 23. meistarsacīkstēs boulingā, 
kas norisinājās š.g. 10.—16. augustā PEPSI boulinga centrā Uzvaras bulvārī 10, Rīgā. Lai labi 
sagatavotos startam 2021. gada Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionātā boulingā un 24. 
Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs, Latvijas 23. meistarsacīkstēm dalību pieteica arī mūsu 
boulinga spēlētāji: sieviešu konkurencē - Anita Valdmane un Nataliia Riznyk, vīriešu konkurencē - 
Vladimirs Lagunovs, Ģirts Gabrāns, Dainis Mauriņš, Guntars Beisons, Ainars Gilberts un Māris 
Dukurs.  

Dalībniekiem bija jāspēlē 2 maiņās 16 spēlēs, divas kārtas pa 8 spēlēm. Pēc 2 kvalifikācijas 
kārtām 16 labākie vīrieši un 8 labākās sievietes nodrošināja sev vietu sev ¼ finālā.  

Vīriešu konkurencē pēc kvalifikācijas 16 spēlēm: 
- Vladimirs Lagunovs - 11. vietā ar 2875 punktiem (vid. 179.69), 
- Māris Dukurs - 15. vietā ar 2817 punktiem (vid. 176.06), 
- Guntars Beisons - 23. vietā ar 2732 punktiem (vid. 170.75), 
- Dainis Mauriņš - 25. vietā ar 2696 punktiem (vid. 168.50), 
- Ainars Gilberts - 33. vietā ar 2561 punktiem (vid. 160.06), 
- Ģirts Gabrāns - 35. vietā ar 2374 punktiem (vid. 148.38). 

Sieviešu konkurencē pēc kvalifikācijas 16 spēlēm: 
- Anita Valdmane - 6. vietā ar 2613 punktiem (vid. 163.31) 
- Nataliia Riznyk - 10. vietā ar 2285 punktiem (vid. 142.81). 
Š.g. 15. augustā pusfinālā vīriešu konkurencē V. Lagunovs ieņēma 15. vietu ar 3552 

punktiem, M. Dukurs - 16.vietu ar 3486 punktiem, bet sieviešu konkurencē A. Valdmane izcīnīja 
8. vietu ar 3160 punktiem. Diemžēl viņiem nebija iespējas kvalificēties finālam.  

G. Beisons lūdz informēt Valdes locekļus par nepatīkamu starpgadījumu sakarā ar 
spēlētāja M. Dukura nekorekto uzvedību sacensību laikā.  

I. Kraze ir lietas kursā par šo gadījumu un ziņo, ka par nekorektu uzvedību ir notikušas 
pārrunas ar M. Dukuru. Diskusijās Valdes locekļi apsprieda M. Dukura uzvedību un attieksmi 
sacensību laikā. 

 

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

e) par Latvijas Nedzirdīgo čempionātu boulinga dubultspēlēs 2020. gada 22. augustā, Rīgā 
 

R. Ozols sniedz atskaites ziņojumu par Latvijas Nedzirdīgo čempionāta norisi boulinga 
dubultspēlēs. Latvijas Nedzirdīgo čempionāts boulinga dubultspēlēs COVID–19 pandēmijas dēļ 
tika atcelts uz 5 mēnešiem, un norisinājās š.g. 22. augustā boulinga centrā “Bowlero”. Dalībai 
sacensībās bija pieteikušies 11 vīriešu un 5 sieviešu pāri.  

Dubultspēļu sacensībās sieviešu konkurencē Ilona Ozola/Ilona Liniņa ar 1720 punktiem 
nodrošināja sev uzvarētāju titulu un kļuva par dubultspēļu čempionēm. Otro vietu ieguva Anita 
Valdmane/Nataliia Riznyk ar 1698 punktiem. Abas pāru komandas pārstāvēja SK “Nedzirdīgo 
Boulings”. Trešo reizi pēc kārtas bronzas medaļas izcīnīja Tālavas sieviešu duets Lāsma Babiško/ 
Inita Puhovska. 

Vīriešu konkurencē cīņā par pirmo vietu sacentās Vladimirs Lagunovs pārī ar Aleksandru 
Liniņu, gūstot 2132 punktus un ierindojoties pirmajā vietā. Ar 111 punktiem no viņiem atpalika 
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Ģirts Gabrāns/Dainis Mauriņš ar rezultātu – 2021 punkti, bet trešajā vietā ierindojās – Ainars 
Gilberts/Guntars Beisons. Visi pirmo trīs vietu ieguvēji ir no sporta kluba “Nedzirdīgo boulings”.  
 

Nolemj: 
3.5. pieņemt R. Ozola atskaites ziņojumu zināšanai. 
      (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

f) par Latvijas Nedzirdīgo čempionātu orientēšanās sprintā 2020. gada 29. augustā 
Dzegužkalnā, Rīgā 

 

R.Ozols sniedz atskaites ziņojumu par Latvijas Nedzirdīgo čempionāta norisi orientēšanas 
sprintā. Šā gada 29. augustā Lieldienu balvas izcīņas ietvaros aizvadīts 2020. gada Latvijas 
Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās sprintā Dzegužkalnā, Rīgā. 
Lieldienu balvas izcīņa orientēšanās sprintā parasti notika Otrajās Lieldienās, bet COVID-19 
pandēmijas dēļ šīs sacensības tika pārceltas uz 4 mēnešiem, un norisinājās augusta izskaņā. 
Dalību sacensībās pieteica 4 sievietes un 8 vīrieši. Dāmām bija jānoskrien 3 km distance ar 16 
KP, bet vīriem – 3.3 km distance ar 17 KP. Sacensību trase vijās pa parkiem, starp daudzdzīvokļu 
māju labirintiem, autogarāžām, cauri pagalmiem un pa ielām – līdz finiša taisnei Dzegužkalna 
parkā. 

Distances bija interesantas, kā vienmēr, taču netrūka vietu, kur pieļaut kļūdas. Sieviešu 
konkurencē visātrāk finišu sasniedza Agita Intsone ar rez. 23:03 (NIK “Zaļā Paparde”), otrajā 
vietā palika Iveta Kraze (RNŠDK “ŠaDa”) ar rez. 24:53, bet trešajā vietā – Natallia Riznyk (SK 
“Nedzirdīgo boulings”) ar rez. 36:25. 

Vīru skrējienā 3,3 km garo distanci visātrāk veica Raitis Ozols (NIK „Zaļā Paparde”), 
finišējot pēc 21 minūtēm 30 sekundēm. Otrajā vietā - Raitis Rūrāns (SK “Nedzirdīgo boulings”) 
ar rez. 22:57, ar 23 sekunžu starpību trešo vietu ieguva Kristofers Kraze no RNŠDK “ŠaDa” – 
23:20. 
 

Nolemj: 
3.6. pieņemt R. Ozola atskaites ziņojumu zināšanai 
      (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

g) par Lauras Gailes dalību šaušanas sacensībās 2020. gadā 
 

I.Kraze informē, ka š.g. 4.–5. jūlijā Tukumā un Dobelē notika 2020. gada Latvijas čempionāts 
ložu šaušanā, kurā dalību pieteica arī mūsu sportisti Laura Gaile un Māris Grēniņš. 
4. jūlijā Tukumā 10m šaušanā ar ložu pistoli individuālajā vērtējumā 30 dāmu konkurencē Laura 
veica 60 šāvienus, iegūstot 517 punktus, ierindojoties 23. vietā, bet Māris 27 vīriešu konkurencē 
ar 536 punktiem ierindojās 17. vietā.  
Jauktajā komandā pāris, kura sastāvā piedalījās Māris un Laura, veica 8 x 10 šāvienus (katrs pa 
4 x 10) 10 m attālumā, iegūstot 692 punktus, un ierindojoties 16. vietā. 
5. jūlijā Dobelē 25m šaušanā ar ložu pistoli Laura pirmajās precizitātes posmos 3 sērijās x 10 
šāvienos uzrādīja rezultātu – 73, 77, 77, pēc tam otrajā posmā 3 sērijās x 10 šāvienos – 85, 78, 
40. Ar 430 punktiem Laura ieņēma 19. vietu. 
Laura arī piedalījās Latvijas 2020. gada 2. posma kausa izcīņā atklātajā ložu šaušanā ar 
pneimatiskajiem ieročiem cilvēkiem ar invaliditāti, kas norisinājās 2020. gada 1. jūlijā. Šajās 
sacensībās viņa pēc 60 šāvieniem ar 530 punktiem ieguva godpilno 1. vietu. 
 

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

h) par atcelto Pasaules Nedzirdīgo individuālo šaha čempionātu un ICCD 35. kongresu Tallinā, 
Igaunijā 2020. gada decembrī; 

 

I.Kraze informē, ka Igaunijas Nedzirdīgo sporta savienībai sadarbībā ar Starptautisko Nedzirdīgo 
šaha komiteju (turpmāk – ICCD) bija iespēja organizēt 17. Pasaules Nedzirdīgo šaha čempionātu 
šā gada novembra/decembra mēnesī Tallinā, Igaunijā, bet diemžēl, ņemot vērā sākušos COVID-
19 koronavīrusa pandēmijas otro vilni, ICCD Valde nolēma atcelt 17. Pasaules individuālo 
nedzirdīgo šaha čempionātu un ICCD 35. kongresu. 
 

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

4.§ 
Par 2021. gada LNSF kalendāra projekta apstiprināšanu 

 
I.Kraze iepazīstina Valdes locekļus ar 2021. gada LNSF kalendāra projektu un aicina iesniegt 
priekšlikumus kalendāram.  
G.Beisons informē, ka Valmieras sports klubs “Tālavas Nedzirdīgo sports” vairākus gadus 
organizē boccia sacensības, kurās vairākums dalībnieku ir no Rīgas. Lai veicinātu sporta veida 
attīstību Latvijā, rekomendē 2021. gada LNSF kalendāra plānā iekļaut sacensības “LNSF balvas 
izcīņa boccia”, kuras iespējams organizēt boccia laukumā Lucavsalā, Rīgā.  
 
Nolemj: 
4.1. apstiprināt LNSF 2021. gada plānu ar 17 vietējiem sporta pasākumiem, iekļaujot LNSF 
balvas izcīņu boccia;  
4.2. pieņemt informāciju zināšanai par iespējamo Latvijas dalību 2021. gada starptautiskajos 
pasākumos. 
        (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

5. § 
Par LNSF 30 gadu jubilejas pasākuma organizēšanu 

 

I.Kraze atgādina, ka iepriekšējā Valdes sēdes laikā tika apspriests jautājums par LNSF 30 gadu 
jubilejas pasākuma organizēšanu, kurā vadītājas pienākumus piekrita uzņemties Maira Bruže. 
Diemžēl viņa atteicās.  
Aicina Valdes locekļus padomāt par jubilejas pasākuma norises vietu.  
Diskusijās Valdes locekļi apsprieda jautājumu par svinību vietas izvēli.  
 

6. § 
Grozījumi 2020. gada Valsts budžeta dotācijās 

 

I.Kraze informē un aicina Valdes locekļus grozīt tāmi, izejot no Valsts budžeta piešķirtajām 
dotācijām. Tas saistīts ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli saistībā ar korona vīrusa COVID-19 
infekcijas izplatības riskiem: 

 atcelts Pasaules Nedzirdīgo individuālais šaha čempionāts, kas tika plānots 2020. gada 
5.–15. jūnijā Tallinā, Igaunijā;  
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 2020. gada Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo boulinga čempionāts Somijā pārcelts uz 2021. 
gadu; 

 atcelts 5. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāts jauniešiem U18, U20 Slovākijā; 

 4. Baltijas Nedzirdīgo čempionāts vieglatlētikā Igaunijā pārcelts uz 2021. gadu; 

 atcelts Pasaules Nedzirdīgo čempionāts peldēšanā 25m īsajā baseinā; 

 atcelts 4. Pasaules Nedzirdīgo čempionāts vieglatlētikā; 

 20. Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas kongress pārcelts uz 2021. gadu; 

 Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo šaha čempionāts pārcelts uz 2021. gadu. 
 

Ierosina izmainīt Valsts budžeta tāmes pozīciju Latvijas Paralimpiskās komitejas atskaitē:  

 neizlietoto finansējumu 2705 EUR izlietot dalības nodrošināšanai Ziemeļu–Baltijas 
Nedzirdīgo boulinga čempionātam 2021. gadā; 

 neizlietoto finansējumu 516 EUR izlietot organizēšanas pakalpojumu nodrošināšanai 
Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo šaha čempionātam 2021. gadā; 

 atlikušo un neizmantoto finansējumu 4084 EUR izlietot dalības nodrošināšanai 24. 
Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs (24th Summer Deaflympics)  Kasjaša du Sulā un 
treniņnometnēm 2021. gadā. 

 

Nolemj: 
6.1. apstiprināt tāmes grozījumu no Valsts budžeta un ziedojuma “Latvijas Valsts meži” 
piešķirtajiem līdzekļiem. Atlikušo un neizmantoto finansējumu izlietot inventāra iegādei un 
dalības nodrošināšanai 24. Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs (24th Summer 
Deaflympics)  Kašjasadu Sulā un treniņnometnēm 2021. gadā, vitamīnu iegādei sportistiem, un 
iegādāties biroja tehniku un datortehniku darba vajadzībām 
       (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

I.Kraze aicina Valdes locekļus grozīt tāmi no Naudas balvas piešķirtajiem līdzekļiem, ņemot vērā 
Starptautiskās Nedzirdīgo sporta komitejas un arī sacensību organizatoru paziņojumu, kurā tiek 
ziņots, ka valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ saistībā ar korona vīrusa COVID-19 infekcijas 
izplatības riskiem, tiek atcelti vai pārcelti sekojoši sporta pasākumi: 

- pārcelta 50. Baltijas valstu nedzirdīgo skolēnu spartakiāde, kas tika plānota 2020. 
gada 27.-29. martā, Lietuvā; 

- atcelts 2020. gada Pasaules Nedzirdīgo individuālais šaha čempionāts Tallinā, 
Igaunijā; 

- pārceltas 2020. gada starptautiskās peldēšanas sacensības Polijā uz 2021. gadu; 
- pārcelts 4. Baltijas Nedzirdīgo čempionāts vieglatlētikā uz 2021. gadu; 
- atcelts Pasaules Nedzirdīgo čempionāts peldēšanā 25m īsajā baseinā 2020. gadā. 

Ierosina izmainīt Naudas balvas (sadarbības līgums Nr. 2-2e/19/718 no 2019. gada 17. 
decembra) tāmes pozīciju:  

- neizlietoto finansējumu 3800 EUR izlietot dalības nodrošināšanai starptautiskās 
peldēšanas sacensībās Polijā 2021. gadā; 

- neizlietoto finansējumu 1080 EUR izlietot dalības nodrošināšanai 50. Baltijas 
valstu nedzirdīgo skolēnu spartakiādē 2021. gadā; 

- atlikušo un neizmantoto finansējumu 5644 EUR izlietot treniņnometnēm un 
treniņu nodrošinājumam 2021. gadā, lai veicinātu nedzirdīgo sporta attīstību un 
jauno sportistu sagatavošanu. 

 

Nolemj: 
6.2. apstiprināt tāmes grozījumu no Naudas balvas piešķirtajiem līdzekļiem.  
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- neizlietoto finansējumu 3800 EUR izlietot dalības nodrošināšanai 
starptautiskajām peldēšanas sacensībām Polijā 2021. gadā; 

- neizlietoto finansējumu 1080 EUR izlietot dalības nodrošināšanai 50. Baltijas 
valstu nedzirdīgo skolēnu spartakiādei 2021. gadā;  

- atlikušo un neizmantoto finansējumu 5644 EUR izlietot treniņnometnēm un 
treniņu nodrošinājumam 2021. gadā, lai veicinātu nedzirdīgo sporta attīstību un 
jauno sportistu sagatavošanu 

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

7.§ 
Priekšlikums par LNSF izlases sportistu atlases sastāva kritēriju izstrādi 

 

I.Kraze iepazīstina Valdes locekļus ar Latvijas Olimpiskās vienības noteikumiem par sportistu 
individuālajos sporta veidos olimpiskajās disciplīnās pieteikšanu un iekļaušanu Latvijas 
Olimpiskajos sastāvos, darba finansējumu un piemaksu aprēķināšanu sportistiem. Aicina Valdes 
locekļus padomāt par LNSF sportistu atlases sastāva kritēriju izstrādi.  
 

Nolemj: 
7.1. uzdot I.Krazei izstrādāt LNSF izlases sportistu atlases sastāva kritērijus.  
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

Sēdes pārtraukums plkst. 19:25 – 19:50. 
 

8.§ 
Ielūgumu izskatīšana 

 

I.Kraze aicina Valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus. 
 

a) uz 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā 2022. gadā Montesilvano, Itālijā 
 

Nolemj: 
8.1.nepieteikt Latvijas dalību 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam telpu futbolā 2022. gadā 
Montesilvano, Itālijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 

b) uz 12. Eiropas Nedzirdīgo handbola čempionātu 2021. gada 8.–12. janvārī Umagā (Umag), 
Horvātijā 

 

Nolemj: 

8.2. nepieteikt Latvijas dalību 12. Eiropas Nedzirdīgo handbola čempionātam 2021. gada 8.12. 
janvārī Umagā (Umag), Horvātijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 

c)  uz 3. Eiropas Nedzirdīgo tenisa čempionātu un 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu 

jauniešiem 2020. gada 24.31. oktobrī Rodos, Grieķijā 
 

Nolemj: 
8.3. nepieteikt Latvijas dalību 3. Eiropas Nedzirdīgo tenisa čempionātam un 2. Eiropas 

Nedzirdīgo čempionātam jauniešiem 2020. gada 24.31. oktobrī Rodos, Grieķijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
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d) uz 1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo individuālo šaha čempionātu ātrspēlēs tiešsaistē 2020. gada 
10.–17. oktobrī 

 

G. Vazdiķe rekomendē pieteikt Latvijas dalību 1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo individuālajā šaha 
čempionātā ātrspēlēs tiešraidē ar sekojošiem spēlētājiem: sieviešu konkurencē – Margaritu 
Parhomenko, vīriešu konkurencē - Aivaru Priedīti un Artūru Beitiku. Turnīrs sievietēm notiks š.g. 
10. oktobrī, bet vīriešiem – 17. oktobrī. 
 

Nolemj: 
8.4. apstiprināt Latvijas dalību ar sekojošiem sportistiem: M. Parhomenko, A. Priedīti un 
A.Beitiku startam 1. ICCD Pasaules individuālajam šaha čempionātam ātrspēlēs tiešraidē  
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 
e) uz 3. Eiropas Nedzirdīgo individuālo šaha čempionātu un 25. Eiropas Nedzirdīgo atklāto klubu 

čempionātu 2021. gada 10. 13. jūnijā Amsterdamā, Holandē  
 

G. Vazdiķe lūdz atlikt ielūguma izskatīšanu uz kādu no nākamajām Valdes sēdēm. 
 

Nolemj: 
8.5. atlikt ielūgumu izskatīšanu  
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

f) uz 12. Eiropas Nedzirdīgo basketbola čempionātu vīriešiem un 8. Eiropas Nedzirdīgo basketbola 

čempionātu sievietēm 2021. gada 20.28. maijā Kaljāros (Kagliari), Itālijā 
 

Nolemj: 
8.6. nepieteikt Latvijas dalību 12. Eiropas Nedzirdīgo basketbola čempionātam vīriešiem un 8. 

Eiropas Nedzirdīgo basketbola čempionātam sievietēm 2021. gada 20.28.maijā Kaljāros 
(Kagliari), Itālijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

g) uz 8. Baltijas atklāto Nedzirdīgo boulinga turnīru ‘’VILNIUS CUP’’ 2020. gada 19.-20. septembrī 
Viļņā, Lietuvā 

 

G.Beisons nosauc septiņus boulinga spēlētājus: Ilonu Ozolu, Vladimiru Lagunovu, Ģirtu Gabrānu, 
Daini Mauriņu, Ainaru Gilbertu, Pāvelu Isatu, Guntaru Beisonu, un rekomendē apstiprināt viņus 
dalībai 8. Baltijas atklātajā Nedzirdīgo boulinga turnīrā “VILNIUS CUP 2020”.  
Dara zināmu Valdes locekļiem, ka tiks sekots informācijai Slimību profilakses un kontroles centra 
mājaslapā, un, ja Lietuvā COVID–19 izplatības risks turpinās pieaugt, un, ja SPKC iekļaus Lietuvu 
sarkanā sarakstā, Latvijas sportisti turnīrā nepiedalīsies.  
 

Nolemj: 
8.7. apstiprināt Latvijas dalību startam 8. Baltijas atklātajā Nedzirdīgo boulinga turnīrā Viļņā, 
Lietuvā ar sekojošiem sportistiem:  

1. Ilonu Ozolu 
2. Vladimiru Lagunovu 
3. Ģirtu Gabrānu 
4. Daini Mauriņu 
5. Ainaru Gilbertu 
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6. Pāvelu Isatu 
7. Guntaru Beisonu 

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

h) uz 1. Baltijas atklāto Nedzirdīgo turnīru šautriņu mešanā 2020. gada 16.18. oktobrī Viļņā, 
Lietuvā 

 

Nolemj: 
8.8. pārsūtīt ielūgumu sporta klubiem 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 

9.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas 

 

a) par naudas balvām Rīgas sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā 2019. gadā 
 
I.Kraze informē, ka š.g. 14. augustā notika svinīgs pasākums Rīgas sportistiem un treneriem, 
kurā tiem pasniedza pašvaldības naudas balvas par  izciliem sasniegumiem sportā 2019. gadā. 
Naudas balvas saņēma arī mūsu nedzirdīgie sportisti, viņu treneri un apkalpojošie personāli: 

- Māris Grēniņš, trenere Mārīte Lūse un apkalpojošais personāls L.Kleina-Brūvere; 
- Zane Embrekte, trenere Gaļina Broka un apkalpojošais personāls Iveta Kraze.  

Balvas piešķir, lai izteiktu atzinību un apbalvotu labākos galvaspilsētas sportistus, kā arī lai 
veicinātu izcilu Rīgas sportistu atpazīstamību sabiedrībā. 
 

b) par Dānijas priekšlikumu 
 

I.Kraze informē, ka LNSF biroja e-pastā ir saņemts priekšlikums no Dānijas Nedzirdīgo sporta 
federācijas, kam bija ideja organizēt e-sporta turnīru FIFA 20 datorspēles š.g. maijā. Par šo 
turnīru spēlētājiem bija liela interese, piedalījās ap 32 dalībniekiem. Diemžēl COVID-19 
pandēmijas dēļ sportistiem nebija iespēja klātienē piedalīties sacensībās.  
Dānijas Nedzirdīgo sporta federācija izsaka priekšlikumu organizēt neoficiālu e-sporta turnīru 
FIFA 20 datorspēles starp Ziemeļu un Baltijas valstu nedzirdīgiem sportistiem 2021. gada 
sākumā.  
Debatēs Valdes locekļi apmainās ar viedokļiem un neatbalsta Dānijas priekšlikumu, jo e-sports 
nav ierindojams sporta (fiziskas kustības) kategorijā. E-sports nav savienojams ar sportu tā 
tiešajā izpausmē. 
 

Nolemj: 
9.1. neatbalstīt Dānijas Nedzirdīgo sporta federācijas ideju 
(atklāti balsojot par - 3, pret – 1). 
 

c) par Latvijas Peldēšanas federācijas aicinājumu  
 

I.Kraze informē, ka LNSF e-pastā ir saņemts Latvijas peldēšanas federācijas aicinājums par 
kolektīvu pieteikšanos dalībai līdzfinansētam pirmās palīdzības un drošības uz ūdens apmācības 
kursam, lai veicinātu sabiedrības zināšanas par drošību uz ūdens un rīcības mehānismiem, 
saskaroties ar dzīvībai bīstamām situācijām uz ūdens, kā arī apgūt prasmes sniegt pirmo 
palīdzību šādos gadījumos. 
Valdes locekļi rekomendē Mairu Bruži un Zani Embrekti pieteikties apmācības kursiem.  
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Nolemj: 
9.2. nosūtīt LPF aicinājumu M. Bružei un Z. Embrektei  
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

d) par Ministru Kabineta 2020. gada 28. jūlija sēdes lēmumu 
 

I. Kraze informē, ka ir saņemts Ministru Kabineta 2020. gada 28. jūlija sēdes lēmums - atbalstīt 
tiesvedības neturpināšanu administratīvajā lietā Nr.A420419514, ņemot vērā ziņojumā par 
kasācijas sūdzības iesniegšanas izvērtējumu administratīvajā lietā norādītos apsvērumus, kurā 
LNSF iesniedz prasību pret Izglītības un zinātnes ministriju par nevienlīdzību naudas balvas 
sadalījumā.  
Ņemot vērā Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, valdība piešķīrusi Izglītības un zinātnes 
ministrijai 57 067 EUR, lai var izmaksāt naudas balvas par izcīnīto vietu 2013. gada Vasaras 
Nedzirdīgo Olimpiādē M. Grēniņam, trenerei M. Lūsei un apkalpojošam personālam V. 
Strazdiņam. 

 

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

e) par 24. Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajām spēlēm Brazīlijā 
 

I.Kraze iepazīstina Valdes locekļus ar informāciju par 24. Vasaras Nedzirdīgo olimpisko spēļu 
organizēšanas jautājumiem. Sīkāka informācija par 24. Vasaras Nedzirdīgo olimpiskā spēlēm ir 
atrodama www.deaflympics2021.com mājaslapā.  
 
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 3. sēdi beidz 2020. gada 4. septembrī, plkst. 21:15. 

 

Sēdes vadītājs - 

LNSF prezidente ________________________ I. KRAZE 

 

Protokoliste –  

LNSF viceprezidente ________________________ G. VAZDIĶE 

http://www.deaflympics2021.com/

