
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes  

Sēdes protokols Nr. 1/2021 (21) 
 

Sēdes norise: 2021. gada 29. janvārī plkst. 16:35 

Skype tiešsaistes platformā 
 

Sēdi vada Iveta Kraze - prezidente 
 

Sēdē piedalās: 

Iveta Kraze - prezidente 

Gunta Vazdiķe - viceprezidente 

Raitis Ozols - valdes loceklis 

Guntars Beisons - valdes loceklis 
 

Sēdē pieaicinātās: 

Liene KleinaBrūvere - grāmatvede 

Zane Embrekte - lietvede 
 

Sēdi protokolē: 
Gunta Vazdiķe - viceprezidente 
  

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Iepriekšējo Valdes sēdes protokolu apstiprināšana. 
3. Par LNSF biedru maksu 2020. -2021. gadam. 
4. Atskaites ziņojums par: 

a) LNSF dalību tiešsaistes konferencē ”Fiziskās aktivitātes kā veselības pamats” 2020. 
gada 29. decembrī; 

b) par LNSF dalību tiešsaistes diskusijā par Sporta politikas pamatnostādnēm 2020. 
gada 30. decembrī; 

c) par LNSF mājaslapu. 
5. Par LNSF izlases sportistu atlases noteikumiem. 
6. Gatavošanās LNSF 13. kongresam 2021. gadā, priekšlikumi LNSF statūtiem.  
7. Ielūgumu izskatīšana: 

a) uz 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā 2022. gada novembrī 
Montesilvano, Itālijā. Galīgā pieteikuma termiņš līdz 2021. gada 4. aprīlim; 

b) uz 14. Eiropas Nedzirdīgo tenisa čempionātu un 2. Eiropas Nedzirdīgo tenisa 
čempionātu jauniešiem 2021. gada maijā (pieteikuma termiņš līdz 25.11.2020); 

c) uz 9. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu riteņbraukšanā 2021. gada 23.-28. martā 
Alanjā, Turcijā (galīgā pieteikuma termiņš līdz 2021. gada 23. decembrim); 

d) uz 3. ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātu 2021. gada 18.-22. oktobrī 
Amsterdamā, Holandē (pirmais pieteikuma termiņš līdz 30.04.2021) 
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8. Dažādi jautājumi un informācijas: 
a) par LNSF sacensībām zemledus makšķerēšanā š.g. februāra mēnesī; 
b) par Eetu-Keski Levijoki aiziešanu no Somijas Nedzirdīgo sporta federācijas 

ģenerāldirektora amata; 
c) par Zigismundu Žohovski. 

 

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 2021. gada 29. janvāra 

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

2.§ 
Iepriekšējo Valdes sēdes protokolu apstiprināšana 

 

I.Kraze ziņo, ka iepriekšējais Valdes sēdes protokols Nr. 3 no 04.09.2020 tika nosūtīts 
elektroniski pa pastu visiem Valdes locekļiem. Aicina Valdes locekļus balsot par protokola 
apstiprināšanai. 
 

Nolemj: 
2.1. apstiprināt Valdes sēdes protokolu Nr. 3 no 2020. gada 4. septembra 
       (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

3.§ 
Par LNSF biedru maksu 2020.2021.gadam  

 

I.Kraze atgādina Valdes locekļiem, ka 2017. gada 15. decembra pirmajā Valdes sēdē tika 
apstiprināta LNSF gada biedru maksa sporta klubiem 30.00 EUR gadā laika posmā no 
2018. gada līdz 2019. gadam. Par laika posmu no 2020. gada līdz 2021. gadam biedru 
maksa vēl nav apstiprināta. Aicina valdes locekļus padomāt un izvērtēt šo jautājumu. 
Rekomendē saglabāt biedra maksu līdz 2021. gadam.  
 

Nolemj: 
3.1. saglabāt LNSF biedru maksu sporta klubiem 30.00 EUR gadā līdz 2021. gadam 
       (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

4.§ 
Atskaites ziņojums  

 

I.Kraze aicina Valdes locekļus sava sporta veida atbildības jomā atskaitīties par sacensību 
norisi: 
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a) par LNSF dalību tiešsaistes konferencē “Fiziskās aktivitātes kā veselības pamats” 
2020. gada 29. decembrī 

 

I.Kraze informē, ka LNSF uzdevumā prezidente I. Kraze, lietvede Z. Embrekte un 
darbiniece L. Kleina-Brūvere 2020. gada 29. decembrī ņēma dalību tiešsaistes 
konferencē ”Fiziskās aktivitātes kā veselības pamats”.  
Konferencē tika uzklausīti zinošu sporta un medicīnas jomas speciālistu padomi 
attiecībā uz fiziskajām aktivitātēm un veselīga dzīvesveida paradumiem: kāpēc vajag 
sportot, kā var sportot mājās un ārā. Tiešsaistē pieredzējuši treneri nodemonstrēja 
vienkāršus vingrinājumus, kurus var patstāvīgi izpildīt jebkurš. 
Konference pavēra labu iespēju uzklausīt vērtīgus pieredzējušo treneru padomus. 
I.Kraze rekomendē valdes locekļiem turpmāk aktīvi ņemt dalību šāda veida konferencēs. 
 

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

b) par LNSF dalību tiešsaistes diskusijā par Sporta politikas pamatnostādnēm 2020. 
gada 30. decembrī 

 

I.Kraze informē, ka LNSF uzdevumā M.Grēniņš tika pilnvarots piedalīties LSFP 
organizētajā tiešsaistes diskusijā par IZM sagatavoto Sporta politikas pamatnostādņu 
projektu 2021.-2027. gadam, kas norisinājās 2020. gada 30. decembrī. Šis dokuments 
noteiks mērķus, rīcības virzienus un uzdevumus Latvijas sportā turpmākajos septiņos 
gados. 

LNSF noteiktajā termiņā iesniegusi papildinājumus un priekšlikumus attiecībā uz 
nedzirdīgo sportu gan Latvijas Paralimpiskajai komitejai, gan Izglītības un zinātnes 
ministrijai.  
 

Nolemj : 

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

c)  par LNSF mājaslapu 
 

I.Kraze informē, ka LNSF mājaslapā ir veikti jauni uzlabojumi un papildinājumi. Aicina 
Valdes locekļus padomāt, kādas sadaļas būtu nepieciešamas papildināt LNSF mājaslapā.  
 

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

 

5.§ 
Par LNSF izlases sportistu atlases noteikumiem 

 

I.Kraze sniedz informāciju Valdes locekļiem, ka, pamatojoties uz Jaunatnes likumiem, kas 
stājās spēkā no 2009. gada 1. janvāra, Latvijā jaunieši ir personas vecumā no 13 līdz 25 
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gadiem. LNSF izlases sportistu atlases noteikumos ir noteikts jauniešu-sportistu vecums 
līdz 21. gadam. Ņemot vērā Latvijas sporta politiku, kurā pēdējos gados liels uzsvars ir likts 
uz jauniešiem, I. Kraze aicina padomāt par LNSF iespēju atbalstīt jauniešus ne tikai vecumā 
līdz 21 gadam, bet līdz 25 gadiem.  
Valdes locekļi iesaistījās diskusijās jautājumā par jauniešu-sportistu vecumu attiecībā uz 
LNSF izlases sportistu atlases noteikumiem.  
 

Nolemj: 
5.1. grozīt Latvijas Nedzirdīgo izlases sportistu atlases noteikumus; 
5.2. apstiprināt jauniešu-sportistu vecumu līdz 25 gadiem 
      (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 
6.§ 

Gatavošanās LNSF 13. kongresam 2021. gadā, priekšlikumi LNSF statūtiem 
 

I.Kraze informē, ka š.g. novembrī Valdes locekļiem ir beidzies pilnvaru termiņš. Drīzumā 
beigsies Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas četru gadu darba cikls un jāorganizē LNSF 
13. kongress. Vai no LNSF puses ir priekšlikumi papildināt vai grozīt LNSF Statūtus? 
Nepieciešams informēt un aicināt LNSF biedrus - sporta klubus izteikt priekšlikumus 
LNSF statūtiem. LNSF statūti ir publicēti LNSF mājaslapā un pieejami visiem.  
I. Kraze aicina arī izvērtēt un sniegt priekšlikumus LNSF darbības programmai 2021.-
2025. gadam, izvirzīt kandidatūras prezidenta, Valdes un revīzijas komisijas amatiem 
nākamajam periodam no 2021.-2025. gadam. 
 

Nolemj: 
6.1. nozīmēt LNSF 13. kongresu š.g. 13. novembrī; 
6.2. LNSF sporta klubiem līdz 2021. gada 1. oktobrim 

 iesniegt priekšlikumus, labojumus vai papildinājumus LNSF statūtiem; 

 izteikt priekšlikumus LNSF darbības programmai periodā no 2021.–2025. gadam;  

 izvirzīt kandidātus uz LNSF prezidenta, Valdes un revīzijas komisijas amatiem 
periodā no 2021.–2025. gadam. 

6.3. izvirzīt 3 delegātus no katra kluba deleģēšanai LNSF 13.kongresā 

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

7.§ 
Ielūgums izskatīšana 

 

I.Kraze aicina Valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus: 
 

a) uz 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā 2022. gada novembrī Montesilvano, 
Itālijā (galīgā pieteikuma termiņš līdz 2021. gada 4. aprīlim) 

 

Nolemj: 
7.1. nepieteikt Latvijas dalību 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam telpu futbolā 2022. 
gada novembrī Montesilvano, Itālijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
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b) uz 14. Eiropas Nedzirdīgo tenisa čempionātu un 2. Eiropas Nedzirdīgo tenisa čempionātu 
jauniešiem 2021. gada maijā 
 

Nolemj: 
7.2. nepieteikt Latvijas dalību 14. Eiropas Nedzirdīgo tenisa čempionātam un 2. Eiropas 
Nedzirdīgo tenisa čempionātam jauniešiem 2021. gada maijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 
c) uz 9. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu riteņbraukšanā 2021. gada 23.-28. martā Alanjā, 
Turcijā 
 

Nolemj: 
7.3. nepieteikt Latvijas dalību 9. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam riteņbraukšanā 2021. 
gada 23.-28. martā Alanjā, Turcijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

Valdes loceklis R. Ozols izgāja no Skype tiešraides platformas. 
 

d) uz 3. ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātu 2021. gada 18.-22. oktobrī Amsterdamā, 
Holandē 
 

Nolemj: 
7.4. pieteikt Latvijas dalību ar 2 šahistēm sieviešu konkurencē pēc pirmā pieteikuma 
3.ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātam 2021. gada 18.-22. oktobrī Amsterdamā, 
Holandē 
(atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

8.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas 

 

a) par LNSF sacensībām zemledus makšķerēšanā 
 

I.Kraze informē, lai varētu laicīgi sagatavoties LNSF balvas izcīņai sacensībām zemledus 
makšķerēšanā, kas paredzētas š.g. 6. februārī Gulbenes novadā, Stāmerienas pagastā, 
Stāmerienas ezerā, tika zvanīts Stāmerienas pagasta pašvaldībai par iespēju organizēt 
LNSF sacensības zemledus makšķerēšanā š.g. 6. februārī, ja tiks atcelti Latvijas ārkārtas 
situācijas stingrie ierobežojumi. Diemžēl pēc sniegtās pašvaldības informācijas 
Stāmerienas ezers būs aizņemts visu februāra mēnesi.  
 

b) par Eetu-KeskiLevijoki aiziešanu no Somijas Nedzirdīgo sporta federācijas 
ģenerāldirektora amata 

 
I.Kraze sniedz ziņojumu, ka pašreizējais Somijas Nedzirdīgo sporta federācijas 
ģenerālsekretāram Eetu-Keski Levijoki š.g. 31. janvārī beidzas ģenerālsekretāra pilnvaras.  
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c) par Zigismundu Žohovski 
 
I.Kraze paziņo, ka š.g. 20. janvārī mūžības ceļā devies bijušais aktīvais sportists Zigismunds 
Žohovskis ( 12.02.1939-20.01.2021). 
1961. gadā Helsinkos (Somijā) Vispasaules Nedzirdīgo sporta spēlēs, startējot zem 
Padomju Savienības karoga, Zigismunds Žohovskis kārtslēkšanā izcīnīja zelta medaļu, 
sasniedzot augstumu 3.85m. 
Valdes locekļi ar klusuma brīdi godināja Z.Žohovski. 
 
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 1. sēdi beidz 2021. gada 29. janvārī, plkst. 18:30. 
 
 
Sēdes vadītājs - 
LNSF prezidente   I. KRAZE 
 
Protokoliste –  
LNSF viceprezidente   G. VAZDIĶE 
 


