
Biedrības “Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes  

Sēdes protokols Nr. 2 /2021 (22) 

 

Sēdes norise: 2021. gada 19. februārī plkst. 16:05 

Skype tiešsaistes platformā 

 

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 

 

Sēdi protokolē: 
Gunta Vazdiķe - viceprezidente 

  

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Iepriekšējo Valdes sēdes protokolu apstiprināšana. 
3. Par 2021. gada LNSF kalendāra plāna apkopošanu. 
4. Ielūgumu izskatīšana: 

a) uz Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo boulinga čempionātu 2021. gada 8.-12. jūnijā 
Somijas pilsētā Vantā (Vantaa). Pirmais pieteikuma termiņš līdz 26.02.2021; 

b) uz 1. Eiropas Nedzirdīgo dubultspēļu kērlinga čempionātu 2021. gada 18.- 21. 
novembrī Lodzā, Polijā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 17.04.2021; 

c) uz 3. Eiropas Nedzirdīgo kērlinga čempionātu 2021. gada 22.- 27. novembrī 
Lodzā, Polijā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 17.04.2021 

5. Dažādi jautājumi un informācijas: 
a) par 24. Vasaras Nedzirdīgo olimpisko spēļu (24th Summer Deaflympics) 

pārcelšanu uz 2022. gada 1.-15. maiju Brazīlijas pilsētā Kašjasa Du Sulā (Caxias 
du Sol); 

b) vakcinēšanās jautājumi; 
c) aicinājums piedalīties LPK izpildkomitejas un Valdes sanāksmē 2021. gada 1. 

martā. 

 

1.§ 
Darba kārtības apstiprināšana 
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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 19. februāra 

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

2.§ 
Iepriekšējo Valdes sēdes protokolu apstiprināšana. 

 

I.Kraze atgādina Valdes locekļiem, ka iepriekšējais Valdes sēdes protokols Nr. 4 no 2020. 
gada 16. oktobra tika nosūtīts elektroniski pa pastu Valdes locekļiem.  Aicina Valdes 
locekļus uz balsošanu par protokolu apstiprināšanu. 
 

Nolemj: 
2.1. apstiprināt LNSF Valdes sēdes protokolu Nr. 4 no 2020. gada 16. oktobra 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 
 

3.§ 
Par 2021. gada LNSF kalendāra plāna apkopošanu 

 

I.Kraze ziņo, ka valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā vairāki LNSF 2021. gada sporta 
sacensību un balvu izcīņas pasākumi ir atcelti. Pēc Latvijas Paralimpiskās komitejas (turpmāk 
tekstā - LPK) pieprasījuma nepieciešams norādīt konkrētus sacensību datumus. Aicina Valdes 
locekļus padomāt un nozīmēt 2021. gada sacensību datumus. Valdes locekļi diskutē par 
sacensību nozīmīgumu un vienojas par sacensību laika nozīmēšanu.  
 

Nolemj: 
3.1. atcelt 2021. gada LNSF balvas izcīņu zemūdens makšķerēšanā un 2021. gada Latvijas 
Nedzirdīgo čempionātu basketbolā vīriešiem; 
3.2. apstiprināt LNSF pasākumu plānu 2021. gadam ar izmaiņām 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0) 

 
4.§ 

Ielūgumu izskatīšana: 
 

I.Kraze aicina Valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus. 
 

a) uz Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo boulinga čempionātu 2021. gada 8.-12. jūnijā Somijas pilsētā 
Vantā (Vantaa). Pirmais pieteikuma termiņš līdz 26.02.2021. 
 
I.Kraze informē, ka LNSF e-pastā ir saņemts uzaicinājums no organizatora – Somijas 
Nedzirdīgo sporta organizācijas, Latvijas sportistiem piedalīties 2021. gada Ziemeļu-Baltijas 
Nedzirdīgo boulinga čempionātā.  
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G. Beisons iesaka pieteikt Latvijas dalību 6. vīriešu un 4. sieviešu sastāvā. Lūdz Valdes 
locekļus atlikt boulinga spēlētāju vārdisko sastāva nosaukšanu uz kādu no nākamajām Valdes 
sēdēm.  
 

Nolemj: 
4.1. pirmajā pieteikumā pieteikt Latvijas dalību 6. vīriešu un 4. sieviešu sastāvā Ziemeļu - 
Baltijas Nedzirdīgo boulinga čempionātam 2021. gada 8.-12. jūnijā Vantaa, Somijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 

b) uz 1. Eiropas Nedzirdīgo dubultspēļu kērlinga čempionātu 2021. gada 18.-21. Novembrī 
Lodzā, Polijā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 2021. gada 17. aprīlim.  
 

Nolemj: 
4.2. nepieteikt Latvijas dalību 1. Eiropas Nedzirdīgo dubultspēļu kērlinga čempionātam 2021. 
gada 18.-21. novembrī Lodzā, Polijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 

c) uz 3.Eiropas Nedzirdīgo kērlinga čempionātu vīriešiem un sievietēm 2021. gada 22.-27. 
novembrī Lodzā, Polijā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 2021. gada 17. aprīlim. 
 

Nolemj: 
4.3. nepieteikt Latvijas dalību 3. Eiropas Nedzirdīgo kērlinga čempionātam vīriešiem un 
sievietēm 2021. gada 18.-21. novembrī Lodzā, Polijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

5.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas 

 
a) par 24. Vasaras Nedzirdīgo olimpisko spēļu (24th Summer Deaflympics) pārcelšanu uz 

2022. gada 1.–15. maiju  
 
I.Kraze informē, ka ir saņemta vēstule no Starptautiskās Nedzirdīgo sporta komitejas 
(turpmāk tekstā - ICSD), kurā ziņots, ka, sakarā ar COVID-19 pandēmijas uzliesmojumu, 
daudzās valstīs noteikti stingri karantīnas ierobežojumi. Vakcinācijas pieejamības kārtības 
noteikumi katrā valstī ir dažādi, tāpēc ICSD ar Kašjasas du Sulas Summer Deaflympics 
organizatoriem pieņēmusi lēmumu, ka 24. Vasaras Nedzirdīgo olimpiskās spēles, kas bija 
paredzētas 2021. gada 5.-19. decembrī, tiek pārceltas uz 2022. gada 1.-15. maiju Kašjasa du 
Sulā (Caxias du Sol), Brazīlijā.  
 

b) vakcinēšanās jautājumi 
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I.Kraze aicina Valdes locekļus pārdomāt vakcinēšanās jautājumu. Lai pasargātu sportistus, 
viņu veselību un drošību no saslimšanas ar COVID-19 infekciju, nepieciešams noskaidrot, kuri 
sportisti ir veikuši vakcīnu pret COVID-19 un kuri nē. Tas nepieciešams it īpaši par izlases 
sportistiem, kuri domā par braucieniem uz ārvalstīm, lai piedalītos treniņnometnēs. 
Rekomendē visiem iepazīties ar LR Ārlietu ministrijas informāciju par došanos uz ārvalstīm 
un ieceļošanu Latvijā Covid-19 ierobežojumu laikā.  
 

c) uzaicinājums piedalīties LPK izpildkomitejas un Valdes sanāksmē 2021. gada 1. martā 
 

I.Kraze informē, ka ir saņēmusi LPK uzaicinājumu piedalīties LPK izpildkomitejas un Valdes 
sanāksmē 2021. gada 1. martā, kas notiks tiešsaistē. Sanāksmes darba kārtībā būs punkts 
par finansējuma no Valsts budžeta programmas “Sports” apakšprogrammas 09.25.00 
“Dotācija Latvijas Paralimpiskajai komitejai pielāgotā sporta attīstībai” un “Latvijas Valsts 
meži” ziedojumu sadali, kurā tiks lemts arī par finansējuma piešķiršanu LNSF.  
 
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 2.sēdi beidz 2021. gada 19. februārī, plkst. 17:50. 
 
 
Sēdes vadītāja - 
LNSF prezidente     I. KRAZE 
 
Protokoliste –  
LNSF viceprezidente     G. VAZDIĶE 
 


