
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes 

Sēdes protokols Nr. 8 /2021 (28) 
 

Sēdes norise: 2021. gada 24. septembrī plkst. 16:15. 

Rīgā, Elvīras ielā 19, LNSF birojā. 
 

Sēdi vada Iveta KRAZE - LNSF prezidente 
 

Sēdē piedalās: 

Iveta KRAZE - LNSF prezidente 

Gunta VAZDIĶE - LNSF viceprezidente 

Raitis OZOLS - LNSF valdes loceklis 

Guntars BEISONS - LNSF loceklis  
 

Sēdē pieaicinātā: 

Liene KLEINA-BRŪVERE  - LNSF grāmatvede (attālināti)  

Inguna KRAMA - LNSF revidente (no plkst. 18:05) 
 

Sēdi protokolē: 
Gunta VAZDIĶE - LNSF viceprezidente 
  

DARBA KĀRTĪBA: 
 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
3. Atskaites ziņojumi: 

a) LNSF balvas izcīņa minigolfā š.g.14. augustā Rīgā, Mežaparkā; 
b) Latvijas dalība 4. Pasaules Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā š.g. 23.-28. 

augustā Ļubļinā, Polijā; 
c) LNSF dalība starpdisciplinārā konferencē š.g. 27. augustā tiešsaistē; 
d) Latvijas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās sprintā š.g. 28. augustā 

Mežciemā, Rīgā; 
e) LNSF balvas divcīņa spiningošanā un kastingā š.g. 4. septembrī Kaņiera ezerā 

Engures novadā; 
f) Latvijas starts 9. Eiropas Nedzirdīgo orientēšanās čempionātā š.g. 2.- 9. 

septembrī Viļņā, Lietuvā; 
g) LNSF balvas izcīņa disku golfā š.g. 11. septembrī Mežaparkā, Rīgā; 
h) LNSF dalība LSFP organizētajā vebinārā sporta federāciju vadītājiem š.g. 16.-

17. septembrī; 
i) LNSF starts 1. Pasaules Nedzirdīgo individuālajā šaha čempionātā no š.g. 30. 

aprīļa līdz 30. septembrim; 
j) LNSF organizētās sporta spēles Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā š.g. 22.-23. 

septembrī; 
4. 2021. gada LNSF kalendāra izmaiņas. 
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5. Tāmes grozījumi 2021. gada Valsts budžeta dotācijās. 
6. Ielūgumu izskatīšana: 

a) NBDSF sanāksme 2021. gada 28.-30. oktobrim Kopenhāgenā, Dānijā. 
Delegātu izvirzīšanas termiņš līdz 30.09.2021. 

b) ICSD ārkārtas kongress 2021. gada 28.-29. novembrī Lozannā, Šveicē. 
Delegātu izvirzīšanas termiņš līdz 15.10.2021.; 

c) 2 jauniešu līderu kandidatūru izvirzīšana dalībai Nedzirdīgo jaunatnes sporta 
līderu formā no 2022. gada 27. oktobra līdz 1. novembrim. Termiņš līdz 
03.10.2021. 

7. Dažādi jautājumi un informācijas: 
a) NBDSF vadītāju sanāksme tiešsaistē š.g. 27. augustā un 7. septembrī; 
b) peldētāju piedalīšanās treniņnometnēs peldēšanā š.g. 14.-24. augustā Balvos 

un Mālpilī; 
c) sporta kluba “Tālavas Nedzirdīgo sports” darbības izbeigšana; 
d) Jadvigas Bočkānes un Jevgēnija Puhova sveikšana 80. gadu jubilejā; 
e) LNSF 13. kongresa datuma maiņa. 

 

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

2.§ 
Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana 

 

I.Kraze ziņo, ka iepriekšējās Valdes sēdes protokols Nr.5 no 2021. gada 4. jūnija tika nosūtīts 
pa e-pastu visiem Valdes locekļiem. Aicina Valdes locekļus balsot par protokolu 
apstiprināšanu. 
 

Nolemj: 
2.1. apstiprināt Valdes sēdes protokolu Nr. 5 no 2021. gada 4. jūnija 
  (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 

3.§ 
Atskaites ziņojums 

 

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

a) LNSF balvas izcīņa minigolfā š.g. 14. augustā Mežaparkā, Rīgā 
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G. Vazdiķe sniedz atskaites ziņojumu par LNSF balvas izcīņas norisi minigolfā, kas 
norisinājās š.g. 14. augustā minigolfa laukumā “Play4score” Mežaparkā, Rīgā. Dalību 
sacensībās bija pieteikušas 6 sievietes un 11 vīrieši. Tās notika divos apļos no 18 laukumu 
celiņiem.  Pirmajā aplī gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē Jekaterina Jasinska ieguva 50 
punktus, uzstādot savu personisko rekordu, bet  otrajā aplī labāko rezultātu uzrādīja Jānis 
Naļivaiko, gūstot  46 punktus. 
Vīriešu konkurencē par uzvarētāju kļuva kluba “Nedzirdīgo boulings” pārstāvis Jānis 
Naļivaiko, bet pārspēlē par otro vietu, sacenšoties ar Vladimiru Suslovu, izcīnīja Turaids 
Sokolovs. 
Sieviešu konkurencē uzvaru izcīnīja Jekaterina Jasinska, otrajā vietā ierindojās Agnese 
Brīniņa, bet trešajā – Vija Liškovska. 
 

Nolemj: 
3.1. pieņemt G. Vazdiķes atskaites ziņojumu zināšanai 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

 b) Latvijas dalība 4. Pasaules Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā š.g. 23.-28. augustā 
Ļubļinā, Polijā 
 

L. Kleina-Brūvere sniedz atskaiti par Latvijas startu 4. Pasaules Nedzirdīgo vieglatlētikas 
čempionātā. No š.g. 23.-28. augustam Polijā, Ļubļinā norisinājās 4. Pasaules Nedzirdīgo 
čempionāts vieglatlētikā, kurā piedalījās 250 sportisti no 35 dalībvalstīm. Latviju 
čempionātā pārstāvēja četru dalībnieku komanda – sportisti Māris Grēniņš un Sergejs 
Soklakovs, treneris Dimitrijs Vinogradovs un pārstāve Liene Kleina-Brūvere. 
Šogad šīs bija jau ceturtās Pasaules Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensības un pirmās, kurās 
laika apstākļi dalībniekus nelutināja – brīžiem smidzināja lietus, brīžiem līņāja, brīžiem stipri 
lija. Visa čempionāta laikā tikai vienu dienu bija labs laiks. Sliktie laika apstākļi apgrūtināja 
sportistu startus. Dalībnieki, kuri uz čempionātu bija ieradušies no siltām zemēm, pat 
iegādājās biezās segas, ar ko sasegties. 
25. augustā vīriešu tāllēkšanas kvalifikācijas sacensībās piedalījās 19 dalībnieki. Abi mūsu 
sportisti iekļuva sacensību finālā – S. Soklakovs ar rezultātu 6,52 m un M.Grēniņš ar 
rezultātu 6,41 m. 
26. augustā S. Soklakovs un M. Grēniņš piedalījās tāllēkšanas finālā. S. Soklakovam pēc otrā 
lēciena muskuļu krampji kājās spieda pārtraukt turpināt sacensības. Kopvērtējumā S. 
Soklakovs ieguva 8. vietu ar rezultātu 6,27 m. Savukārt M. Grēniņš tāllēkšanas sacensību 
kopvērtējumā ierindojās 9. vietā, aizlecot 6,22 m. 
M. Grēniņam joprojām pieder Pasaules Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāta rekords 
tāllēkšanā, kuru viņš izcīnīja 2008. gadā Turcijā, aizlecot 7,67 m. 
27. augustā M. Grēniņš piedalījās 110 m barjerskrējienā, kurā startēja 8 dalībnieki no 5 
valstīm. M. Grēniņš finišēja ceturtais ar rezultātu 16,54 sek., zaudējot tikai trijiem Krievijas 
atlētiem. 
28. augustā, čempionāta pēdējā dienā M. Grēniņš 9. dalībnieku konkurencē (5 valstis) 
piedalījās trīssoļlēkšanas disciplīnā un ieguva 7. vietu, aizlecot 12,59 m. Pirmo vietu 
trīssoļlēkšanā izcīnīja Krievijas izlases sportists Ivans Pakins ar rezultātu 15,17 m. 
M. Grēniņš turpmāk vairāk uzmanību veltīs tāllēkšanas un barjerskriešanas disciplīnām, 
savukārt trīssoļlēkšanā Māris pārstās startēt. 
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Čempionāta kopvērtējumā pirmo vietu izcīnīja Krievija (47 atlēti), iegūstot 45. medaļas (18 
zelta, 12 sudraba un 15 bronzas), otrajā vietā ierindojās Baltkrievija (17 atlēti) ar 12 
medaļām (4. zelta, 4. sudraba un 4. bronzas), trešajā - Ukraina (26 atlēti) ar 20 medaļām (3 
zelta, 11 sudraba un 6. bronzas). 
 

Nolemj: 
3.2. pieņemt L. Kleinas-Brūveres atskaites ziņojumu zināšanai; 
3.3. izteikt pateicību pārstāvei L. Kleinai-Brūverei un trenerim D. Vinogradovam par darbu 
Latvijas komandas vadīšanā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

c) LNSF dalība starpdisciplinārā konferencē š.g. 27. augustā tiešsaistē 
 

I.Kraze informē, ka š.g. 27. augustā Latvijas Antidopinga birojs sadarbībā ar Latvijas Ārstu 
biedrību tiešsaistē rīkoja konferenci “Dopings un sabiedrības veselība”. Aicinājums 
piedalīties minētajā konferencē tika nosūtīts visiem sporta klubiem un arī pārējiem valdes 
locekļiem. I. Kraze iepazīstina ar konferences norisi. Konferences aktuālā tēma bija dopings. 
Ja tiek pieņemts, ka fiziskās aktivitātes ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā uzlabot, 
uzturēt un saglabāt labu fizisko un psihisko veselību visa mūžā garumā, tad pretrunā tam 
visam ir ļaunprātīga un neapdomīga sportā aizliegto vielu jeb dopinga lietošana gan 
rekreācijas sportā un fitnesā, gan augstu sasniegumu sportā un laba izskata cienītājiem. 
Pamatojoties uz šo vielu augsto izplatību fitnesā un rekreācijas sportā un mazo informētību 
par sportā aizliegto vielu radītajām sekām, pētnieki atzīst, ka šī ir būtiska sabiedrības 
veselības problēma. Steroīdu lietošana nelabvēlīgi ietekmē vīriešu veselību, radot 
nelabvēlīgas blaknes vīriešu rekreācijā. Diemžēl nodarbojoties ar sportu, it sevišķi fitnesā, 
daudz vīriešu lieto aizliegtās vielas, ar kurām cer uz ātru fizisko spēju uzlabošanos.  
I.Kraze turpmāk visiem iesaka ņemt dalību šādās lekcijās, jo tajās paveras iespēja gūt 
noderīgu informāciju ne tikai sev, bet arī dalīties ar to ar jaunajiem sportistiem.  
 

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

 

d) Latvijas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās sprintā š.g. 28. augustā Mežciemā, Rīgā 
 

R. Ozols Valdes locekļiem sniedz atskaites ziņojumu par 2021. gada Latvijas Nedzirdīgo 
čempionātu orientēšanās sprintā norisi. Š.g. 28. augustā Mežciemā, Rīgā, nedzirdīgie 
sportisti piedalījās orientēšanās kluba “Ozons” rīkotajā Lieldienu balvas izcīņā sprintā. 
Skrējienu trases vijās pa privātmāju rajonu ziemeļdaļu un daudzdzīvokļu māju rajona 
dienviddaļu. Laiks mūs nelutināja ar sauli, bet sagaidīja ar lietu. 
Sacensībās piedalījās 7 sievietes, kurām bija jānoskrien 2.3 km ar 16 kontrolpunktiem, un 
8 vīrieši, kuriem bija jāveic 2,9km distanci ar 19 kontrolpunktiem.  
Pēc finiša noskaidrojās rezultāti sievietēm. Pirmo vietu izcīnīja M.Kursīte, kas distanci veica 
15 minūtēs 53 sekundēs, otro – A.Intsone ar rez. 16:44, trešo - I.Kraze ar rez. 17:53. 
Vīriešiem: 1. vieta – A.Ozolam (rez. 16:28), 2. vieta – R.Rūrānam (rez.16:53), 3. vieta – 
R.Ozolam (rez. 17:56). 
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Visi bija apmierināti un gandarīti par ilgi gaidītajām sacensībām. Dalībnieki vēlas rīkot šādu 
čempionātu arī nākamajā gadā.  
 

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

e) LNSF balvas divcīņa spiningošanā un kastingā š.g. 4. septembrī Kaņiera ezerā, Engures 
novadā 

 

G. Beisons sniedz atskaites ziņojumu par sacensības norisi spiningošanā un kastingā. Š.g. 4. 
septembrī Kaņiera ezerā, Lapmežciemā, Engures novadā notika 2021. gada LNSF balvas 
divcīņa spiningošanā un kastingā. Uz sacensībām bija ieradušies 9 dalībnieki. 
Pulksten 7:00 tika dots starts dalībniekiem spiningošanā no laivām. Spiningošanas 
sacensības ilga 5. stundas. Tika nosvērti iegūtie lomi un apkopoti iegūtie punkti. Daļa 
dalībnieku lomu nebija vispār, savukārt citiem bija maza izmēra zivis. Vislielāko lomu ieguva 
A. Romanovs – 2300 grami un 71 cm gara līdaka. Otrais posms – kastingā uz laivu bāzes 
parka. Dalībnieki sacentās pēc saviem meistarības līmeņiem. Augstāko līmeni uzrādīja 
pieredzējušais A. Romanovs. Rezultāti tika aprēķināti pēc sasummētajiem punktiem 
spiningošanā un kastingā. Rezultātā A. Romanovs ieņēma 1. vietu, E. Kristapsons – 2. vietu, 
V. Koreņiks ierindojās 3. vietā. 
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas vārdā izteikta pateicība personīgi Jānim Stikutam par 
sagādātājām balvām mūsu dalībniekiem - uzvarētājiem. 
 

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

Ieradās revidente I. Krama. 
 

f) Latvijas starts 9. Eiropas Nedzirdīgo orientēšanās čempionātā š.g. 2.- 9. septembrī Viļņā, 
Lietuvā 

 

R. Ozols sniedz atskaiti par Latvijas dalību 9. Eiropas Nedzirdīgo orientēšanās čempionātā, 
kas norisinājās no š.g. 3.-8. septembrim Lietuvas pilsētā Viļņā un tās apkaimē. Sacensību 
programmā tika iekļautas sekojošas disciplīnas: individuālās sacensības sprintā, jauktā 
stafete sprintā, vidējā un garajā distancē. 
Čempionātā piedalījās 61 sportists no 13 dalībvalstīm. Latviju pārstāvēja Raitis Rūrāns kopā 
ar pārstāvi Raiti Ozolu. 
Saistībā ar COVID–19 izplatības ierobežojumiem, čempionāta laikā visi sportisti un pārstāvji 
tika izmitināti vienā viesnīcā. Ik pēc divām dienām visi dalībnieki tika testēti ar COVID-19 
testu. 
4. septembrī, pirmajā sacensību dienā, Viļņas pilsētas centrā Saeimas laukumā notika 
sacensības orientēšanās sprintā pa ielām un pagalmu labirintiem 3,7 km garumā. R. Rūrāns 
28. vīriešu konkurencē ierindojās 22. vietā. 
5. septembrī notika jauktās stafetes sacensības komandai ar 2 vīriešiem un 2 sievietēm. 
Latvijai nebija iespēja nokomplektēt komandu sportistu trūkuma dēļ. 
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6. septembrī notika treniņu dienā. 
7. septembrī notika orientēšanās sacensības vidējā distancē (5,6 km) purvainu apkārtnē. 
Piedalījās 28 vīrieši. R. Rūrāns ierindojās 24. vietā. 
8. septembrī notika orientēšanas sacensībās garajā distancē (10,2 km) pa reljefainu un 
bagātīgu meža masīvu. Piedalījās 27 vīrieši. Distanci pieveica 11 vīrieši, bet pārējie 16 vīrieši 
izstājās, tai skaitā R. Rūrāns. 
LNSF vārdā izsakām pateicību orientēšanās veikala vadībai, kas ziedoja mūsu sportistam 
starta formas kreklu. 
 

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

 g) LNSF balvas izcīņa disku golfā 2021. gada11. septembrī Mežaparkā, Rīgā 
 

G. Beisons sniedz atskaites ziņojumu par LNSF balvas izcīņas norisi disku golfā. Š.g. 11. 
septembrī notika LNSF balvas izcīņa disku golfā, uz kuru bija ieradušies 6 meistarīgi disku 
golfa spēlētāji. Pēc noteikumiem katram dalībniekam bija jāizspēlē 2 apļi (1 aplis sastāv no 
19 groziem). 6 dalībnieki sadalījās 2 grupās. 
Vīriešu konkurencē individuālajā vērtējumā ar 123 punktiem uzvarēja Nedzirdīgo sporta 
biedrības “Liepava” spēlētājs Andris Vicinskis, otrajā vietā ierindojās Paulis Kalniņš ar 1. 
punkta pārsvaru (124 punkti), trešajā vietā – Kristaps Legzdiņš. Otrās un trešās vietas 
ieguvēji pārstāvēja nedzirdīgo interešu klubu “Zaļā Paparde”.  
 

Nolemj: 
3.8. pieņemt G. Beisona atskaites ziņojumu zināšanai 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

h) LNSF dalība LSFP organizētajā vebinārā sporta federāciju vadītājiem š.g. 16.-17. septembrī 
 

I.Kraze sniedz ziņojumu par savu dalību LSFP organizētajā vebinārā sporta federāciju 
vadītājiem 2021. gada 16.-17. septembrī. 
 

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

i) Latvijas starts 1. Pasaules Nedzirdīgo individuālajā šaha čempionātā no š.g. 30.aprīļa līdz 
30. septembrim 
 

G. Vazdiķe sniedz atskaites ziņojumu par Latvijas startu 1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo 
individuālajā šaha čempionātā tiešsaistē www.lichess.org,  kuru organizēja Starptautiskā 
Nedzirdīgo šaha komiteja (turpmāk tekstā - ICCD).  
1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo individuālais šaha čempionāts norisinājās laika posmā no š.g. 
30. aprīļa līdz septembra beigām. Sacensību programma bija paredzēta sievietēm, 
vīriešiem un jauniešiem ar laika kontroli 45 minūtes plus 15 sekundes par gājienu, divu 
mīnusu sistēmā. Pirmajā kārtā zaudētājiem tika dota otra iespēja sacensties ar spēlētājiem 
B grupā. 

https://www.lichess.org/
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Tiešsaistē sacensību laikā spēlētāji tiek uzraudzīti tiesnešu kontrolē. Saskaņā ar sacensību 
kārtību, spēlētāji ar tiesneša starpniecību vienojas par spēļu datuma nozīmēšanu, 
izmantojot saziņai WhatsApp aplikāciju. 
Kopumā turnīrā piedalījās 65 dalībnieki no 32 dalībvalstīm. Latvija sacensībām sieviešu 
konkurencē dalību pieteica ar divām šahistēm – Margaritu Parhomenko un Guntu Vazdiķi. 
Sieviešu grupā piedalījās konkurentes no Austrālijas, Baltkrievijas, Ungārijas, Izraēlas, 
Indijas, Irānas, Kazahstānas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas, Ekvadoras, Vācijas, Horvātijas un 
Latvijas. 
G.Vazdiķe kvalifikācijas turnīru sāka ar spēli pret Polijas šahisti. Pirmajā kārtā 
G.Vazdiķe piedzīvoja zaudējumu, bet M. Parhomenko guva uzvaru pār Ekvadoras šahisti. 
Līdz ar to M. Parhomenko turpināja spēli un saglabāja savu pozīciju A grupā, bet G. Vazdiķe 
turpināja spēli B grupā. 
 

ICCD “A” grupas rezultāti sievietēm: 
1. vieta – Vācija – Von Erichsen 
2. vieta – Baltkrievija – Mikhalionak 
3. vieta – Kazahstāna – Nuserova 
3. vieta – Ukraina – Gonchar 
7. vieta – Latvija – Parhomenko 
 

ICCD “B” grupas rezultāti sievietēm: 
1. vieta – Lietuva – Marcinkeviciene 
2. vieta – Indija – Handa 
3. vieta – Polija – Lukasik 
7.vieta – Latvija – Vazdiķe 
 

Nolemj: 
3.10. pieņemt G.Vazdiķes atskaites ziņojumu zināšanai 
  (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

 j) LNSF organizētās sporta spēles Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā š.g. 22.-23. septembrī 
 

I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par LNSF organizētajām sporta spēlēm Rīgas Ēbelmuižas 
pamatskolā. 
Sadarbībā ar Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas vadību š.g. 22.–23. septembrī skolas pagalmā 
tika organizētas sporta spēles. Laiks ar sauli nelutināja, bija apmācies. Tomēr neskatoties 
uz to, mazie bērni un pusaudži ņēma aktīvu dalību spēlēs. 
Spēļu programmā tika iekļautas dažādas aktivitātes: skriešana pa apli (aplī izvietoti riņķi, 
kurus dalībnieki, skrienot stafetē, padod viens otram), bumbiņu mešana grozā, 
orientēšanās, vēdera preses stiprināšanas sacensības, smagsvara bumbas nodošana, ūdens 
nešana no viena spaiņa uz otru. Katra aktivitāte ilga 3 minūtes, kuru laikā skolēniem bija 
jāiegūst pēc iespējas vairāk punktu. 
Sacensību beigās norisinājās orientēšanās sacensības, kurās katrai komandai 10 minūšu 
laikā skolas pagalmā bija jāsameklē izliktie cipari. Tie bija paslēpti 30 dažādās skolas 
pagalma vietās. 
Sasummētie rezultāti:  
vecākās klases 
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1. vieta – 9.a/8.c klases meitenes, 2. vieta - 5.a. klase, 3. vieta - 9.g./8.c zēni, 4. vieta - 7.a 
klase; 
jaunākās klases 
1.  4.a klase, 2. vieta - 2.a klase, 3. vieta - 3.a klase, 4. vieta - 1.c klase, 5. vieta - 1.a klase.  
 

Dalībnieki sporta spēlēs piedalījās ar aizrautību un lielu entuziasmu, par ko nobeigumā 
saņēma balvas. Vecāko klašu uzvarētāju komandas saņēma kausus, bet jaunāko - medaļas 
un saldumus. 
Diskusijās Valdes locekļi pārsprieda jautājumus par sporta spēļu organizēšanu skolās arī 
turpmāk.  
 

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

 

Sēdes pārtraukums 18:45 – 19:15. 
Valdes loceklis R. Ozols atstāja valdes sēdi.  
 

4.§ 
Par 2021. gada LNSF kalendāra izmaiņām 

 

I.Kraze aicina Valdes locekļus padomāt par sekojošu sacensību: LNSF balvas izcīņu 
dambretē, LNSF balvas izcīņu novusā, LNSF balvas izcīņu šautriņu mešanā rīkošanu. Ņemot 
vērā COVID-19 saslimstības izplatīšanās situāciju Latvijā, kuras aina nav iepriecinoša, ir 
pieaudzis COVID-19 saslimušo gadījumu skaits. Paredzams, ka tuvākajā laikā valdība 
pieņems stingrus pasākumus COVID–19 izplatības ierobežošanai.  
 

Nolemj: 
4.1. atcelt 2021. gada LNSF sacensības 
     - LNSF balvas izcīņā novusā, 
     - LNSF balvas izcīņā šautriņu mešanā, 
     - LNSF balvas izcīņā dambretē 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 

5.§ 
Tāmes grozījumi 2021. gada Valsts budžeta dotācijās 

 

I.Kraze informē, ka pēc lēmuma pieņemšanas par 2021. gada LNSF kalendāra izmaiņām, 
ņemot vērā valsts likumdošanas stingros ierobežojumus, tika nolemts atcelt sekojošas 
sacensības: LNSF balvas izcīņu dambretē, novusā un šautriņu mešanā. Lūdz Valdes 
locekļiem padomāt un iesaka finansējumu novirzīt Latvijas delegācijas dalības 
nodrošināšanai ICSD ārkārtas kongresā š.g. 28.-29. novembrī Šveices pilsētā Lozannā, kurā 
tiks izskatīti ICSD dalībvalstu biedriem svarīgi jautājumi: ICSD finanšu pārskati, Vasaras 
Olimpisko spēļu organizēšanas jautājumi. 
Klātesošie Valdes locekļi diskutēja un apsprieda finansējuma pārdali citās pozīcijās. 
 

Nolemj: 
5.1. apstiprināt tāmes grozījumu no 2021. gada Valsts budžeta līdzekļiem Latvijas dalībai 
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ICSD ārkārtas kongresā 28.-29. novembrī (780 EUR); 
5.2. novirzīt atlikušo naudu (484 EUR) Vasaras Nedzirdīgo Olimpisko spēļu Latvijas 
delegācijas dalības nodrošināšanai  
(atklāti balsojot par – 4, pret – 0, atturas 0). 
 

6.§ 
Ielūgumu izskatīšana: 

 

I.Kraze aicina Valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus 
 

a) NBDSF sanāksme no š.g. 28. oktobra līdz 30. oktobrim Kopenhāgenā, Dānijā 
 

Nolemj: 
4.1. deleģēt I. Krazi par Latvijas pārstāvi Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas 
(NBDSF) sanāksmē š.g. 28.-30. oktobrī Kopenhāgenā, Dānijā 
 (atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

 b) ICSD ārkārtas kongress š.g. 28.-29. novembrī Lozannā, Šveicē 
 

I.Kraze informē, ka ir saņemts uzaicinājums piedalīties ICSD ārkārtas kongresā klātienē, kas 
notiks š.g. 28.-29. novembrī Šveices pilsētā, Lozannā.  

 

Nolemj: 
4.2. deleģēt I.Krazi par Latvijas pārstāvi ICSD ārkārtas kongresā š.g. 28.-29. novembrī, 
Lozannā, Šveicē 
(atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
 

c) 2 jauniešu/ līderu kandidatūras izvirzīšana dalībai Nedzirdīgo jaunatnes sporta līderu 
forumā 2022. gada27. oktobra līdz 1. novembrim.  

 

I.Kraze informē, ka LNSF biroja e-pastā ir saņemts uzaicinājums no Beļģijas Nedzirdīgo 
sporta federācijas diviem jauniešiem no Latvijas piedalīties Nedzirdīgo jaunatnes sporta 
līderu forumā 2022. gada EDSO kongresa starplaikā. Lūdz padomāt par kandidatūrām, 
kuras būtu piemērotas dalībai jaunatnes sporta forumā. 
Diskusijās Valdes locekļi izsakās par jauniešu kandidatūrām.  
 

Nolemj: 
4.3. uzticēt I.Krazei izlemt jautājumu par jauniešu kandidatūrām, veicot jauniešu atlasi 
dalībai augstākminētajā sporta forumā 
(atklāti balsojot par - 3, pret – 0). 
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7.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas: 

 

a) NBDSF vadītāju sanāksme tiešsaistē š.g. 27. augustā un 7. septembrī; 
 

I.Kraze sniedz informāciju par dalību NBDSF vadītāju sanāksmē, kas notika š.g. 27. augustā 
un 7. septembrī ZOOM platformā. Sanāksmē dalībvalstu pārstāvji no 8 dalībvalstīm nolēma 
sagatavot kopīgu vēstuli, kurā paustu kopīgu nostāju par Starptautiskās nedzirdīgo sporta 
organizācijas (ICSD) pašreizējo situāciju. 
Joprojām pastāv daudz neskaidrību jautājumā, kam būtu jāuzņemas galvenā atbildība par 
ICSD.  Pašreizējo ICSD vada divas atsevišķas grupas, kuras atšķirīgi uzņēmušās vadīt ārkārtas 
kongresu un Nedzirdīgo olimpisko spēļu organizēšanu, kas federācijām, un tajās 
ietilpstošajiem sportistiem, nenāk par labu. Tas ir tālu no optimālas situācijas. NBDSF 
dalībvalstu pārstāvji vienojās par četriem svarīgiem jautājumiem ICSD birojam: 

 atbalstīt ārkārtas kongresu Lozannā, Šveicē, 2021. gada novembra beigās, sagaidot, 
ka ne vēlāk kā divus mēnešus pirms kongresa tiks noteikta kongresa darba kārtība, 
kongresa vieta, delegātu izmitināšana utt.; 

 pieprasīt, lai Rebeka Ādama, Marijo Lusiča, Grigorijs Grigorjans, Jakups Ümits Kitirs 
un Džeks Lambertons, neatkarīgi no tā, vai viņi ir tikuši atstādināti vai nē, tiktu 
uzaicināti uz ārkārtas kongresu; 

 kongresa vadīšanai lūgt sameklēt kompetentu un neitrālu vadītāju; 

 darba kārtībai jābūt gatavai ne vēlāk kā divus mēnešus pirms kongresa, un tajā būtu 
iekļauti sekojoši jautājumi: pārskati, valdes sastāvs un 2022. gada Nedzirdīgo 
olimpisko spēļu norises vieta. 
 

b) treniņnometnes peldēšanā 2021. gada 14.-24. augustā Balvos 
 

I.Kraze informē, ka, lai labi sagatavotos un veiksmīgi startētu 1. Pasaules Nedzirdīgo 
peldēšanas čempionātā 25m baseinā Polijā, kas notiks š.g. 15.-20. novembrī, izlases 
peldētāji Artis Vazdiķis un Zane Embrekte savu treneru vadībā piedalījās 10 dienu (14. - 24. 
augustā) ilgušā treniņnometnē Balvos. Mūsu labāko peldētāju pārim pievienojās Kristofers 
Kraze, kas trenējas pie Gaļinas Brokas, un Violeta Leščinska, kas trenējas pie treneres 
Daigas Kalnupas Mālpilī. 
 

c) sporta kluba “Tālavas Nedzirdīgo sports” darbības izbeigšana 
 

I.Kraze informē, ka kā LNSF prezidente tika uzaicināta piedalīties sporta kluba “Tālavas 
Nedzirdīgo sports” biedru kopsapulcē, kas notika š.g. 4. septembrī. Diemžēl SK “Tālavas 
Nedzirdīgo sports” darbība tika izbeigta, jo nav cilvēka, kas vēlas uzņemties kluba vadīšanu. 
Lēmuma pieņemšana par kluba darbības izbeigšanu nebija viegla. Tikai trešajā kārtā tika 
nolemts izbeigt kluba darbību un nodot Tālavas Nedzirdīgo sports īpašumu Valmieras 
biedrībai Daces Lāces vadībā.  

 

d) Jadvigas Bočkānes un Jevgēnija Puhova sveikšana 80. gadu jubilejā 
 

I.Kraze informē, ka LNSF vārdā 80. gadu jubilejā tika sveikta bijusī LNSF prezidente Jadviga 
Bočkāne un sveikts bijušais sporta skolotājs un peldēšanas treneris Jevgenijs Puhovs.  
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 g) ar LNSF 13. kongresa datuma maiņu 
 

G. Beisons ziņo, ka sakarā ar Latvijas peldēšanas komandas dalību 1. Pasaules Nedzirdīgo 
peldēšanā īsajā baseinā, kas notiks š.g. 15.-20. novembrī Polijā, Latvijas izlasi vadīs I.Kraze. 
Iespējams, ka peldētāju komandai uz čempionātu būs jādodas jau 13. novembrī, līdz ar ko 
I.Kraze nevarēs piedalīties LNSF 13. kongresā, kas tika plānots š.g. 13. novembrī.  
Aicina Valdes locekļus LNSF 13. kongresa norisi pārcelt uz š.g. 6. novembri.  
 

Nolemj: 
7.1. nozīmēt LNSF 13. kongresa norises datumu š.g. 6. novembrī 
(atklāti balsojot par - 3, 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 8. sēdi beidz 2021. gada 24. septembrī, plkst. 21:30. 
 
 
Sēdes vadītāja - 
LNSF prezidente     I. KRAZE 
 
Protokoliste – 
LNSF viceprezidente     G. VAZDIĶE 
 


