
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes 

Sēdes protokols Nr. 3 /2021 (23) 
 

Sēdes norise: 2021. gada 12. martā plkst. 17:00 

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 (no plkst. 17:35) 
 

Sēdi protokolē: 

Gunta VAZDIĶE - viceprezidente 

  

DARBA KĀRTĪBA: 
 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Atskaites ziņojums par: 

a) Z. Embrektes un A. Vazdiķa dalību starptautiskajās sacensībās “Latvian Open 
2021” 2021. gada 26.-28. februārī Rīgā; 

b) LNSF dalību LPK izpildkomitejas un Valdes sanāksmē 2021. gada 1. martā 
ZOOM tiešsaistes platformā; 

c) LNSF dalību LSFP biedru kopsapulcē 2021. gada 12. martā ZOOM tiešsaistes 
platformā; 

d) atskaite par LNSF biedriem - klubiem. 
3. Par 2020. gada pārskata apstiprināšanu. 
4. Par Valsts budžeta sadali 2021. gadam. 
5. Par LNSF darbinieku atalgojumu. 
6. Ielūgumu izskatīšana: 

a) uz 2021. gada Pasaules Nedzirdīgo smilšu volejbola čempionātu š.g. 9.-14. 
augustā Sulejovā (Sulejow), Polijā. Pirmā pieteikuma termiņš līdz 
09.05.2021.; 

b) uz 2021. gada Pasaules Nedzirdīgo džudo čempionātu š.g. 28.-30. oktobrī 
Parīzē, Francijā. Pirmā pieteikuma termiņš līdz 28.05.2021.; 

c) uz 2021. gada Pasaules Nedzirdīgo volejbola čempionātu š.g. 23. septembrī-
2. oktobrim Termē, Itālijā.  Otrā pieteikuma termiņš līdz 23.05.2021.; 

d) uz 2021. gada Pasaules Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātu š.g. 23.-28. 
augustā Ļubļinā, Polijā. Pirmā pieteikuma termiņš līdz 23.05.2021.; 
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e) uz 1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo individuālo čempionātu šahā sievietēm un 
vīriešiem tiešsaistē no š.g. 30. aprīļa līdz 30. jūlijam. Pieteikuma termiņš līdz 
2021. gada 7. aprīlim.; 

f) uz 10. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu futbolā 2023. gada maijā/jūnijā. 
Pirmais pieteikuma termiņš līdz 30.04.2021.; 

g) sastāva izmaiņas apstiprināšana Latvijas dalībai ICCD 3. Eiropas Nedzirdīgo 
individuālajā čempionātā šahā 2021. gada 18.-22. oktobrī Amsterdamā, 
Holandē; 

h) uz 9. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu un 4. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu 
jauniešiem orientēšanās sportā 2021. gada 3.-9. septembrī Viļņā, Lietuvā. 
Pieteikuma termiņš līdz 03.04.2021. 

7. Dažādi jautājumi un informācijas: 
a) Maira Bruže. 
b) LNSF kalendāra izmaiņa. 

 

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

2.§ 
Atskaites ziņojums 

 

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

a) par Z. Embrektes un A. Vazdiķa dalību starptautiskajās sacensībās “Latvian Open 
2021” 2021. gada 26.-28. februārī Rīgā 

 

I.Kraze informē, ka š.g. 26.–28. februārī Ķīpsalas peldbaseinā notika starptautiskas 
sacensības “Latvian Open 2021”, kurās startēja arī peldētāja Zane Embrekte un Artis 
Vazdiķis.   
Starptautiskajās sacensībās “Latvian Open 2021” piedalījās 175 sportisti no 8 valstīm – 
Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Somijas, Moldovas, Azerbaidžānas un Indijas.  
Sacensību pirmajā dienā Zane startēja 50m brīva stila peldējumā.  Artis piedalījās 50m brīva 
stila peldējumā un 4x100m brīva stila stafetē. 
Priekšsacīkstēs starp 34 dalībniecēm Zane 50m brīvā stila peldējumā pabeidza distanci 
27.12 sekundēs un ierindojās 7. vietā. Sacīkstēs 50m brīva stila peldējumā uzvaru izcīnīja 
Gabriela Ņikitina, kas distanci veica 25.92 sekundēs un izpildīja FINA Pasaules čempionāta 
B normatīvu. 
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Finālā Zane nopeldēja 26.91, un ierindojās 6. vietā. 
Priekšsacīkstēs Artis 53 dalībnieku konkurencē ar rezultātu 25.60 sekundes ieņēma 32. 
pozīciju. 
Artis piedalījās arī 4x100m brīva stila stafetē, palīdzot komandai izcīnīt 3. vietu, nopeldot 
55.17 sekundēs un labojot personīgo rekordu. 
200m brīvā stila peldējumā Z. Embrekte priekšsacīkstēs peldējumu veica 2 minūtēs 13.34 
sekundēs, kas deva viņai iespēju kvalificēties finālam. Finālā Zane 200m brīvā stila 
peldējumā ar rezultātu 2:10.39 ierindojās 5. vietā, piekāpjoties Igaunijas peldētājai Aleksai 
Goldai (2:01.90), kas izcīnīja pirmo vietu. 
Artis Vazdiķis 200m brīva stila distanci veica 2 minūtēs 05.07 sekundēs (2:05.07) un 
ierindojās 18. pozīcijā. 
Noslēdzošajā dienā Zane un Artis veica 100m brīvā stila peldējumu savā pamatdisciplīnā. 
Priekšsacīkstēs Zane uzrādīja rezultātu 58.50, paliekot 6. pozīcijā, savukārt Artis ar 55.70 
sekundēm ierindojās 26. vietā  45. dalībnieku konkurencē. 
Finālā 100m brīvajā stilā Zanei Embrektei bija jāsamierinās ar 6. vietu (58.68 sek.) un 
palikšanu ārpus goda pjedestāla. 
Pēc sacensību rezultātiem Zane atrodas 45. pozīcijā, bet Artis – 99. 
 

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

b) par LNSF dalību LPK izpildkomitejas un Valdes sanāksmē 2021. gada 1. martā ZOOM 
tiešsaistes platformā 

 

I.Kraze informē, ka š.g. 1. martā kopā ar grāmatvedi L. Kleinu–Brūveri un LNSF pieaicināto 
personu M. Grēniņu piedalījās LPK izpildkomitejas sanāksmē, kas notika ZOOM tiešsaistes 
platformā. 
LPK izpildkomitejas sanāksmes laikā tika nolemts piešķirt Latvijas Nedzirdīgo sporta 
federācijai finansējumu 22100 EUR apmērā no 2021. gada Valsts budžeta piešķirtajiem 
līdzekļiem. Valsts budžeta piešķirtais finansējums sporta nozarei 2021. gadam ir 
samazinājies par 15 %. Papildus finansējums Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijai no 
“Latvijas Valsts meži” līdzekļiem ir piešķirts 33000 EUR apmērā, no tiem 20 % paredzēti 
jauniešu sporta atbalstam. 
Sanāksmē īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumiem par vakcinācijas nepieciešamību 
izlases sportistiem un sportistiem, kuriem jāievēro COVID-19 noteikumu prasības ārvalstīs.  
D. Dadzīte lūdz federācijas atbildīgajām personām būt uzmanīgām, gatavojoties dalībai 
sacensībās un izbraukšanai no Latvijas. Vēlams sekot līdzi informācijai sacensību 
organizētājvalstīs un nesteigties ar aviobiļešu iegādi.  
 

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

c) par LNSF dalību LSFP biedru ikgadējā kopsapulcē 2021. gada 12. martā ZOOM tiešsaistes 
platformā 
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I.Kraze ziņo, ka savas aizņemtības dēļ nevarēja piedalīties LSFP biedru ikgadējā kopsapulcē 
š.g. 12. martā un uzdeva Valdes loceklim R. Ozolam piedalīties minētajā sapulcē, kas 
norisinājās attālināti ZOOM platformā.  
R. Ozols sniedz atskaites ziņojumu par dalību Latvijas sporta federāciju padomes biedru 
kopsapulcē. Kopsapulces delegāti tika iepazīstināti ar LSFP prezidenta E. Fogeļa sniegto 
2020. gada pārskata un 2021. gada budžeta projekta ziņojumu, kā arī detalizētu 
skaidrojumu par COVID–19 ietekmi uz sporta nozari, īstenotajiem pasākumiem un darbu 
pie sporta politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam.  
Kopsapulcē nolēma atkārtoti vienbalsīgi ievēlēt par LSPF prezidentu E. Fogeli. 
 

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

d) atskaite par LNSF biedriem – klubiem 
 

I.Kraze sniedz ziņojumu Valdes locekļiem par LNSF biedru - sporta klubu statistiku. Līdz šai 
dienai LNSF biedru sastāvā ir saglabājušies 5 sporta klubi: NSB “Liepava”, RNŠDK “ŠaDa”, 
NIK “Zaļā Paparde”, SK “Nedzirdīgo boulings” un SK “Tālavas Nedzirdīgo sports”. 
Salīdzinājumā ar datiem uz 01.01.2020., šā gada kopējais biedru skaits ir par 11 mazāk nekā 
2020. gadā. 
 

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

3.§ 
2020. gada pārskata apstiprināšana 

 

I.Kraze aicina grāmatvedi L. Kleinu–Brūveri sniegt ziņojumu par LNSF 2020. gada pārskatu. 
L. Kleina–Brūvere iepazīstina Valdes locekļus ar LNSF 2020. gada pārskatu. Valdes locekļi 
saņēma grāmatvedes sniegtās atbildes uz viņu uzdotajiem jautājumiem. 
 

Nolemj: 
4.1. apstiprināt LNSF 2020. gada pārskatu un to iesniegt VID 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 

4.§ 
Par Valsts budžeta līdzekļu sadali 2021. gadā 

 

I.Kraze ziņo, ka šajā gadā no Valsts budžeta līdzekļiem ir piešķirts atbalsta finansējums 
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijai 22100 EUR apmērā, un šis finansējums ir samazinājies 
par 15% salīdzinājumā ar 2020. gadu. Ir saņemts papildus finansējums - ziedojums no 
“Latvijas Valsts meži” 33000 eiro apmērā, no tiem 20%, tas ir 6600 eiro, ir paredzēta 
jauniešu atbalstam sportā.  
Valdes locekļi tiek iepazīstināti ar izstrādāto 2021. gada Valsts budžeta un no “Latvijas 
Valsts meži” ziedojuma līdzekļiem tāmes projektu.  
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Diskusijās valdes locekļi apsprieda un atbalstīja finansējuma nepieciešamību jaunatnes 
attīstībai, ceļa un uzturēšanās izdevumiem, sporta inventāriem Vasaras Deaflympics 2022. 
gadā un treniņnometnes nodrošinājumam, gatavojoties startam Vasaras Deaflympics 
2022. gadā.  
 

Nolemj: 
4.1. apstiprināt tāmi no 2021. gada Valsts budžeta un “Latvijas Valsts meži” piešķirtajiem 
līdzekļiem vietējo pasākumu un Latvijas sportistu dalības nodrošināšanai starptautiskajās 
sacensībās. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

5.§ 
Par LNSF darbinieku atalgojumu 

 

LNSF grāmatvede L. Kleina-Brūvere informē, ka šā gada Valsts budžeta piešķirtais 
finansējums ir samazinājies par 15 %, līdz ar to LNSF diviem darbiniekiem - sporta 
izpilddirektoram un grāmatvedei tiks samazināta darba alga, kas nebūs atbilstoša Valsts 
darba algas likmei un būs zemāka par Valsts noteikto minimālo algu - 500 eiro.  
Lūdz Valdes locekļiem atļaut izmaksāt darbiniekiem algu, izmantojot finansējumu no LNSF 
privātajiem līdzekļiem.  
Diskusijās Valdes locekļi pārrunāja LNSF darbinieku algas lielumu. 
 

Nolemj: 
5.1. apstiprināt algu sporta izpilddirektora pienākumu izpildītājai un grāmatvedei katrai 
sekojoši: 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

6.§ 
Ielūgumu izskatīšana: 

 

I.Kraze aicina Valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus: 
 

a) uz 2021. gada Pasaules Nedzirdīgo smilšu volejbola čempionātu š.g. 9.-14. augustā 
Sulejovā (Sulejow), Polijā. Pirmā pieteikuma termiņš līdz 09.05.2021. 

 

Nolemj: 
6.1. nepieteikt Latvijas dalību 2021. gada Pasaules Nedzirdīgo smilšu volejbola 
čempionātam š.g. 9.-14. augustā Sulejovā (Sulejow), Polijā; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 

b) uz 2021. gada Pasaules Nedzirdīgo džudo čempionātu š.g. 28.-30. oktobrī Parīzē, 
Francijā. Pirmā pieteikuma termiņš līdz 28.05.2021. 

 

Nolemj: 
6.2. nepieteikt Latvijas dalību Pasaules Nedzirdīgo džudo čempionātam š.g. 28.-30. oktobrī 
Parīzē, Francijā; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
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c) uz 2021. gada Pasaules Nedzirdīgo volejbola čempionātu no š.g. 23. septembra līdz 
š.g. 2. oktobrim Termē, Itālijā.  Otrā pieteikuma termiņš līdz 23.05.2021. 

 

Nolemj: 
6.3. nepieteikt Latvijas dalību Pasaules Nedzirdīgo volejbola čempionātam š.g. 23. 
septembrī līdz 2. oktobrim Termē, Itālijā; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 

d) uz 2021. gada Pasaules Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātu š.g. 23. -28. augustā 
Ļubļinā, Polijā. Pirmā pieteikuma termiņš līdz 23.05.2021. 

 

L. Kleina-Brūvere, vieglatlētikas pārstāve, informē, ka ir divi Latvijas izlases kandidāti, kuri 
būtu gatavi startam 4. Pasaules Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā 2021. gadā. Trenere 
Mārīte Lūse rekomendē Māri Grēniņu un Sergeju Soklakovu startēt minētajās sacensībās. 
 

Nolemj: 
6.4. pieteikt Latvijas dalību startam 4. Pasaules Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā 2021. 
gadā un apstiprināt Latvijas izlases sastāvā sekojošus sportistus - Māri Grēniņu un Sergeju 
Soklakovu; 
6.5. nodrošināt 4. Pasaules Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāta laikā Māra Grēniņa un 
Sergeja Soklakova dalību ar ēdināšanas, apdrošināšanas un daļēju ceļa izdevumu segšanu 
330,00 EUR katram; 
6.6. apstiprināt L. Klienu–Brūveri par Latvijas vieglatlētikas izlases pārstāvi, par treneri - 
Dimitriju Vinogradovu; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 

e) uz 1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo individuālo čempionātu šahā sievietēm un vīriešiem 
tiešsaistē no š.g. 30. aprīlim līdz 30. jūlijam. Pieteikuma termiņš līdz 2021. gada 7. 
aprīlim. 

 

G. Vazdiķe rekomendē pieteikt Latvijas dalību 1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo individuālajam 
čempionātam šahā ar vienu sievieti un vienu vīrieti. Sieviešu konkurencē spēcīgākā ir 
Margarita Parhomenko, bet vīriešu konkurencē labākais kandidāts ir Aivars Priedītis vai 
Artūrs Beitiks.  
 

Nolemj: 
6.7. pieteikt Latvijas dalību 1. ICCD Pasaules Nedzirdīgo individuālajam čempionātam šahā 
tiešsaistē ar vienu sievieti un vienu vīrieti; 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 

 
f) uz 10. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu futbolā 2023. gada maijā/jūnijā. Pirmais 

pieteikuma termiņš līdz 30.04.2021. 
 
 
 
 

Nolemj: 
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6.8. nepieteikt Latvijas dalību 10. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam futbolā 2023. gada 
maijā/jūnijā; 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 

 
g) sastāva izmaiņas apstiprināšana Latvijas dalībai ICCD 3. Eiropas Nedzirdīgo 

individuālajā čempionātā šahā 2021. gada 18.-22. oktobrī Amsterdamā, Holandē 
 
I.Kraze atgādina, ka kādā no iepriekšējām Valdes sēdēm tika nolemts pieteikt Latvijas dalību 
ar vienu sievieti ICCD 3. Eiropas Nedzirdīgo individuālajā čempionātā šahā pēc pirmā 
pieteikuma.  Liepājas sporta pārvalde sniedz finansējuma atbalstu Guntas Vazdiķes dalībai 
minētajās sacensībās.  
G. Vazdiķe izsaka gatavību startēt minētajās sacensībās un piekrīt daļēji segt izdevumus no 
personīgiem līdzekļiem savas dalības nodrošināšanai šaha sacensībās Holandē.  
 

Nolemj: 
6.9. apstiprināt Latvijas dalību startam ICCD 3. Eiropas Nedzirdīgo individuālajā čempionātā 
šahā 2021. gada oktobrī Amsterdamā, Holandē ar 2 spēlētājām – Margaritu Parhomenko 
un Guntu Vazdiķi; 
6.10. nodrošināt ICCD 3. Eiropas Nedzirdīgo individuālajā šahā čempionāta laikā Margaritas 
Parhomenko dalību ar ēdināšanas un daļēju ceļa izdevumu segšanu 290,00 EUR; 
6.11. apstiprināt Ivetu Krazi par Latvijas šaha izlases pārstāvi; 
 (atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 

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

orientēšanās sportā 2021. gada 3.-9. septembrī Viļņā, Lietuvā. Pieteikuma termiņš līdz 
03.04.2021. 

 

Nolemj: 
6.12. pieteikt Latvijas dalību 9.Eiropas Nedzirdīgo čempionātam orientēšanas sportā Viļņā, 
Lietuvā, ja sportists apņemas ievērot Latvijas Nedzirdīgo izlases sportistu atlases 
noteikumus un segt izdevumus no saviem līdzekļiem dalības nodrošināšanai, iemaksājot 50 
EUR LNSF kontā kā drošības naudu; 
6.13. nepieteikt Latvijas dalību 4. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam jauniešiem 
orientēšanas sportā Viļņā, Lietuvā; 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 
7.§ 

Dažādi jautājumi un informācijas: 
 

a) par Mairu Bruži 
 

I.Kraze dara zināmu informāciju Valdes locekļiem, ka pēc pašas vēlēšanās Maira Bruže vairs 
nestrādā Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā par sporta skolotāju un gatavojas pārcelties uz dzīvi 
ārpus Latvijas, bet paliek Nedzirdīgo interešu kluba “Zaļā Paparde” vadītāja amatā.  
 

b) LNSF kalendāra izmaiņa 
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G. Beisons informē, ka sakarā ar saņemto ielūgumu no Tallinas sporta kluba “Talkur” 
piedalīties starptautiskajā boulinga turnīrā “Open Talkur” š.g. 15. un 16. maijā, lūdz iespēju 
pārcelt Latvijas Nedzirdīgo čempionātu boulinga vienspēlēs uz citu laiku - š.g. 8. vai 22. 
maijā, ja Latvijas epidemioloģiskā situācija to atļaus. 
 
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 2021. gada 12. martā, plkst. 21:15. 
 
 
Sēdes vadītāja - 
LNSF prezidente   I. KRAZE 
 
Protokoliste – 
LNSF viceprezidente   G. VAZDIĶE 
 


