
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes 

Sēdes protokols Nr. 6 /2021 (26) 
 

Sēdes norise: 2021. gada 2. jūlijā 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  - grāmatvede 
 

Sēdi protokolē: 
Gunta Vazdiķe - LNSF viceprezidente 
 

DARBA KĀRTĪBA: 
 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana. 

3. Atskaites ziņojums par 
a) M. Grēniņa un S. Soklakova startu "LVS/Sportland kausā" š.g. 5. jūnijā 

Jelgavā un Latvijas čempionātā vieglatlētikā š.g. 26. jūnijā Jelgavā; 
b) Latvijas dalību Ziemeļvalstu un Baltijas sporta federācijas (NBDSF) valstu 

sanāksmē ZOOM platformā š.g. 18. jūnijā; 
c) Z. Embrektes un A. Vazdiķa dalību 2021. gada Latvijas atklātajā čempionātā 

īsajā baseinā š.g. 18.-20. jūnijā Valmierā. 

4. Ielūgumu izskatīšana: 
a) Eiropas Nedzirdīgo čempionāts vieglatlētikā jauniešiem U16–U23 2022. 

gada 25.-27. augustā Šcecinā (Szczecin), Polijā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 
24.08.2021 

b) DIBF Eiropas kongress 2021. gada 15.–23. oktobrī Peskarā (Pescara), Itālijā; 
c) Eiropas Nedzirdīgo čempionāts volejbolā 2022. gada augustā Dīsburgā 

(Duisburg), Vācijā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 01.09.2021 

5. Dažādi jautājumi un informācijas par 
a) sportistu veselības stāvokli; 
b) LNSF sacensību iespējām; 
c) COVID-19 testa apmaksas jautājumiem. 
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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. gada2. jūlija sēdes 

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

2.§ 
Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana 

 

I.Kraze ziņo, ka iepriekšējās Valdes sēdes protokols Nr. 2 no 19.02.2021 nosūtīts pa e-
pastu visiem Valdes locekļiem. Aicina Valdes locekļus balsot par protokolu apstiprināšanu. 
 

Nolemj: 
2.1. apstiprināt Valdes sēdes protokolu Nr. 2 no 2021. gada19. februāra. 
  (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

3.§ 
Atskaites ziņojums 

 

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

a) Māra Grēniņa un Sergeja Soklakova starts "LVS/Sportland kausā" š.g. 5. jūnijā 
Jelgavā un Latvijas čempionātā vieglatlētikā š.g. 26. jūnijā Jelgavā 

 

L. Kliena–Brūvere informē par M. Grēniņa un S. Soklakova startu "LVS/Sportland kausā" 
un Latvijas čempionātā vieglatlētikā. 
5. jūnijā, Jelgavā, Jāņa Lūša stadionā notika pirmās, patiesi gaidītās sacensības „LVS/ 
Sportland kausi”. Mūsu vieglatlēti M. Grēniņš un S. Soklakovs ļoti gaidījuši šīs sacensības 
un tām nopietni gatavojušies. 
Tāllēkšanā, startējot 17 dalībnieku konkurencē. S. Soklakovs ierindojās 9. vietā ar 
rezultātu 6,31 m, M.Grēniņš ierindojās 10. vietā ar rezultātu 6,31 m. Trīssoļlēkšanā, 
startējot 5. dalībnieku konkurencē, S. Soklakovs ierindojās 2. vietā ar rezultātu 13,40 m, 
bet M. Grēniņš 3. vietā ar rezultātu 13,23 m. 110m barjerskrējienā, startējot 5. dalībnieku 
konkurencē, M. Grēniņš ierindojās 3. vietā ar rezultātu 15,92 s. 
26. un 27. jūnijā Jelgavā, Zemgales Olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionā notika Latvijas 
čempionāts vieglatlētikā. Šoreiz čempionātam bija īpašs statuss – sacensības notika 100. 
reizi. 
Olimpisko spēļu atlases periods noslēdzas 29. jūnijā, līdz ar to dzirdīgiem sportistiem 
Jelgavā bija iespēja izpildīt kvalifikācijas normatīvu un nopelnīt tik svarīgos punktus Road 
to Tokyo rangā. 

https://www.worldathletics.org/stats-zone/road-to/7132391
https://www.worldathletics.org/stats-zone/road-to/7132391
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100. čempionātam par godu sacensību uzvarētāji katrā individuālajā disciplīnā tika 
apbalvoti ar 100 EUR naudas balvu, ja uzrādītais rezultāts pēc Pasaules vieglatlētikas 
punktu tabulām bijis līdzvērtīgs vai augstāks par 1000 punktiem. Savukārt par Latvijas 
rekorda labošanu tika piešķirta 1000 EUR naudas balva. 
Jubilejas gadā izveidots jauns Latvijas čempionātu medaļu dizains, kur izmantots Latvijas 
Vieglatlētikas savienības dibināšanas 120. gadadienas jubilejas logo. Medaļa veidota 
šķautņu veidā pa medaļas perimetru. Dizainā ietvertas Latvijas karoga krāsas, mūsu valsts 
kontūra un nemainīgi – valsts ģerbonis. 
Čempionātā piedalījās Latvijas vieglatlētikas sportisti – M. Grēniņš un S. Soklakovs. Māris 
startēja 110. metru barjerskrējienā un tāllēkšanā. Sergejs startēja tāllēkšanā. Tāllēkšanā 
14 dalībnieku konkurencē Māris ierindojās 4. vietā ar rezultātu 6,59m, bet Sergejs 
ierindojās 5. vietā ar rezultātu 6,59m. 110m barjerskrējienā Māris finišēja ceturtais ar 
laiku 15,82 sekundes. 
L. Kleina-Brūvere papildus informē par M. Grēniņa sasniegumu viņa vecuma grupā: M. 
Grēniņš iekļuvis Latvijas vieglatlētu-veterānu rekordu sarakstā vecuma grupā no 40 
gadiem līdz 45 gadiem.  
Šajā sarakstā 110m barjerskrējienā Arvīds Vītols noturējās no 1995. līdz 2021. gadam ar 
rezultātu 18,13s. Tagad Māris pārspējis viņa rekordu ar rezultātu 15,82s. 
Tāllēkšanā Helmūts Rodke noturējās no 2009. gada ar rezultātu 6,59m. Māris atkārtoja 
viņa rekordu ar to pašu rezultātu 6,59m.  
100 gadu laikā (1920.-2020. g.) par Latvijas meistariem (1920.-1943. g.) un Latvijas 
čempioniem (1945.-2020. g.) kļuvuši 1662 vieglatlēti (arī sacensībās telpās un stafešu 
komandu sastāvos). 31 vieglatlēts izcīnījis vismaz 20 čempiona titulus. 
Latvijas faktos un skaitļos ir minēts mūsu sportists M. Grēniņš. No 2004. gada līdz 2016. 
gadam Māris sprinta skrējienā, lēkšanā un barjerskrējienā izcīnījis 21 čempiona (1. vieta) 
titulus. 
 

3.1. pieņemt L. Kleinas-Brūveres ziņojumu zināšanai 
       (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

b) Latvijas dalība Ziemeļvalstu un Baltijas sporta federācijas (NBDSF) valstu sanāksmē 
ZOOM platformā š.g. 18. jūnijā 
 

I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par LNSF dalību Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sporta 
federācijas sanāksmē. 
 

Pēc Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo sporta federāciju prezidenta Maikla Vēbera Stīnberga 
(Michael Weber Steenberg) aicinājuma kā Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas 
prezidente piedalījos Ziemeļvalstu un Baltijas sporta federācijas (NBDSF) valstu sanāksmē 
ZOOM platformā, kas norisinājās š.g. 18. jūnijā. 
Sanāksmē tika izvirzīti un apspriesti daudzi svarīgi jautājumi, tostarp gaidāmais EDSO 
kongress š.g. 10. jūlijā, politiskie jautājumi, izvirzīts priekšlikums organizēt attālinātās 
sacensības boulingā Ziemeļu un Baltijas valstu mērogā, kā arī sporta pasākumu plānošana 
nākamajiem diviem gadiem. 
 

Nolemj: 
3.2. pieņemt I. Krazes ziņojumu zināšanai 
       (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
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c) Zanes Embrektes un Arta Vazdiķa dalība 2021. gada Latvijas atklātajā čempionātā īsajā 

baseinā š.g. 18.-20. jūnijā Valmierā 
 

Š.g. 18.–20. jūnijā, Valmierā norisinājās FINA apstiprinātais 2021. gada pasaules 
čempionāta kvalifikācijas sacensības “Latvijas atklātais čempionāts 25m peldbaseinā”, 
kurās, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, pulcējās sportisti 
no Latvijas un kaimiņvalstīm, tajā skaitā mūsu peldētāji Zane Embrekte un Artis Vazdiķis. 
Latvijas čempionātā, kas norisinājās trīs dienas, kopumā startēja 200 sportisti. Viņu vidū 
arī Latvijas izlašu līderi – XXXII Vasaras olimpisko spēļu Latvijas komandas dalībniece Ieva 
Maļuka un Daniils Bobrovs, Latvijas rekordistes Arina Sisojeva un Gabriela Ņikitina, Ģirts 
Feldbergs, kā arī citi Latvijas pieaugušo, junioru un jauniešu izlašu dalībnieki. No 
kaimiņvalstīm šoreiz Latvijas sportistiem konkurenci sastādīja Igaunijas un Krievijas 
peldētāji. 
Sacensību pirmajā dienā Z. Embrekte startēja 50 m brīva stila peldējumā, izmēģinot jaunu 
disciplīnu 100m kompleksajā peldējumā. A. Vazdiķis piedalījās 50m brīvā stila peldējumā. 
Priekšsacīkstēs 54. sieviešu konkurencē Zane 50m brīvā stila peldējumu veica ar rezultātu 
25.93 sekundes un ierindojās 3. vietā, bet 100m komplekso peldējumu veica ar rez. 
1:07,16, noturot savu pozīciju un ierindojoties 3. vietā. 
Finālā 50m brīvajā stilā Zane palika 3. vietā ar rezultātu 25.92 sekundes, 2. vietā ierindojās 
Gabriela Ņikitina un 1. vietā – Ieva Maļuka. 100m kompleksajā peldējumā ar rez. 1:06,07 
Zane saglabāja 3. vietu. Priekšsacīkstēs Artis 80 dalībnieku konkurencē ar rezultātu 25.46 
sekundes ieņēma 37. pozīciju. 
Otrajā dienā, 19. jūnijā, priekšsacīkšu sesijā 200m brīvā stila peldējumā, Zane sasniedza 
finišu ar rezultātu 2. minūtes 06.81 sekundes (2:06.81) un ierindojās 1. vietā. 
Priekšsacīkstēs Zane startēja arī 50 m tauriņstilā, ieņemot 3. vietu ar rezultātu 29.27 
sekundes, kas deva viņai iespēju kvalificēties finālam. Artis šajā dienā piedalījās 50m 
tauriņstilā un veica distanci 26.92 sekundēs, paliekot 27. pozīcijā. Vakara sesijā finālā 
200m brīvajā stila distanci Ieva Maļuka veica 1. minūtē 58,60 sekundēs (1:58,60), sev 
piederošo Latvijas rekordu labojot par vairāk nekā sekundi, un pārspējot Z. Embrekti. Zane 
šo distanci veica 2. minūtē 03.86 sekundēs (2:03.86), ierindojoties 2. vietā. Finālā Zane 
veica peldējumu 50m tauriņstilā ar rezultātu 28.92 sekundes un ieņēma godpilno 3. vietu, 
labojot savu personīgo rekordu. 
Noslēdzošajā dienā, 20. jūnijā, Zane un Artis veica 100m brīvā stila peldējumu savā 
pamatdisciplīnā. Priekšsacīkstēs Zane starp 45. dāmām uzrādīja rezultātu 56.05, paliekot 
2. vietā, savukārt Artis ar 55.63 sekundēm ierindojās 33. vietā 87. dalībnieku konkurencē. 
Papildus rīta sesijā Zane 50m brasā nopeldēja 35.14 sekundēs, tādējādi neiekļūstot finālā. 
Par Latvijas čempioni 100m kraulā kļuva Z. Embrekte, jo finālā Maļuka nestartēja, lai labāk 
sagatavotos 200m kompleksajam peldējumam. 
 

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

4.§ 
Ielūgumu izskatīšana 

 

I.Kraze aicina Vades locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus uz: 
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a) 5. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu vieglatlētikā jauniešiem U16–U23 2022. gada 25.-
27. augustā Šcecinā (Szczecin), Polijā 

 

L. Kleina-Brūvere atgādina, ka 2020. gadā esam pieteikuši Latvijas dalību ar 6 jauniešiem 
uz 5.Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātu Slovākijas pilsētā Šamorinā. COVID–19 
pandēmijas dēļ Eiropas čempionāts jauniešiem tika atcelts. Šobrīd daļa jauno sportistu 
nav gatavi startam, bet otra daļa, kā Patrīcija Marija Tiļļa, Sintija Ozola un Mārtiņš Strožs 
ir trenējušies, un ir gatavi piedalīties čempionātā. 
Rekomendē pieteikt Latvijas dalību pirmajā pieteikumā. 
 

 Nolemj: 
4.1. pieteikt Latvijas dalību ar 3 sportistiem pirmajā pieteikumā uz 5. Eiropas Nedzirdīgo 

čempionātu vieglatlētikā jauniešiem U16U23 2022. gada 25.-27. augustā Šcecinā, Polijā.  
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 

b) DIBF Eiropas kongresu 2021. gada 15.–23. oktobrī Peskarā (Pescara), Itālijā 
 

Nolemj: 
4.2. neizvirzīt Latvijas pārstāvi dalībai DIBF Eiropas kongresā Peskarā (Pescara), Itālijā 
  (atklāti balsojot par - 4, pret – 0); 
 

c) 5. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu volejbolā 2022. gada augustā Dīsburgā 
(Duisburg), Vācijā 
 

 Nolemj: 
4.3. nepieteikt Latvijas dalību 5. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam volejbolā 2022. gada 
augustā Dīsburgā, Vācijā 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

5.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas par 

 

a) sportistu veselības stāvokli 
 

I.Kraze informē, ka sakarā ar gatavošanos 24th Summer Deaflympics Brazīlijā 2022. gadā, 
visiem izlases sportistiem bija jāiziet vispārējās fiziskās slodzes pārbaude Sporta 
laboratorijā. Saņemts sporta ārsta rezumējums, ka visiem sportistiem ir atļauts sportot 
un piedalīties jebkurās sacensībās, bet dažiem sportistiem jāuzlabo vispārējā fiziskā 
sagatavotība. Šajā sakarā būs nepieciešams apspriesties ar sporta veida treneri par 
sportistu sagatavotības uzlabošanu.  
 

b) LNSF sacensību iespējām 
 

I.Kraze atgādina, ka šobrīd likumdošana ir noteikusi ierobežojuma mīkstināšanu sporta 
sacensību organizēšanai. Aicina Valdes locekļus padomāt par 2021. gada LNSF sporta 
pasākumu organizēšanu vasaras sezonā. Valdes locekļi piedalās diskusijās par nojumes 
iegādi LNSF sacensību rīkošanai šahā un dambretē. Paceļas jautājumi: kur sacensības rīkot 
- kultūras centra “Rītausma” vai Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas pagalmā, vai nojume ir 
nepieciešami, ja to izmanto tikai 1. vai 2. reizes gadā? 
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c) COVID-19 testa apmaksas jautājumiem 
 

I.Kraze lūdz padomāt par COVID-19 testa apmaksas jautājumiem nevakcinētiem 
sportistiem, treneriem un pārstāvjiem, kuri dosies ārpus Latvijas, lai piedalītos 
starptautiskajās sacensībās. Pēc sacensību organizatoru pavēlēm visiem dalībniekiem – 
vakcinētiem un nevakcinētiem jāveic COVID-19 testi. COVID-19 testa veikšana ir maksas 
pakalpojums. Šajā sakarā aicina Valdes locekļus padomāt kādā kārtībā LNSF apmaksās 
testus nevakcinētiem dalībniekiem. 
 
Nolemj: 
5.1. apmaksāt nevakcinētiem dalībniekiem COVID-19 testa veikšanu sacensību laikā. 
(atklāti balsojot par - 4, 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 6. sēdi beidz 2021. gada 2. jūlijā, plkst. 18:40. 
 
 
Sēdes vadītāja - 
LNSF prezidente      I. KRAZE 
 
Protokoliste – 
LNSF viceprezidente      G. VAZDIĶE 
 


