
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 
Valdes 

Sēdes protokols Nr. 7 /2021 (27) 
 
Sēdes norise: 2021. gada 30. jūlijā plkst. 17:05. 
Skype tiešraides platformā 
 

Sēdi vada Iveta Kraze - LNSF prezidente 
 
Sēdē piedalās: 
Iveta Kraze - prezidente 
Gunta Vazdiķe - viceprezidente 
Raitis Ozols  - valdes loceklis 
Guntars Beisons - valdes loceklis 
 

Sēdi protokolē: 
Gunta Vazdiķe - LNSF viceprezidente 
  

DARBA KĀRTĪBA: 
 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
3. Atskaites ziņojums par Latvijas dalību EDSO 20. kongresā ZOOM platformā š.g. 10. 

jūlijā. 
4. Ielūgumu izskatīšana: 

a) ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionāts 2022. gada 28. martā-2. aprīlī 
Kordoba (Cordoba), Spānijā 

 komandai RAPID (atklātais, sievietēm) 

 individuāli BLITZ sievietēm un vīriešiem 

 1. ICCD kongress Eiropā; 
b) ICCD 19. Pasaules Nedzirdīgo šaha čempionāts komandām 2022. gada 

14.-24. septembrī Varšavā, Polijā. 
5. Dažādi jautājumi un informācijas: 

 par Latvijas Nedzirdīgo boulinga čempionāta organizēšanas iespējām; 

 par ICSD ārkārtas kongresu š.g. 28.-29. novembrī Lozannā, Šveicē. 
 

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. gada30. jūlijā 

sēdes darba kārtību 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
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2.§ 
Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana 

 

I.Kraze ziņo, ka iepriekšējās Valdes sēdes protokols Nr. 3 no 12.03.2021. un Nr. 4 no 
23.04.2021. tika nosūtīti pa e-pastu visiem Valdes locekļiem. Aicina Valdes locekļus balsot 
par protokolu apstiprināšanu. 
 

Nolemj: 
2.1. apstiprināt Valdes sēdes protokolu Nr. 3 no 2021. gada 12. marta un Nr. 4 no 2021. 
gada 23. aprīļa  
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 

3.§ 
Atskaites ziņojums 

 

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

a) par Latvijas dalību EDSO 20. kongresā ZOOM platformā š.g. 10. jūlijā 
 

I.Kraze un G.Vazdiķe sniedz atskaiti par Latvijas dalību Eiropas Nedzirdīgo sporta 
organizācijas 20. kongresā. Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija ar prezidenti I.Krazi un 
viceprezidenti G.Vazdiķi piedalījās Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas (turpmāk 
tekstā–EDSO) 20. kongresā, kas norisinājās š.g. 10. jūlijā ZOOM tiešsaistē. Kongresā tika 
deleģēti 36 dalībvalstu pārstāvji. EDSO kongresā tika izskatīti vairāki punkti, tostarp 2018. 
un 2019. gada pārskati, finanšu pārskati, Eiropas Nedzirdīgo čempionātu uzņemšana un 
saskaņošana laika periodā no 2021. gada līdz 2028. gadam, EDSO Ģenerālsekretāra 
apstiprināšana. 
Par EDSO ģenerālsekretāru tika ievēlēts Tone Petrič no Slovēnijas. Nākamais EDSO 
kongress plānots 2022. gada oktobrī-novembrī Beļģijā. 
 

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

4.§ 
Ielūgumu izskatīšana 

 

I.Kraze aicina Vades locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus uz 
 

a) 1. ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātu 2022. gada 28. martā-2. aprīlī Kordobā 
(Cordoba), Spānijā 

 komandai RAPID (atklātais, sievietēm), 

 individuāli BLITZ sievietēm un vīriešiem, 

 1. ICCD kongresu Eiropā. 
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I.Kraze informē, ka ir saņemts ielūgums uz 1. ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātu, 
kas norisināsies 2022. gada 28. martā–2. aprīlī Spānijas pilsētā Kordobā. Sacensību 
programmā ir iekļautas sekojošas spēles: 1. Eiropas Nedzirdīgo komandu šaha ātrspēles 
čempionāts RAPID (apdomas laiks 15 minūtes + 15 sekundes) sievietēm un vīriešiem un 
1.Eiropas Nedzirdīgo individuālas šaha ātrspēles čempionāts BLITZ (apdomas laiks 3 
minūtes + 2 sekundes) sievietēm un vīriešiem. Sacensību starplaikā pirmo reizi tiks 
organizēts ICCD Eiropas 1. kongress. 
I.Kraze ziņo, ka līdz šai dienai mūsu šaha spēlētājas M. Parhomenko un G. Vazdiķe ir aktīvi 
piedalījušās dažādās šaha sacensībās gan tiešsaistē, gan klātienē un ir turpinājušas 
treniņus šaha spēlēs.  
 

Nolemj: 
4.1. pieteikt Latvijas dalību startam ICCD 1. Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātam ar 
divām sievietēm sieviešu konkurencē; 
4.2. pieteikt Latvijas dalību 1. ICCD Eiropas kongresam ar vienu delegātu. 
     (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

b) 19. ICCD Pasaules Nedzirdīgo šaha čempionātu komandām 2022. gada 14.-24. septembrī 
Varšavā, Polijā 

 

Nolemj: 
4.3.pieteikt Latvijas dalību startam 19. ICCD Pasaules Nedzirdīgo šaha čempionātam ar 
divām sievietēm sieviešu konkurencē. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

5.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas  

 

a) par Latvijas Nedzirdīgo boulinga čempionāta organizēšanas iespējām 
 

G.Beisons atgādina, ka LNSF kalendāra plānā iekļauts Latvijas Nedzirdīgo boulinga 
čempionāts, kuru plānots rīkot š.g. 21.-22. augustā. Pastāv stingri nosacījumi un ir 
ierobežots dalībnieku skaits. Tika izvestas pārrunas ar treneri K.Maslovu. Pēc treneres 
ieteikuma varam organizēt Latvijas Nedzirdīgo boulinga čempionātu kā Latvijas klubu 
komandu čempionātu.  
Valdes locekļi diskutē par treneres ieteikumu. 
I.Kraze augstākminēto papildina, ka, lai noskaidrotu LNČ boulinga organizēšanas iespējas, 
bija griezusies pie Latvijas boulinga federācijas pārstāvja Ivara Vintera, kas atbildēja, ka, 
diemžēl, pēc MK noteikumiem Latvijas Nedzirdīgo čempionāts nav iespējams organizēt.  
Būtu vēlams atbalstīt boulinga spēlētājus, gatavojoties dalībai Summer Deaflympics 2022. 
gadā. Mums ir vēlme redzēt rezultātus, kādus viņi būs uzrādījuši un sīkāk uzzināt par 
sportistu sasniegumiem minētajās spēlēs.  
G. Beisons ziņo, ka no š.g. 31. jūlijā līdz 1. augustam boulinga centrā “Bowlero” notiks 
NIAF kausa izcīņa boulingā un š.g. 9.-14. augustā notiks arī Latvijas klubu komandu 
meistarsacīkstes boulingā. Lūdza Valdei atbalstīt boulinga komandu, palīdzot atrast 
finansējuma atbalstu dalības maksas nodrošināšanai dalībniekiem abās minētajās 
sacensībās no budžeta līdzekļiem.  
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Nolemj: 
6.1. apmaksāt dalības maksu (vienam sportistam 20 EUR) dalībai NIAF balvas izcīņā 
boulingā 2021. gada 31. jūlijā - 1. augustā sekojošiem sportistiem: 
1. Amandai Anetei Intsonei (jauniešu programmā), 
2. Anitai Valdmanei, 
3. Nataliiai Riznyk, 
4. Ilonai Ozolai, 
5. Dainim Mauriņam, 
6. Guntaram Beisonam, 
7. Ģirtam Gabrānam, 
8. Pāvelam Isatam, 
 

6.2. apmaksāt dalības maksu (vienam sportistam 45 EUR) dalībai Latvijas komandu 
meistarsacīkstēs boulingā 2021. gada 9. - 14. augustā sekojošiem sportistiem : 
1. Pāvelam Isatam, 
2. Anitai Valdmanei, 
3. Ģirtam Gabrānam, 
4. Jurim Mauriņam, 
5. Guntaram Beisonam, 
6. Ilonai Ozolai. 
 

Nolemj: 
6.3. pārcelt 2021. gada Latvijas Nedzirdīgo čempionātu boulinga dubultspēlēs. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 

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

I.Kraze informē, ka ICSD ārkārtas kongress notiks š.g. 28.-29. novembrī Lozannā, Šveicē. 
 

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 7. sēdi beidz 2021. gada 30. jūlijā, plkst. 18:30. 
 
 
Sēdes vadītājs - 
LNSF prezidente      I. KRAZE 
 
Protokoliste – 
LNSF viceprezidente      G. VAZDIĶE 
 


