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  (no plkst. 19:00 –19:30) 

 

Sēdi protokolē: 
Māra KURSĪTE - LNSF valdes locekle 

  

DARBA KĀRTĪBA: 
 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Iepriekšējās Valdes sēdes protokola apstiprināšana. 
3. LNSF darba pienākumu sadalījums. 
4. Atskaites par paveiktajiem darbiem: 

a) Latvijas starts 1. Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātā īsajā baseinā 
25m, 2021. gada 15.-20. novembrī Glivicē, Polijā; 

b) LNSF balvas izcīņa telpu orientēšanās 2021. gada 28. novembrī Rīgā; 
c) Latvijas dalība Starptautiskajā Nedzirdīgo sporta komitejas (ICSD) 48. ārkārtas 

kongresā 2021. gada 28.-29. novembrī Lozannā, Šveicē; 
d) Starptautiskās peldēšanas sacensības “Riga Sprint” 2021. gada 26.-27. 

novembrī, Rīgā. 
5. Naudas balvas piešķiršana. 
6. Dalības maksas noteikšana 2022.-2025. gadam. 
7. LNSF naudas līdzekļi. Tāmes grozījumi no Valsts budžeta, COVID budžeta un Latvijas 

Valsts Meža piešķirtajiem līdzekļiem. 
8. Kandidatūru izvirzīšana ICSD nominācijām par labāko sportistu vīriešu un labāko 

sportisti sieviešu konkurencē pasaules mērogā. 
9. Pasākuma “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2021” organizēšana.   
10. Dažādi jautājumi un informācijas. 
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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. gada 10. decembra valdes 

sēdes darba kārtību 
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

2.§ 
Iepriekšējās Valdes sēdes protokola apstiprināšana 

 
I.Kraze ziņo, ka iepriekšējās Valdes sēdes protokols Nr. 10 no 2021. gada 31. oktobra tika nosūtīts 
pa e-pastu visiem Valdes locekļiem, kuru pilnvaras ilga līdz 13.11.2021. Iepriekšējie Valdes locekļi 
apstiprināja saņemto protokolu.  
Aicina Valdes locekļus balsot par protokolu apstiprināšanu. 
 
Nolemj: 
2.1. apstiprināt Valdes sēdes protokolu Nr. 10 no 2021. gada 31. oktobra  
  (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 

 

3.§ 
LNSF darba pienākumu sadalījums 

 

I.Kraze sveic jauno LNSF Valdes locekļus un aicina apspriest LNSF turpmāko darbību. 
 

Par protokolista pienākuma izpildi 
I.Kraze piedāvā ievēlēt Māru Kursīti par protokolisti. M. Kursīte dod piekrišanu uzņemties 
protokolista pienākumus.  
 

Par paraksta tiesībām 
I.Kraze uzņemas paraksta tiesības uz dokumentiem un oficiāliem pieteikumiem.  
Bankas dokumentiem paraksta tiesības būtu Ivetai Krazei un Lienei Kleinai-Brūverei. 
 

Par Valdes locekļu, revidenta un darbinieku ētikas kodeksu un kārtības noteikumiem  
I.Kraze informē, ka Valdes locekļiem ētikas kodekss tiks nosūtīts pa e-pastu. Nākamajā sēdē 
katram Valdes loceklim un darbiniekam vajadzēs ar parakstu apliecināt ētikas kodeksa 
ievērošanu. 
 

Par Valdes locekļu pienākumiem, atbildības jomām  
I.Kraze informē, ka LNSF katru gadu organizē Latvijas Nedzirdīgo čempionātus un balvas izcīņas 
dažādos sporta veidos, par kuru organizēšanu un norisi atbildību jāuzņemas Valdes locekļiem. 
 

Aicina Valdes locekļus padomāt par savām spējām, zināšanām un atbildību uzņemties pasākumu 
organizēšanu un vadīšanu kādā konkrētā sporta veidā. 
I.Kraze izsaka priekšlikumus uzticēt tehniskā direktora amatu orientēšanās sportā Raitim Ozolam 
un boulingā – Guntaram Beisonam. 
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Valdes locekļi noraida I.Krazes priekšlikumu.  
 
Nolemj: 
3.1. apstiprināt par protokolisti M. Kursīti, 
3.2. apstiprināt paraksta tiesības uz dokumentiem un oficiālajiem pieteikumiem I. Krazei, 
3.3. apstiprināt bankas dokumentu paraksta tiesības I. Krazei un L. Kleinai-Brūverei, 
3.4. apstiprināt par sporta jomu pārstāvjiem: 

 peldēšanā, šahā, sporta spēlēs, badmintonā I. KRAZI 

 dambretē, disku golfā, šautriņu mešanā  G. VAZDIĶI 

 vieglatlētikā, minigolfā, novusā   L. KLEINU-BRŪVERI 

 šaušanā, orientēšanās sportā   M. KURSĪTI 

 makšķerēšanā, boulingā, Boccia   P. KALNIŅU 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 
 

4.§ 
Atskaites par paveiktajiem darbiem 

 

a) Latvijas starts 1. Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātā īsajā baseinā 2021. gada 

15.-20. novembrī Glivicē, Polijā  

I.Kraze sniedz atskaites ziņojumus par to, ka š.g. 15. - 20. novembrī Polijas pilsētā Glivicē notika 
vēsturē pirmais pasaules čempionāts nedzirdīgajiem īsajā jeb 25 metru baseinā. Peldētāja Zane 
Embrekte pasaules čempionātā izcīnīja piecas medaļas, no tām divas zelta, un laboja pasaules un 
Eiropas rekordu. 
Čempionātā startēja 132 sportisti no 22. dalībvalstīm – 81 vīrietis un 51 sieviete. COVID-19 
pandēmijas drošības apsvērumu dēļ nepiedalījās spēcīgākie peldētāji no Amerikas Savienotajām 
valstīm, Kanādas, Brazīlijas, Dienvidāfrikas, Austrālijas, Ķīnas, Īrijas u.c. valstīm. 
Z.Embrekte kļuva par čempioni 50 metros brīvajā stilā, finālā distanci nopeldot 25,56 sekundēs, 
par 0,25 sekundēm labojot Lielbritānijas peldētājai Denjelai Džoisai piederošo pasaules rekordu 
šajā grupā, kas bija nepārspēts kopš 2016. gada decembra. Tāpat par čempioni Zane tika kronēta 
100 metros brīvajā stilā, kur finālā distanci veica 56,16 sekundēs, Džoisas Eiropas rekordu labojot 
par vienu sekundes simtdaļu. Finālā 200 metros brīvajā stilā Z. Embrekte izcīnīja sudraba godalgu, 
finišējot 2 minūtēs un 3,70 sekundēs, 0,16 sekundes aiz uzvarētājas Viktorijas Terentjevas no 
Krievijas. Sudrabs Zanei bija arī 50 metros tauriņstilā, kur finālā viņa finišēja 28,22 sekundēs. 
Visbeidzot bronzas godalgu Zane ieguva 100 metros kompleksajā peldējumā, kurā finišēja vienā 
minūtē un 5,84 sekundēs. Tuvu medaļai mūsu peldētāja bija arī 400 metros brīvajā stilā, kur finālā 
finišēja četrās minūtēs un 31,01 sekundēs. Līdz bronzas medaļai viņai pietrūka 0,20 sekundes. 
Zane piedalījās sacensībās, kur atsevišķās distancēs startēja no 12 līdz 19 peldētājām. 
Pasaules čempionātā piedalījās arī Artis Vazdiķis, kas 50 metru brīvajā stilā izcīnīja sesto vietu, 
finālā distanci veicot 24,42 sekundēs, kā arī 100m brīvā stilā  32. dalībnieku konkurencē izcīnot 
sesto vietu, finālā distanci veicot 53.35 sekundēs. 
A. Vazdiķis peldēja arī 200m brīvā stila peldējumā, kurā izcīnīja 8. vietu ar rezultātu 1. minūte 
59.38 sekundes un 100m tauriņstilā ieguva 16. vietu ar rezultātu 1. minūte un 03.17 sekundes 
(01:03.17). 
Rūdolfs Stupāns uzrādīja sekojošus rezultātus: 
Priekšsacīkstēs: 

 50m brīvajā stilā ieguva 15. vietu ar rez. 24.98, 
 100m brīvajā stilā – 15. vietu ar rez. 54.70, 
 200m brīvajā stilā – 13. vietu ar rez. 2:02.26, 
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 50m brasā ierindojās 11. pozīcijā, veicot šo distanci 31.89 sekundēs, 
 100m kompleksajā peldējumā  – 12. pozīcijā ar rez. 1:02.21 

Finālā Rūdolfa labākais rezultāts bija 200m kompleksajā peldējumā, kurā viņš ieņēma 7. vietu ar 
rez. 2:16.88. 
Priekšsacīkstēs Violeta Leščinska 3 disciplīnās izcīnīja sekojošas pozīcijas otrajā desmitā: 

 50m uz muguras – 14. vietā ar rez. 39.40 

 100m uz muguras – 12. vietā, rez. 1:30.46 

 50m brīvajā stilā – 16. vietā, rez. 32.58 
 
Nolemj: 
4.1. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai; 
4.2. novērtēt Z.Embrektes startu par izcilu; 
4.3. novērtēt A.Vazdiķa un R.Stupāna startu par teicamu;  
4.4. atstāt V. Leščinskas startu bez vērtējuma, dot viņai iespēju iegūt starptautisku pieredzi un 
motivāciju nodarboties ar peldēšanu arī pēc pamatskolas beigšanas; 
4.5. izteikt pateicību visiem peldētāju treneriem par ieguldīto darbu, sagatavojot peldētājus 
veiksmīgam startam 2021. gada Pasaules Nedzirdīgo čempionātā peldēšanā īsajā baseinā Glivicē, 
Polijā.  
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 
 

Ierodas Raitis Ozols. 
 

b) LNSF balvas izcīņa telpu orientēšanās š.g. 2021. gada 28. novembrī Rīgā 

Raitis Ozols sniedz atskaites ziņojumus par paveikto darbu LNSF balvas izcīņu telpu orientēšanās 
organizēšanā un norisē.  

Š.g. 28. novembrī, pirmās adventes noskaņā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas 
un telekomunikāciju fakultātē  norisinājās LNSF balvas izcīņa telpu orientēšanās sportā ar 7. 
sieviešu un 7. vīriešu (ieskaitot jauniešu) dalību. 
Sacensību norises vieta bija ļoti piemērota – plašas telpas, kāpnes, gari gaiteņi un labirinti septiņu 
stāvu augstumā. Sacensības notika divos piegājienos ar dažādiem distanču maršrutiem. Tika dots 
starts, sportisti veica distanci un sasniedza finišu. 

Sievietēm divu distanču kopvērtējumā 
– 1. vieta Mārai Kursītei 22:45, 
– 2. vieta Nataliia Riznyk 28:53, 
– 3. vieta Lienai Čerepko 29:25. 

Divas sportistes tika diskvalificētas, pamatojoties uz kontrolpunktu trūkumu un nepareizi izvēlētu 
skriešanas virzienu. 

Vīriešiem divu distanču kopvērtējumā 
– 1. vieta Mārtiņam Strožam 19:11, 
– 2. vieta Aldim Strožam 21:37, 
– 3. vieta Kārlim Valdmanim 27:37. 

Uzvarētāji tika apbalvoti ar medaļām un diplomiem. Sacensības noritēja labi. 
 

Nolemj: 
4.2. pieņemt R. Ozola atskaites ziņojumu zināšanai  
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 
 
R. Ozols atstāja sēdi. 
Sēdes pārtraukums 19:30 – 20:00. 
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c) Latvijas pārstāvniecība Starptautiskajās Nedzirdīgo sporta komitejas (turpmāk tekstā 

– ICSD) 48. ārkārtas kongresā š.g. 28.–29. novembrī Lozannā, Šveicē 

I.Kraze informēja par Latvijas pārstāvja dalību Starptautiskajā Nedzirdīgo sporta komitejas 
(turpmāk tekstā – ICSD) 48. ārkārtas kongresā š.g. 28.–29. novembrī Šveices pilsētā Lozannā, kurā 
Latviju pārstāvēja LNSF prezidente Iveta Kraze. 

Pirmā kongresa diena ilga no pl. 9:00 līdz pl. 19:30. Kongresa vadīšanai bija nepieciešams 
izvēlēt moderatoru. Dānijas un Beļģijas pārstāvji kā neitrālu un neatkarīgu moderatoru ieteica 
Kasper Bergmann kandidatūru. Kongress to pieņēma.   
 Nākamais dienas kārtības punkts bija iepazīšanās ar klātesošo dalībvalstu pārstāvjiem un 
delegātiem. ICSD ārkārtas kongresā piedalījās 54 delegāti, kuri bija nokārtojuši saistības un 
ieguvuši balsstiesības. 

Agrāk ICSD birojs atradās Amerikas Savienotajās valstīs, bet sākot ar 2017. gada maiju tika 
pārcelts uz Šveici. ICSD finanšu pārskats un bilance tika pārveidoti un izstrādāti pēc Šveices 
sistēmas. Kongresā tika pieaicināts audita speciālists, kas sniedza informāciju par ICSD finanšu 
pārskatu, apliecinot, ka dokumentos nav konstatēti pārkāpumi. 
 Delegāti tika aicināti uzklausīt un izvērtēt reformu (konstitūcijas un vispārējo noteikumu 
(bylaw) un ētikas kodeksa) projekta rediģēšanai, kuru bija nepieciešams apstiprināt. Reformas 
dokumentu apstiprināšana jau ilgusi 16 gadus, un šajā dienā tā visbeidzot tika apstiprināta. 
 Par jauno projektu norisinājās garas diskusijas, izskanēja daudz jautājumu un 
priekšlikumu. 

Pirmajā dienā tika apstiprināts 2013.–2019. gada finanšu pārskats un projekta reforma. 
Kongresa otrā diena bija ļoti gara un piesātināta, un ilga no 9:00 - 21:30. 

Darba kārtības punkti bija sekojoši - ICSD vadīšana, ICSD Valdes vēlēšanas, Deaflympics 
(Olimpisko spēļu) statuss. 
Notika balsošana par Valdes skaitlisko saastāvu – pieciem vai septiņiem valdes locekļiem, par 
balsstiesībām asociētajiem biedriem (DIBF, DIFA u.c.). 
 Tika izteikts priekšlikums piešķirt balsstiesības arī reģionālo nedzirdīgo sporta 
konfederācijas prezidentiem (Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas (EDSO) u.c.). 

Nolēma: 
– apstiprināt ICSD Valdi 7. locekļu sastāvā, 
– piešķirt balsstiesības asociētiem biedriem balsot ICSD kongresā, 
– piešķirt balsstiesības reģionālo nedzirdīgo sporta konfederācijas prezidentiem ICSD 

Valdē. 
Pašreizējās ICSD Valdes pilnvaru termiņš četru gadu garumā ir beidzies. Nepieciešams 

veidot pagaidu jaunu Valdi ar termiņu uz vienu gadu vai līdz ICSD kongresam, kas paredzēts 
nākamajā gadā. 
 Ar vairāku balsu pārsvaru tika nolemts: 

 nākamā viena gada termiņā ICSD vadīs prezidents Gustavo Perazzolo (Brazīlija), 

 par viceprezidentu Pasaules sportā tika ievēlēts Yutaka Osugi (Japāna), 

 par viceprezidentu jauniešu sportā tika ievēlēts David Lanesman (Izraēla), 

 par Valdes locekļiem ievēlēti: 

 Yakup Umit Kihtir (Turcija) 

 Adam Kosa (Ungārija) 

 Kristian Lantto (Somija) 

 Aleksandra Polivanchuk (Zviedrija) 
Valdē darbosies arī četri reģionālās nedzirdīgo sporta konfederācijas prezidenti ar balsstiesībām: 

 Mohammad Pargar, APDSC prezidents 
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 Mohamed Madoun, CADS prezidents 

 Iosif Stavrakakis, EDSO prezidents 

 Pedro Bonnassiolle Squella, PANAMDES prezidents. 
Vēlēšanām sekoja Deaflympics (Nedzirdīgo Olimpisko spēļu) prezentācija: 

– 24. Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskās spēles Kašjasadu Sulā (Brazīlijā); 
– 25. Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskās spēles Tokijā (Japānā). 

Vairākums kongresa delegātu nobalsoja par 24. Vasaras Nedzirdīgo Olimpisko spēļu norises vietu 
– Kašjasa du Sulā (Brazīlijā), tika prezentētas medaļas. 
 

Nolemj: 
4.3. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai  
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 
 

d) nedzirdīgo peldētāju starts Starptautiskajās peldēšanas sacensībās “Riga Sprint” 2021. 
gada 26.-27. novembrī, Rīgā 

 

I.Kraze informē par Zanes Embrektes, Arta Vazdiķa un Kristofera Krazes startu starptautiskā 
sprinta festivāla “Rīgas Sprints 2021” peldēšanas sacensībās. Š.g. 26.–27. novembrī Daugavas 
sporta namā, epidemioloģiski drošā vidē (zaļajā režīmā), norisinājās 9. starptautiskais sprinta 
festivāls “Rīgas Sprints”, kurā piedalījās arī nedzirdīgie peldētāji – Z. Embrekte, A. Vazdiķis un K. 
Kraze. Tajās pulcējās Latvijas spēcīgākie sportisti, kā arī viesi no kaimiņvalstīm. 

Sacensību pirmajā dienā Zane startēja 100m brīvā stila peldējumā, bet Kristofers – 50m brasā 
un 100m brīvajā stilā. 100m brīvā stila peldējumā uzvaru izcīnīja Ieva Maluka, kas distanci veica 
55.78 sekundēs. Otrā vietā ierindojās Zane Embrekte (56.80).  

50m brasā K. Kraze tika diskvalificēts, pamatojoties uz neatbilstošu stilu - nebija vienlaicīgs 
pieskāriens baseina malai ar abām rokām (pagrieziens), tomēr 100m brīvā stila peldējumā viņš 
veica ar rezultātu 1:05.30 un ierindojās 65. pozīcijā. Diemžēl Artis neieradās uz sacensībām un 
nestartēja 100m distancē.  

Otrajā dienā Zane startēja 200m un 50m brīvā stila peldējumā, Artis – 50m brīvā stila 
peldējumā, bet Kristofers – 50m brīvā stila peldējumā un 100m brasā. 200m brīvā stila peldējumā 
par čempioni kļuva Ieva Maļuka (1:59.86), uzrādot jaunu sacensību rekordu. Savukārt uz otrās 
vietas goda pjedestāla kāpa Zane Embrekte (2:04.76), un trešā – Anna Kapelina no Igaunijas. 50m 
brīvā stila peldējumā sprinta čempiona titulu ieguva Z. Embrekte (25.90). 

50m brīva stila peldējumā A. Vazdiķis ar rezultātu 25.02 sekundes palika 23. vietā, bet K. Kraze 
ar rezultātu 29.15 sekundes palika 98. pozīcijā starp 122. dalībniekiem. 100m brasā Kristofers 
veica distanci 1:23.25 sekundēs un ierindojās 29. vietā starp 33 dalībniekiem.  

Pēc labāko sportistu statistikas šajās sacensībās Zane Embrekte ir 13. labākā peldētāja (pēc 
augstvērtīgākajiem punktiem – 695) pēc Latvijas peldēšanas federācijas reitingiem, Artis Vazdiķis 
– 84. vietā, savukārt Kristofers Kraze – 251. vietā starp 307 dalībniekiem.  
 

Nolemj: 
4.4. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai  
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 
 

5.§ 
Naudas balvas piešķiršana 

 

I.Kraze informē, ka pēc noteikumiem par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par 
izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru, kā arī, balstoties uz IZM aicinājuma, LNSF 
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līdz š.g. 15. oktobrim var iesniegt priekšlikumus par mūsu sportistu, kuri ir izcīnījuši augstus 
sasniegumus sportā, pretendēšanu uz naudas balvas saņemšanu.  
Tā kā Pasaules Nedzirdīgo čempionāts peldēšanā īsajā baseinā notika š.g. novembrī, mēs varam 
pieprasīt naudas balvas piešķiršanu nākamajā gadā.  
Izvirza sekojošus priekšlikumus par naudas balvas saņemšanu: 

- Zanei Embrektei par augsto sasniegumu un izcīnīto 1. vietu 50m un 100m brīvā stila 
peldējumā 1. Pasaules Nedzirdīgo čempionāta peldēšanā īsajā baseinā 2021. gadā Glivicē, Polijā; 
 - Zanes Embrektes trenerei Gaļinai Brokai par ieguldīto darbu Zanes Embrektes izcīnītās 
1. vietas 50m un 100m brīvā stila peldējumā 1. Pasaules Nedzirdīgo čempionāta peldēšanā īsajā 
baseinā 2021. gadā Glivicē, Polijā, iegūšanu. 

Diskusijās izskanēja priekšlikums iesniegt IZM priekšlikumu par naudas balvas piešķiršanu 
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijai par nedzirdīgo sporta attīstību. 
 

Nolemj:  
5.1. iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai priekšlikumu par naudas prēmijas piešķiršanu:  

 peldētajai Zanei Embrektei;  

 Z. Embrektes trenerei Gaļinai Brokai  
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 

 

6.§ 
Dalības maksas noteikšana 2022. -2025. gadam 

 

I.Kraze informē par nepieciešamību jaunajā termiņā noteikt maksas apmēru par dalības maksu 
vietējās sacensībās un LNSF biedru maksu. Aicina diskutēt par dalības maksas noteikšanu.  
Diskusijās Valdes locekļi pārrunā jautājumu par dalības maksas apmēru, vai to saglabāt līdzšinējā 
apmērā, vai paaugstināt. I. Kraze uzsver, ka LNSF darbības un biroja nodrošināšana ir atkarīga no 
dalības maksas.  
 

Nolemj: (balsojums atsevišķi)  
6.1. apstiprināt LNSF dalības maksu sekojošos apmēros (stāsies spēkā no 01.01.2022):  
6.1.1. Sporta kluba dalībniekiem/biedriem - 7,00 EUR (atklāti balsojot par - 5, pret – 0)  
8.1.2. individuāliem, pie sporta kluba nepiederošiem dalībniekiem - 12,00 EUR (atklāti balsojot 
par - 5, pret – 0)  
6.1.3. Sporta kluba/biedrības komandai – 70,00 EUR (atklāti balsojot par - 5, pret – 0)  
6.1.4. komandai, kurai nav sporta kluba/biedrības pārstāvniecības, - 120,00 EUR (atklāti balsojot 
par - 4, pret – 1)  
6.1.5. protesta drošības nauda - 50,00 EUR (atklāti balsojot par - 5, pret – 0);  
6.2. apstiprināt LNSF gada biedru maksu – 30,00 EUR/gadā (laikā no 2022. - 2025. gadam)  
6.2.1. noteikt biedru maksas samaksas termiņu līdz katra nākamā gada 1. martam. Ja pēc noteiktā 
termiņa sporta klubs nav nokārtojis LNSF biedra naudas maksājumu, tad sporta kluba sportists 
tiek uzskatīts par individuāli startējošu un tam tiek piemērota maksa kā privātam spēlētājam vai 
komandai (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 

 

7.§ 
Tāmes grozījumi no Valsts budžeta, COVID budžeta un Latvijas Valsts Meži 

piešķirtajiem līdzekļiem 
 

L. Kleina–Brūvere sniedz informāciju par finansējuma apjomu un nepieciešamību veikt budžeta 
tāmes grozījumu. Valdes locekļi piedalās apspriedē par nepieciešamo finansējuma sadali un tā 
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novirzīšanu konkrētam mērķim. 
 

Nolemj: 

5.1. apstiprināt tāmes grozījumu no Latvijas Valsts Meži ziedojuma līdzekļiem: atlikušo 
finansējumu 1632,63 EUR novirzīt Latvijas delegācijas nodrošinājumam dalībai 24. Vasaras 
Nedzirdīgo olimpiskajās spēlēs, kas notiks 2022. gada 1.-15. maijā un 603,81 EUR novirzīt uz 
inventāra nodrošināšanai sportistiem 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 
 

Ņemot vērā valsts likumdošanas stingros ierobežojumus, netika rīkotas skolēnu sacensības 
badmintonā un peldēšanā.  
Nolemj: 
5.2. apstiprināt tāmes grozījumu no COVID programmas piešķirtajiem līdzekļiem, neizlietotos 
līdzekļus 1580,00 EUR novirzīt LNSF darba vajadzību nodrošināšanai – datortehnikai un 
datorprogrammām;  
5.3. apstiprināt novirzīt neizmantoto finansējumu no LNSF sporta spēļu un veselības izdevumiem 
292,54 EUR datortehnikas iegādei 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 
5.4. apstiprināt 2021. gada Valsts budžeta gada tāmes grozījumu un neizlietoto finansējumu 
1478,46 EUR novirzīt Latvijas delegācijas dalības nodrošināšanai 24. Vasaras Nedzirdīgo 
Olimpiskajās spēlēs 2022. gada 1.-15.maijā 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 
 

8.§ 
ICSD nominācijas konkurss par 2021. gada labāko sportistu vīriešu un sieviešu 

konkurencē pasaules mērogā 
 
I.Kraze ziņo, ka LNSF e-pastā ir saņemts uzaicinājums piedalīties ICSD nominācijas konkursā un 
izvirzīt kandidatūras nominācijai “2021. gada labākais sportists vīriešiem un 2021. gada labākā 
sportiste sieviete pasaules mērogā”.  
Atgādina, ka pieteikuma termiņš bija līdz š.g. 1. decembrim, un esam nolēmuši izvirzīt tikai vienu 
kandidātu - sieviešu konkurencē Latvijas sportisti Zani Embrekti. Š.g. 27. novembrī tika nosūtīts 
pieteikums ICSD birojam. Vēl nepieciešams Valdes sēdes lēmums.  
 

Nolemj:  
8.1. izvirzīt no Latvijas nominācijai “2021. gada labākā sportiste sieviete pasaules mērogā” Zani 
Embrekti 
 (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

9.§ 
Pasākuma “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2021” organizēšana 

 
I.Kraze informē, ka iepriekšējā Valdes sēdē, š.g. 31. oktobrī, tika nolemts apbalvot trīs laureātus 
nominācijā “Labākais sportists 2021. gadā”. 
 

Informē, ka pasākums “Latvijas Gada balva Nedzirdīgo sportā 2021” notiks 2022. gada 7. janvārī 
viesnīcas “NB” restorāna zālē, epidemioloģiski drošā vidē (zaļajā režīmā). Rekomendē pasākumu 
sākt plkst. 17:00.  
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I.Kraze lūdz Valdes locekļiem padomāt par pasākuma scenāriju, un izlemt, kurš būs pasākuma 
vadītājs. 
Māra Kursīte piekrīt uzņemties scenārija rakstīšanu un izsaka priekšlikumu pasākumu vadīt kopā 
ar Pauli Kalniņu.  
 
Nolemj:  
9.1.uzaicināt 20 personas, ieskaitot bijušos LNSF Valdes locekļus un bijušos prezidentus, uz 

pasākumu “Latvijas gada balva Nedzirdīgo sportā 2021” 
 (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

10.§ 
Dažādi jautājumi un informācijas: 

 
a) Par LNSF dokumentu reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā. 

 
I.Kraze informē Valdes locekļus, ka ir iesniegusi dokumentus Uzņēmumu reģistrā sakarā ar 
izmaiņām jaunās LNSF valdes sastāvā un LNSF Statūtos jaunajā redakcijā. Gaidīsim UR lēmumu 
tuvākajā laikā.   
 
Nolemj:  
10.1. pieņemt I.Krazes sniegto informāciju zināšanai 
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 
 
Līdz ar to visi LNSF Valdes sēdes Darba kārtībā paredzētie jautājumi ir izskatīti. 
Citu jautājumu un priekšlikumu nav. Valdes sēdes vadītājs pasludina Valdes sēdi par slēgtu. 
 
LNSF valdes 11. sēdi beidz 2021. gada, 10. decembrī plkst. 22:30. 
 
Sēdes vadītāja - 
LNSF prezidente      Iveta KRAZE 
 
Protokoliste –  
Valdes locekle        Māra KURSĪTE 
 


