
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes Sēdes protokols 

Nr. 1 /2022(2) 

 

Sēdes norise: 2021. gada 19.februārī plkst.18:00. 

LNSF birojs, Elvīras iela 19. 

 

Sēdi vada Iveta Kraze  - LNSF prezidente 

 

Sēdē piedalās: 

Iveta KRAZE - LNSF prezidente 

Gunta VAZDIĶE - LNSF viceprezidente 

Liene KLEINA-BRŪVERE - LNSF valdes locekle 

Māra KURSĪTE - LNSF valdes locekle (18:05) 

Paulis KALNIŅŠ - LNSF valdes loceklis 
 

Sēdē pieaicinātā: 
Inguna KRAMA - LNSF revidente 

 
Sēdi protokolē: 
Gunta VAZDIĶE - LNSF valdes locekle 

Māra KURSĪTE - LNSF valdes locekle (no 18:05) 

  

DARBA KĀRTĪBA: 
1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokolu apstiprināšana. 
3. Ētikas kodeksa apstiprināšanu un parakstīšana. 

4. Atskaites ziņojums par: 

a) Pasākumu “Latvijas Gada balva nedzirdīgo sportā 2021” 2022. gada 7. janvārī, 

Rīgā; 

b) Latvijas startu starptautiskajās sacensībās peldēšanā “Madwave Challenge 

Latvijas tūre” pirmajā posmā 2022. gada 5. februārī, Rīgā; 

c) Atcelto LNSF balvas izcīņu zemledus makšķerēšanā 2021. gada 12. februārī, 

Stāmerienas ezerā, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā; 

d) LNSF balvas izcīņu šahā 2021. gada 13. februārī, Rīgā; 

5. LNSF naudas līdzekļi. Tāmes grozījumi no Naudas balvas. Valsts budžeta līdzekļu sadale 

2022. gadam. 

6. Ielūguma izskatīšana: 
a) Latvijas Nedzirdīgo izlases sastāva apstiprināšana dalībai 24. Vasaras 

Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs (Summer Deaflympics) 2022. gada 1. – 15. maijā 
Kašjasa du Sulā, Brazīlijā. Pieteikuma termiņš līdz 31.03.2022. 
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b) 5. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionāts jauniešiem U16, U18, U20 un 
U23 2022. gada 25. – 27. augustā Szczecin, Polijā. Galīgā pieteikuma termiņš 
līdz 24.02.2022. 

c) 1. Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionāts RAPID komandām no 2022. gada 
28.marta – 2. aprīlim Kordobā, Spānijā. Vārdiskais pieteikums līdz 28.02.2022. 

d) Starptautisko Nedzirdīgo bērnu kausa izcīņa boulingā un tenisā 04.06.2022. 
Braunšveigā, Vācijā.  

e) Ārkārtas EDSO kongress 2022. gada 9. aprīlī. Pārstāvja pilnvaras iesniegšanas 
termiņš līdz 09.03.2022. 

f) 11. Eiropas spēles jauniešiem ar invaliditāti Emil Open 2022. gada 22. – 26. 
jūnijā Brno, Čehijā.  Pirmā pieteikuma termiņš līdz 31.03.2022.  

g) Atklātais Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo orientēšanās čempionāts 2022. gada 11. 
– 14. augustā, Somijā. Pirmais pieteikuma termiņš līdz 30.04.2022. 

h) 1. DIFA Pasaules Nedzirdīgo kausa izcīņa futbolā telpās U-21 2022. gada 5. – 16. 
decembrī Malaizijā. Pirmā pieteikuma termiņš līdz 01.03.2022. 

i) 1. Pasaules Nedzirdīgo čempionāts futbolā telpās, veterāniem no 40 gadiem 
2022. gada 12. – 20. augustā Varšavā, Polijā. Pirmā pieteikuma termiņš līdz 
01.12.2021. 

7. Dažādi jautājumi un informācijas: 

 LNSF dalību LPK izpildkomitejas sēdē 2021. gada 22. februārī ZOOM 

 
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 2022.gada 19.februāra 
valdes sēdes darba kārtību. 
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 

 
2.§ 

Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana 
 

I.Kraze ziņo, ka iepriekšējās Valdes sēdes protokols Nr. 11/2021 no 2021. gada 10. 
decembra tika nosūtīts pa e-pastu visiem esošajiem  Valdes locekļiem. Aicina Valdes 
locekļus balsot par protokolu apstiprināšanu.  
 

Nolemj: 
2.1.apstiprināt Valdes sēdes protokolu Nr. 11/2021   no 2021. gada 10. decembra. 
  (atklāti balsojot par - 4, pret – 0). 
 
Ierodas Māra Kursīte. Pārņem protokola rakstīšanu. 
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3.§ 
Ētikas kodeksa parakstīšana.  

 
 
I.Kraze informē, ka LNSF ētikas kodekss tika nosūtīts visiem Valdes locekļiem un bija laiks 
iepazīties. Priekšlikums ētikas kodeksa projektam nav saņemts. Aicina Valdes locekļus 
parakstīt ētikas kodeksu ar savu parakstu.  
 
Nolemj: 
3.1. uzdot Valdes locekļiem ievērot Ētikas kodeksu un parakstīt to.  
 

4.§ 
Atskaites ziņojums 

 
a) Par pasākumu “Latvijas Gada balva nedzirdīgo sportā 2021” 2022. gada 7. 

janvārī, Rīgā.  

I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par “Latvijas gada balvu nedzirdīgo sportā 2021” 
pasniegšanas ceremoniju viesnīcā “NB” š.g. 7. janvārī, Rīgā. Šajā apbalvošanas ceremonijā 
tika sveikti arī trīs Latvijas labākie nedzirdīgie sportisti: 

1. Zane Embrekte – peldēšana; 
2. Margarita Parhomenko – šahs; 
3. Artis Vazdiķis – peldēšana. 

Zane Embrekte Latvijas gada labākā sportista balvu saņēma jau trešo reizi. Iepriekš 
balvu kā Labākā sportiste viņa saņēma 2018. un 2019.gadā, kā otrā labākā sportiste – 
2015. un 2017. gadā, un kā trešā labākā sportiste – 2013. un 2016. gadā.  

2021. gadā Zane Embrekte bija īpaša ar to, ka, pārstāvot Latviju, uzrādīja augstus 
sasniegumus 1. Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātā īsajā baseinā Glivicē, Polijā, 
kur izcīnīja divas pirmās vietas  – zelta medaļu 50m un 100m brīvajā stilā, otro vietu 200m 
brīvajā stilā un 50m tauriņstilā,  trešo vietu 100m kompleksajā peldējumā. Arī dzirdīgo 
sacensībās viņa izcīnījusī vairākas medaļas. Zane ir viena no spēcīgākajām peldētājām 
Latvijā.  

Otra labākā sportista balvu saņēma Margarita Parhomenko par izcīnīto otro vietu 
3. ICCD Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātā 2021.g. oktobra mēnesī un arī A grupā – 8. 
vietu 7. ICCD Pasaules Nedzirdīgo individuālajā šaha čempionātā tiešsaistē vietnē 
www.lichess.org,  kuru organizēja Starptautiskā Nedzirdīgo šaha komiteja (ICCD). 
Margarita arī piedalījās dzirdīgo sacensībās, kurās uzrādīja labus rezultātus. 

Artim Vazdiķim – trešā labākā Latvijas sportista tituls. 2021.g. notikušajā 1. 
Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātā īsajā baseinā Artis izcīnīja 6. vietu, gan 50m 
brīvajā stilā un 100m brīvajā stilā. 
Uz Latvijas labākā sportista balvu pretendēja arī vieglatlēti – Sergejs Soklakovs un Māris 
Grēniņš. 

Ņemot vērā situāciju, ka 2021. gadā vairāki LNSF sporta pasākumi tika atcelti, 
pārcelti uz citu laiku, tika nolemts neizvirzīt nominācijas: 2021. gada aktīvākais sporta 
klubs,  Labākais jaunais sportists un Aktīvākais sportists. 
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Uz balvas pasniegšanu Zanei Embrektei un Artim Vazdiķim tika ielūgti abu sportistu 
treneri. LNSF vārdā pateicamies treneriem Gaļinai Brokai un Andrejam Ostrovskim par 
nozīmīgu ieguldījumu nedzirdīgo sportistu peldēšanas prasmju attīstībā, profesionālajā 
darbā, izglītošanā un nenovērtējamo atbalstu sporta sasniegumu gūšanā. Paldies par 
aktīvu sadarbību ar LNSF. 
 
Nolemj: 
4.1. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu zināšanai;  
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 

 
a) Par Latvijas startu starptautiskajās sacensībās peldēšanā “Madwave 

Challenge Latvijas tūre” pirmajā posmā 2022. gada 5. februārī, Rīgā; 

 
I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par š.g. 5. februāri, Rīgā, Ķīpsalas peldbaseinā notika 
Starptautiskās sacensības peldēšanā “Madwave Challenge Latvijas tūre” pirmais posms, 
saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām. Šajās sacensībās dalību 
pieteica Zane Embrekte, Artis Vazdiķis un Kristofers Kraze. 

Z. Embrekte startēja grupā, kas dzimuši sākot no 2005. gada, veicot distanci 50m 
brīvajā stilā un 200m kompleksajā peldējumā. Pirmajā peldējumā 50m brīvā stilā Zane 
nopeldēja 27.15 un ierindojās 1. pozīcijā, tādējādi iegūstot 1. vietu un saņemot zelta 
medaļu. 200m kompleksajā peldējumā ar rezultātu 2. minūtēs 29.57 sekundes viņa arī 
ieguva 1. vietu un saņēma zelta medaļu.  

Vīriešu konkurencē, peldētāji, kas dzimuši sākot no 2005. gada, Artis Vazdiķis 
distanci 50m tauriņstilā nopeldēja ar rez. 28.15 sekundes, ierindojoties 11. pozīcijā, bet 
50m brīvajā stilā ar rez. 26.08 – 21. pozīcijā. Kristofers Kraze tajā pašā vecuma grupā 50m 
brīvā stila distanci veica ar rez. 27.38 sekundes, iegūstot 1. sporta klasi peldēšanā, un 
ierindojoties 38. pozīcijā (personīgais rekords). Papildus viņš piedalījās arī 50m brasa 
peldējumā, kuru veica 35.95 sekundēs un ierindojās 16. vietā.  
Nākamās sacensības – 97. Latvijas atklātais čempionāts notiks š.g. 25.–27. februārī. 
 

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

b) Par atcelto LNSF balvas izcīņu zemledus makšķerēšanā 2021. gada 12. 

februārī Stāmerienas ezerā, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā; 

I.Kraze sniedz ziņojumu, ka LNSF balvas izcīņa zemledus makšķerēšanā nenotika 
nepietiekama dalībnieku skaita dēļ ,un pēc LNSF nolikuma tā tiek atcelta. 
 

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

c) Par LNSF balvas izcīņu šahā 2021. gada 13. februārī Rīgā; 
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I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu, ka pēc divu gadu pārtraukuma Rīgā ir atgriezies 
čempionāts šahā. Sadarbībā ar Rīgas šaha skolas vadību š.g. 13. februārī, Rīgas šaha skolas 
telpās norisinājās 2022. gada Latvijas Nedzirdīgo čempionāts šahā. Dalību sacensībām bija 
pieteikušas 5 dāmas un 5 kungi no sekojošiem klubiem: Nedzirdīgo sporta biedrība 
“Liepava” un Rīgas Nedzirdīgo šaha un dambretes kluba “ŠaDa”. 
Sacensības tika aizvadītas piecās kārtās pēc Šveices sistēmas ar 30 minūšu apdomu laiku 
uz partiju katram dalībniekam. Tika izmantoti elektroniskie pulksteņi. Sistēmā spēlēja 
vīrieši un sievietes kopā. Pēc rezultātu apkopojuma sieviešu konkurencē par spēcīgāko 
šaha spēlētāju kļuva ŠaDa biedre Margarita Parhomenko, otrajā vietā ierindojās jaunā 
ŠaDa biedre Anastasija Parhomenko, trešās vietas titulu izcīnīja NSB “Liepava” biedre 
Gunta Vazdiķe. Vīriešu konkurencē par uzvarētāju kļuva Aivars Priedītis, otro vietu ieņēma 
Jānis Kopmanis, bet trešo vietu izcīnīja Dmitrijs Kļušenkovs. Visi pirmie trīs vietas ieguvēji 
no ŠaDa kluba. Ne tikai šajās sacensībās dalībniekiem tika dota iespēja pierādīt savu 
meistarību, bet notika arī atlase izlases sastāvā, lai dalībnieki varētu kvalificēties startam 
Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātam RAPID komandām, kas norisināsies no š.g. 28. 
marta – 2. aprīlim Spānijas pilsētā Kordobā, un 19. ICCD Pasaules Nedzirdīgo šaha 
čempionātam komandām (vīriešiem, sievietēm un jauniešiem) š.g. 14.–24. septembrī 
Varšavā, Polijā. 
 

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

 
5.§ 

Valsts budžeta līdzekļu sadale 2022. gadam 
 

LPK izpildkomitejas sanāksmes laikā nolemts piešķirt Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijai 
finansējumu 30 000 EUR apmērā no 2022. gada Valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem. 
Papildus finansējums Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijai no “Latvijas Valsts meži” 
līdzekļiem ir piešķirts 11 000 EUR apmērā, no tiem 20 % paredzēti jauniešu sporta 
atbalstam. LPK piešķīra papildu finansējumu 25 000 EUR LNSF-ai sakarā ar Latvijas dalības 
nodrošināšanu Nedzirdīgo Vasaras Olimpiskajai spēlei Kašjasa du Sulā, Brazīlijā š.g. maijā.  
 
Valdes locekļi tiek iepazīstināti ar izstrādāto 2022. gada Valsts budžeta un no “Latvijas 
Valsts meži” ziedojuma līdzekļiem tāmes projektu. 
 
Nolemj: 
5.1. apstiprināt tāmi no 2022. gada Valsts budžeta un “Latvijas Valsts meži” piešķirtajiem 
līdzekļiem vietējo pasākumu un Latvijas sportistu dalības nodrošināšanai vasaras 
Nedzirdīgo Vasaras Olimpiskajās spēlēs,  starptautiskajās sacensībās. 
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 

 

6.§ 
Ielūguma izskatīšana 
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d) Par Latvijas Nedzirdīgo izlases sastāva apstiprināšanu dalībai 24. Vasaras Nedzirdīgo 

Olimpiskajās spēlēs (Summer Deaflympics) 2022. gada 1. – 15. maijā Kašjasa du 

Sulā, Brazīlijā. 

I.Kraze aicina izvērtēt un padomāt par katra dalībnieka gatavību startēt Nedzirdīgo 
olimpiādē, un mums laiks noteikt Latvijas Nedzirdīgo izlases sastāvu. Aicina uz balsošanu 
par katru sportistu un citus pārstāvētos dalībniekus. L. Kleina – Brūvere izklāsta par 
plānotajiem izdevumiem no tāmes un pieļaut maksimālu izlases sastāvu līdz 16 cilvēkiem.  
I.Kraze sola meklēt papildu finansējumu, lai nodrošinātu Latvijas izlases dalību pilnā 
sastāvā, ja iespējams.  
 
Notiek balsojums par katru dalībnieku atsevišķi un pēc prioritātēm: 
Nolemj: 
6.1. apstiprināt Latvijas Nedzirdīgo izlases sastāvu sekojošā kārtībā dalībai: 

1. Zane Embrekte – peldētāja (atklāti balsojot par - 5, pret – 0); 

2. Gaļina Broka – Z.Embrektes trenere (atklāti balsojot par - 5, pret – 0); 

3. Artis Vazdiķis – peldētājs (atklāti balsojot par - 5, pret – 0); 

4. Rūdolfs Stupāns – peldētājs (atklāti balsojot par - 5, pret – 0); 

5. Iveta Kraze – pārstāve (atklāti balsojot par - 5, pret – 0); 

6. Māris Grēniņš – vieglatlēts (atklāti balsojot par - 5, pret – 0); 

7. Sergejs Soklakovs – vieglatlēts (atklāti balsojot par - 5, pret – 0); 

8. Dimitrijs Vinogradovs – treneris (atklāti balsojot par - 5, pret – 0); 

9. Liene Kleina-Brūvere – pārstāve (atklāti balsojot par - 5, pret – 0); 

10.  Anita Valdmane – boulinga spēlētāja (atklāti balsojot par - 4, pret –1);  

11. Ģirts Gabrāns – boulinga spēlētājs  (atklāti balsojot par - 4, pret –1); 

12.  Karīna Maslova – trenere (atklāti balsojot par - 4, pret –1); 

13. Guntars Beisons – pārstāvis (atklāti balsojot par - 4, pret –1); 

14. Andrejs Ostrovskis -peldēšanas treneris (atklāti balsojot par - 5, pret – 0); 

15. Kristofers Kraze – peldētājs (atklāti balsojot par - 3, pret –1 ); I.Kraze nepiedalās 

balsojumā.  

16. Fizioterapeite Karīna Krama (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 

 
e) Par 5. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātu jauniešiem U16, U18, U20 un U23 

2022. gada 25. – 27. augustā Szczecin, Polijā.  
 

Atbildīgā Liene Kleina-Brūvere saistībā ar sacensībām vēlas informēt par Latvijas sastāva 
izmaiņām un aicina Valdes locekļus ieklausīties.  
L. Kleina-Brūvere informē, ka Latvija ir pieteikta dalībai 5. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas 
čempionātā jauniešiem un šāda mēroga pasākumā ir iespējas piedalīties jauniešiem, kuri 
dzimuši 2007. gadā un vecāki. Mums ir sportisti – Patrīcija Marija Tiļļa un Sintija Ozola, kas 
trenējās sporta klubā “Arkādija”. Sintija Ozola mainīja treneri – no Sanda Sabajeva pārgāja 
pie Mārītes Lūses.  Mārtiņš Strožs uz laiku pārtraucis trenēties. Rekomendē P.M.Tiļļu un 
S.Ozolu, P.M.Tiļļas treneri Ingu Vītoli-Skulti iekļaut Latvijas izlases sastāvā dalībai 5. 
Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā jauniešiem.  
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Nolemj: 
6.1. apstiprināt Patrīciju Mariju Tiļļu un Sintiju Ozolu un iekļaut viņas Latvijas izlases 
sastāvā; 
6.2. apstiprināt Ingu Vītoli-Skulti par Latvijas vieglatlētikas izlases treneri; 

6.3. apstiprināt Lieni Kleinu  Brūveri par Latvijas vieglatlētikas izlases pārstāvi; 
(atklāti balsojot par – 5,pret - 0); 
 
f) Par 1. Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionātu RAPID komandām no 2022. gada 

28.marta – 2. aprīlim Kordobā, Spānijā. 

I.Kraze ierosina nepieteikt Latvijas dalību nepietiekamā finansējuma dēļ. 
 

Nolemj: 
6.3. nepieteikt  Latvijas dalību 1.Eiropas Nedzirdīgo šaha čempionāta RAPID komandām; 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 

 
g) Par Starptautisko Nedzirdīgo kausa izcīņu boulingā jauniešiem un tenisā 2022.gada 

4. jūnijā Braunšveigā, Vācijā.  
 

I.Kraze sniedz ziņojumu, ka šis ielūgums ir domāts klubu līmenī, un par šo jautājumu 
jāuzņemas atbildība sporta klubam “Nedzirdīgo Boulings”. Par tenisu runājot, rekomendē 
nepieteikt un nav sportistu kandidātu tenisa kausa izcīņai. 
 
Nolemj: 
6.4. nepieteikt Latvijas dalību tenisa kausa izcīņai un nodot sporta klubam ielūgumu par 
Starptautisko Nedzirdīgo kausa izcīņu boulingā jauniešiem.  
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 

 
h) Par ārkārtas Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas (EDSO) kongresu 2022. gada 9. 

aprīlī Bukarestē, Rumānijā.  

I.Kraze sniedz ziņojumu, ka ir saņemts aicinājums piedalīties EDSO ārkārtas kongresā š.g. 
9. aprīlī. Ierosina nepieteikt dalību ārkārtas EDSO kongresam finansiālu apstākļu dēļ. 
 
Nolemj: 
6.5. nepieteikt Latvijas dalību ārkārtas EDSO kongresam 2022. gada 9.aprīlī Bukarestē, 
Rumānijā; 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 

 
i) Par 11. Eiropas spēles jauniešiem ar invaliditāti Emil Open 2022. gada 22. – 26. jūnijā 

Brno, Čehijā.   

Atgādina Valdes locekļiem, ka patlaban Latvijā pastāv COVID-19 pandēmijas 
ierobežojumi, Rīgas Ēbelmuižas skolas audzēkņiem nav iespējas apmeklēt peldēšanas 
treniņus. Bez tiem mūsu prioritāte galvenokārt ir dalība Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs 
Brazīlijā šogad.  
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Nolemj: 
6.6. nepieteikt Latvijas dalību 11. Eiropas spēlēs jauniešiem ar invaliditāti Emil Open š.g. 
22. – 26. jūnijā Brno, Čehijā. 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 

 
j) Par Atklāto Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo orientēšanās čempionātu 2022. gada 11. – 

14. augustā, Somijā. 

I.Kraze sniedz īsu informāciju par Atklāto Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo orientēšanās 
čempionātu no 11.-14.augustam Pajulahti, Somijā. Tajā varēs piedalīties ne tikai sporta 
meistari, bet arī jaunieši un veterāni. Ir iespēja pieteikt dalību līdz š.g. 30.aprīlim.  
I.Kraze nodod šo atbildību kā orientēšanās sporta jomas pārstāvei Mārai Kursītei. 
M.Kursīte sola sniegt informāciju sporta klubam “Zaļā paparde”.  
 
Nolemj: 
6.7. pieņemt informāciju zināšanai; 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 

 
k) Par 1. DIFA Pasaules Nedzirdīgo kausa izcīņas futbolu telpās U-21 2022. gada 5. – 16. 

decembrī Malaizijā. 
 

I.Kraze ierosina nepieteikt dalību, jo mums nav Latvijas spēlētāju komandas telpu futbolā.  
 
Nolemj: 
6.8. apstiprināt nepieteikt dalību DIFA kausa izcīņas futbolā; 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 

 
l) Par 1. Pasaules Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā veterāniem no 40 gadiem 2022. 

gada 12. – 20. augustā Varšavā, Polijā. 

Diskusijās Valdes locekļi apsprieda, ka mums nav aktīvu futbola spēlētāju veterānu telpu 
futbolā.  
 

Nolemj: 
6.9. nepieteikt  Latvijas dalību 1. Pasaules nedzirdīgo čempionātam telpu futbolā 
veterāniem no 40 gadiem 2022. gada 12. – 20. augustā Varšavā, Polijā; 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 

 
7.§ 

Dažādi jautājumi un informācijas 
 
Par LPK izpildkomitejas sēdē 2022. gada 22. februārī ZOOM 
 
I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu, ka LPK izpildkomitejas sēde notiks š.g. 22. februārī, un 
tajā tiks nolemts jautājums par finansējuma piešķiršanu LNSF. 
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Nolemj: 
6.9. pieņemt I. Krazes atskaites ziņojumu 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 1. sēdi beidz 2022. gada 20. februārī plkst. 01:13. 
 
 
Sēdes vadītāja - 
LNSF prezidente      I. KRAZE 
 
Protokoliste –  
Valdes locekle             M. KURSĪTE 
 


