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Sēdes norise: 2021. gada 18.martā plkst.17:15 

LNSF birojs, Elvīras iela 19. 
 

Sēdi vada Iveta Kraze  - LNSF prezidente 
 

Sēdē piedalās: 

Iveta KRAZE - LNSF prezidente 

Gunta VAZDIĶE - LNSF viceprezidente ( piedalās SKYPE tiešsaistē) 

Liene KLEINA-BRŪVERE - LNSF valdes locekle 

Māra KURSĪTE - LNSF valdes locekle 

Paulis KALNIŅŠ - LNSF valdes loceklis 
 

Sēdi protokolē: 
Māra KURSĪTE - LNSF valdes locekle 

 

DARBA KĀRTĪBA: 
 

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

a) Latvijas Nedzirdīgo čempionātu boulinga vienspēlēs 2022.gada 20.februārī un 

boulinga dubultspēlēs 2022.gada 13.martā, Rīgā. 

b) LNSF dalību LPK izpildkomitejas sēdē 2022. gada 22. februārī, ZOOM 

tiešsaistes platformā; 

c) Tikšanos ar Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas vadību 2022. gada 16. martā, Rīgā. 

d) LNSF dalību LSFP ikgadējā kopsapulcē 2022. gada 17. martā, ATTA CENTRE, 

Rīgā; 

3. Par 2021. gada pārskata apstiprināšanu.  
4. Ielūguma izskatīšana: 

a) 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā un 1. Eiropas Nedzirdīgo 
čempionāts smilšu volejbolā U-19 no 2022. gada 26. augusta līdz 4. 
septembrim, Bādenē, Austrijā. Galīgā pieteikuma termiņš līdz 30.05.2022.; 

b) Delegāta izvirzīšana Starptautiskās Nedzirdīgo sporta komitejas (ICSD) 49. 
kongresam 2022. gada 9. – 10. septembrī Vīnē, Austrijā.  

5. Par Latvijas izlases sastāva izmaiņu un tās apstiprināšanu 24. vasaras Nedzirdīgo 

Olimpiskajās spēlēs (24th Summer Deaflympics), Kašjasa du Sulā (Caxias do Sul), 

Brazīlijā.  

 
 
 

1.§ 
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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 18.marta valdes 
sēdes darba kārtību. 
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 

 
2.§ 

Atskaites ziņojums: 
 

a) Par Latvijas Nedzirdīgo čempionātu boulinga vienspēlēs 2022. gada 20.februārī 

un dubultspēlēs 2022. gada 13. martā, Rīgā; 

P.Kalniņš sniedz atskaites ziņojumu par Latvijas Nedzirdīgo čempionāta norisi boulinga 
vienspēlēs š.g. 20.februārī. Šajās sacensībās piedalījās 24 dalībnieki, no tiem 8 sievietes 
un 16 vīrieši. Individuālajā vērtējumā pirmo vietu ieguva Ģirts Gabrāns, 2.vietu – Guntars 
Beisons, un 3.vietā ierindojās Dainis Mauriņš. Starp sievietēm pirmo vietu ieņēma 
Nataliia Reznyk, 2.vietā – Ilona Ozola un 3.vietā palika Anita Valdmane. Kopumā 
sacensību norise bija laba. Pēc boulinga spēlēm norisinājās sapulce ar dalībniekiem 
par dubultspēlēm š.g. 13.martā, P.Kalniņš kā tiesnesis strādāja kopā ar I.Krazi, kas veica 
rezultātu protokolēšanu. Dalībai dubultspēlēs bija pieteikušies 8 vīriešu pāri un 4 
sieviešu pāri. Dalībnieki pārstāvēja dažādus sporta klubus: “Nedzirdīgo 
boulings”,  “Liepava” un “Zaļā Paparde”. 
     Dubultspēļu sacensībās sieviešu konkurencē Anita Valdmane/ Ilze Jaunzeme 
(“Liepava”) ar rezultātu 1973 nodrošināja sev titulu un trešo reizi pēc kārtas kļuva par 
dubultspēļu čempionēm. Otro vietu ieguva Ilona Ozola/Nataliia Reznyk (“Nedzirdīgo 
boulings”), bet bronzas medaļas izcīnīja “Nedzirdīgo boulings” sieviešu duets Rasma 
Mauriņa/Dace Bozdane. 
     Vīriešu konkurencē veiksmīgākais pāris izrādījās Ģirts Gabrāns/Guntars Beisons, kuri 
pirmo vietu nodrošināja ar rezultātu 2122, otrajā vietā Vladimirs Lagunovs/ Aleksandrs 
Liniņš ar rezultātu 2086, bet trešajā – Ainars Gilberts/Dainis Mauriņš. Visi pirmo trīs vietu 
ieguvēji no sporta kluba “Nedzirdīgo boulings”. 
 Sacensības pagāja labi, bet bija spēlētāju sūdzības par tehniskajām problēmām uz 
celiņiem. Boulinga centra “Bowlero” 4.stāvā notika uzvarētāju apbalvošana.  

P.Kalniņš izsaka rekomendāciju veikt izmaiņas vai papildināt punktu LNČ boulinga 
nolikumā  sacensību laikā, jo bija nepatīkams starpgadījums ar spēlētāju Vladimiru 
Lagunovu.   
 
Nolemj: 
2.1. pieņemt P.Kalniņa atskaites ziņojumu zināšanai un neveikt izmaiņas nolikumā;  
 (atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 
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b) Par LNSF dalību LPK izpildkomitejas sēdē 2022. gada 22. februārī, ZOOM 

tiešsaistes platformā; 
 

I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par LNSF līdzdalību LPK izpildkomitejas sēdes 
sanāksmē, kas norisinājās š.g. tiešsaistes platformā ZOOM.  Sanāksmē piedalījās pati 
LNSF prezidente I.Kraze kopā ar grāmatvedi L. Kleinu–Brūveri un arī LNSF pieaicināto 
personu M. Grēniņu. LPK izpildkomitejas sanāksmes laikā tika 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 Summer Deaflympics Kašjasa du Sulā, 
Brazīlijā š.g. maijā.  

LNSF ir iesniegusi atsevišķu vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai par papildus 
nepieciešamajiem finansējumiem. Ne tikai par dalību Summer Deaflympics Brazīlijā, bet 
arī citās starptautiskajās sacensībās.  

Saskaņā ar IZM un LPK līgumu no LNSF piešķirtajiem 55 000 EUR (no 
apakšprogrammas 09.25) prioritāri jānodrošina valsts budžeta līdzekļi sportistu 
sagatavošanai un dalībai 2022. gada Nedzirdīgo spēlēm (Deaflympics). Tādejādi prioritāri 
100% apmērā ir jānodrošina Deaflympics izdevumi.  
 

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

c) Par LNSF dalību LSFP ikgadējā kopsapulcē 2022. gada 17. martā, ATTA 
CENTRE, Rīgā; 

 

I.Kraze sniedz ziņojumu par LNSF dalību LSFP ikgadējā kopsapulcē, kura norisinājās  š.g. 
17.martā ATTA CENTRE, Rīgā. Kopsapulcē E.Fogelis ziņoja, ka ir noslēdzies sporta 
nozares kopīgais darbs pie Sporta politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam – tās 
konceptuāli atbalstītas Latvijas Nacionālajā sporta padomē un tiek virzītas izskatīšanai 
Ministru kabinetā. 
 Tāpat IZM Valsts sekretāra vietnieks un Sporta departamenta direktors Edgars 
Severs klātesošos informēja, ka Saeimā iesniegti grozījumi Sporta likumā, kas aizliegs 
Latvijā reģistrētiem spēlētājiem vai komandām piedalīties sporta sacensībās Krievijā un 
Baltkrievijā, kā arī komandu sporta spēļu starptautiskajās līgās, kurās vairāk nekā puse 
dalībnieku ir komandas no Krievijas vai Baltkrievijas. Paredzams, ka būs liegta arī iespēja 
ieņemt Latvijas Nacionālās sporta padomes locekļa amatu, vadīt atzītās sporta 
federācijas izpildinstitūcijas personām, kuras ir citu valstu drošības dienestu, 
izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki, kuras bijušas PSRS, Latvijas 
PSR valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieki.  
17.marta LSFP ikgadējā kopsapulcē izvērtēja un apstiprināja aizvadītā darbības gada 
pārskatu, kā arī darbības virzienus un palielinātu budžetu 2022. gadam. 
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Nolemj: 
2.3. pieņemt I.Krazes atskaites ziņojumu zināšanai;  
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0). 
 

d) Par tikšanos ar Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas vadību 2022. gada 16. martā, 

Rīgā; 

I.Kraze sniedz atskaites ziņojumu par tikšanos Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā, pēc skolas 
direktores aicinājuma. Tikšanās laikā klāt bija pati skolas direktore K.Pauniņa, 
peldēšanas treneris J.Puhovs, sporta skolotājs D.Masloveckis, V. Leščinskas aizbildne, no 
LNSF puses es, prezidente I.Kraze un valdes locekle L.Kleina -Brūvere. Tikšanās mērķis 
bija apspriest jautājumu par doto iespēju atbalstīt Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas 
skolnieces, peldētājas V.Leščinskas dalību 24. vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs 
Brazīlijā.  
Šajā jautājumā bija garas diskusijas, rezultātā V. Leščinska tiek aicināta turpināt treniņus 
peldēšanā, lai gatavotos startam nākamgad Pasaules Nedzirdīgo peldēšanas čempionātā 
Buenosairesā, Argentīnā.  
 

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

3.§ 
Par 2021. gada pārskata apstiprināšanu.  

 
I.Kraze aicina grāmatvedi L. Kleinu–Brūveri sniegt ziņojumu par LNSF 2021. gada 
pārskatu. L. Kleina–Brūvere iepazīstina Valdes locekļus ar LNSF 2021. gada pārskatu. 
Valdes locekļi saņēma grāmatvedes sniegtās atbildes uz viņu uzdotajiem jautājumiem.  
 
Nolemj:  
3.1. apstiprināt LNSF 2021. gada pārskatu un to iesniegt VID  
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 

 
4.§ 

Ielūguma izskatīšana 
 

a) 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā un 1. Eiropas Nedzirdīgo 
čempionāts smilšu volejbolā U-19 no 2022. gada 26. augusta līdz 4. septembrim, 
Bādenā, Austrijā. Galīgā pieteikuma termiņš līdz 30.05.2022.; 

 
Par 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu smilšu volejbolā un 1. Eiropas Nedzirdīgo 
čempionātu smilšu volejbolā U-19 no 2022. gada 26. augusta līdz 4. septembrim, 
Bādenā, Austrijā. Rekomendē nepieteikt dalību, jo nav komandu un atbilstošu 
kandidātu. 
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Nolemj: 
4.1. nolemj nepieteikt Latvijas dalību 6. Eiropas Nedzirdīgo čempionātā smilšu volejbolā 
un 1. Eiropas Nedzirdīgo čempionātā smilšu volejbolā U-19; 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 
 

b) Delegāta izvirzīšana Starptautiskās Nedzirdīgo sporta komitejas (ICSD) 49. 

kongresam 2022. gada 9. – 10. septembrī Austrijā, Vīnē.  

I.Kraze informē, ka ir saņemta informācija no Austrijas Nedzirdīgo sporta federācijas, 
kura būs atbildīga par ICSD 49. kongresa organizēšanu. Šajā sakarā aicina izvirzīt tikai 
vienu delegātu no LNSF puses dalībai ICSD 49. kongresā Vīnē, Austrijā, ņemot vērā LNSF 
finansējuma iespējas.  
 

Nolemj: 
4.2. Izvirzīt I.Krazi par delegāti ICSD 49. kongresam Vīnē, Austrijā . 
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0) 

Pārtraukums 19:40 - 19:45. 
 

5.§ 
Par Latvijas izlases sastāva izmaiņām un to apstiprināšanu 24. vasaras Nedzirdīgo 
Olimpiskajās spēlēs (24th Summer Deaflympics), Kašjasa du Sulā (Caxias do Sul), 
Brazīlijā. 
 

I.Kraze informē, ka ir nepieciešams veikt Latvijas izlases sastāva izmaiņas dalībai 24. 
vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs.  Pirmkārt, š.g. marta sākumā LNSF saņēma 
informāciju no Starptautiskās Nedzirdīgo sporta komitejas, kura paziņoja, ka 24. vasaras 
Nedzirdīgo olimpisko spēļu programmā tiek noņemts sporta veids – boulings dārgo 
izmaksu dēļ. Līdz ar to diemžēl mūsu boulinga spēlētājiem nebūs iespēja pārstāvēt un 
piedalīties minētajās spēlēs Brazīlijā. Bet ir iespēja pieteikt Latvijas dalību šaušanā.  
 
Nolemj: 
5.1. ņemot vērā 19.02.2022. lēmumus, atkārtoti apstiprināt sekojošus dalībniekus uz 24. 
vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajām spēlēm Brazīlijā - Zani Embrekti, Arti Vazdiķi, Rūdolfu 
Stupānu, Kristoferu Krazi, Gaļinu Broku, Andreju Ostrovski, Ivetu Krazi, Māri Grēniņu, 
Sergeju Soklakovu, Dimitriju Vinogradovu, Lieni Kleinu – Brūveri un fizioterapeiti Karīnu 
Kramu; 
5.2. apstiprināt izmaiņas izlases sastāvam dalībai uz 24. Vasaras Nedzirdīgo 
Olimpiskajām spēlēm un pieteikt Latvijas dalību šaušanā ar 3 personām: 
- apstiprināt Lauru Gaili par izlases sportisti šaušanā,  
- apstiprināt Daini Zvirbuli par šaušanas treneri 
- apstiprināt Māru Kursīti par pārstāvi/apkalpojošo personālu.  
(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. 
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Ārkārtējās LNSF valdes 3. sēdi beidz 2022. gada, 18.martā plkst. 20:30. 
 
Sēdes vadītāja - 
LNSF prezidente      I. KRAZE 
 
Protokoliste –  
Valdes locekle             M. KURSĪTE 


