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1. Apsveikuma uzruna un apspriedes atklāšana. NBDSF prezidenta Ivetas Krazes un 
Igaunijas Nedzirdīgo sporta savienības prezidenta  Sergeja Matvijenko uzruna. 

 
I.Kraze sasveicinās ar apspriedes klātesošajiem dalībniekiem un paziņo par NBDSF apspriedes 
atklāšanu. Tiek izteikts uzaicinājums dot vārdu Igaunijas Nedzirdīgo sporta savienības 
prezidentam Sergejam Matvijenko. S.Matvijenko īsumā pastāsta par Igaunijas Nedzirdīgo sporta 
savienības darbību, aicinot visus dalībniekus pēc apspriedes paviesoties  Igaunijas Nedzirdīgo 
sporta savienības birojā. Novēl veiksmīgu darbu apspriedē . 
 

2. NBDSF sapulces vadītāja un protokola  apstiprināšana. 
 

I.Kraze  informē, ka laika posmā no 2015. līdz 2019.gadam NBDSF prezidējošā valsts ir bijusi 
Latvija, tāpēc LNSF prezidente Iveta Kraze uzņēmas apspriedes vadītājas pienākumus. Izsaka 
priekšlikumu uzticēt Guntai Vazdiķei veikt apspriedes protokolēšanu, un atbalstīt šo 
priekšlikumu. Apspriedes dalībnieki vienbalsīgi atbalsta I.Krazes priekšlikumu. 
Nolemj: vienbalsīgi apstiprināt I.Krazi par apspriedes vadītāju un G.Vazdiķi par apspriedes 
protokolisti. 

 

3. Iepazīšanās ar klātesošo dalībvalstu pārstāvjiem un vārdiem. 
 

I.Kraze aicina klātesošos iepazīstināt ar sevi. 

 Iveta Kraze - LNSF prezidente,  Gunta Vazdiķe – LNSF viceprezidente, Raitis Ozols – LNSF  
valdes loceklis (Latvija); 

 Sergei Matvijenko - prezidents, Ilvi Vare – viceprezidente (Igaunija); 

 Eetu Keski – Levijoki – ģenerālsekretārs (Somija); 

 Michael Weber Steenberg – prezidents no 12.05.2019 (Dānija); 

 Margareth Hartvedt – prezidente (Norvēģija); 

 Kenneth Lundh – ģenerālsekretārs, Mattias Hellore - valdes loceklis (Zviedrija) (piedalās 
sanāksmē caur web).  
 

Pieaicinātais - Peter Berenyi (Zviedrija), kurš pārstāv Starptautiskās Nedzirdīgo šaha komiteju. 
Apspriedē nepiedalās pārstāvji no Lietuvas un Islandes.  

 

4. Darba kārtības apstiprināšana. 
 

I.Kraze informē par to, ka NBDSF apspriedes dienas kārtības projekts tika izsūtīts visām 
federācijām.  
Ir saņemts priekšlikums no Dānijas prezidenta Michael Weber Steenberg ar lūgumu papildināt 
Dienas kārtību ar 3 punktiem.  
 

Dalībnieki tiek uzaicināti izteikt savus priekšlikumus vai papildinājumus Dienas kārtībai.    
 

Jauni priekšlikumi vai papildinājumi netiek izteikti, līdz ar ko tiek lūgts apstiprināt esošo dienas 
kārtības projektu, to papildinot ar 3 papildinājumiem:  

 Kopējais kalendārs; 

 Sadarbība starp NBDSF valstu sporta klubiem; 

 EDSO aktivitātes.  
Nolemj: vienbalsīgi apstiprināt NBDSF apspriedes dienas kārtības projektu ar 3 papildinājumiem.  
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5. Iepriekšējās apspriedes protokolu apstiprināšana - 2017.gada 5. -7.maijā 
Stokholmā, Zviedrijā un 2018. gada 18.oktobrī Iraklijā, Grieķijā. 

 
I.Kraze informē, ka iepriekšējās apspriedes protokoli no 2017. gada 5. -7. maija apspriedes 
Stokholmā, Zviedrijā un 2018. gada 18. oktobra apspriedes Iraklijā, Grieķijā tika izsūtīti visu 
dalībvalstu federācijām. Aicina klātesošos izteikt papildinājumu protokolu projektiem.  
Klātesošie apstiprina iepriekšējās apspriedes protokolu saņemšanu un iesaka tos apstiprināt bez 
papildinājumiem.   

 
Nolemj:  vienbalsīgi apstiprināt iepriekšējās NBDSF apspriedes protokolus no 2017.gada 5. -
7.maijam Stokholmā, Zviedrijā un 2018. gada 18.oktobrī Iraklijā, Grieķijā.  

 
6.Ziņojums ar NBDSF aktivitātēm. 

 

6.1. Atklātais Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās sportā 
Perstorpā, Zviedrijā 2018. gadā. 
 
I.Kraze informē, ka Latvija ņēma dalību atklātajā Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo čempionātā 
orientēšanās sportā Perstopes apkārtnē Zviedrijā 2018. gadā. Pirms šīm sacensībām notikusi 
aktīva sarakste un saskaņošana ar pasākuma tehniski atbildīgo pārstāvi Enrik Heklund (Zviedrija).  
Latvijas sportisti bija apmierināti ar organizatora piedāvātajām iespējām – uzturēšanu, 
izmitināšanu un sacensību nodrošinājumu. 
Arī Igaunijas pārstāvji izsaka apmierinātību par Zviedrijas federācijas organizēto čempionātu, kas 
tika veiksmīgi aizvadīts, un bija labā līmenī organizēts pasākums.  
Igaunijas pārstāve Ilvi Vare atgādina, ka  pašreizējais nolikums orientēšanās sportā ir novecojis 
un izsaka priekšlikumu pārstrādāt nolikumu jaunajā versijā. Ierosina orientēšanās nolikumā 
sacensību programmā  iekļaut sprinta stafetes, kas jau notikušas gan Eiropas, gan pasaules 
mērogā.  
I.Kraze izsaka pateicību Zviedrijas Nedzirdīgo sporta federācijai par veiksmīgu pasākuma 
organizēšanu.  
 

Nolemj:  

 vienbalsīgi pieņemt informāciju zināšanai; 

 par orientēšanās sporta nolikuma pārstādi izlemt pie dienas kārtības 10. punkta. 
 

6.2.  Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo čempionāts disku golfā Karvemaa, Igaunijā 2018. 
gadā. 
 

Ilvi Vare īsumā sniedz prezentāciju par Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo čempionāta norisi disku 
golfā, kas notika 2018. gada 29. jūnijā - 1. jūlijā Karvemaa, Igaunijā. Skandināvijas reģionā disku 
golfs ir kļuvis ļoti populārs, un Igaunijas nedzirdīgo vidū tas ieguvis lielu aktivitāti. 
Kopumā pasākums bija veiksmīgi aizvadīts, un šis pasākums disku golfā pirmo reizi organizēts.  
I.Kraze izsaka pateicību  Igaunijas Nedzirdīgo sporta savienībai par ieguldīto darbu Ziemeļu un 
Baltijas Nedzirdīgo čempionāta organizēšanā disku golfā. Sniedz papildu informāciju, ka 
sadarbībā ar Igaunijas disku golfa entuziastu Alexey Landar š.g. 27. martā Rīgā notikušas disku 
golfa apmācības Latvijas sportistiem un interesentiem. 
 

Nolemj: vienbalsīgi pieņemt informāciju zināšanai. 
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6.3.  Sporta festivāls un jauniešu sporta nometne Ālandu salās, Somijā 2018. gadā.  
 
I.Kraze informē klātesošos, ka šis jautājums tika apspriests pirms 2 gadiem Ziemeļu – Baltijas 
Nedzirdīgo  sporta federāciju vadītāju apspriedē Stokholmā, Zviedrijā. Par to ir vairākkārt runāts, 
bet diemžēl  risinājums nav rasts.  
 E.Keski – Levijoki no Somijas uzdeva jautājumu, vai NBDSF sporta festivālu un jauniešu sporta 
nometnes organizēšanu saglabāt vai atcelt? 
Norvēģijas pārstāve Margareth Hartveth pateicās Somijas Nedzirdīgo sporta federācijai, kas 8 
gadu garumā uzņēmās sporta festivāla organizēšanu Ālandu salās, Somijā. Gadījumā, ja šis 
festivāls tiks atcelts pavisam, kur dalībniekiem būs iespēja sacenties sava kluba līmenī, ja netiks 
dota iespēja pretendēt uz izlases sastāvu Eiropas un Pasaules Nedzirdīgo čempionātā? Aicina 
padomāt, vai NBDSF dalībvalstu federācija, sporta klubs spēs uzņemties sporta festivāla un 
jauniešu sporta nometnes organizēšanu? 
Dānijas un Zviedrijas pārstāvji izsaka priekšlikumus: 
- neatsaukt sporta festivāla un jauniešu sporta nometnes organizēšanu; 
-  sporta festivāla organizēšana jāuzņemas sporta klubam nevis  sporta federācijai.  
 
Igaunijas pārstāvji ziņo, ka pirmajā NBDSF sporta festivālā bija pulcējušies ļoti daudz dalībnieku. 
Arī pasākumā par godu NBDSF 100 gadu pastāvēšanas jubilejai, kas notika vienlaicīgi ar 3. NBDSF 
sporta festivālu, bija sapulcējušies daudz dalībnieku, tomēr līdz ar katru nākamo festivāla reizi 
dalībnieku skaits ievērojami samazinājās. Iemesls varētu būt tas, ka dalībniekiem zūd interese 
katru reizi sacensties vienā un tajā pašā vietā, kā arī apstāklis, ka dalības maksa dalībniekiem 
jāsedz no pašu līdzekļiem.  Igaunijas Nedzirdīgo  sporta savienības interesēs ir finansiāli atbalstīt 
izlases dalībnieku dalības nodrošināšanu  Eiropas  un Pasaules Nedzirdīgo čempionātos un 
Nedzirdīgo olimpiskajās spēlēs (Deaflympics), bet tai nav paredzēts finansējums, lai varētu 
nodrošināt dalībnieku piedalīšanos sporta festivālā.  
 
I.Kraze aicina dalībvalstu pārstāvjus izlemt par sporta festivāla un jauniešu sporta nometnes 
organizēšanu nākotnē pie dienas kārtības 8.punkta. 
 

6.4. atsaukts Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā Kisakallio, Somijā 
2019.gadā. 
 
Somijas pārstāvis E.Keski - Levijoki informē par atsaukto Ziemeļu- Baltijas Nedzirdīgo 
čempionātu smilšu volejbolā, kas bija paredzēts š.g. 8. -11.augustā Kisakallio, Somijā. Pasākuma 
nodrošināšanai viss bija sagatavots un saskaņots ar Somijas smilšu volejbola federāciju, kura bija 
gatava līdzdarboties mūsu pasākuma tiesāšanā. Diemžēl čempionāts tika atcelts nepietiekamā 
dalībvalstu komandu skaita dēļ. 
I.Kraze papildina informāciju, ka šogad Latvijas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā arī tika 
atcelts nepietiekamā komandu skaita dēļ.  
Klātesošie diskutē par nepietiekamo komandas skaitu, izsaka priekšlikumu mainīt pasākuma 
nosaukumu, piemēram, uz “Atklāto Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo čempionātu smilšu volejbolā.  
Čempionātā varētu piedalīties dalībnieki ne tikai no Ziemeļu un Baltijas, bet arī no citām valstīm.  
Zviedrijas pārstāvji tuvāko 2 – 3 gadu laikā iesaka saglabāt esošo nosaukumu, jo patlaban 
Zviedrijas sporta klubos ir pieaudzis smilšu volejbola spēlētāju skaits.  
 
Nolemj: vienbalsīgi pieņemt informāciju zināšanai. 
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7.  Dalībvalstu sporta federācijas finansēšana Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo 
čempionāta dalībai turpmākajos gados. 

 
I.Kraze uzdod jautājumu, vai valstu sporta federācijas spēs segt dalībnieku uzturēšanās izmaksas 
Ziemeļu - Baltijas Nedzirdīgo  čempionāta laikā? Vai čempionātu organizējošā sporta federācija 
saņem finansējumu minētā pasākuma organizēšanai no Valsts budžeta? 
Diskusijās dalībvalstu pārstāvji apmainās ar informāciju par finansējuma saņemšanas kārtību no 
Valsts budžeta. 
Igaunijas gadījums – finansējuma pieprasījums Valsts budžetam, sacensību organizēšanai 
nākamajam gadam, jāiesniedz pusotru gadu ātrāk. 
Dānijas gadījums – finansējuma pieprasījums Valsts budžetam, sacensību organizēšanai 
nākamajam gadam, jāiesniedz divus gadus ātrāk. 
 Latvijas un Zviedrijas gadījumā – finansējuma pieprasījums Valsts budžetam, sacensību 
organizēšanai nākamajam gadam, jāiesniedz līdz iepriekšējā gada oktobrim.  
Somija informē, ka finansējuma pieprasījums Valsts budžetam, sacensību organizēšanai 
nākamajam gadam, jāiesniedz līdz iepriekšējā gada novembrim, bet šobrīd Somijas Nedzirdīgo 
sporta federācijai dalības maksas līdzfinansējums sportistiem sastāda 10 % . 
Norvēģijā finansējumu no Valsts budžeta piešķir tikai dalības nodrošināšanai Nedzirdīgo 
Olimpiskajās spēlēs (Deaflympics), bet nav pietiekoša finansējuma sportistu dalības  
nodrošināšanai  Eiropas un Pasaules Nedzirdīgo čempionātos. Lielākā daļa sportistu to sedz no 
saviem līdzekļiem. Ar valsts atbalstu sportistiem ar dzirdes traucējumiem ir pieejami un tie ir 
nodrošināti ar tulka pakalpojumiem.  
 
Nolemj: vienbalsīgi pieņemt informāciju zināšanai. 
 

8.NBDSF kalendāra izveidošana un apstiprināšana 2020. gadam un turpmākajiem 
gadiem. 

 
I.Kraze iepazīstina klātesošos ar kalendāra plāna projektu un aicina izteikt priekšlikumu 
kalendāra izveidošanā turpmākajos gados. 
Somijas pārstāvis E.Keski – Levijoki apliecina, ka Somija ir gatava organizēt Ziemeļu un Baltijas 
Nedzirdīgo boulinga čempionātu 2020. gada 9. – 13. jūnijā Vantaa, Somijā. 
Dānijas pārstāvis M.W.Steenberg informē, ka Dānijas atbildība par Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo 
čempionāta telpu futbolā organizēšanu paliek spēkā. Pasākums notiks 2020. gada 17. – 22. 
novembrī  pilsētā Veljē, Dānijā. 
I.Kraze informē, ka šogad Ļvovā, Ukrainā notikušajā 2. Eiropas Nedzirdīgo individuālajā šaha 
čempionāta starplaikā  Latvijas, Lietuvas un Igaunijas šaha spēlētājiem bija iespēja tikties ar ICCD 
pārstāvi Peter Berenyi, kas ir atbildīgs par šaha attīstību Ziemeļu un Baltijas zemēs. Tikšanās 
darba kārtībā bija jautājums par šaha attīstību Ziemeļu un Baltijas valstu zemēs. Zināms, ka šaha 
kustība ir aktīva Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Zviedrijā. Nav informācijas par šaha attīstību Somijā, 
Dānijā, Islandē un Norvēģijā.  
I.Kraze no Latvijas puses izsaka priekšlikumu uzņemties Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo šaha 
čempionāta organizēšanu, kas paredzēts 2020.gada aprīļa mēnesī Rīgā. 
Somijas pārstāvis iebilst, ka NBDSF sporta nolikumā šahs nav minēts, līdz ar ko Somija neatbalsta 
šaha sacensību iekļaušanu NBDSF kalendārā.  
 
I.Kraze atgādina klātesošajiem, ka viņa kā delegāte ilgu laiku piedalījusies NBDSF apspriedēs, un 
tajās nekad nav bijušas izvirzītas pretenzijas kalendārā iekļaut sacensības arī jaunā sporta veidā. 
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Piemēram,  Latvija atbalstīja tajā iekļaut sacensības disku golfā, kaut gan Latvijā šis sporta veids 
vēl nebija. Esmu par šaha iekļaušanu NBDSF sacensību kalendārā. 
 
Apspriedes vadītāja I.Kraze lūdz ICCD valdes locekli Peter Berenyi, kas atbild par šaha attīstību 
Ziemeļu un Baltijas valstīs, izteikt savu viedokli par šaha attīstības situāciju un iespējām. 
P.Berenyi informē, ka šobrīd  Zviedrijā un Norvēģijā ar šahu nodarbojas vairāk kā 20 šaha 
spēlētāju, bet Baltijas valstīs ir novērojama liela šaha spēlētāju aktivitāte.  ICCD mērķis ir veicināt  
šahistu piedalīšanos liela mēroga sacensībās, lai ar savu iegūto pieredzi tie veicinātu šaha spēles 
attīstību  Ziemeļu un Baltijas valstīs. 
 
Dānijas pārstāvis M.W.Steenberg nevar izlemt šo jautājumu, jo nav sīki informēts par šī sporta 
veida attīstību savā valstī. Grib noskaidrot, vai Dānijā ir šaha spēlētāji, un apspriest to ar Valdi. 
Lūdz atlikt jautājumu par šaha sacensību organizēšanu 2020. gadā līdz nākamajai apspriedei, kas 
notiks ICSD kongresa starplaikā.  
 
I.Kraze ziņo par sekojošām sacensībām:  
- Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts un; 
- Atklātais Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts. 
 
Sacensības orientēšanās sportā norisinās jau ilgu laiku, bet diemžēl ar katru nākamo sacensību 
reizi dalībnieku skaits sarūk. Mazā dalībnieka dēļ organizēšanas izmaksas ir dārgas un tas nav 
izdevīgi organizatoriem. 
Zviedrijā 2018. gadā notika atklātas sacensības orientēšanās sportā, kurā piedalījās Ukrainas un 
citu valstu sportisti. 
Apspriedē tika izteikts priekšlikums šaha sacensības padarīt par atklātām, lai tajās piedalītos arī 
citu valstu šaha spēlētāji. 
I.Kraze nepiekrīt šim variantam un atgādina, ka šaha čempionāts tiek organizēts pirmo reizi, un 
par šīm sacensībām jau ir informēti šahisti no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un Zviedrijas.  
I.Kraze atgādina klātesošajiem, ka 2017.gada NBDSF apspriedē netika izlemts jautājums par 
NBDSF sacensību disku golfa apstiprināšanu. Tāpat varam darīt tagad, gatavojoties izstrādāt 
2020. gadā NBDSF šaha nolikumu. 
Dalībvalstu  pārstāvji piedalās diskusijās un apmainās ar viedokļiem par šaha jautājumu. 
I.Kraze aicina katras valsts federācijai apspriest un pieņemt lēmumu par šo, kā arī par citu sporta 
veidu iekļaušanu, lai ICSD kongresa starplaika sanāksmē katrai dalībvalstij būtu gatava atbilde 
atbalstīt vai neatbalstīt jaunu sporta veidu iekļaušanu NBDSF sacensībās. 
 
Somijas pārstāvis E.Keski - Levijoki izsaka priekšlikumu, lai motivētu sportistus turpināt trenēties, 
sacensības disku golfā un telpu futbolā organizēt ik pēc diviem gadiem.  
Diskusijās dalībvalstu pārstāvji izsaka apņēmību uzņemties kāda sporta veida sacensību 
organizēšanu, un papildināt sarakstu ar jauniem sporta veidiem, piemēram, ziemas sporta 
spēles, badmintonu/ skvošu. 
 
Kalendāra sarakstā papildināt ar sekojošiem sporta pasākumiem: 

2020. gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts boulingā Vantaa, Somijā; 

2020.gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts telpu  futbolā Vejlē, Dānijā; 

2020.gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts šahā Rīgā, Latvijā***; 

2020. gadā -  4. Baltijas valstu Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensības Igaunijā (informācija 
zināšanai visām dalībvalstīm); 
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2021.gadā - NBDSF vadītāju apspriede Kopenhāgenā, Dānijā; 

2021.gadā - 5. Baltijas valstu Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensības Latvijā (informācija zināšanai 
visām dalībvalstīm); 

2022.gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts disku golfā  Zviedrijā; 

2022.gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās sportā Somijā (rezervē - 
Igaunija); 

2022. gadā – NBDSF Sporta festivāls un jauniešu sporta nometne***; 

2022. gadā – 6. Baltijas valstu Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensības Lietuvā. (informācija 
zināšanai visām dalībvalstīm); 

2022.gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts badmintonā / skvošā***; 

2022.gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts florbolā***; 

2022.gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo ziemas sporta spēles (snovbordā, distanču 
slēpošanā, kalnu slēpošanā) Norvēģijā; 

2023.gadā - NBDSF vadītāju apspriede Islandē (rezervē Latvija); 

2023.gadā – Ziemeļu  un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā (rezervē Igaunija);  

2024.gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts boulingā (rezervē Lietuva); 

2024.gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts telpu  futbolā  Zviedrijā*** (rezervē 
Norvēģija***); 

2024.gadā – Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts disku golfā Dānijā***. 

 

Nolemj: vienbalsīgi jautājumu par jaunu sporta veida ieviešanas atbalstu un tā organizēšanu 
(apzīmē ar ***) jāapspriež savas valsts federācijas Valdē un lēmums NBDSF kalendāra 
apstiprināšanai  ICSD Kongresa starplaikā, kas notiks 2020. gada decembrī Itālijā. 

 

9.NBDSF valstu priekšlikumi ICSD kongresam. 
 
I.Kraze jautā, kura no NBDSF dalībvalstīm  ir iesniegušas priekšlikumus ICSD 47.kongresam, kas 
notiks š.g. 10. – 12. decembrī Itālijā.  
 
Latvijas, Dānijas un Igaunijas pārstāvji informē, ka viņu sporta federācijas nav tos iesniegušas. 
Zviedrijas pārstāvis Kenneth Lundh  Zviedrijas Nedzirdīgo sporta federācijas vārdā ir iesniedzis  
priekšlikumu ICSD izpilddirekcijā par dzimumu līdztiesības jautājumus starptautiskajā mērogā 
izskatīšanu.  
Valdes sastāvā ietilpstošajiem locekļiem procentuāli pēc dzimuma jābūt no 60% līdz 40% 
(priekšsēdētājs nav iekļauts). Ja nav kandidātu uz sieviešu pārstāvniecību ICSD Izpildpadomē, 
prezidents izvēlas divas nedzirdīgas sievietes no sieviešu kārtas sportistēm, sporta 
funkcionālēm, ierēdnēm, vadītājām, Nacionālo nedzirdīgo sporta federāciju izpildinstitūciju 
tehniskajām loceklēm vai ICSD loceklēm. Kandidāti jāapstiprina ICSD izpildpadomei. 
 
E.Keski – Levijoki informē, ka Somijas ierosina iesniegt sekojošus priekšlikumus:  

- izslēgt šahu no Ziemas Nedzirdīgo olimpiskajām spēlēm. Deaflympics noteikumi skaidri 
nosaka, ka Ziemas Deaflympics ir jāiekļauj sporta disciplīnas, kas spēlējamas tikai un 
vienīgi ziemas laikā - uz ledus vai sniega. Šahs neatbilst šāda veida noteikumiem. Šaha 
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iekļaušana Deaflympics spēlēs 2015.gadā Samsunā ir bijusi pretrunā ar tiem. 
Deaflympics noteikumi būtu jāievēro un lēmumi jāpieņem vadoties pēc noteikumiem. 

- Dopinga instruktāža sportistiem. Somija vēlas, lai ICSD vairāk un precīzāk informētu par 
sportistiem, kas tikuši pieķerti dopinga lietošanā. Ir grūti meklēt un atrast informāciju 
ICSD mājas lapā. Šo informāciju būtu jāpublicē Interneta mājas redzamā vietā, nevis sānu 
lapās. 

- Iekļaut futsal (telpu futbolu)  2025. gada Vasaras Nedzirdīgo olimpisko spēļu 
programmā. Pēdējos gados futsal ir bijis viens no populārākajiem sporta veidiem 
nedzirdīgo sabiedrībā, bet tas vēl nav iekļauts Deaflympics. Futsal mūsdienās ir ļoti 
populārs sporta veids. Tas neprasa daudz spēlētāju.   

- Ja šis priekšlikums tiks noraidīts, tad ierosinu iekļaut futsal 2023. gada Ziemas 
Deaflympics spēļu programmā.  

- Ieviest jaunu ICSD dzirdes pārbaudes sistēmu. ICSD izmanto datēto sistēmu, un Somijā 
ir atlicis tikai viens aparāts. Lūdzam ICSD ieviest jaunu pārbaudes sistēmu, kas darbojas 
daudzos dzirdes pārbaudes centros visā pasaulē. 

 
Norvēģijas priekšlikums ir rīkot semināru ar tēmu “Deaflympics nākotne - vai ir pienācis laiks 
Deaflympics pievienoties paralimpiešiem”. 
Par pamatu tam kalpo apstāklis, ka 2019. gada Ziemas Deaflympics norise bija pakļauta riskam, 
jo trūka valstu kandidatūru, kas būtu gatavas uzņemties šo spēļu organizēšanu.  
Paraolimpiešiem situācija ir citāda: Tokija nekavējoties, jau 2013. gada septembrī, paziņoja, ka 
uzņemas 2020. gada Vasaras paralimpisko spēļu organizēšanu. 
  
Ir jau zināms, kurās valstīs notiks turpmākās paralimpiskās spēles:  
• 2022. gada ziemas paralimpiskās spēles - Pekinā, Ķīnā; 
• 2024. gada vasaras paralimpiskās spēles - Parīzē, Francijā; 
• 2026. gada ziemas paralimpiskās spēles - Milānā, Itālijā; 
• 2028. gada vasaras paralimpiskās spēles: Losandželosā, Amerikas Savienotajās Valstīs. 
  
Norvēģiju satrauc atkārtots kandidātvalstu trūkums, kas rada nenoteiktību jautājumā par 
turpmāko Deaflympics rīkošanu. Sportistiem, NDSF un sponsoriem ir nepieciešams laiks, lai 
sagatavotos spēlēm. Daudzas valstis ir saskārušās ar valdības atbalsta samazināšanos. 
 Norvēģija vēlas, lai ISCD valde šo jautājumu izanalizē, un sagatavo priekšlikumus. 
Jāorganizē tikšanos ar SOK un IPC, lai uzzinātu viņu domas par Deaflympics kā paralimpisko spēļu 
sastāvdaļu, viņu viedokli par nedzirdīgo sportistu klasifikāciju un iespējamo sporta veidu skaitu 
Deaflympics. 
 
Diskusijās dalībvalstu  pārstāvji apmainās ar viedokļiem par Somijas pārstāvja izteiktajiem 
priekšlikumiem ICSD kongresam. 
 
S. Matvijenko informē, ka IDAF (Starptautiskā Nedzirdīgo vieglatlētikas federācija) iesniedza 
iesniegumu  ICSD kongresam, lai tā tiktu uzņemta IDAF ICSD biedra statusā. 
 
Nolemj: vienbalsīgi pieņemt informāciju zināšanai. 

 

10. NBDSF sacensības noteikumu izmaiņas izstrāde. 
 

I.Kraze atgādina, ka jau vairākus gadus ticis ierosināts pārstrādāt NBDSF sacensību nolikumu 
jaunā redakcijā. EDSO kongresa starplaikā tika nolemts izveidot 3  cilvēku darba grupu. Tie bija 
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I.Kraze ( Latvija), K.Lund (Zviedrija) un I.Wilson Skjong ( Norvēģija). Diemžēl laika trūkuma dēļ 
darba grupai nav izdevies pārstrādāt nolikumu jaunā redakcijā. Izsaka priekšlikumu papildus 
iekļaut Ilvi Vare (Igaunija) darba grupā. Apņemas līdz ICSD kongresam Itālijā NBDSF sacensību 
nolikumu pārstrādāt. Paceļas jautājums, vai nolikumā Ziemeļvalstu un Baltijas Nedzirdīgo 
čempionāts nepieciešams iekļaut vārdu “atklātais”?  
 
Norvēģija tam nepiekrīt, jo to neiekļaujot,  čempionātā varēs piedalīties arī sportisti ar dzirdes 
traucējumiem no citām Eiropas valstīm, līdz ar ko tas vairs nebūs Ziemeļvalstu un Baltijas 
Nedzirdīgo čempionāts. 
  
Zviedrija aicina saglabāt nosaukumu “Ziemeļu - Baltijas Nedzirdīgo čempionāts” bez vārda 
“atklātais”.  
 
I.Kraze informē, ka Zviedrijā notikušajā Atklātajā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionātā 
orientēšanās sportā apbalvojumus saņēma slēgtās grupas sportisti un atsevišķi  - atklātās grupas 
sportisti.  
 
Dānija un Somija aicina mainīt NBDSF sacensību nolikuma kārtību: Ziemeļu un Baltijas 
Nedzirdīgo čempionāta uzvarētājus var apbalvot atsevišķi. Gadījumā, ja Ziemeļu un Baltijas 
Nedzirdīgo čempionātā telpu futbolā piedalīsies tikai Ziemeļvalstu komandas, tad apbalvot tās, 
bet ja Baltijas valstu komandas, tad tikai tās. 
 

11. Nākamā NBDSF prezidentūras valsts 2019.-2023.gadam. 
 

I.Kraze ziņo, ka laika posmā no 2015.gada līdz 2019.gadam NBDSF prezidējošā valsts bija Latvija. 
Šodien  beidzas tās pilnvara. Piedāvā pārņemt vadības stafeti uz tuvākajiem 4 gadiem Zviedrijai. 
Zviedrija atsakās, pamatojot, ka šobrīd nav gatava pārņemt stafeti.  
Dānijas pārstāvis  Michael Weber Steenberg izsaka gatavību pārņemt vadības stafeti. 
 
Nolemj vienbalsīgi apstiprināt Dānijas Nedzirdīgo sporta federācijas prezidentu Michael Weber 
Steenberg par NBDSF prezidentu no 2019. – 2023. gadam. 
 
Klātesošie apsveic jauniecelto prezidentu ar laba vēlējumiem, uzsākot darbu jaunajā amatā, un 
izsaka pateicību Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas prezidentei I.Krazei par veikto darbu savas 
prezidentūras laikā. 
 

12.Nākamā NBDSF sanāksme 2021.gadā. 
 
Dānijas pārstāvis M.W.Steenberg apliecina gatavību uzņemties nākamās NBDSF vadītāju 
apspriedes organizēšanu Kopenhāgenā, Dānijā 2021. gadā. 
 

13. Dažādi jautājumi. 
 

a) Dānijas pārstāvis aicina izveidot NBDSF kopējo kalendāru, iekļaujot tajā katru NBDSF 
pasākumu, ievietot to 2020. gada mājaslapā, lai sportisti varētu piekļūt informācijai; 

b) Dānijas pārstāvis informē, ka Dānijas praksē ir problēma ar sportistiem, kuri pārstāvēja 
vairākus klubus piedaloties valsts sacensībās.  Vai federācijai jāseko tam, lai sportists 
pārstāv tikai vienā sporta klubā?  
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Zviedrijas pārstāvis informē, ka Zviedrijā ir līdzīga situācija. Izskan priekšlikums iekļaut 
sacensību nolikumā punktu, ka viena gada laikā sportists drīkst pārstāvēt tikai vienu 
sporta klubu, nevis vairākus. 

c) Dānijas pārstāvis izsaka neapmierinātību ar EDSO darbu, jo Dānija nākamajā gadā 
gatavojas organizēt EDSO kongresu, bet no tās nav saņēmusi kongresa norises gaitas 
saskaņošanu. EDSO neveic nekādu sadarbību.  

d) Somijas pārstāvis E.Keski-Levijoki ziņo, ka 2020.gada 7.martā tiks atzīmēta Somijas 
Nedzirdīgo sporta federācijas 100 gadu pastāvēšanas jubileja, un aicina visu dalībvalstu 
pārstāvjus ar savu klātbūtni pagodināt šīs jubilejas svinības. 

 

14. Noslēgums. 
 
Citu jautājumu nav. Darba kārtībā paredzētie jautājumi ir izskatīti. Apspriedes vadītāja I.Kraze 
pasludina apspriedi par slēgtu. 
 
Sanāksmes vadītāja _____________________  I. Kraze 
 
Protokoliste               _____________________  G. Vazdiķe 


