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Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo 
sporta federācija 

 
 

Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju apspriede 
2017. g. 5. - 7. maijā Stokholmā, Zviedrijā 

 

PROTOKOLS 
 

1. Sasveicināšanās un apspriedes atklāšana. NBDSF prezidenta Vara Strazdiņa un 

Zviedrijas Nedzirdīgo sporta federācijas prezidentes Mona Riis uzruna. 

 Varis Strazdiņš sasveicinās ar klātesošajiem un atklāja NBDSF apspriedi un dod vārdus Zviedrijas 
Nedzirdīgo sporta federācijas prezidentei. 

Mona Riss, Zviedrijas Nedzirdīgo sporta federācijas prezidente, sasveicinās ar dalībniekiem un 
ka visi dalībnieki ir laipni lūgti Stokholmā un Stokholmas Nedzirdīgo klubā.  Dalībnieki tika 
iepazīstināti ar Stokholmas Nedzirdīgo klubu un tās darbību.  

2. NBDSF apspriedes vadītāja un protokolista apstiprināšana. 

V.Strazdiņš informē, ka pašlaik Latvija ir NBDSF prezidējošā valsts, un viņam kā LNSF 
prezidentam ir pienākums uzņemties apspriedes vadītāja pienākumus un rekomendē uzticēt 
protokolista pienākumus Ivetai Krazei.  

Nolemj apstiprināt Vari Strazdiņu par apspriedes vadītāju un Ivetu Krazi par protokolisti.  
 

3. Iepazīšanās ar klātesošo dalībvalstu pārstāvjiem un vārdiem  

Klātesošie dalībnieki iepazīstināja, nosaucot vārdus, sekojoši: 

Zviedrija - Mona Riis and Joachim Sundstrom 

Somija - Juha-Matti Aaltonen and Heli Romu 

Dānija - Claus Jul Larsen and Louise Petersen 

Igaunija - Sergei Matvijenko and Ilvi Vare 

Latvija - Iveta Kraze and Varis Strazdins 

Norvēģija - Margereth Hartvetdt and Ingvild Larsen 

 

Zviedrijas pārstāvis Joachim Sundstrom informē, ka aicinājums par NBDSF apspriedi tika 
nosūtīts pa e-pastu visām dalībvalstīm, izmantojot mājaslapas www.edso.eu oficiālo sistēmas 
adresi. Atsaucās visas dalībvalstis, izņemot Islandi un Lietuvu.  

Latvija 2 dienas iepriekš saņēma e-pasta vēstuli no Islandes, ka viņa nav informēta par šo 
apspriedi.  

4. Darba kārtības apstiprināšana. 

V.Strazdiņš informē, ka pirms nedēļas dalībvalstīm pa e-pastu tika nosūtīta apspriedes darba 

kārtība. Vai kāds vēlas izteikt papildinājumus vai priekšlikumus darba kārtībai? 

Nolemj papildinājumu vai grozījumu nav, vienbalsīgi apstiprināt darba kārtību.  
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5. Atskaite par pasākumiem: 

5.1. par atcelto sporta festivālu un jauniešu nometni Ālandu Salās 2016. gadā 

Sporta festivāla un arī sporta nometnes jauniešiem atsaukšanās iemesls bija mazā dalībnieku 

skaita dēļ.  

Jautājums, kāpēc bija tik liela dalības maksa 300 EUR par dalību jauniešu nometnē?  

Somijas pārstāvji paskaidro, ka jauniešu nometnes vieta izraudzīta citur, dalības maksa 300 EUR 

tā ir pieņemama normāla cena Ziemeļu valstīm.  

Diskusijās dalībnieki apmainās ar informāciju, kāpēc sporta festivālā pieteicās mazs dalībnieku 

skaits? Iemesli varētu būt šādi: 

- Sporta festivāls notiek vienā un tajā pašā vietā, dalībniekiem tas apnīk, grib citos 

apstākļos un jaunā vietā; 

- Pirmajā festivālā dalībnieku skaits bija tik liels, jo bija labi apstākļi, lētas uzturēšanas 

izmaksas. Ar katru nākamo reizi Sporta festivāla dalība kļuva dārgāka. Lielākoties  

dalībniekiem par uzturēšanu jāmaksā pašiem un Baltijas valstis tam vēl nav gatavas. 

- Sporta festivāla organizēšanas ideja radās Zviedrijas sporta entuziastam Urban Mesch. 

Festivāla ideja un mērķis bija veicināt dalībvalstu sporta kluba biedru aktivitāti un 

piesaistīt dažāda vecuma dalībniekus no sporta klubiem. Lai dotu iespēju dalībniekiem, 

kuriem nav augsti rezultāti un iespējas startēt Eiropas, pasaules čempionātā un 

Nedzirdīgo Olimpiādē, piedalīties dažādās sacensībās - veiklībā, ātrumā, atjautībā un 

citās aktivitātēs 

- Sporta festivāla laiks pārklājās vai dublējas citam pasākumam, piem., starptautiskie 

turnīri, Ziemeļu Nedzirdīgo kultūras festivāls.  

Juha Matti Aaltonen informē, ka Somijas Nedzirdīgo sporta organizācijas Valde nolēma turpmāk 

neorganizēt Sporta festivālu. 

V.Strazdiņš un pārējo dalībvalstu pārstāvi pateicās Juha Matti Aaltonen par lielu darbu un pūlēm 

sporta festivāla un arī jauniešu sporta nometnes organizēšanā. 

Kā šo aktivitāti turpināt nākotnē? 

Nolemj aicināt šo jautājumu izskatīt katra dalībvalsts Sporta federācijas Valdē, vai turpmāk šāda 

veida sporta festivālu organizēt, un izlemšanu atlikt uz nākamo tikšanos ICSD kongresa 

starplaikā Samsun, Turcijā. 

 

5.2. par Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo čempionātu boulingā 2016. gada 14. - 18. jūnijā 

Rīgā, Latvijā 

Dalībvalstu dalībnieki bija apmierināti par Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāta norisi 

boulingā Rīgā.  

Nolemj pieņemt informāciju zināšanai.  
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5.3. par Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā 2016. gada 15. - 19. 

novembrī Salaspilī, Latvijā 

Kopumā dalībvalstu pārstāvi par Ziemeļu un Baltijas čempionāta norisi telpu futbolā Latvijā 

2016. gadā bija apmierināti.   

Zviedrija izsaka apmierinātību ar NBDSF telpu futbola nolikumu, kas nosaka, ka sacensības 

sievietēm nebija oficiāls statuss. Telpu futbols ir ļoti populārs viņu valstī ar lielu mediju 

uzmanību. 

Latvija paskaidro, ka iepriekšējā apspriedē Viļņā 2015. gadā visas dalībvalstis vienojās par 

nosacījumu, lai sacensības būtu pilnvērtīgas, nosakot, ka jābūt vismaz 3 dalībvalstīm no Ziemeļu 

un Baltijas valstīm. 

Zviedrija lūdz atbalstīt nolikumu ar izmaiņām, ja piedalās 3 dalībvalstis, piemēram, 3 Ziemeļu 

valstis vai 3 Baltijas valstis, tad sacensības būtu oficiālas. 

Ir zināms, ka Baltijas valstīs sievietes ar futbolu telpās nenodarbojas. 

Nolemj atbalstīt Zviedrijas priekšlikumu mainīt sacensību nolikumu, ka sacensības tiks 

uzskatītas, ja piedalās kādas 3 dalībvalstis, un apbalvo ar medaļām tikai pirmās divas vietas 

ieguvējas. Tas attiecas arī uz visiem pārējiem sporta veidiem. 

6. Sporta festivāls 2018. gadā  

 Saistībā ar 5.1. minētiem iemesliem jautājumu atlikt uz nākamo tikšanos ICSD kongresa 

starplaikā. 

7. Sporta festivāls 2018. gadā  

 Saistībā ar 5.1. minētiem iemesliem jautājumu atlikt uz nākamo tikšanos ICSD kongresa 

starplaikā. 

8. NBDSF pasākumi un to finansējums 

Dalībvalstis nākotnē ir ieinteresētas piedalīties Ziemeļu un Baltijas čempionātos, ja finansējumu 

atkarībā no aktivitāšu lieluma saņemot no valsts budžeta.  

9. NBDSF kalendāra (no 2018. gada un vēlāk) izveidošana un apstiprināšana.  

V.Strazdiņš informē, ka saņemta vēstule no Islandes, kura vēlas uzņemt Ziemeļu un Baltijas 
Nedzirdīgo čempionātu boulingā 2020. gadā Islandē.  

Diskusijās katras dalībvalstis izsaka priekšlikumu uzņemt kāda sporta veida sacensības 
organizēšanu un papildināt jaunu sporta veidu. 

Nolemj apstiprināt 2018. - 2022. gada kalendāru: 

2018. gadā Sporta festivāls un jauniešu nometne - ???? 

2018. gadā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās sportā - Zviedrija, 
Lund 

2018. gadā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts disku golfā - Igaunija, Tallina  
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2019. gadā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju apspriede un 
Jauniešu sporta seminārs - Igaunija, Tallina  

2019. gadā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts smilšu volejbolā - Somija  

2020. gadā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts boulingā - Islande (rezervē Somija) 

2020. gadā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts telpu futbolā (novembrī) - 
Kopenhāgena, Dānija  

2021. gadā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas vadītāju apspriede - 
Kopenhāgena, Dānija  

2022. gadā Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo čempionāts disku golfā - Zviedrija  

 

10. NBDSF medaļas, oficiālās vēstules un diploma forma apstiprināšana. 

V.Strazdiņš informē, ka turpmāk Ziemeļu - Baltijas Nedzirdīgo čempionāta uzvarētāju 
apbalvošanai izmantot medaļas ar NBDSF logo, diplomiem un oficiālās vēstules veidlapām 
galvenē jābūt NBDSF logo un ar pilnu nosaukumu “Nordic Baltic Deaf Sports Federation” un 
attiecīgo sacensību organizētāj valsts  emblēma. Uz diploma jābūt gan NBDSF logo, gan attiecīgo 
sacensību organizētāj valsts logo.  

11. NBDSF dalībvalstu priekšlikumi ICSD Kongresam 2017. gadā 

V.Strazdiņš jautā, vai kāda dalībvalsts ir iesniegusi priekšlikumus ICSD kongresam šogad? Vai no 
mūsu vidus kādai dalībvalstij ir priekšlikums izvirzīt kandidatūru ICSD Valdes postenim? 

Dānija, Latvija un Igaunija atbild, ka nav izvirzīts priekšlikums ICSD kongresam Samsunā, Turcijā. 

Zviedrijas, Norvēģijas un Somijas pārstāvi informē par saviem priekšlikumiem ICSD kongresam.  

Dalībvalstu pārstāvi diskutē par izvirzīto priekšlikumu lietderību un nozīmi. 

Nolemj pieņemt priekšlikumus zināšanai. 

 12. NBDSF sacensību noteikumi dalībvalstīm. 

Latvijas pārstāvi informē, ka pagājušajā gadā pirms boulinga un telpu futbola čempionātiem 
saskārās ar oficiālo sacensību noteikumu trūkumu. Nebija sacensību nolikumi. 

Juha Matti Aaltonen informē, ka 2003. gadā tika sagatavoti un apstiprināti dažādu sacensību 
nolikumi, bet jau ir pagājis ilgs laiks un tie ir novecojuši. 

I.Kraze informē, ka 2016. gadā sakarā ar sacensībām - NBDSF boulingā un telpu futbolā tika  
izstrādāti jauni sacensību nolikumi. 

Dalībvalstu dalībnieki diskutē par pieteikuma termiņiem, to ievērošanas disciplīnu, kā arī dalības 
maksas lielumu. 

Nolemj lūgt katras dalībvalsts Valdei izstrādāt dalības maksas lielumu un dalības pieteikuma 
termiņu, uzdot Joachim Sundstrom rediģēt sacensību nolikumu jaunā versijā. 

13. Nākamā NBDSF tikšanās 2019. gadā 

Igaunija apliecina gatavību 2019. gadā uzņemt un organizēt NBDSF tikšanos Tallinā, Igaunijā.  
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14. Dažādi jautājumi: 

14.1. par NBDSF mājaslapu 

Mona Riis informē, ka izveidota lapa par NBDSF Facebook sistēmā, tika aizsūtīts aicinājums 
visām dalībvalstīm papildināt informāciju NBDSF lapā. Bet diemžēl aktivitātes no dalībvalstīm 
nav. 

I.Kraze informē, ka par NBDSF boulingā un telpu futbolā informācija un foto ir pieejami tikai 
LNSF lapā Facebook sistēmā un LNSF mājaslapā. 

Kas turpmāk uzņem informācijas nodrošināšanu NBDSF lapā Facebook sistēmā? 

14.2. Par tiešraides (LIVE) nodrošināšanu 

Diskusijās pacēlās jautājums par tiešraides nepieciešamību, nesen Latvijā NBDSF boulingā nebija 
iespējas redzēt tiešraidi, tāpat telpu futbolā nebija iespējas redzēt visas spēles tiešraidē. Katra 
dalībvalsts filmēja tikai savas valsts komandas spēles, bet nefilmēja citas valsts spēles. 

NBDSF telpu futbolā tiešraidi nodrošināja Zviedrija, Norvēģija un Somija.  

Izteikts priekšlikums, ka turpmāk NBDSF sacensībās vajadzēs organizēt tiešraides iespējas. 

Nolemj padomāt un lūgt pirms sacensībām ar dalībvalstīm apmainīt ar informāciju par 
tiešraides pasākuma nodrošināšanu. Lai dalībvalstis varēs piedalīties šajā procesā un veikt 
tiešraides nodrošināšanu. 

14.3. Par 55 dB 

Zviedrija informē, ka viņas valsts gadījumos daži nedzirdīgie cilvēki, kuri mācās nedzirdīgo skolā 
un kuriem ir zem 55 dB (piem., 50 dB), nedrīkst startēt Eiropas Nedzirdīgo čempionātā un 
Pasaules čempionātā.  

Diskusijās apmainījās ar informāciju: 

- Savās valsts sacensībās atļauts piedalīties dalībniekiem, kuriem ir zem 55 dB, bet nedod 
dalību piedalīties PNČ un ENČ; 

- Oficiālās sacensībās, kurās sporta veidi ir iekļauti Nedzirdīgo Olimpisko spēļu 
programmās, atļauts piedalīties dalībniekiem, kuriem ir zem 55 dB, bet neoficiālās 
sacensībās atļauts piedalīties jebkuriem dalībniekiem, kuriem ir dažāds dzirdes līmenis.  
To reglamentējot attiecīgo sacensību nolikumā. 

15. Tikšanās noslēgums. 

Citu jautājumu nav. Darba kārtībā paredzētie jautājumi ir izskatīti. Vadītājs V.Strazdiņš 
pasludina apspriedi par slēgtu. 

 

Apspriedes vadītājs 
LNSF prezidents       V.Strazdiņš 
 
Protokoliste        I.Kraze 


