
Ziemeļu un Baltijas 
Nedzirdīgo sporta federācija 
 

 

Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sporta federācijas (turpmāk tekstā - NBDSF) 

vadītāju neformālas sanāksmes 

PROTOKOLS 

Sanāksmes norise:2018. gada 18. oktobrī plkst. 18:30 
Viesnīcā “AquilaAtlantis Hotel”, Iraklijā, Krētas salā. 
 
Sanāksmes piedalās:  
Dānija (1 pārstāvis) - Loise Petersen 
Norvēģija (2 pārstāvji) - Margareth HartvetdtandIngvild Wilson Skjong 
Igaunija (2 pārstāvji) – Sergei Matvijeko un Ilvi Vare 
Latvija (2 pārstāvji) - Iveta Kraze un Gunta Vazdiķe 
Lietuva (2 pārstāvji) - Marius Minkevicius un Edvinas Kriūnas 
Somija (2 pārstāvji) – Kristian Lantto un JuhaVahtera 
Zviedrija (3 pārstāvji) – Kenneth Lundh, Carl Rasmussen un Alexandra Polivanchuk 
 
Sanāksmi vada: Iveta Kraze (Latvija) 
Sanāksmi protokolē: Gunta Vazdiķe (Latvija) 

 

DIENAS KĀRTĪBA 
 

1. Par NBDSF sacensību nolikumu jaunajā redakcijā. Darba grupas apstiprināšana 
nolikumu izstrādei. 

2. Par NBDSF sacensībām 2018. gadā (disku golfā Igaunijā, orientēšanas sportā 
Zviedrijā). 

3. Par NBDSF apspriedi Tallinā, Igaunijā 2019. Gadā, un sporta semināru jauniešiem. 
4. Informācija par NBDSF 2019. un 2020.gada sacensībām. 

 

1. § 
Par NBDSF sacensību nolikumu jaunajā redakcijā.  
Darba grupas apstiprināšana nolikumu izstrādei 

 
I.Kraze iepazīstināja ar klātesošajiem dalībvalstu pārstāvjiem, informējot, ka šobrīd Ziemeļu 
un Baltijas valstu Nedzirdīgo sporta federācijas prezidējošā valsts ir Latvija, ar LNSF prezidenti 
Ivetu Krazi no Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas priekšgalā, kas ieņem šo amatu sākot ar 
2017. gada 17. novembra. Pirms I. Krazes LNSF prezidenta pienākumi bija uzticēti Varim 
Strazdiņam.  
Latvija NBDSF prezidējošās valsts statusā ir no 2015.–2019. gadam.  
 
I.Kraze informē, ka 2017. gada maijā, Stokholmā, Zviedrijā Ziemeļu–Baltijas valstu vadītāju 
apspriedē tika pacelts jautājums, par nepieciešamību pārstrādāt NBDSF sacensību nolikumu 

Latvijas Nedzirdīgo 

sporta federācija 



jaunā redakcijā. Joachim Sundrom no Zviedrijas ir atsūtījis NBDSF sacensību nolikuma 
projektu. 
Aicina izveidot darba grupu 3 cilvēku sastāvā nolikuma izstrādāšanai jaunajā redakcijā.  
 
Nolemj: 
Apstiprināt darba grupu 3 cilvēku sastāvā: 
- Iveta Kraze(Latvija), 
- Kenneth Lund (Zviedrija)  
- Ingvild Wilson Skjong (Norvēģija) 
NBDSF sacensību nolikuma projekts tiks nosūtīts visām dalībvalstīm elektroniski pa pastu. 

 

2. § 
Par NBDSF sacensībām 2018. gadā disku golfā Igaunijā un orientēšanas sportā Zviedrijā 

 
I.Kraze informē, ka šogad noritējuši 2 pasākumi: Ziemeļu–Baltijas Nedzirdīgo čempionāts 
disku golfā Igaunijā un orientēšanās sportā Zviedrijā. 
Igaunijas pārstāvis Sergei Matvijenko informē, ka pasākums disku golfā noritēja labi. 
Zviedrija informē, ka pasākums orientēšanās sportā veiksmīgi aizvadīts.  
 
Nolemj informāciju pieņemt zināšanai. 
 

3. § 
Par NBDSF apspriedi Tallinā, Igaunijā 2019. gadā un sporta semināru jauniešiem 

 
Igaunijas pārstāvis Sergei Matvijenko informē, ka NBDSF apspriede notiks 2019. gada maijā, 
bet vēl nav noteikts konkrēts datums. 
Dalībvalstu pārstāvji diskutē par datumu, kurā būtu vēlams organizēt NBDSF apspriedi Tallinā, 
Igaunijā 2019. gadā.  
Dānija un Somija lūdz NBDSF sanāksmi nenozīmēt 11.-12. maijā, jo šajos datumos abu valstu 
pārstāvji būs aizņemti. 
Norvēģijas pārstāvji izsaka priekšlikumu NBDSF sanāksmes laikā organizēt jauniešu semināru 
uz kuru uzaicināt kādu no vieslektoriem, kā arī noteikt semināra dalībnieku skaitu. 
Tiek izteikts priekšlikums uz semināru no katras dalībvalsts izvirzīt vienu jaunieti no meitenēm 
un vienu no puišiem. 
 

4.§ 
Informācija par Ziemeļu un Baltijas Nedzirdīgo sacensībām 2019. un 2020. gadā 
 
I.Kraze aicina dalībvalstu pārstāvjus nodrošināt 2019.-2020. gada sacensību organizēšanu un 
norisi pēc NBDSF kalendāra plāna. 
Somijas pārstāvji informē, ka paliek spēkā Ziemeļu un Baltijas čempionāts smilšu volejbolā 
2019. gadā jūlijā Somijā, bet datums vēl jāsaskaņo ar Somijas Nedzirdīgo sporta federācijas 
vadību. 
Dānijas pārstāve Louise Petersen ziņo, ka 2019. gada maijā notiks Dānijas Nedzirdīgo sporta 
federācijas kongress, kurā paredzamas arī Valdes vēlēšanas. Šajā sakarā Louise Petersen lūdz 
neizvirzīt Dānijas pārstāvniecību NBDSF vadīšanai laika posmā no 2019.-2023. gadam. Izsaka 
priekšlikumu uzticēt Somijai vai Zviedrijai uzņemties vadīt NBDSF nākamos četrus gadus. 



Dānijas pārstāve Louise Petersen izsaka gatavību 2020. gada 17.-22.novembrī uzņemties 
organizēt Dānijā Ziemeļu-Baltijas Nedzirdīgo čempionātu telpu futbolā.  
 
I.Kraze atgādina Lietuvas pārstāvjiem par 3. Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensību 
organizēšanu, kam jānotiek 2019. gada maijā Lietuvā.  
 
Diemžēl 19. EDSO kongresā nepiedalījās Islandes pārstāvis, ar kuru varētu pārrunāt par 
Ziemeļu un Baltijas boulinga čempionāta organizēšanu Islandē 2020. gadā.  Somijas 
pārstāvjiem tiek atgādināts, ka Somija ir rezerves statusā, lai nepieciešamības gadījumā tā 
būtu gatava organizēt šo pasākumu. 
 
Nolemj pieņemt informāciju zināšanai. 
 
Citu jautājumu nav.  
Sanāksmes vadītāja I. Kraze pasludina sanāksmi par slēgtu. 
 
 
 
Sanāksmes vadītāja _____________________I.Kraze 
 
Protokoliste_____________________  G.Vazdiķe 


