Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija”
Valdes
Sēdes protokols Nr. 4/2018
Sēdes norise: 2018. gada 15. jūnijā plkst. 15:00
LNSF birojs, LNS mītnes 2. stāvs, Rīga, Elvīras iela 19.
Sēdi vada Iveta Kraze

- LNSF prezidente

Sēdē piedalās:
Iveta Kraze
Gunta Vazdiķe
Raitis Ozols
Guntars Beisons
Armands Hildebrants

- prezidente
- viceprezidente
- valdes loceklis (no 16:50)
- valdes loceklis
- valdes loceklis

Sēdē pieaicinātās :
Liene Kleina - Brūvere
Inguna Krama

- LNSF grāmatvede
- LNSF revidente

Sēdi protokolē:
Gunta VAZDIĶE

- viceprezidente
DARBA KĀRTĪBA:

1.
2.

Darba kārtības apstiprināšana.
Atskaites ziņojums:
a) Par LNSF balvas izcīņu šahā 2018. gada 7. aprīlī, Rīgā;
b) par 2. Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībām Salaspilī, Latvijā 2018. g. 19.
maijā;
c) par Latvijas staru 11.Eiropas Nedzirdīgo čempionātu boulingā 2018. g. 25. maijā - 2.
jūnijā Minhenē, Vācijā.
3.Ielūgumu izskatīšana:
a) Seminārs sakarā ar U—21 Eiropas Nedzirdīgo futbola čempionāta organizēšanu
Stokholmā, Zviedrijā;
b) Pasaules Nedzirdīgo beisbola turnīrs 2019. gada oktobrī, Korejā;
c) Nedzirdīgo Volejbola čempionāta līga 2018. gada 7. - 10. novembrī Stambulā, Turcijā;
d) 3. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts futbolā sievietēm 2019. gada 22. jūnijā - 6. jūlijā
Heraklijā, Krētā, Grieķijā;
e) 5. Pasaules Nedzirdīgo badmintona čempionāts izlasei 2019. g. 13. - 22. jūlijā un 2.
Pasaules Nedzirdīgo badmintona čempionāts jauniešiem 2019. gada 11. - 12. jūlijā
Taipejā, Ķīnas Taivānas Republikā;
f) Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas (EDSO) 19. kongress 2018. gada 18.-19. oktobrī
Heraklijā, Krētā Grieķijā:
 Delegātu izvirzīšana;
 Priekšlikumu izvirzīšana uz EDSO prezidenta, viceprezidenta, Valde locekļa,
ģenerālsekretāra, grāmatveža amatiem nākamā termiņā no 2018. - 2022.
gadam.
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4.
5.
6.
7.

Par IZM vēstuli par 24. Vasaras Nedzirdīgo Olimpisko spēļu organizēšanu 2021. gadā.
Par ICSD paziņojumu saistībā ar prezidenta Valērija Rukļedeva lietām.
Par fizisko personu datu aizsardzības likumu.
Dažādi jautājumi un informācijas:
 Par Helēnu Klapoti;
 Par sporta meistara peldēšanā kandidātu Arti Vazdiķi;
 Par pludmales tenisu;
 DIF EuroCup 2018. gadā.
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 2018. gada 15. jūnija sēdes
darba kārtību (atklāti balsojot par - 4, pret – 0).
2.§
Atskaites ziņojums
I.Kraze aicina Valdes locekļus sava sporta veida atbildības jomā atskaitīties par sacensību norisi:
a) Par LNSF balvas izcīņu šahā 2018. gada 7. aprīlī, Rīgā
G.Vazdiķe sniedz atskaiti par LNSF balvas izcīņas šahā norisi. š.g. 7. aprīlī Rīgas šaha skolas telpās
norisinājās LNSF balvas izcīņa šahā. Sacensībās dalību pieteica 5 šahistes un 5 šahisti no NSB
“Liepava” un RNŠDK “ŠaDa”. Sacensības tika aizvadītas pēc turnīra riņķa sistēmas ar 30 minūšu
apdomas laiku uz partiju katram dalībniekam.
Vīriešu konkurencē par uzvarētāju kļuva Ivans Švids no kuba “ŠaDa”, bet sievietēm par
četrkārtējo uzvarētāju kļuva Gunta Vazdiķe no kluba “Liepava”.
Nolemj:
2.1. pieņemt G.Vazdiķes atskaites ziņojumu zināšanai;
2.2. apstiprināt nolikumu 2019. gada LNSF balvas izcīņā šahā bez izmaiņām.
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0).
b) Par 2.Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībām Salaspilī, Latvijā.
L.Kleina - Brūvere sniedz atskaites ziņojumu par aizvadītājām 2. Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas
sacensībām. Š.g. 19. maijā pie mums notika tradicionālās triju Baltijas valstu sacensības
vieglatlētikā.
Sacensības notika 6 disciplīnās – 60m, 100m, 200m, 400m, tāllēkšana un lodes grūšana.
Uz starta devās dažādu paaudžu atlēti trijās vecuma kategorijās – pieaugušie, jaunietes un
jaunieši, meitenes un zēni.
Latvija tika pārstāvēta ar 36 sportistiem, Igaunija ar 16 sportistiem un Lietuva ar 13
sportistiem.
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Jaunie sportisti ieguva lielisku pieredzi, startējot šāda līmeņa sacensības. Mūsu sportisti izcīnīja
28 medaļas (8 zelta, 11 sudraba un 9 bronzas). Jaunās paaudzes atlēti sasniedza personiskos
rekordus vairākās vieglatlētikas disciplīnās. Varējām pārliecināties, ka mūsu sportisti ir fiziski
labi sagatavoti, un kā līdzvērtīgi var sacenties ar vienaudžiem no citām valstīm.
No mūsējiem labākos rezultātus uzrādīja:
meiteņu un zēnu grupā – Sintija Ozola (60m, 200m un tāllēkšana), Mārtiņš Strožs (60m,
200m un tāllēkšana), Markuss Ādlers (60m, 200m un tāllēkšana), Patrīcija Marija Tiļļa (60m un
200m), Amanda Ozola (60m un tāllēkšana), Adelīna Smirnova (200m un tāllēkšana), Marija
Ļūļāka (60m un 200m), Kristofers Kraze (60m un 200m) un Ingus Luste (tāllēkšana);
jauniešu grupā – Artis Ozols (100m un 400m), Paulis Kalniņš (lodes grūšana), Ralfs
Liepiņš (100m, tāllēkšana un lodes grūšana) un Herberts Misa (100m un tāllēkšana);
pieaugušo grupā – Māris Grēniņš (100m, tāllēkšana un lodes grūšana), Sergejs Soklakovs
(100m un tāllēkšana), Ilze Āre (400m, tāllēkšana un lodes grūšana) un Gunita Šīrante (100m,
400m un lodes grūšana).
Sacensību jaunākais dalībnieks bija 1. klases skolnieks, bet daudz pieredzējušais – 56
gadus vecs skrējējs.
Lai turpinātu popularizēt vieglatlētiku starp nedzirdīgiem sportistiem, 2019. gadā
plānots organizēt līdzīga līmeņa sacensības Lietuvā.
Diskusijās Valdes locekļi apsprieda sacensību rīkošanas jautājumus, atzīstot, ka nepieciešams
grupēt dalībniekus pēc vecuma grupām un atbilstoši tām nodrošināt lodes svaru. Ar Salaspils
sporta nama vadības atbalstu notika sacensības Baltijas mēroga sacensības vieglatlētikā, un
jāatzīst, ka esam apmierināti par iespēju izmantot Salaspils stadiona laukumu.
Nolemj:
2.3.pieņemt L.Kleinas - Brūveres atskaites ziņojumu zināšanai.
(atklāti balsojot par - 4, pret – 0).
Plkst. 16:50 ieradās valdes loceklis R.Ozols un piedalās balsojumā.
c) Par Latvijas startu 11.Eiropas Nedzirdīgo čempionātu boulingā Minhenē, Vācijā.
G.Beisons, kā Latvijas boulinga pārstāvis, sniedz atskaiti par Latvijas dalību 11.Eiropas
Nedzirdīgo čempionātā boulingā, kas norisinājās no š.g. 25. maijā līdz 2. jūnijam Vācijas pilsētā
Minhenē. Eiropas čempionātā Latviju pārstāvēja: Anita Valdmane, Ilona Ozola, Vladimirs
Lagunovs, Ģirts Garbāns, Ainars Gilberts, Jānis Naļivaiko, Māris Dukurs, Guntars Beisons un
trenere Karīna Maslova.
Vienspēlēs 117 dalībnieku vīriešu konkurencē Latvijas pārstāvji izcīnīja sekojošas vietas:
V.Lagunovs 8.vietu, Ģ.Garbāns 67.vietu, M.Dukurs 76.vietu, J.Naļivaiko 88.vietu, G.Beisons
92.vietu un A.Gilberts - 112.vietu;
Dubultspēlēs 68 komandu vīriešu konkurencē Lagunovs/Gabrāns ierindojās 17.vietā,
Naļivaiko/Dukurs - 36.vietā, Beisons/Gilberts - 64.vietā.
Sacensībās trijiem starp 33 komandām Lagunovs/Garbāns/Naļivaiko ierindojās 24.vietā,
bet Dukurs/Beisons/Gilberts - 32.vietā.
Kopvērtējumā 24 spēļu sērijā rezultāti vīru konkurencē ir sekojoši: V.Lagunovam 42.vieta, Ģ.Garbānam 65.vieta, J.Naļivaiko 67.vieta, M.Dukuram 69.vieta, G.Beisonam
100.vieta, A.Gilbertam 107.vieta.
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Boulinga sacensībās sieviešu konkurencē (68 dalībnieces) A.Valdmane ieguva 32.vietu,
bet I.Ozola - 64.vietu. Dubultspēlēs Valdmane/Ozola izcīnīja 23.vietu 30 sieviešu komandu
konkurencē.
Sievietēm kopvērtējumā 24 spēļu sērijā 68 dalībnieču konkurencē A.Valdmane ieņēma
24.vietu un I.Ozola - 63.vietu. Salīdzinājumā ar 2017. gada Vasaras Nedzirdīgo olimpiskajām
spēlēm, Eiropas Nedzirdīgo čempionāts boulingā bija organizēts daudz labākā līmenī.
Sacensību garumā visi izlases dalībnieki, izņemot A.Valdmani, ievēroja disciplīnu. Domstarpību
rezultātā starp A.Valdmani un treneri izcēlās konflikts. Trenere bija apmierināta ar sportistu
startiem.
Diskusijās Valdes locekļi pārrunāja radušās problēmas un izvērtēja katra sportista sasniegumu.
Tika ierosināts uzaicināt boulinga spēlētājus un treneri pārrunām ar psihologu.
Nolemj:
2.4. pieņemt G.Beisona atskaites ziņojumu zināšanai.
2.5. novērtēt boulinga spēlētāju startu:
2.5.1. sievietēm – apmierinoši;
2.5.2. vīriešiem – apmierinoši;
2.6. izteikt pateicību trenerei Karīnai Maslovai par ieguldīto darbu.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
3. §
Ielūgumu izskatīšana.
I.Kraze aicina valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus:
a) Uz semināru sakarā ar U—21 Eiropas Nedzirdīgo futbola čempionāta
organizēšanu Stokholmā, Zviedrijā 2018. gada augustā;
Nolemj:
3.1.nepieteikt Latvijas dalību seminārā sakarā ar U—21 Eiropas Nedzirdīgo futbola
čempionāta organizēšanu Stokholmā, Zviedrijā (atklāti balsojot par - 5, pret – 0);
b) Uz Pasaules Nedzirdīgo beisbola turnīru 2019. gada oktobrī, Korejā.
Nolemj:
3.2. nepieteikt Latvijas dalību Pasaules Nedzirdīgo beisbola turnīrā 2019. gada oktobrī, Korejā
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0);
c)

Uz Nedzirdīgo Volejbola čempionāta līgu 2018. g. 7. - 10. novembrī Stambulā,
Turcijā.

Nolemj:
3.3.nepieteikt Latvijas dalību Nedzirdīgo Volejbola čempionāta līgai š.g. 7. - 10. novembrī
Stambulā, Turcijā
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
d) Uz 3. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu futbolā sievietēm 2019. gada 22. jūnijā - 6.
jūlijā Heraklijā, Krētā, Grieķijā.
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Nolemj:
3.4.nepieteikt Latvijas dalību Eiropas Nedzirdīgo čempionāts futbolā sievietēm 2019. gadā
Heraklijā, Krētā, Grieķijā (atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
e) Uz 5.Pasaules Nedzirdīgo badmintona čempionātu 2019. g. 13.- 22. jūlijā un
2.Pasaules Nedzirdīgo badmintona čempionātu jauniešiem 2019. g.11. - 12. jūlijā
Taipejā, Ķīnas Taivānas Republika.
Nolemj:
3.5. nepieteikt Latvijas dalību startam 5.Pasaules Nedzirdīgo badmintona čempionātā un arī
2.Pasaules Nedzirdīgo badmintona čempionātā jauniešiem 2019. gadā Taipejā, Ķīnas Taivānas
Republikā
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
f)

Uz Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas 19. kongresu 2018. gada 18.-19.
oktobrī Heraklijā, Krētā, Grieķijā.

I.Kraze informē, ka LNSF birojā ir saņemts ielūgums uz Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas
(turpmāk tekstā – EDSO) 19. kongresu, kas risināsies š.g. 18.–19. oktobrī Heraklijā, Krētā,
Grieķijā. Šogad kongresā paredzētas EDSO Valdes vēlēšanas uz jauno termiņu. Tiek aicināts
izvirzīt delegātus no LNSF un iesniegt priekšlikumus EDSO kongresam, kā arī padomāt par
kandidatūrām izvirzīšanai uz EDSO prezidenta, viceprezidenta, valdes locekļa, ģenerālsekretāra,
grāmatveža posteņiem uz jauno termiņu.
R.Ozols izteica priekšlikumu, lai EDSO vispārīgā noteikumā dalībai sacensībās, lai
pierādītu savu identitāti, izlases sportistam jāuzrāda personas dokuments – pase, nevis ID
(Identitātes karte). Šobrīd EDSO vispārīgā noteikumā izlases sportistam atļauts uzrādīt abus
personas dokumentus - pasi vai ID karti.
Pamatojums - mums ir sportists, kurš ieguva uzturēšanas atļauju un ID karti Latvijā, bet viņam
ir citas valsts pase. Izlases treneris domāja, ka šis sportists drīkst piedalīties kādā Eiropas
čempionātā nedzirdīgajiem, pārstāvot Latviju. Nepiekrīt trenera apgalvojumam.
Nolemj:
3.6. izvirzīt Ivetu Krazi un Guntu Vazdiķi par delegātēm un pārstāvēt Latviju EDSO 19. kongresā
š.g. 18. - 19. oktobrī Heraklijā, Krētā, Grieķijā;
3.7. atbalstīt un iesniegt R.Ozola priekšlikumu izskatīšanai EDSO 19. kongresā;
3.8.neizvirzīt kandidatūras EDSO prezidenta, viceprezidenta, valdes locekļa, ģenerālsekretāra,
grāmatveža amatiem uz jauno termiņu 2018. - 2022. gadā.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
Sēdes pārtraukums 17:20 - 18:10
4. §
Par IZM vēstuli par 24. Vasaras Nedzirdīgo Olimpisko spēļu organizēšanu 2021. gadā.
I.Kraze informē, ka LNSF birojā saņemta vēstule no LR Izglītības un zinātnes ministrijas ar ICSD
prezidenta V.Rukļedeva lūgumu (piedāvājumu) 2021. gadā Latvijā organizēt 24. Vasaras
Nedzirdīgo olimpiskās spēles. Iepriekš no ICSD nav saņemti nekādi priekšlikumi, tāpēc bez
detalizētas šī jautājuma izskatīšanas LNSF nevar uzreiz sniegt atbildi par tik lielu sacensību
rīkošanas iespējām Latvijā.
Diskusijās Valdes locekļi apmainās ar viedokļiem. Ņemot vērā Latvijas valsts ekonomisko
stāvokli, mūsu federācijas sporta veida dažādību (kādi 13 sporta veidi) un to, ka pārsvarā
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sportisti nodarbojās ar individuāliem sporta veidiem, neredzam perspektīvu Vasaras Nedzirdīgo
olimpisko spēļu rīkošanai Latvijā 2021. gadā.
LNSF ir maza organizācija, kas viena pati nespēj organizēt šīs spēles.
I.Kraze informē, ka, atsaucoties uz ICSD vēstuli, ir iesniegta LNSF atbilde Izglītības ministrijai par
LNSF nostāju neuzņemties minētā pasākuma rīkošanu Latvijā.
Nolemj:
4.1.pieņemt informāciju zināšanai.
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0).
5. §
Par ICSD paziņojumu saistībā ar prezidenta Valērija Rukļedeva lietām.
I.Kraze dara zināmu informāciju Valdes locekļiem, ka LNSF ir saņēmusi ICSD paziņojumu par
prezidentu Valēriju Rukļedevu. Saistībā ar pret viņa uzsākto krimināllietu, šobrīd V.Rukļedevs
atrodas mājas arestā savā dzīvesvietā Krievijā. Mājas arests nav saistīts ar viņa darbību ICSD.
V.Rukļedeva vietā uz laiku viņa darba pienākumus veiks Kang Chen no Taivānas. Kang Chen ir
ICSD viceprezidents, un viņa atbildības jomā ietilpst ar Pasaules sportu saistīti jautājumi.
Viņš ir ievēlēts uz otro pilnvaru kā Pasaules Sporta viceprezidents nesenajā kongresā Samsunā,
Turcijā 2017. gadā.
LNSF ir saņēmusi atklātu vēstuli, ko parakstījuši vairāku valstu - Austrālijas, Horvātijas, Dānijas,
Holandes, Japānas, Zviedrijas oficiāli pārstāvji, un, kurās pausta neuzticība ICSD prezidentam,
izteikts V.Rukļedeva demisijas pieprasījums un ārkārtas kongresa sasaukšanas nepieciešamība
tuvākajā laikā.
Nolemj:
5.1. pieprasīt pašreizējā ICSD prezidenta Valērija Rukļedeva demisiju.
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
6. §
Par fizisko personu datu aizsardzības likumu.
I.Kraze atgādina, ka š.g. 25. maijā visā Eiropas Savienībā, tātad arī Latvijā, tika piemēroti
vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumi. Līdz ar to LNSF un pārējiem klubiem ir jāievēro
vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumi.
L.Kleina-Brūvere ziņo, ka esot piedalījusies seminārā, lai iegūtu sīkāku informāciju par personas
datu aizsardzības regulu.
No Latvijas paralimpiskās komitejas ir saņemts dokuments par Fizisko personu datu apstrādes
noteikumiem, ar aicinājumu Valdes locekļiem tos ievērot. No 2018. gada 25. maija dokumentam
par Fizisko personu datu apstrādes noteikumiem jāatrodas LNSF lietvedībā.
Nolemj:
6.1.pieņemt informāciju zināšanai
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
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7. §
Dažādi jautājumi un informācijas.
a) Par Helēnu Klapoti;
I.Kraze paziņo, ka mūžībā aizgājusi bijusī sporta aktīviste Helēna Klapote. Viņa tiek pagodināta
ar klusumu brīdi.
b) Par sporta meistara peldēšanā kandidātu Arti Vazdiķi;
I.Kraze informē, ka š.g. 25.-26. maijā, Ķīpsalas peldbaseinā norisinājās Latvijas Jauniešu un
junioru čempionāts 50 m peldēšanā, kas vienlaikus ir arī FINA apstiprinātas II Pasaules Jaunatnes
olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensības.
Čempionātā, kurā startēja jaunieši vecumā līdz 18 gadiem, savu dalību bija pieteikušas
22 komandas no Latvijas un 5 ārvalstu klubi, kas pārstāvēja Igaunijas un Lietuvas federācijas.
Kopumā sacensībām tika reģistrēti 506 dalībnieki, kas divu dienu laikā cīnījās par čempionāta
medaļām divās – junioru (meitenes – ’00.-‘03.g.dz.; zēni – ’00-’02.g.dz.) un jauniešu (meitenes
– ’04.g.dz. un jaunākas; zēni – ’03.g.dz. un jaunāki) vecuma grupās.
No mūsu vidus šajās sacensībās startēja arī nedzirdīgais peldētājs Artis Vazdiķis. Viņš
piedalījās individuāli junioru (dzim. 2000.-2002. gadā) vecuma grupā un pārstāvēja klubu “BJSS
Rīdzene – Ziepniekkalns” trenera Andreja Ostrovska vadībā.
Pirmajā dienā Artis 100m brīvajā stilā 56 zēnu konkurencē ar rezultātu 57,51 izcīnīja 18.
vietu, kas jaunietim deva iespēju kļūt par sporta meistara kandidātu peldēšanā.
Latvijas Peldēšanas Federācijas normatīvi ir sekojoši: SPORTA KLAŠU NORMATĪVĀ VĪRIEŠIEM
50m sporta meistara kandidāta rezultātam jābūt 57.60. Artis to izpildīja, uzrādot rezultātus
57.51 (Artis turpina labot personīgo rekordu).
2. dienā Artis startēja 50 m un 200m brīvajā stilā. 50m brīvā stila distancei 66 zēnu
konkurencē viņš kvalificējās ar rezultātu – 26.44 sekundes, bet 200m brīvajā stilā ar rezultātu
2:07.91, ieņemot 9.vietu. 200m brīva stila distancē Artim pietrūka 2 sekundes, lai izcīnītu SMK
normatīvu.
Artis gatavojas uz nākamo startu 94. atklātā Latvijas čempionātā š.g. 19.-21. jūnijā Rīgā.
Nolēma:
6.2. pieņemt informāciju zināšanai
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
c) Par pludmales tenisu
I.Kraze informē par sadarbību ar pludmales tenisa klubu “BT Stars” LNSF un bērniem ar dzirdes
traucējumiem prezentācijas treniņā pludmales centrā “Brazīlija”, Rīgā, š.g. 10. jūnijā tika sniegta
iespēja iepazīties ar jaunu sporta veidu - pludmales tenisu.
Pludmales teniss ir ļoti pozitīvs sporta veids, jo praktiski visi, kas cenšas to apgūt, turpina ar to
nodarboties.
Pludmales teniss ir sporta veids, kas dzimis Itālijā un strauji izplatās visā pasaulē un Latvijā.
Šogad jūlijā Latvijā (Jūrmalā) notiks Eiropas Čempionāts pludmales tenisā. Pie mums viesosies
Eiropas stiprākas izlases – Itālijas, Krievijas, Spānijas u.c.
Plānots jūlija mēnesī organizēt prezentācijas treniņu bērniem un arī pieaugušajiem.
Nolēma:
6.3. pieņemt informāciju zināšanai
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
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d) Par DIBF EuroCup 2018. gadā
G.Vazdiķe ziņo, ka klubs “Liepava” ir saņēmis aicinājumu piedalīties sacensības basketbolā DIBF
Euro Cup 2018, kas norisināsies š.g. 21. - 24. novembrī Itālijas pilsētā Veronā.
Diemžēl daudzi basketbola spēlētāji dzīvo un strādā ārzemēs, līdz ar to kluba komanda
“Liepava” nevarēja pieteikties dalībai DIBF EuroCup 2018.
Nolēma:
6.4. pieņemt informāciju zināšanai
(atklāti balsojot par – 5, pret – 0)
Citu jautājumu nav. Līdz ar to visi LNSF Valdes sēdes Darba kārtībā paredzētie jautājumi ir
izskatīti.
Valdes sēdes vadītāja I.Kraze pasludina Valdes sēdi par slēgtu.
LNSF valdes 4. sēdi beidz 2018. gada 15. jūnijā, plkst. 19:30.
Sēdes vadītājs LNSF prezidente

_______________________

I.KRAZE

Protokoliste –
LNSF viceprezidente

_______________________

G.VAZDIĶE

