
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija” 

Valdes  

Sēdes protokols Nr. 6/2018 
 

Sēdes norise: 2018. gada 21. septembrī, plkst. 16:10. 

LNSF birojs, LNS mītnes 2. stāvs, Rīga, Elvīras iela 19. 
 

Sēdi vada Iveta Kraze  - LNSF prezidente 
 

Sēdē piedalās: 

Iveta Kraze - prezidente 

Gunta Vazdiķe - viceprezidente 

Raitis Ozols - valdes loceklis  

Armands Hildebrants - valdes loceklis 

Guntars BEISONS - valdes loceklis 

 

Sēdē pieaicinātās : 

Liene Kleina – Brūvere - LNSF grāmatvede (no plkst. 16:45) 

Inguna Krama  - LNSF revidente (no plkst. 16:45) 

 

Sēdi protokolē: 

Gunta VAZDIĶE - viceprezidente 

  

DARBA KĀRTĪBA: 

1.  Darba kārtības apstiprināšana. 

2. Iepriekšējo protokolu apstiprināšana. 

3. Atskaites ziņojums: 

a) Par LNSF balvas izcīņu mini golfā 2018. g.18. augustā Rīgā;  

b) Par LNSF dalību LSFP rīkotājā seminārā “Sporta līdere 2018” 2018. g. 23.24. augustā 
Rīgā; 

c) Par LNSF balvas divcīņu spiningošanā un kastingā 2018. g. 8. septembrī Babītes ezerā, 
Babītes novadā. 

d) par LNSF balvas izcīņu velokrosā 2018. g. 16. septembrī Uzvaras parka bāzē, Rīgā; 
e) Par Latvijas startu atklātajā Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo čempionātā orientēšanās 

sportā 2018. g. 14.-16. septembrī Perstorpā, Zviedrijā. 
4.Ielūgumu izskatīšana: 

a) 14.Eiropas Nedzirdīgo čempionāts vieglatlētikā 2019. gada 22.27. jūlijā Bochum, Vācijā; 

b) Eiropas Nedzirdīgo čempionāts džudo 2019. gada 10.14. oktobrī Brasschaat, Beļģijā; 
c) LOK ģenerālās asamblejas paplašinātā ārkārtas sesija 2018. g. 28. septembrī, Rīgā. 

5. Par ICSD aktualitātēm: 

a) par ICSD jauno prezidentu, 
b) informācija par 19.Ziemas Nedzirdīgo Olimpiskām spēlēm 2019. gadā, Itālijā, 
c) ICSD atskaites ziņojums par tikšanos ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas vadību 

2018. gada 12. septembrī, 
d) paziņojums par pirmajām Pasaules Nedzirdīgo Jaunatnes Olimpiādi. 
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6. Dažādi jautājumi un informācijas: 

a) par sporta vēstures grāmatas izveidi; 
b) ierosinājums piešķirt valsts apbalvojumu Varim Strazdiņam; 
c) par LNSF noslēguma balli 2018. gadā; 
d) par Māras Plaudes sasniegumu Pasaules veterānu čempionātā orientēšanās sportā 

2018. gadā; 
e) par EDSO ģenerālsekretāra Juha Matti- Aaaltonen vizīti LNSF birojā. 

 

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 21.septemrī sēdes 

darba kārtību (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 

 

2.§ 
Iepriekšējo protokolu apstiprināšana. 

 

I.Kraze ziņo, ka iepriekšējās sēdes protokoli no 2018. gada 6. aprīļa un 15. jūnija tika nosūtīti 

visiem valdes locekļiem iepazīstināšanai. Aicina balsot uz apstiprināšanu. 

 

Nolemj: 

2.1.apstiprināt iepriekšējās sēdes protokolu (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 

 

3.§ 
Atskaites ziņojums 

 

I.Kraze aicina Valdes locekļus sava sporta veida atbildības jomā atskaitīties par sacensību 

norisi: 

a) par LNSF balvas izcīņu mini golfā 2018. g. 18. augustā Rīgā. 

I.Kraze sniedz atskaiti par LNSF balvas izcīņas mini golfā norisi. Š.g. 18. augustā sadarbībā ar mini 
golfa laukuma “Play 4 score” vadību tika organizētas sacensības “LNSF balvas izcīņa mini golfā 
2018”, kurā vīriešu konkurencē sacentās 21 kungi, sieviešu – 18 dāmas un jauniešu grupā līdz 
16 gadiem 3 zēni un 2 meitenes. Šī sporta veida sacensības LNSF rīkoja pirmo reizi, un atsaucība 
no dalībnieku puses bija liela. Katrs dalībnieks izspēlēja 2 apļus, viens aplis sastāvēja no 18 
celiņiem. 

Vīriešu konkurencē uzvarēja Andris Rozītis  ar 97 punktiem, sieviešu konkurencē uzvaras 
laurus plūca Ilze Jaunzeme (NSB “Liepava”) ar 111 punktiem, U-16 zēnu grupā – Roberts Immurs 
(RNŠDK “ŠaDa”) un U-16 meiteņu grupā – Madara Gabrāne (NIK “Zaļā Paparde”). 

I.Kraze, kas veica tiesneša pienākumus mini golfā, atzina, ka lielā dalībnieku skaita dēļ 
uzticētos tiesneša pienākumus viena nespēj veikt. Palīgos pieteicās vairāki dalībnieki.   
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Diskusijās Valdes locekļi apspriež par dalībnieku izlozes kārtību sacensībās un to skaitu. 
A.Hildebrants apņemas pirms sacensībām sagatavot informāciju dalībniekiem par mini golfa 
spēles noteikumiem video versijā publicēšanai Facebook sistēmā LNSF lapā.  
 
Nolemj: 
3.1. pieņemt I.Krazes atskaites ziņojumu zināšanai. 
3.2. apstiprināt LNSF balvas izcīņas nolikumu mini golfā ar izmaiņām: 

- noteikt dalībnieku skaitu līdz 54 personām,  
- organizēt izlozi, kurš dalībnieks spēlē ar otro, trešo un ceturto dalībnieku noteiktā 

celiņā,  
- dalībniekiem jāspēlē savā celiņā un jāturpina spēlēt celiņos pēc kārtas.  

 (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

b) par LNSF dalību LSFP rīkotājā seminārā “Sporta līdere 2018” 2018. g. 23.24. augustā Rīgā. 

L.Kleina - Brūvere informē par dalību LSFP rīkotajā sporta menedžmenta un līderības forumā 
sporta organizāciju sievietēm “Sporta līdere 2018”. Šajā seminārā arī piedalījās LNSF prezidente 
I.Kraze. Foruma mērķis ir sniegt iespēju pilnveidoties sievietēm, kuras ieņem augstāka vai vidēja 
līmeņa vadītājas amatu sporta organizācijā. Ar savu darba pieredzi dalījās un uzstājās augstākā 
līmeņa vadītājas, piem., finansiste Irīna Pīgozne, "Elektrum" Olimpiskā centra vadītāja Zane 
Grundiņa-Arāja, Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidente Ineta Radēviča un citas. 
I. Pīgozne uzstājās ar lekciju par sievietes kā vadītājas nozīmi un lomu, I. Radēviča, kas darbojas 
arī Eiropas Olimpiskās komitejas un Eiropas Vieglatlētikas asociācijas dzimumu vienlīdzības 
sportā komisijās, savā uzstāšanās laikā dalījās pieredzē par dzimumu stereotipiem.   
 

I.Kraze un L.KleinaBrūvere atzina foruma apmeklējuma lietderību un iesaka sporta kluba 
vadītājām apmeklēt šādus forumus.  
 
Nolemj: 
3.3.pieņemt L.Kleinas - Brūveres atskaites ziņojumu zināšanai (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 
c) par LNSF balvas divcīņu spiningošanā un kastingā 2018. g. 8. septembrī, Babītes ezerā, 

Babītes novadā. 

R.Ozols sniedz atskaites ziņojumu par sacensību “ LNSF balvas divcīņa spiningošanā un kastingā” 
norisi. LNSF balvas divcīņa spiningošanā un kastingā notika š.g. 8. septembrī ar rosīgu rītu 
Babītes ezerā, Babītes novadā. Sacensības no Alūksnes uz Babītes ezeru tika pārceltas tehnisku 
iemeslu dēļ. Uz sacensībām bija ieradušies 17 dalībnieki, tajā skaitā 2 drosmīgas dāmas. 

Dalībnieki izbrauca ezerā un tur pavadīja 6 stundas. Kopumā spiningošana notika no 
pulksten 7.00 līdz 13.00. 5 dalībnieki atgriezās bez loma, bet pārējie pēcpusdienā tika sagaidīti 
ar dažādiem lomiem. Daļai no tiem – asari un līdakas, bet lielākais loms bija Vladimiram 
Koreņikam ar 65 cm garu līdaku. 
Vislabāk šajā disciplīnā veicās Aleksandram Romanovam, kurš ieguva 72 punktus. 
Par LNSF balvas divcīņā spiningošanā un kastingā uzvarētāju kļuva A. Romanovs ar 172 
punktiem; otro vietu ieguva A. Žurakovskis ar 113 punktiem; trešajā vietā –  V. Koreņiks ar 105 
punktiem. 

Papildus R.Ozols informē, ka dalībnieki izteikuši vēlmi LNSF sacensībās atļaut izmantot 
laivu ar elektromotoru vai iekšdedzes dzinēju. 
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Diskusijās Valdes locekļi šo priekšlikumu apsprieda un nolēma neatbalstīt. Visiem dalībniekiem 

jābūt vienādām tiesībām. Rekomendē sacensības spiningošanā un kastingā organizēt 

septembra mēnesī.  

 
Nolemj:  
3.4. pieņemt R.Ozola atskaiti zināšanai; 
3.5.apstiprināt LNSF balvas izcīņas spiningošanā un kastingā nolikumu bez izmaiņām. 

(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

d) par LNSF balvas izcīņu velokrosā 2018. g. 16. septembrī Rīgā. 

K.Kleina - Brūvere sniedz atskaites ziņojumu par LNSF balvas izcīņu velokrosā, kas norisinājās 
š.g. 16. septembrī Uzvaras parka bāzes trasē, Rīgā.  

Sacensību dalībniekiem tika izveidota braukšanas trase ar asfalta segumu, jaunākajiem 
dalībniekiem izveidota trase pa apli 1 km garumā, bet pieaugušajiem – pa apli 1,2 km garumā. 

Vīriešu konkurencē 24 km garumā ātrākais riteņbraucējs bija Andis Krams, bet sieviešu 
konkurencē 14.4 km – Alma Stroža,  U- 16 zēnu grupā 10 km – Alens Āre un U – 16 meiteņu 
grupā 5 km – Madara Gabrāne. 

L.Kleina - Brūvere informē, ka sacensību riteņbraucēji ir izteikuši vēlmi mainīt sacensību 
norises laiku – startu nolikt uz plkst. 10:00, kad Uzvaras parkā uzturas maz cilvēku.  

 
Nolemj: 
3.6. pieņemt L.Kleinas - Brūveres sniegto atskaites ziņojumu zināšanai. 
3.7. apstiprināt 2019. gada LNSF balvas izcīņas riteņbraukšanā nolikumu ar izmaiņām, sacensību 
sākums plkst. 10:00. 
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

e) par Latvijas startu atklātajā Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo čempionātā orientēšanās sportā 

2018. g. 14.-16. septembrī Perstorpā, Zviedrijā. 

R.Ozols ziņo atskaiti par Latvijas startu atklātajā Ziemeļu – Baltijas Nedzirdīgo čempionātā 

orientēšanās sportā, kas norisinājās š.g. no 14. 16. septembrim Zviedrijā, Perstorpas apkārtnē. 
Sacensības norisinājās dažādās vecumu grupās - junioriem, elitei (izlasei) un veterāniem ar 
sekojošām disciplīnām: sprints pilsētā, vidējā un garā distances meža apvidū. Latviju pārstāvēja 
Rihards Dārziņš elites grupā, Agita Intsone savā vecuma grupā D50, un Raitis Ozols - V40, kas 
paralēli veica arī pārstāvja pienākumus. Sacensības noritēja divās grupās: slēgtā un atklātā. Uz 
tām bija ieradušies 100 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, 
Norvēģijas, Dānijas, Čehijas, Austrijas, Ungārijas, Anglijas, ASV, Turcijas, Krievijas un Ukrainas. 

Pirmajā dienā Perstorpā notika sprinta sacensības pilsētas vidē. Rihardam sprintā 
neveicās, un viņš palika pēdējais. A.Intsone izcīnīja 1.vieta divu dāmu konkurencē, R.Ozols – 6. 
vietu 9 vīru konkurencē. Otrā diena dalībniekus nelutināja ar labiem laika apstākļiem, lija lietus 
un pūta stiprs vējš. Sacensībās mums bija jāstartē vidējā distancē. Sacensību vietas reljefs 
atgādina Latvijas reljefu, ko papildināja lieli un mazi akmeņi. Rihardam 3. vieta vidējā distancē. 
A.Intsone ieguva 1. vietu, R.Ozols –  6. vietu savā vecuma grupā. Pēdējā sacensību dienā 
uzsmaidīja saule. Tajā pašā vietā notika sacensības ar garāku distanci. Rihardam nepaveicās ar 
kartes nolasīšanu, un viņš no sacensībām izstājās, A.Intsone zaudēja uzmanību kontrolpunktu 
secībā – vienu kontrolpunktu palaida garām, kā rezultātā tika diskvalificēta, bet R.Ozols 
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ierindojās 6. vietā. Tā noslēdzās trīs dienu sacensības. Dalībnieki bija apmierināti ar sacensību 
organizāciju un izmitināšanu. Nākamās sacensības orientēšanās sportā Ziemeļu un Baltijas 
mērogā notiks pēc 4 gadiem Somijā. 
Papildus R.Ozols informē, ka pārstāvju sapulcē Lietuvas pārstāvis ierosināja un lūdza citu 
dalībvalstu piekrišanu iesniegt petīciju EDSO kongresam, lai turpmāk Eiropas Nedzirdīgo 
čempionāta programmā orientēšanās sportā iekļautu arī veterānu grupu. Lielākā daļa veterānu 
piedalījās gan Pasaules, gan atklātā Ziemeļu un Baltijas sacensībās. Visas dalībvalstis pārstāvji 
atbalsta Lietuvas priekšlikumu. 
 
Nolemj: 
3.8.pieņemt R.Ozola iesniegto atskaites ziņojumu zināšanai. 
 (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

4. § 
Ielūgumu izskatīšana. 

 

I.Kraze aicina valdes locekļus izskatīt saņemtos ielūgumus. 
 

a) uz 10. Eiropas Nedzirdīgo čempionātu vieglatlētikā 2019. g. 22.27. jūlijā Bochum, 

Vācijā. 
 

L.Kleina – Brūvere informē, ka ir sportisti, kuri ir gatavi startam 10. Eiropas Nedzirdīgo 

vieglatlētikas čempionātā 2019. gadā. 
 

Nolemj: 

4.1. pieteikt Latvijas dalību startam 10. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā. 

 (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

b) uz 2.Eiropas Nedzirdīgo čempionātu džudo 2019. g. 10.14. oktobrī Brasschaat, 

Beļģijā. 

 
I.Kraze informē, ka ir viens zēns, kas vairākus gadus sava trenera vadībā nodarbojas ar džudo.  
Vecuma ierobežojuma dēļ ( zēnam 14 gadi) viņu nevar pieteikt sacensībām. 
 
Nolemj: 
4.2. nepieteikt Latvijas dalību 2. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam džudo. 
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

c) uz LOK Ģenerālās asamblejas paplašināto ārkārtas sesiju 2018. g. 28. septembrī, Rīgā. 

 

Nolemj: 

4.3. Izvirzīt Guntu Vazdiķi par LNSF pārstāvi dalībai LOK ģenerālās asamblejas paplašinātā sesijā 

š.g. 28. septembrī (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
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5.§ 
Par ICSD aktualitātēm. 

 

a) Par ICSD jauno prezidentu 
 
I.Kraze ziņo, ka LNSF birojā saņemta vēstule no ICSD sekretariāta. Bijušais ICSD prezidents 

Valērijs Rukļedevs nolēma atkāpties no ICSD prezidenta amata, un viņa vietā stājās jauna 

prezidente Rebeka Adama, kas darbojas iepriekšējā ICSD Valdē Valērija Rukļedeva vadībā. Par 

R. Adamas iecelšanu prezidenta amatā nolēma iekšēji ICSD Valde.  Lēmums tika pieņemts š.g. 

29. jūlijā Erevānā, Armēnijā. Jaunā prezidente solīja pievērst īpašu uzmanību 7 svarīgiem ICSD 

biedru izvirzītajiem jautājumiem: 

- jaunā prezidenta vēlēšanām (izdarīts ICSD Valdē); 

- izpildkomitejas un personāla darbībām un komunikācijām; 

- finanšu un konta pārkāpumiem; 

- Nedzirdīgo sporta reformai; 

- anti-dopinga un audiogrammas pārkāpumiem; 

- Nedzirdīgo olimpisko spēļu organizēšanai; 

- sportistu komisijai. 

No tā izriet, ka nav vajadzības sasaukt ārkārtas kongresu, un jāļauj jaunajai prezidentei strādāt 

ICSD vadībā līdz nākamam kongresam 2021. gadā.  

 
b) Informācija par 19.Ziemas Nedzirdīgo Olimpiskām spēlēm 2019. gadā, Itālijā, 

 
Saņemta informācija, ka ICSD ar Itālijas Nedzirdīgo sporta federācijas pārstāvjiem parakstījusi 
vienošanos par Ziemas Nedzirdīgo Olimpisko spēļu rīkošanu 2019. gadā Itālijā.  

Nākamās 19. Ziemas Nedzirdīgo Olimpiskās spēles notiks 2019. gada12. 21. decembrī Itālijas 
pilsētā Valtellinā – Valchiaennā.  
Ziemas Olimpisko spēļu programmā iekļauti sekojoši sporta veidi - kalnu slēpošana, distanču 
slēpošana, hokejs, kērlings, snovbords un šahs. Pirms Ziemas Olimpiskajām spēlēm notiks ICSD 
kongress, kas norisināsies 10.–12. decembrī.  
Par šaha iekļaušanu Ziemas Olimpisko spēļu programmā ir informēti visi RNŠDK “ŠaDa”  biedri.   
Par to ieinteresējies arī mūsu šahists Artūrs Beitiks.  Valdes locekļi ņēma vērā A.Beitika 
ieinteresētību un lūdza viņam izpildīt nepieciešamos kvalifikācijas normatīvus. Kad tas tiks 
veikts, šis jautājums atkārtoti izskatīts kādā no nākamajā Valdes sēdēm.  
 
Nolemj: 
5.1. Uzdot G.Vazdiķei pārrunāt par šo jautājumu ar A.Beitiku; 
 

c) ICSD atskaites ziņojums par tikšanos ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas vadību 
2018. gada 12. septembrī, 
 

Š.g. 12. septembrī Šveicē, Lozannā ICSD bija nozīmīga tikšanās ar IOC pārstāvjiem, lai diskutētu 
par ICSD darbībām nākotnē un finansiāla atbalsta saņemšanu no IOC. IOC ir ieinteresēta 
sadarboties ar ICSD turpmākam darbam.  
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d) Paziņojums par pirmajām Pasaules Nedzirdīgo Jaunatnes Olimpiādi. 
 
Saņemta informācija no ICSD ar to, ka sakarā ar politisko situāciju Armēnijā 1. Pasaules 
Nedzirdīgo Jaunatnes Olimpiāde atlikta uz 2020. gadu bez organizatora valsts noteikšanas.    
 
Nolemj: 
5.2. pieņemt informāciju zināšanai. 
       (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 

 
6.§ 

Dažādi jautājumi un informācijas. 
 

a) Par sporta vēstures grāmatas izveidi. 
 

I.Kraze informē, ka pirms manas prezidentūras par Latvijas Nedzirdīgo sporta vēsturi bija 
atbildīgs Varis Strazdiņš un to veica Jadviga Bočkāne. Diemžēl finanšu trūkuma dēļ grāmata līdz 
galam nav izveidota. LNS viceprezidente Inese Immure griezās pie mums ar lūgumu par 
iespējām ātrāk pabeigt darbu pie grāmatas par Nedzirdīgo sporta vēsturi.  
 

Nolemj: 
6.1.pieņemt informāciju zināšanai. 
 (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 
b) Par valsts apbalvojumu Varim Strazdiņam. 

 

I.Kraze aicina LNSF Valdes locekļus pieteikt bijušā LNSF prezidenta Vara Strazdiņa  kandidatūru 
valsts apbalvojuma piešķiršanai. 24 gadu garumā Varis Strazdiņš devis lielu ieguldījumu Latvijas 
Nedzirdīgo sporta federācijas izveidei un attīstībai, un ar lielu atdevi veicis LNSF Valdes 
prezidenta amata pienākumus.  
 
Nolemj: 
6.2.Izvirzīt bijušā LNSF prezidenta Vara Strazdiņa kandidatūru valsts apbalvojumam. 
      (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

c) Par LNSF noslēguma balli 2018. gadā. 

 
G.Vazdiķe atgādina, ka tuvojas LNSF darba gada noslēgums, kas jau ilgākus gadus tiek atzīmēts 
ar atpūtas vakaru un laureātu sveikšanu.  
I.Kraze ziņo, ka pasākuma sagatavošanās darbs jau noris: ir sarunāts pasākuma vadītājs, un 
atrisināti citi jautājumi. 
 
Nolemj: 
5.3. organizēt LNSF gada noslēguma vakaru š.g. 15. decembrī. 
 (atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 
d) Par Māras Plaudes rezultātiem Pasaules čempionātā orientēšanās sportā veterāniem. 
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L.Kleina - Brūvere informē, ka š.g. jūlijā Dānijā, Kopenhāgenā notikušajā Pasaules veterānu 
čempionātā orientēšanās sportā veterāniem, mūsu nedzirdīgā ilggadīgā orientieriste Māra 
Plaude ieguva otro vietu sprintā U - 70 grupā. 
 
Nolemj: 
6.4. pieņemt informāciju zināšanai. 
(atklāti balsojot par - 5, pret – 0). 
 

e) Par EDSO ģenerālsekretāra Juha Matti- Aaaltonen vizīti  LNSF birojā. 
 

I.Kraze ziņo ka š.g. 10. septembrī  EDSO ģenerālsekretārs Juha Matti- Aaaltonen  ieradās darba 

vizītē LNSF birojā. Vizītes mērķis bija iegūt jaunas zināšanas, pieredzi un veikt informācijas 

apmaiņu par sporta jautājumiem Eiropā, jauniešiem sportā un sporta klubiem. EDSO 

ģenerālsekretārs apmeklēja arī Rehabilitācijas centru. 
 

Nolemj: 
6.5. 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 6. sēdi beidz 2018. gada 21. septembrī, plkst. 20:40. 

 

Sēdes vadītājs - 

LNSF prezidente ________________________ I.KRAZE 

 

Protokoliste –  

LNSF viceprezidente ________________________ G.VAZDIĶE 


