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LRF Valdes sēde 
Protokols Nr. 2022/11-1 
 
Norises vieta un laiks: Zoom platforma, 16.11.2022, plkst. 09.00 
Vārds, Uzvārds  Amats 
Kārlis Vents (KV) 
Zane Sirsniņa–Kukaine (ZSK) 
Andrejs Šilinskis (AŠ) 
Kārlis Sarkans 
Toms Ābele  

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Prezidents 
Valdes loceklis 
Valdes loceklis 
LRF Tehniskais direktors 
LRF ģenerālsekretārs 

 
 

Dienaskārtība. 
1. 2022.gada LRF sacensību apkopojums. GT un SOK ziņojums. Rezultātu 

apstiprināšana.;   
2. World Rugby Level 2 R15 treneru kursi Lietuvā 19. - 20.11.; 
3. Rugby Europe sacensības 2022/2023; 
4. LRF pieteikums rīkot EČ U18 zēniem un meitenēm 2023/2024; 
5. Projekts “Sporto Visa Klase”; 
6. E.Cīruļa iesniegums. Rudens Kauss Rebijs-15; 
7. Sezonas noslēguma pasākums: 
 7.1. Bērni un Jaunieši; 
 7.2. Pieaugušie; 
8. Dalība Rugby Europe kongresā (24-27.11, Parīze); 
9. IZM, LKSSA un LSFP līgumi; 
10. LRF komisiju un komisiju vadītāju apstiprināšana; 
11. Dažādi: 
 11.1. Automašīnas Škoda Fabia pārdošana  

11.2. Regbija bumbu pasūtīšana; 
 11.3. Antion De Carvalho Abreau darba līgums; 

 
Izskatāmie jautājumi. 

 
1. 2022.gada LRF sacensību apkopojums. GT un SOK ziņojums. Rezultātu 

apstiprināšana. 
KV ziņo, ka saņemti galveno tiesnešu – Aigars Muzikants, Edgars Cīrulis un Lāsmas 
Kronbergas sacensību apkopojumi, sacensību tabulas, protokoli un saturiskās 
atskaites. 
Edgars Cīrulis sieviešu un vīrieši regbijs 7 regbija sacensību galvenais tiesnesis, Lāsma 
Kronberga Bērnu un jauniešu sacensību galvenais tiesnesis, Aigars Muzikants vīriešu 
regbijs 15 sacensības. 
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Aigaram Muzikantam nav iesniegta saturiskā atskaite, solīja iesniegt elektroniski līdz 
2022.gada 25.novembrim. 
 
SOK  vadītāja pienākuma izpildītājs Māris Zeltiņš nav iesniedzis noteiktajā termiņā 
saturisko atskaiti. 
  
Balsojums: Apstiprināt 2022.gada sacensību rezultātus sekojošās sacensībās: 
Latvijas čempionāts U10 
Latvijas čempionāts U12 
Latvijas čempionāts U14 
Latvijas čempionāts U16 R7 
Latvijas čempionāts U18 R7 
Latvijas čempionāts R7 vīriešiem 
Latvijas čempionāts R7 sievietēm 
Latvijas čempionāts vīriešiem RXV 
Latvijas Kauss U10    
Latvijas Kauss U12 
Latvijas Kauss U14 
Latvijas Kauss U16 R7 
Latvijas Kauss U18 R7 
Latvijas Kauss R7 vīriešiem 
Latvijas Kauss R7 sievietēm 
Latvijas čempionāts pludmales regbijs R5 U10  
Latvijas čempionāts pludmales regbijs R5 U12 
Latvijas čempionāts pludmales regbijs R5 U14 
Latvijas čempionāts pludmales regbijs R5 sievietēm 
Latvijas čempionāts pludmales regbijs R5 vīriešiem 
Latvijas čempionāts pludmales regbijs R5 U16 
Latvijas čempionāts pludmales regbijs R5 U14 
Latvijas čempionāts pludmales regbijs R5 U12 
Latvijas čempionāts pludmales regbijs R5 U10 
 
 
BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   
KĀRLIS VENTS x     PAR 3 
ZANE  
SIRSNIŅA-KUKAINE x     PRET 0 
ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS   
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2. Latvijas World Rugby Level 2 R15 treneru kursi Lietuvā 19. - 20.11. 
 
KV ziņo, ka kopā ar Treneru komisijas vadītāju Kristapu Staņu ir uzsākta cieša 
komunikācija ar Eiropas Regbija Apmācības un Izglītības (Training and Education) 
vadītāju Charlie Brown par Latvijas Regbija federācijas iesaistīšanos gan dažādu kursu 
organizēšanā, gan dalībnieku līdzdalībā, jo tieši kvalifikācijas trūkums treneriem, 
menedžeriem, tiesnešiem ir viena no sāpīgām LRF problēmām, kura ir steidzami 
risināma. 
Kopā ar Lietuvas Regbija federācijas kolēģiem panākta vienošanās ar Rugby Europe 
par treneru kursu organizēšanu (LEVEL 2 Regbijs-15). Kursi notiks Šauļos (Lietuva) no 
19.11. – 20.11. 
Pasniedzēji: Craig Dods (Skotijas regbija federācija), Shaun Bloomfield (Īrijas regbija 
federācija, Ultster Regbija klubs) Collin O’Hare (Īrijas regbija federācija, Lenster 
Regbija klubs). 
Visiem klubiem tika nosūtīts visiem LRF klubiem un treneriem, 25.oktobrī. 
Pieteikušies: Artūrs Baranovskis, Roberts Brikmanis (abi Livoinia), Toms Asejevs, Emīls 
Balodis, Viktors Silvoniks (visi Miesnieki), Elmārs Šefanovskis un Lauris Dūzelis (abi 
Baldone), Roberts Bondarenko un Inese Sigutenkova (abi Mītava), Kristaps Staņa 
(Fēnikss).  
Kristaps Staņa aicina LRF apmaksāt treneriem dzīvošanas izdevumus un noorganizēt 
transportu, ēdināšanu nodrošina Lietuvas Regbija federācija. Kopējās izmaksas uz visu 
grupu aptuveni 500,00 eur. 
 
  
BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   
KĀRLIS VENTS x     PAR 3 
ZANE  
SIRSNIŅA-KUKAINE x     PRET 0 
ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS   

 
   

3. Rugby Europe sacensības 2022/2023; 
 

KV informē, ka saņemti Rugby Europe lēmumi par pārcelto spēli pret Luksemburgu 
un atcelto spēli pret Moldovu. 
Luksemburgas spēle tiek pārcelta uz aprīļa sākumu, par datumu vēl vienosimies, bet 
priekšlikums ir 08.04.2023  
Moldovas spēlē piešķirts tehniskais zaudējums un Rugby Europe lems par naudas 
sodu LRF un naudas kompensāciju par labu Moldovas regbija federācijai, lai segtu 
izdevumus, kuri radušies attiecībā uz spēles organizēšanu. 
 
LRF valde RE lēmumu pieņem zināšanai. 



4 
 

 
ZSK informē, ka atcelta ir arī Luksemburgas un Ungārijas spēle. Tas norāda uz to, ka 
finansiālā situācija šobrīd vairākās regbija federācijās ir sarežģīta. 
 
KV apstiprina, ka 2023.gada pavasarī Latvijas R15 vīriešu izlasei zināmi spēļu datumi: 
 
08.04 Latvija pret Luksemburga 
29.04 Lsatvijas pret Čehija 
06.05 Ungārija pret Latvija 
 
KV informē, ka šobrīd Latvijas izlases treneru kolektīvam pievienojies Viktors Silvoniks.  
 
KV informē, ka ir saņemta neoficiāla informācija no RE amatpersonām, ka nākamajā 
gadā Anglija, Skotija un Velsa apvienosies un RE sacensībās piedalīsies kā GB, kas 
nozīmē to, ka būs grupu pārdalīšanās. Vīriešu R7 izlasi, tas neskars, bet R7 sieviešu 
izlasei būs jāpiedalās nevis Conference 1, bet gan Trophy divīzijā. Tas nozīmē, ka 
vienu sacensību vietā (Serbija) būs divas (Horvātijā un Ungārijā). Sacensības notiks 
vienā laikā un vietā ar vīriešu izlasi. 
 
Horvātija (Zagreba) 16-17-18.Jūnijs (apvienots) 
Ungārija (Budapešta) 7-8.jūlijs sieviešu un 8-9.jūlijs vīrieši      
 
AŠ norāda, ka laicīgi jāsāk veikt braucienu plānošana, lai pēc iespējas samazinātu 
izmaksas. 
 
ZSK akcentē trenera Antoni De Caravaljo nepieciešamību izlases trenera sastāvam un 
savlaicīgu darba plānošanu un treniņu procesa uzsākšanai, lai sieviešu izlase varētu 
pienācīgi sagatavoties un aizvadīt sacensības.  
12.11 un 13.11. pēc trenera iniciatīvas notikuši sieviešu izlases testi un koptreniņš, kā 
arī jauno un mazo meiteņu “Regbija diena”. Kopumā piedalījās 50 regbistes dažādos 
vecumos.    
 

4. LRF pieteikums rīkot EČ U18 zēniem un meitenēm 2023/2024; 
 
KV informē, ka nosūtīts pieteikums RE par Eiropas Čempionāta U18 vecuma grupā 
zēniem un meitenēm organizēšanu Latvijā. Ņemot vērā jau esošo pieredzi un 
iestrādes šādas sacensības vairo gan Latvijas Regbija federācijas atpazīstamību RE 
dalībvalstu vidū, gan arī ir būtisks regbija notiks Latvijā. 
 
AŠ informē, ka finansiāli šādas sacensības budžetā izmaksā no 30-40,000 EUR. 
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TĀ norāda, ka noteikti, tiklīdz kā ir saņemta atbilde no RE un lēmums ir par labu Latvijai 
rīkot šādas sacensības ir jāapzina visi iespējamie varianti saņemt dažāda veida 
līdzfinansējums šāda līmeņa organizēšanai. IZM, Rīgas Dome, LSFP, LKSSA, LIAA un 
privātais sektors (uzņēmēji, mecenāti, regbija atbalstītāji un sponsori). 
 
AŠ norāda uz savlaicīgām un pārdomātām reklamēšanas un popularizēšanas 
aktivitātēm, lai saņemtu maksimālo efektu.    
 
ZSK izsaka gandarījumu par to, ja Latvijā būtu arī U18 meiteņu sacensības, kas dotu 
iespēju to parādīt un piesaistīt jaunas spēlētājas.  
 
BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   
KĀRLIS VENTS x     PAR 3 
ZANE  
SIRSNIŅA- KUKAINE x     PRET 0 
ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS   

 
 

5. Projekts “Sporto Visa Klase”. 
 
KV informē, ka ir pieprasīts, bet vēl nav saņemts no LOK Sporto Visa klases 
apkopojums par visām skolām un klasēm, kuras ir izvēlējušās pieskāriena regbiju 
2022/2023 mācību programmā. Projekta vadītāja Lilita Mitrofanova informējusi, ka 
tuvākajā laikā informācija būs apkopota un pieejama.  
 
KV informē, ka Aivars Pilenieks ir izrādījis interesi uzņemties projekta “Sporto Visa 
Klase” vadību.  
 
TĀ norāda, ka tad ir jāietiekas un jārunā, lai saprastu kā Aivars Pilenieks redz šo 
iesaistīšanos, kādus pienākumus gatavs veikt un kāda ir atbildība.  
 
AŠ norāda, ka iepriekšējā gada scenārijs un veiktais darbs bija ļoti apjomīgs un prasīja 
no federācijas ievērojamus izdevumus, bet netika panākts vēlamais rezultāts 
(spēlētāju vai treneru skaita palielinājums). Līdz ar to ir jāizdara secinājumi par to ko ir 
nepieciešams mainīt. Tiek norādīts, ka tieši Tomam Asejevam ir visvairāk informācijas, 
jo tieši viņš komunicēja ar skolām un skolotājiem.  
 
AŠ norāda, ka ir nepieciešams visu uzmanību koncentrēt uz tām skolā un tiem 
skolotājiem, kuri ir izrādījuši ieinteresētību, nevis braukāt pa visu Latviju un darīt 
skolotāju vietā viņu darbu, tam klāt vēl izdalīt lielu skaitu inventāra (bumbas), kuru 
neviens neizmanto. 
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TĀ ierosina satikties arī Tomu Asejevu, lai izrunātu iespējamo sadarbības modeli 
ņemot vērā pieredzi un iestrādnes. 
 
KV ir bijusi saruna ar LOK par to, ka LOK varētu arī noorganizēt sacensības, tikai mums 
pašiem jāsaprot forma, apjoms, iesaistītās personas un izdevumi.  
 
Sarunām ar Aivaru Pilenieku un Tomu Asejevu deleģē tikties Tomu Ābeli, Andreju 
Šilinski un Kārli Ventu. Sarunas organizēt pēc informācijas saņemšanas no LOK. 
      
 
BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   
KĀRLIS VENTS x     PAR 3 
ZANE  
SIRSNIŅA- KUKAINE x     PRET 0 
ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS   

 
 

6. E.Cīruļa iesniegums. Rudens Kauss Rebijs-15. 
 
KV informē, ka ir saņemts Edgara Cīruļa iesniegums, kurā norādīts, ka trīs klubi 
(Livonia, Eži un Lāči) pēc savas iniciatīvas vēlas noorganizēt regbija 15 sacensības 
(Rudens Kauss regbijā 15). Pamatojums ir, ka Latvijas čempionātā bija ļoti maz spēļu 
un kalendārs nebija labi izplānots, līdz ar to daudziem spēlētājiem ir ļoti maza spēļu 
prakse.   
 
Klubi visas ar organizēšanu saistītās izmaksas ir gatavi uzņemties uz sevi, aicina LRF 
apmaksāt spēļu galvenā tiesneša izdevumus, kausa iegādi, fotogrāfa pakalpojumus 
un atspoguļot sacensības LRF sociālajos tīklos un interneta mājas lapā.  
 
Par sacensību galveno tiesnesi nozīmēt Edgaru Cīruli (Miesnieki).  
Atbildīgais par tiesnešiem Vadims Galajevs (Eži). 
 
BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   
KĀRLIS VENTS x     PAR 3 
ZANE  
SIRSNIŅA- KUKAINE x     PRET 0 
ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS   
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7. Sezonas noslēguma pasākums (medaļu vakars); 
 
KV norāda, ka nepieciešams organizēt un steidzami pieņemt lēmumu par LRF sezonas 
noslēguma pasākumu, kas ir svarīga regbija sezonas tradīcija gan klubiem, gan 
spēlētājiem, gan treneriem, gan tiesnešiem. LRF iespēja izteikt pateicības par veikto 
darbu un sadarbību.  
 
ZSK norāda, ka ir klubi, kuri jau ir informējuši par saviem gada noslēguma pasākumiem 
un vēlās saņemt medaļas. 
Baldone 26.11, Livonia 17.12, Fēnikss 17.12 
 
AŠ ierosina nedalīt atsevišķos pasākumos pieaugušie, jaunieši un bērni. Vajag visiem 
vienu kopīgu pasākumu, kurā visi ierodas oficiāli un reprezentatīvi. Cilvēku skaits 
varētu būt ap 60. 
 
ZSK norāda, ka viņai kā spēlētājai vienmēr ir bijis svarīgi un nozīmīgi, ka viņu šādā 
pasākumā uzaicina starp citiem labākajiem spēlētājiem un atzinīgi novērtē. 
 
KV ierosina LRF gada balvu pasniegšanas vakaram datumu noteikt 07.decembris. Par 
vietu un pasākuma formātu ir jāpadomā un jāsaskaņo, lai saprastu cik kas un ko var 
maksāt. Medaļas visiem ir jau pasūtītas, paliek individuālie apbalvojumi un pateicības 
raksti, dāvanas. 
     
 
BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   
KĀRLIS VENTS x     PAR 3 
ZANE  
SIRSNIŅA- KUKAINE x     PRET 0 
ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS   

 
 

8. Dalība Rugby Europe kongresā (24-27.11, Parīze); 
 
KV informē, ka nepieciešams doties uz Rugby Europe gadskārtējo kongresu, kurš 
norisināsies Parīzē no 24-27.11. Saņemts uzaicinājums uzstāties ar prezentāciju par 
starpvalstu bērnu nometņu un turnīru organizēšanu, ņemot vērā, ka veiksmīgi apgūta 
RE programma “Cross-boarder” U16 regbija nometne, par ko saņemts arī RE 
līdzfinansējums. 
  
Ņemot vērā, ka katrai federācijai ir divas vietas (viena ar balss tiesībā, otra 
reprezentatīva) RE kongresā, KV aicina uz kongresu doties KV kā LRF prezidentam un 
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ZSK kā viceprezidentei, lai sevi prezentētu un ļoti iespējams ar laiku kandidētu arī uz 
kādu no RE komisijām.  
 
BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   
KĀRLIS VENTS x     PAR 3 
ZANE  
SIRSNIŅA- KUKAINE x     PRET 0 
ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS   

 
 

9. IZM, LKSSA un LSFP līgumi; 
AŠ ziņo, ka arī šobrīd sākot no brīža, kad tika apstiprināta jaunā LRF vadība notiek 
aktīva komunikācija ar visām valsts, pašvaldību un citu sporta organizāciju vadībām un 
grāmatvedībām, lai sakārtotu LRF finanses. Situācija nav vienkārša un ļoti daudzas 
atskaites ir jāiesniedz no jaunam, jāveic grozījumi, jāsaņem tiem saskaņojumi. Ir 
vairākas lietas un situācijas, kur vairs nav iespējams kaut ko labot un jau saņemtas 
pirmās vēstules par piešķirto valsts līdzekļu atmaksu.  
Kopējā summa par kuru būs jāveic atmaksa varētu būt līdz pat 15 000 eur.   
 
Līguma izpildē ar LSFP viss ir sakārtots un 3. un 4. ceturkšņa finansējums saņemts pilnā 
apjomā un tas izlietots atbilstoši līgumam un LRF saistību dzēšanai pret trešajām 
personām. 
Ar LKSSA jāatmaksā 2013,02 no 2017.gada piešķirtā finansējuma. Noteikts atmaksas 
termiņš 2022.gada 15.novembris. Citu piešķirto finansējumu saņemšana nav 
apgrūtināta vai ierobežota. 
AŠ aicina sagatavot vēstuli par atmaksas termiņa pagarinājumu, nosakot to līdz 
2022.gada 15.decembrim, jo šobrīd ir ļoti ierobežoti līdzekļi. 
   
Ar IZM situācija ir pavisam komplicēta, jo pa pēdējiem četriem gadiem ir konstatētas 
vairākas nesakārtotas lietas, kuru rezultātā šobrīd vēl nav iespējams saņemt IZM 
2022.gada piešķirto atlikušo un neizlietoto finansējumu. Tiek darīts viss iespējamais, 
lai nebūtu apdraudēts 2023.gada finansējums, tā apjoms un savlaicīga saņemšana. 
 
KV norāda, ka pēc visu dokumentu atbilstošas sakārtošanas un atbildes saņemšanas 
no IZM ir jāizvērtē iepriekšējās LRF valdes un amatpersonu atbildība katrā konkrētā 
gadījumā, jo piešķirtie valsts līdzekļi tērēti neatbilstoši noslēgtajiem līgumiem un 
tagad tie būs jāatmaksā no LRF biedru līdzekļiem.  
 
LRF valde pieņem zināšanai. 
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10. LRF komisiju un komisiju vadītāju apstiprināšana; 
 
KV ierosina šo jautājumu izslēgt no dienas kārtības un tam sagatavoties uz nākamo 
valdes sēdi, līdz tam aprunājoties ar pretendentiem, kurus LRF valde aicinātu un kuri 
būtu gatavi darboties kādā no LRF komisijām. 
 
AŠ norāda ka tuvākajā laikā visi lielākie “ugunsgrēki” tiks apdzēsti un LRF jāsāk 
organizēt darbs pēc tādiem principiem kā to LRF valde un padome tika apņēmusies 
darīt pirms vēlēšanām. Svarīgākais ir “apaļā galda” princips, jo visiem biedriem ir 
solidāri jāiesaistās regbija jautājumu risināšanā, kas tieši skar gan komunikāciju, gan 
attīstību, gan sportisko sadaļu. 
 
ZSK jāaktualizē svarīgās lietas un konstruktīvi jāpanāk to sistemātiska izpilde un tam ir 
vajadzīgi atbildīgi un ieinteresēti cilvēki.      
 
BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   
KĀRLIS VENTS x     PAR 3 
ZANE  
SIRSNIŅA- KUKAINE x     PRET 0 
ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS   

 
11. Dažādi. 

 
AŠ ziņo, ka ir pārdota LRF automašīna ŠKODA FABIA par summu 5200 EUR. Nauda 
saņemta LRF kontā. 
 
AŠ saņemts LOK finansējums regbija bumbu iegādei. Summa 2580 EUR.  
KV informē, ka ir sazinājies ar ražotājiem un pasūtījums ir veikts, lai regbija bumbas 
saņemtu visātrākajā iespējamā termiņā. 
 
ZSK ziņo, ka ir panākta vienošanās ar sieviešu izlases treneri Antoni de Carvalho 
Abreau par darba līguma noslēgšanu, šobrīd līgums noslēgts uz 9 mēnešiem (3 
mēneši pārbaudes termiņš). Paralēli izlases trenera darbam viņš arī izstrādās Latvijas 
sieviešu regbija attīstības plānu un programmu, kā arī aktīvi piedalīsies tās realizācijā. 
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3.Pieņemtie lēmumi: 
 
3.1. Apstiprināti 2022.gada sezonas rezultāti. 
 3.1.1. GT Aigaram Muzikantam iesniegt saturisko atskaiti līdz 2022.gada 
25.novembrim. 
 3.1.2. Izmaksāt GT Edgaram Cīrulim un Lāsmai Kronbergai atalgojumu saskaņā 
ar noslēgto vienošanos par GT darba pienākumu veikšanu. 
 
3.2. Apstiprināt LRF treneru (10) dalību World Rugby Level 2 kursos Šauļos (Lietuva) 
no 19.-20.11.  
 3.2.1. Par atbildīgo brauciena laikā norīkot LRF Treneru komisijas vadītāju 
Kristapu Staņu;  

3.2.2. Apmaksāt viesnīcas izdevumus saskaņā ar rēķinu; 
 3.2.3. Apmaksāt transporta izdevumus saskaņā ar rēķinu; 
 3.2.4. Apmaksāt degvielas izdevumus (Rīga-Šauļi-Rīga). 
 
3.3.  Apstiprināt 2023 un 2024 gada Eiropas čempionāta R7 U18 (zēniem un 
meitenēm) sacensību organizēšanu Latvijā.  

3.3.1. Pieteikuma un prezentācijas iesniegšanu atbildīgais Kārlis Vents.   
 
3.4. Atbalstīt sacensību “Rudens Kauss regbijā 15” 
3.4.1. Spēļu galvenā tiesneša apmaksa; 
3.4.2. “Rudens Kausa” apbalvojums – kauss; 
3.4.3. Fotogrāfa pakalpojumu apmaksu; 
 
3.5.  LRF sezonas noslēguma pasākuma datumu noteikt 2022.gada 7.decembrim. 
 
3.6. LRF dalībai Eiropas Regbija federācijas gadskārtējā kongresā pārstāvēt 
prezidentam Kārlim Ventam (ar balss tiesībām) un viceprezidentei Zani Sirsniņu-
Kukaini; 

3.6.1. apmaksāt avio biļetes Rīga-Paris-Rīga; 
3.6.2. apmaksāt uzturēšanās izmaksas; 
3.6.3. izmaksāt dienas naudu. 
 

3.7. Apstiprināt LRF automašīnas pārdošanu par summu 5200 eur; 
 
3.8. Apstiprināt regbija bumbu iegādi par summu 2580 eur; 
 
3.9. Apstiprināt darba līguma noslēgšanu ar Antioni De Carvalho Abreau;    
 
LRF prezidents: Kārlis Vents 
LRF valdes locekļi: Andrejs Šilinskis, Zane Sirsniņa-Kukaine. 
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Sapulce slēgta: 11:30 
Protokols 
Kārlis Vents 
16.novembrī, 2022.gads 
 
 

Dokuments ir parakstīts elektroniski un satur laika zīmogu. 


