
LLF Valdes sēdes protokols. 

Rīga, 2012. gada 31. martā Nr. 3 

 

Sēde sākās plkst. 12:30 

Sēdi vada:  Jānis Stērninieks 

Sēdē piedalās: 

 Valdes locekļi: Jānis Stērninieks 

 Jurijs Mozžerikovs 

 Signe Ielīte 

 Dina Bahs 

 

Protokolē: Signe Ielīte 

 

Darba kārtība:  

1) Valdes nolikums, valdes sēžu laiks. 

2) Iepriekšējo valdes lēmumu izskatīšana. 

3) Vīriešu lakrosa komandas „Suņi” atkārtota pieteikuma izskatīšana un uzņemšana par LLF 

biedru. 

4) 2012.gada budžets un aktivitātes, paveicamie darbi. 

5) Latvijas Lakrosa čempionāta un tiesnešu nolikuma apstiprināšana 

6) Vīriešu izlases treneris. 

7) Dažādi. 

Valdes sēdes dalībnieki konstatē kvoruma esamību – sēdē piedalās 4 no 7 valdes locekļiem. Sēdi 

vada Jānis Stērninieks, protokolē Signe Ielīte. Tiek apstiprināta piedāvātā sēdes darba kārtība. 

 

1. Valdes nolikums, valdes sēžu laiks. 

J.Stērninieks ir sagatavojis Latvijas Lakrosa federācijas valdes reglamenta projektu, kuru 

prezentē valdei, lai valde ar to varētu iepazīties. Valde vienojās, ka šis projekts tiek ņemts 

par pamatu turpmākajām valdes sēdēm.  

Jānis Stērninieks izklāsta viedokli par valdes sēžu laiku, biežumu. Tā kā šobrīd darāmo 

darbu ir ļoti daudz. J.Stērninieks izklāsta, ka piedāvājums ir rīkot valdes sēdes turpmāk 

biežāk, vismaz 2 reizes nedēļā. 
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Dina priekšlikums ir tikties pirmdienās 18:00 un sestdienās 12:00. 

Signe varētu katru darba dienu un nedēļas nogalēs, izņemot pirmdienas pēc plkst. 18:00. 

Jurijs ziņo, ka visvieglāk ir pielāgoties darbadienu vakaros no 18:00.  

Valdes locekļi vienojās, ka nākamā valdes sēde tiek organizēta 5.aprīlī plkst. 18:00. 

2. Iepriekšējo valdes lēmumu izskatīšana. 

Tiek pārrunāti 24.februāra valdes sēdes lēmumi. Klātesošie valdes sēdes dalībnieki 

vienojās, ka nākamajā valdes sēdē atkārtoti tiks skatīti jautājumi: 

 Interkrosa programmas 2012.gadam izskatīšana un apstiprināšana. Pasaules spēles, 

pludmales spēles. 

 Paula Dzintara Kalniņa ierosināto neatbilstību novēršana LLF vadības rokasgrāmatā. 

 Māra Meldera iesnieguma izskatīšana no interkrosa līgas 2011. 

3. Vīriešu lakrosa komandas „Suņi” atkārtota pieteikuma izskatīšana un uzņemšana par 

LLF biedru. 

Jānis Stērninieks ziņo par vīriešu lakrosa kluba „Suņi” izveidošanos un to pirmajiem 

treniņiem, plāniem. 

Dins pauž viedokli, ka redzot viņu pirmo treniņu ir redzams, ka spēlētājiem ir vēlme 

mācīties. Tikai klubam būtu būtu jāpadomā par jaunu spēlētāju piesaisti. 

Signei Ielītei nav pretenziju par lakrosa kluba „Suņi” uzņemšanu LLF sastāvā. 

Jurijs Mozžerikovs atklāt, ka J.Stērninieks šodien esot izklāstījis skaidri viedokli un mērķus 

par vīriešu lakrosa klubu „Suņi”. 

Klātesošie vienbalsīgi nolemj LLF sastāvā uzņemt lakrosa klubu „Suņi”. 

4. 2012.gada budžets un aktivitātes, paveicamie darbi. 

Signe Ielīte ziņo par Izglītības un Zinātnes ministrijas piešķirto finansējumu, Sporta 

federāciju padomes un RJTC ieskaitīto naudu LLF kontā. S.Ielīte apņemas sagatavot 

informāciju par Latvijas Lakrosa federācijas konta stāvokli un projektiem, kam paredzēts 

valsts finansējums. 

Jurijs apņemas sagatavot paredzamo finansējumu turnīram „Berlin Open 2012”. 

 

Dins ziņo svarīgākos pasākumus, kas gaidāmi LLF 2012.gadam – Interkrosa līga, Latvijas 

čempionāti lakrosā gan sievietēm, gan vīriešiem un publiskie pasākumi. 
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Dins ierosina jautāt K.Saidovai vai viņa uzņemtos  koordinēt Latvijas sieviešu lakrosa 

čempionātu un lūgt viņai sagatavot pasākuma plānu un budžeta tāmi. 

Jurijs Mozžerikovs ziņo, ka lielākie pasākumi ir Vīriešu Latvijas lakrosa čempionāts un 

starptautiskais turnīrs „Berlin open 2012”, kam būtu jāparedz finansējums. 

 

Dins ziņo, ka informēs M.Āboliņu, lai līdz nākamajai valdes sēdei sagatavos interkrosa 

attīstības plānu – interkrosa līgai, koorparatīvajiem turnīriem, skolu turnīriem.  

5. Latvijas Lakrosa čempionāta un tiesnešu nolikuma apstiprināšana. 

J.Mozžerikovs ziņo par sagatavoto Latvijas Lakrosa čempionāta nolikumu. J.Stērninieks 

jautā vai būtu nepieciešams pirms šī nolikuma pieņemšanas izsūtīt sagatavi klubiem, lai 

viņi to izskata un sniedz savus ierosinājumus un pēc tam LLF valdē var atkārtoti izskatīt 

priekšlikumus un pieņemt lēmumu.  

Vienbalsīgi tiek nolemts izsūtīt klubu pārstāvjiem, lai viņi komentē un izsūta savus 

viedokļus līdz 4.aprīļa plkst. 15:00. 

J.Stērninieks ziņo par to, ka nepieciešams pieņemt stingrākus mērus tīšu traumatisma 

radīšanu pretinieka spēlētājiem. Dins lūdz tiesnešiem veltīt uzmanību vīriešu lakrosa 

klubam „Suņi”, lai neatļautu rupjus fiziskus pārkāpumus, lai netraumētu spēlētājus.  

J.Mozžerikovs ziņo par izveidoto tiesnešu nolikumu.  

J.Stērninieks ierosina Jurijam prezentēt lakrosa spēles noteikumus pirms čempionāta 

jaunajām lakrosa komandām, kas iesaistās lakrosa spēlē. 

Vienbalsīgi tiek pieņemts tiesnešu nolikums. J.Mozžeriokovs apņemas sagatavoto 

nolikumu izsūtīt visiem valdes locekļiem un klubiem. 

 

6. Vīriešu izlases treneris. 

J.Mozžerikovs izklāsta, ka ir ticies ar Paulu Dzintaru Kalniņu un runājis par kritērijiem, kā 

būtu jāstrādā, lai vīrieši labi sagatavotos Eiropas čempionātam  2016 gadā.  

J.Stērninieks ziņo, ka Pauls Dzintars Kalniņš ir izteicis vēlmi būt par Latvijas vīriešu 

Lakrosa izlases treneri un slēgt līgumu ar LLF uz četriem gadiem.  
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J.Stērninieks ierosina, ka ir jāsagatavo kritēriji, kā tiks atlasīti spēlētāji braucienam uz 

starptautisko turnīru „Berlin Open 2012”, tapāt tiek ierosināts filmēt visas izlases spēles, lai 

būtu iespējams turpmāk vērtēt izlases plusus un mīnusus. J.Stērninieks ierosina līgumu 

slēgt pēc starptautiskā turnīra „Berlin Open 2012”, kad tiks izvērtēti šī turnīra rezultāti. 

Pauls Dzintars Kalniņš ir ticies arī ar Dinu Bahu. Dins Bahs piedāvā slēgt līgumu uz 

diviem ar iespēju pagarināt šo termiņu, tomēr D.Bahs ziņo, ka Pauls Dzinatrs Kalniņš 

nepiekritīs slēgt līgumu tikai pēc starptautiskā turnīra Vācijā.  

 

Ierosinājums aicināt Paulu Dzintaru Kalniņu uz nākamo valdes sēdi, lai viņš prezentētu 

savu attīstības plānu uz šiem 4 gadiem (20min garumā), kā Latvijas vīriešu lakrosa izlases 

trenera pozīcijā.  

7. Dažādi: 

Māra Meldera darbība izstādē „Atpūta un sports 2012” 

Signe Ielīte ziņo, ka 30.aprīlī Māris Melders publiski izstādē „Sports un atpūta 2012” 

paudis viedokli par LLF darbību, tās nekompetenci. Klātesošie valdes sēdes locekļi nolemj, 

ka uz nākamo valdes sēdi tiek uzaicināts Māris Melders.  

Nākamās valdes sēdes jautājumi 

 Paula Dzinatara Kalniņa prezentācija par vīriešu lakrosa izlases treneri. 

 Interkrosa programmas 2012.gadam izskatīšana un apstiprināšana. Pasaules spēles, 

pludmales spēles. 

 Paula Dzintara Kalniņa ierosināto neatbilstību novēršana LLF vadības rokasgrāmatā. 

 Māra Meldera iesnieguma izskatīšana no interkrosa līgas 2011. 

 Precizēts LLF 2012. budžets, pasākumu finansējums. 

 Juridiskās adreses maiņa. 

Valdes sēde beidzas plkst. 15:30.  

Nākamā valdes sēde tiks sasaukta 2012.gada 5.aprīlī plkst. 18:00. 

 

 

Valdes sēdes vadītājs  Jānis Stērninieks 

Valdes locekle, protokoliste  Signe Ielīte 

Valdes loceklis _________________________________________________Jurijs Mozžerikovs 

Valdes loceklis _________________________________________________Dins Bahs 


