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Sporta biedrības 

“Latvijas LAKROSA federācijas” 

Reģ.nr. 40008088671 

Hāpsalas iela 1-k1/42, Rīga 

LV-1005, Latvija 

 

 

Kopsapulces protokols 
 

Nr. 2019-1 

 

2019. gada 26. janvārī 

 

Vieta: Bauskas iela 88, Rīga 

Kopsapulce sākās plkst. 12.00 

Biedru sapulce sasaukta pēc iesnieguma saņemšanas 2019. gada 04. janvārī no biedra RIGA 

GRIFFINS, lūdzot sniegt paskaidrojumus par federācijai nozīmīgiem jautājumiem 

Par kopsapulci paziņots biedriem 2019. gada 12. janvārī 

Biedrības biedru skaits: 9 

 

Kopsapulci vada: Kristaps Lācis 

 

Kopsapulcē piedalās: Mītavas Lakrosa klubs,“Lady Lacrosse”, Lakrosa klubs "Druvas dynamite", 

RIGA GRIFFINS, Archer Lacrosse, Sporta klubs "SUŅI", "Lakrosa Klubs Rīga", Lakrosa klubs 

RJTC, Lakrosa klubs Libava. 

 

Kopsapulce ir lemt spējīga, jo piedalās visi 9 biedri, katru biedrību pārstāv viens biedrs. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Biedru reģistrēšana; 

 

2. Sapulces vadītāja, protokolētāja un balsu skaitītāja iecelšana; 

 

3. Darba kārtības apstiprināšana; 

 

4. Klubi. Biedri īsumā raksturo sava kluba aktivitātes, atjauno informāciju par aktuālo spēlētāju 

skaitu, informē par attīstību jauniešu (jaunāki par 19 gadiem) piesaistīšanā. Izvirza kandidātus 

valdei. 

 

5. Izlases. Atbildīgie (uzņēmīgie) īsi par aktuālo izlasēs - vīriešu, sieviešu, jauniešu. Dalība 

starptautiskajās sacensībās, treniņi un to organizēšana. 

 

6. Valde. Pauls Dzintars Kalniņš kā prezidenta amata kandidāts izklāsta savu redzējumu Latvijas 

lakrosa saimniecībā - klubos, izlasēs, valdē. Atklāta diskusija.. Sarunas par/ar potenciālajiem 

kandidātiem uz vietu valdē. Iespējama valdes sastāva papildināšana. 

 

7. Atkarībā no diskusiju iznākuma, noteikts nākamās biedru sapulces datums potenciālo izmaiņu 

apdomāšanai un veikšanai (ja par tādām tiks nolemts). 

 

1. Biedru reģistrēšana 
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Kopsapulces dalībnieki konstatē kvoruma esamību, pārstāvēti 9 no 9 biedrības biedriem. 

2. Kopsapulces vadītāja, protokolētāja un balsu skaitītāja iecelšana 

 

Biedri NOLĒMA: 

 

Par kopsapulces vadītāju iecelt Kristapu Lāci, protokolētāju Kristu Brīdiņu un balsu skaitītāju Dinu 

Bahu. 

 

Par 9 balsis,  

Pret 0 balsis,  

Atturas 0 balsis. 

 

3. Dienas kārtības apstiprināšana 

 

Biedri VIENBALSĪGI NOLĒMA: 

 

Apstiprināt dienas kārtību. 

 

Par 9 balsis,  

Pret 0 balsis,  

Atturas 0 balsis. 

 

4. Klubu darbība 

 

1) RIGA GRIFFINS - aktīvo spēlētāju skaits (vīrieši -25, sievietes -12, jaunieši – 25), pārstāv 

komandas visās kategorijās. 

 

2) Mītavas Lakrosa klubs – regulārs treniņprocess un jauniešu piesaiste kluba attīstībai, aktīvo 

spēlētāju skaits (vīrieši - 23, jaunieši - 14), nav sieviešu komandas. 

 

3) "Druvas dynamite" - savienojas ar Archer un turpina pastāvēt kā juridiska biedrība (19 vīriešu 

spēlētāji. 

 

4) Archer Lacrosse - treniņu organizācija (otrdienās un ceturtdienās) aktīvo spēlētāju skaits (vīrieši 

– 25, jaunieši – 4), iekšējā infrastruktūras reorganizācija, treneru kvalifikāciju iegūšana, dalība 

Silesia Cup. 

 

5) “Lady Lacrosse” – aktīvs treniņprocess 1 reizi nedēļā un jaunu spēlētāju piesaiste, treneris Gints 

Gūtmanis, nākotnes plāni (dalības) un vīzijas tiek plānotas, aktīvās sieviešu spēlētājas - 20 un 

jaunietes – 4. 

 

6) Sporta klubs "SUŅI" - darbojas hokejā (vēlama atgriešanās vīriešu lakrosā), problēmas ar 

laukumiem un aktīvistiem. 

 

7) "Lakrosa Klubs Rīga" - nedarbojas 3 gadus un neplāno atsākt, tikai juridisks biedrs, Melders 

nestrādā Laimītē kā treneris, mainījies attīstības virziens, sarunas ar programmas vadītāju par 

atsaucību interkrosā un tā popularizēšanu jauniešu vidū. 

 

8) Lakrosa klubs RJTC - oficiāla likvidācija 2019. gadā un darbības izbeigšana. 

 

9) Lakrosa klubs Libava – nav lakrosa komandu, plānots atjaunoties un atgriezties apritē. 
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Latvijas klubu regulārais čempionāts - spēļu izspēle vīriešiem un sievietēm (nolikumi, spēļu 

protokoli), vīriešu čempionāta apvienošana ar Baltijas Lakrosa līgu, komandu skaiti un sabraukumu 

vietas, spēles darba dienu vakaros, kalendāra un datumu saskaņošana, izdevumi par spēļu 

organizāciju.  

Sieviešu čempionāts – 2 klubi izspēlēs savā starpā un vienosies par spēlēm), Melders uzņemas 

uzzīmēt sieviešu laukumu, ja oficiāli tiek rīkotas spēles, lai izveidotu blakus pasākumus interesentu 

piesaistei. 

 

5. Izlašu darbība un starptautiski pasākumi 

 

 U-20 jauniešu izlase (8 komandas, sadalījums pa 2 apakšgrupām), aktīva finanšu piesaiste, 

komandas veidols un tehniskais atbalsts. 

 

Sieviešu izlase – aktuālie treniņi 1 reizi nedēļā un nometne pavasarī, Lieldienu turnīrs Jelgavā, 

pieteiktas aviobiļetes EČ Izraēlā (valsts piešķirto finansējuma noilgums) un treneri apstiprinājuši 

dalību. Norādījums no EFL rīkot maksimāli izdevīgu sieviešu izlašu turnīru Latvijā,  

 

Vīriešu izlase - atlases nometne vasarā, jauni pretendenti uz vietu izlasē un Krišjānis Volfs izvirzījis 

kandidatūru kā treneris 

 

Starptautiska Bērnu nometne vasarā - ārzemju treneru un bērnu piesaiste, izglītojošas klīnikas pirms 

notikuma, koncentrējot uzmanību uz spēles izaugsmi un izpratni 

 

6. Valdes darbība un prezidenta kandidatūra 

 

Dzintara Kalniņa pretendēšana un formāla iepazīšanās, uzstādītie priekšnosacījumi par valdes 

locekļu skaita samazināšanu un darba kārtību. Pieprasījums par auditfirmu, revīziju un mājās lapas 

uzlabošana. Problēmu izteikšana - treneru trūkums, organizācijas struktūrvienību neefektivitāte, 

likumu darbība uz ziedotājiem, sistēmas un lietvedības trūkumi. Piedāvā izveidot statūtu 

grozījumus. Viedokļu izteikšanās no biedru puses par turpmāko darbību un atskatu. 

 

7. Nākamās kopsapulces noteikšana un valdes sastāva papildināšana 

 

Biedri lemj par nākamās kopsapulces sasaukumu 2019. gada 9.martā plkst. 12.00 un Kristapa Lāča 

pilnvaru atjaunošanu 

 

Biedri VIENBALSĪGI NOLĒMA: 

 

Par 9 balsis,  

Pret 0 balsis,  

Atturas 0 balsis. 

 

 

Kopsapulces beigas plkst. 14.00 

 

 

Kopsapulci vadītājs  Kristaps Lācis 

   

   

   

Protokolētājs  Krista Brīdiņa 

 


