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³/DWYLMDV�/$.526$�IHGHUƗFLMD´ 

5HƧ�QU������������� 
+ƗSVDODV�LHOD��-k1- ����5ƯJD 

LV-1005, Latvija 
 

Kopsapulces protokols 
 

Nr. 2021-1 
 
2021. gada 14. PDUWƗ 
 
Vieta: $WWƗOLQƗWL 
 
.RSVDSXOFH�VƗNƗV�SONVW���1.00 
 
Biedru sapulce sasaukta pamatojoties uz YDOGHV�SULHNãVƝGƝWƗMD�DLFLQƗMXPX. 
 
Par kopsapulci DWJƗGLQƗWV ELHGULHP�L]VǌWRW�H-pastD�YƝVWXOHV 2021. gada 27. IHEUXƗUƯ� 
 
.RSƝMDLV�Eiedru skaits: 9 
 
Kopsapulci vada: 3DXOV�']LQWDUV�.DOQLƼã 
 
.RSVDSXOFƝ�SLHGDOƗV� ³/DG\�/DFURVVH´, RIGA GRIFFINS, Archer Lacrosse. 
 
Kopsapulce ir lemtWLHVƯJD, jo NRSVDSXOFƝ�SLHGDOƗV�3 no 4 DNWƯYajiem biedriem ar balssWLHVƯEƗP. 
 
'DUED�NƗUWƯED� 
 
���%LHGUX�UHƧLVWUƝãDQD� 
 
2. .RSVDSXOFHV�YDGƯWƗMD��SURWRNROƝWƗMD�XQ�EDOVX�VNDLWƯWƗMu apstiprLQƗãDQD; 
 
���'DUED�NƗUWƯEDV�DSVWLSULQƗãDQD� 
 
���9DOGHV�]LƼRMXPV�SDU SDJƗMXãR�JDGX un QƗNRWQHV�SOƗQLHP� 
 
5. Klubi (bLHGUL�ƯVXPƗ�UDNVWXUR�VDYX�NOXEX�DNWLYLWƗWL�XQ�QƗNRWQHV�SOƗQXs); 
 
���5HYLGHQWD�]LƼRMXPV� 
 
7. Gada SƗUVNDWa DSVWLSULQƗãDQD� 
 
8. Citi. 
 

���%LHGUX�UHƧLVWUƝãDQD 
 

.RSVDSXOFHV� GDOƯEQLHNL� NRQVWDWƝ� NYRUXPD� HVDPƯEX, pƗUVWƗYƝWL� 3 no 4 DNWƯYajiem biedriem ar 
EDOVVWLHVƯEƗP. 
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���.RSVDSXOFHV�YDGƯWƗMD��SURWRNROƝWƗMD�XQ�EDOVX�VNDLWƯWƗMu apstiprLQƗãDQD 
 
Biedru kopsapulce nolemj DSVWLSULQƗW� 3DXOX� ']LQWDUX� .DOQLƼX SDU� YDGƯWƗMX� .ULVWX� %UƯGLƼu par 
SURWRNROƝWƗMX, 9DOƝULMX�'UX]MDNX�XQ�.ULãMƗQL Volfu SDU�EDOVX�VNDLWƯWƗMLHP. 
 
Par 3 balsis, pret 0 balsis. 
 

���'LHQDV�NƗUWƯEDV�DSVWLSULQƗãDQD 
 
Biedru kopsapulce nolemj DSVWLSULQƗW� GLHQDV� NƗUWƯEX�� NDV� WLND� L]VǌWƯWD� ELHGULHP� ��20.gada 28. 
IHEUXƗUL. 
 
Par 3 balsis, pret 0 balsis. 
 

4. 9DOGHV�]LƼRMXPV SDU�SDJƗMXãR�JDGX�XQ�QƗNRWQHV�SOƗQLHP 
 
VDOGHV� ORFHNƺX� NRSƯJR� XQ� LQGLYLGXƗOo darbu L]NOƗVWƯMXPV. Atbildes X]� ELHGUX� L]YLU]ƯWDMLHP�
MDXWƗMXPLHP� 
 
Biedru kopsapulce nolemj DSVWLSULQƗW�]LQƗãDQDL�YDOGHV�]LƼRMXPX� 
 
Par 3 balsis, pret 0 balsis. 
 
 

5. %LHGUL�ƯVXPƗ�UDNVWXUR savu NOXEX�DNWLYLWƗWL�XQ�QƗNRWQHV�SOƗQX 
 
Sarunu YHLGƗ�ELHGUL�L]VWƗVWD�SDU�savu klubu VWƗYRNOL� 
 
Biedru kopsapulce nolemj DSVWLSULQƗW�]LQƗãDQDL�NOXEX�]LƼRMXPXV� 
 
Par 3 balsis, pret 0 balsis. 
 

6. 5HYLGHQWD�]LƼRMXPV 
 
Kaspars Rudzinskis apstiprina JDGD�SƗUVNDWD�FDXUVNDWƗPƯEX� 
 
Biedru kopsapulce nolemj DSVWLSULQƗW�]LQƗãDQDL�JDGD�SƗUVNDWX� 
 
Par 3 balsis, pret 0 balsis. 
 

 
7. ,HSD]ƯãDQƗV DU�JDGD�SƗUVNDWX XQ�WƗ�DSVWLSULQƗãDQD 

 
Biedru kopsapulce nolemj DSVWLSULQƗW���20��JDGD�SƗUVNDWX��LHSULHNãƝMƗ�JDGD XQ�WXUSPƗNƗV�GDUEƯEDV�
SOƗQX��NƗ�DUƯ�]LƼRMXPX�SLH���20��JDGD�SƗUVNDWD �VNDWƯW 1., 2. un 3. pielikumu). 
 
Par 3 balsis, pret 0 balsis. 
 

8. Citi 
 

Diskusijas par /DWYLMDV�þHPSLRQƗWD�DWVƗNãDQRV�XQ�Covid protokoliem. 
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Kopsapulces beigas plkst. 13.00 
 
.RSVDSXOFHV�YDGƯWƗMV  3DXOV�']LQWDUV�.DOQLƼã� 
   
   
3URWRNROƝWƗMa  .ULVWD�%UƯGLƼD 
 



%LHGUƯEDV��QRGLELQƗMXPD�XQ�DURGELHGUƯEDV�JDGD�SƗUVNDWV
�

5HƧLVWUƗFLMDV�QXPXUV �����������
1RVDXNXPV /$79,-$6�/$.526$�)('(5Ɩ&,-$�%,('5Ʈ%$
$GUHVH +ƗSVDODV�LHOD���N���±����5ƯJD��/9�����
7DNVƗFLMDV�SHULRGV�QR �����������OƯG]�����������

3DPDWLQIRUPƗFLMD %LHGUƯEDV��QRGLELQƗMXPD�XQ�DURGELHGUƯEDV�JDGD�SƗUVNDWV

5HƧLVWUƗFLMDV�QXPXUV������������ 3HULRGV�QR������������OƯG]�����������

'DUELQLHNX�VNDLWV �
'DUEƯEDV�VIƝUD %LHGUƯED
/LNYLGƗFLMDV�VOƝJXPD
ELODQFH

1Ɲ

%LODQFH %LHGUƯEDV��QRGLELQƗMXPD�XQ�DURGELHGUƯEDV�JDGD�SƗUVNDWV

5HƧLVWUƗFLMDV�QXPXUV������������ 3HULRGV�QR������������OƯG]�����������

%LODQFHV�DNWƯYL

3RVWHƼD�QRVDXNXPV 5LQGDV
NRGV

3ƗUVNDWD�JDGD
EHLJƗV

,HSULHNãƝMƗ
SƗUVNDWD�JDGD

EHLJƗV

,9��1DXGD ��� ����� ������
$SJUR]ƗPLH�OƯG]HNƺL �� ����� ������
.RSƗ�DNWƯYL ��� ����� ������

%LODQFHV�SDVƯYL

3RVWHƼD�QRVDXNXPV 5LQGDV
NRGV

3ƗUVNDWD�JDGD
EHLJƗV

,HSULHNãƝMƗ
SƗUVNDWD�JDGD

EHLJƗV

���0ƝUƷIRQGL �� � �����
�����3ƗUVNDWD�JDGD�UH]HUYHV�IRQGV �� ����� �����
���5H]HUYHV�IRQGV �� ����� �����
,��)RQGL �� ����� ������
.RSƗ�SDVƯYL ��� ����� ������

���
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,HƼƝPXPX�XQ�L]GHYXPX�SƗUVNDWV��,,3� %LHGUƯEDV��QRGLELQƗMXPD�XQ�DURGELHGUƯEDV�JDGD�SƗUVNDWV

5HƧLVWUƗFLMDV�QXPXUV������������ 3HULRGV�QR������������OƯG]�����������

3RVWHƼD�QRVDXNXPV 5LQGDV
NRGV

3ƗUVNDWD�JDGD
EHLJƗV

,HSULHNãƝMƗ
SƗUVNDWD�JDGD

EHLJƗV

,,��6DƼHPWLH�]LHGRMXPL�XQ�GƗYLQƗMXPL� �� ��� ������
,9��6DƼHPWƗV�GRWƗFLMDV� �� ����� ������
9,,��&LWL�LHƼƝPXPL� �� ������ ������
���&LWL�L]GHYXPL� ��� ������ ������
9,,,��,HƼƝPXPL�NRSƗ� �� ������ ������
,;��,]GHYXPL� �� ������ ������
;,��,]GHYXPL�NRSƗ� ��� ������ ������
;,,��,HƼƝPXPX�XQ�L]GHYXPX�VWDUSƯED� ��� ������ �����

���
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=LHGRMXPX�XQ�GƗYLQƗMXPX�SƗUVNDWV��='3� %LHGUƯEDV��QRGLELQƗMXPD�XQ�DURGELHGUƯEDV�JDGD�SƗUVNDWV

5HƧLVWUƗFLMDV�QXPXUV������������ 3HULRGV�QR������������OƯG]�����������

3RVWHƼD�QRVDXNXPV 5LQGDV
NRGV

3ƗUVNDWD�JDGD
EHLJƗV

,HSULHNãƝMƗ
SƗUVNDWD�JDGD

EHLJƗV

�����/DWYLMDV�5HSXEOLNƗ�UHƧLVWUƝWƗV�MXULGLVNƗV�SHUVRQDV� �� � �����
�����)L]LVNƗV�SHUVRQDV��UH]LGHQWL�� �� ��� ������
�����/DWYLMDV�5HSXEOLNƗ�UHƧLVWUƝWƗV�MXULGLVNƗV�SHUVRQDV� ��� � �����
�������6DELHGULVNƗ�ODEXPD�GDUEƯEDL� ��� ��� ������
�������6DELHGULVNƗ�ODEXPD�GDUEƯEDL� ��� � �����
���9LVSƗUƝMLH�]LHGRMXPL��QHLHUREHåRWDL�OLHWRãDQDL�� �� ��� ������
���0ƝUƷ]LHGRMXPL��QRWHLNWLHP�PƝUƷLHP�� ��� � �����
,,��3ƗUVNDWD�JDGƗ�VDƼHPWR�]LHGRMXPX�XQ�GƗYLQƗMXPX�NRSVXPPD� �� ��� ������
�����6WDWǌWRV�SDUHG]ƝWDMLHP�PƝUƷLHP�XQ�X]GHYXPLHP� ��� ��� ������
���9LVSƗUƝMLH�]LHGRMXPL��QHLHUREHåRWDL�OLHWRãDQDL���WDL�VNDLWƗ�DQRQƯPL�]LHGRMXPL�XQ
GƗYLQƗMXPL�

��� ��� ������

�����6WDWǌWRV�SDUHG]ƝWDMLHP�PƝUƷLHP�XQ�X]GHYXPLHP� ��� � �����
���0ƝUƷ]LHGRMXPL��QRWHLNWLHP�PƝUƷLHP���WDL�VNDLWƗ�DQRQƯPL�]LHGRMXPL�XQ�GƗYLQƗMXPL� ��� � �����
,,,��=LHGRMXPX�XQ�GƗYLQƗMXPX�L]OLHWRMXPD�NRSVXPPD� ��� ��� ������

���
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=LHGRWƗMX�XQ�GƗYLQƗWƗMX�VDUDNVWV��='6� %LHGUƯEDV��QRGLELQƗMXPD�XQ�DURGELHGUƯEDV�JDGD�SƗUVNDWV

5HƧLVWUƗFLMDV�QXPXUV������������ 3HULRGV�QR������������OƯG]�����������

=LHGRWƗMD
WLSV 9DOVWV 105�NRGV��

SHUVRQDV�NRGV
1RVDXNXPV��
YƗUGV��X]YƗUGV ƖUYDOVWX�DGUHVH 1DXGD

�HXUR�
0DQWLVNƗ
�HXUR� 0ƝUƷLV .RPHQWƗUV

� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� .DVSDUV
9HLSV

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� 5REHUWV
-ƝNDEVRQV

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� $UWǌUV
.UDVWLƼã

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� 0ƗUD�/LJXWD ����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� .ULãMƗQLV
9ROIV

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� (GJDUV
3XUPDOLV

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� 0LNV
6WDEXOQLHNV

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� $UWǌUV
.UDVWLƼã

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� .ULãMƗQLV
9ROIV

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

�� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� (GJDUV
3XUPDOLV

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

�� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� 0LNV
6WDEXOQLHNV

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

�� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� $UWǌUV
.UDVWLƼã

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

�� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� .ULãMƗQLV
9ROIV

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

�� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� 0LNV
6WDEXOQLHNV

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

�� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� 0LNV
6WDEXOQLHNV

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

�� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� 0LNV
6WDEXOQLHNV

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

�� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� 0LNV
6WDEXOQLHNV

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

�� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� /DXUD
%DOWPDQH

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

�� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� 9DOƝULMD
'UX]MDND

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

�� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� (OƯQD�5XSHUWH ����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

���
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=LHGRWƗMD
WLSV 9DOVWV 105�NRGV��

SHUVRQDV�NRGV
1RVDXNXPV��
YƗUGV��X]YƗUGV ƖUYDOVWX�DGUHVH 1DXGD

�HXUR�
0DQWLVNƗ
�HXUR� 0ƝUƷLV .RPHQWƗUV

�� )L]LVNƗ
SHUVRQD
UH]LGHQWV

/9 ����������� 1HQVLMD
.DOQLƼD

����� 1HLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL

.RSƗ��HXUR� ������ ����
1DXGD�XQ�PDQWLVNƗ�NRSƗ��HXUR� ������

���
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,QIRUPƗFLMD�SDU�UHYLGHQWX %LHGUƯEDV��QRGLELQƗMXPD�XQ�DURGELHGUƯEDV�JDGD�SƗUVNDWV

5HƧLVWUƗFLMDV�QXPXUV������������ 3HULRGV�QR������������OƯG]�����������

5HYLGHQWD�]LƼRMXPD�GDWXPV
=YƝULQƗWX�UHYLGHQWX�NRPHUFVDELHGUƯEDV�UHƧLVWUƗFLMDV�QXPXUV
/LFHQFHV�QXPXUV
6HUWLILNƗWD�QXPXUV
.RPHQWƗUV

���
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%LHGUƯEDV��QRGLELQƗMXPD�XQ�DURGELHGUƯEDV�JDGD�SƗUVNDWV

'HWDOL]ƝWD�LQIRUPƗFLMD�SDU�L]OLHWRWDMLHP�]LHGRMXPLHP�XQ�GƗYLQƗMXPLHP��',,='�
5HƧLVWUƗFLMDV�QXPXUV������������ 3HULRGV�QR������������OƯG]�����������

=LHGRMXPX�XQ
GƗYLQƗMXPX�L]OLHWRMXPD

DSUDNVWV

=LHGRMXPX�XQ
GƗYLQƗMXPX
L]OLHWRMXPV
�HXUR�

=LHGRMXPX�XQ�GƗYLQƗMXPX�L]OLHWRMXPD�VXPPD
�HXUR� =LHGRMXPX�XQ�GƗYLQƗMXPX�L]OLHWRMXPD�YHLGV��HXUR�

6DELHGULVNƗ
ODEXPD

GDUEƯEDV�MRPD

6DELHGULVNƗ
ODEXPD�PƝUƷD

JUXSD

6DELHGULVNƗ
ODEXPD�JXYƝMX

VNDLWV

YLVSƗUƝMLH
]LHGRMXPL

�QHLHUREHåRWDL
OLHWRãDQDL���W�VN�

DQRQƯPL

PƝUƷ]LHGRMXPL
�QRWHLNWLHP

PƝUƷLHP���W�VN�
DQRQƯPL

QR�WLHP�NRSƗ
DQRQƯPL

]LHGRMXPL�XQ
GƗYLQƗMXPL

VDELHGULVNƗ
ODEXPD

GDUEƯEDL��6/�

DGPLQLVWUDWƯYDML
HP�L]GHYXPLHP

�$,�

SƗUƝMLHP
VDLPQLHFLVNƗV
GDUEƯEDV

L]GHYXPLHP
�6'�

FLWLHP�PƝUƷLHP
XQ�X]GHYXPLHP

�6&�

� � � � � � � �

� /DXNXPX�QRPD ������ ������ ���� ���� ������ ���� ���� ���� � �� ��
� 0HGLFƯQD ����� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ���� � �� ��

.RSƗ ������ ������ ���� ���� ������ ���� ���� ���� ���
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'RNXPHQWL��NXUL�SLHYLHQRMDPL�NƗ�IDLOL�

&LWL�GRNXPHQWL %LHGUƯEDV��QRGLELQƗMXPD�XQ�DURGELHGUƯEDV�JDGD�SƗUVNDWV

5HƧLVWUƗFLMDV�QXPXUV������������ 3HULRGV�QR������������OƯG]�����������

'RNXPHQWV )DLOD�QRVDXNXPV

� =LƼRMXPV =LQRMXPVB//)B�����HGRF
� $GPLQLVWUDWƯYR�L]GHYXPX�SƗUVNDWV
� =YƝULQƗWD�UHYLGHQWD�DW]LQXPV
�

6DJDWDYRMD .5,67$�%5Ʈ',ƻ$
(�SDVWV NULVWDEULGLQD#JPDLO�FRP
7ƗOUXQLV ��������

'RNXPHQWD�QXPXUV�('6� �������� 'RNXPHQWD�VDJDWDYRWƗMV� .5,67$�%5Ʈ',ƻ$
3DUDNVWƯWƗMD�YƗUGV��X]YƗUGV� .5,67$�%5Ʈ',ƻ$ 3DUDNVWƯãDQDV�GDWXPV� ����������
3DUDNVWƯWƗMD�SHUVRQDV�NRGV� ����������� 3DUDNVWƯãDQDV�ODLNV� ��������

���
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Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

III. Turpmākās darbības plāns 

Reģistrācijas numurs 40008088671
Nosaukums LATVIJAS LAKROSA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2020

1. Organizācijas darbības mērķis
Biedrības darbības mērķis ir attīstīt pilnveidot, reklamēt lakrosu kā sporta veidu Latvijā, kā arī
vadīt Latvijas lakrosa integrāciju starptautiskajā kustībā.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
9 - Sporta atbalstīšana

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
5 - 15–25 gadus veci jaunieši

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Hāpsalas iela 1 k-1 –42, Rīga, LV-1005
kontaktadrese Hāpsalas iela 1 k-1 –42, Rīga, LV-1005
tālruņa numurs 26140518
e-pasta adrese kristabridina@gmail.com
mājaslapa llf.lv

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Tiesnešu apmācība un noteikumu kurss spēlētājiem pirms regulārā čempionāta atsākšanās (RJTC)
19.09.2020. Latvijas čempionāta sabraukuma spēles (Piņķi) 20.09.2020. un (Jelgava) 04.10.2020.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Nav vērā ņemami darbības rezultāti.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 9
7.2 iesaistīto personu skaits 5
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 100

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 600 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 600 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 600 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
Sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Sporta federāciju padomi, Latvijas
Komandu sporta spēļu asociāciju, Rīgas domi un citām pašvaldībām, Eiropas Lakrosa federāciju
un Pasaules Lakrosu.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Covid-19 izraisītā slimība, resursu nepietiekamība un mazā aktivitāte.

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):
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iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Sieviešu lakrosa izlases Pasaules čempionāts (ASV, Baltimora) 2022. gadā, nobeigt
sagatavošanās posmu ar veiksmīgām sacensībām.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
U21 vīriešu lakrosa izlases Pasaules čempionāts (Īrija, Limerika) 2022. gadā, uzsākt
sagatavošanās posmu un aizvadīt pilnvērtīgas sacensības.

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Vīriešu lakrosa izlases Eiropas čempionāts/kvalifikācija Pasaules čempionātam (Polija,
Vroclava) 2022. gadā, nobeigt sagatavošanās posmu ar veiksmīgām sacensībām.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Latvijas čempionāts lakrosā vīriešiem, sievietēm un jauniešiem (Rīga, Piņķi un Jelgava)
2021. gadā, restartēt sacensības un noorganizēt pilnu spēļu ciklu.

Vadītājs Pauls Dzintars Kalniņš
30.03.2021

2/2

Krista
2. pielikums pie biedru sapulces protokola Nr. 2021-1



Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas teritoriālā iestāde 

ZIŅOJUMS 

pie 2020. gada pārskata 

 

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese: 

Latvijas LAKROSA federācija  

 

2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008088671, datums 25.02.2005. 

 

3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās 

datums): Pauls Dzintars Kalniņš 28.03.2019., Māris Melders – 28.03.2019., Krista 

Brīdiņa – 28.03.2019., Kristaps Lācis – 28.03.2019., Edgars Vasiļevskis – 28.03.2019.   

 

4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas: 

nebija svarīgu sasniegumu un nav zināmas attīstības perspektīvas. 

 

5. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem: 

nav. 

5.1.  Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 

14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības 

pamatojums (pamatlīdzekļu nosaukums, sākotnēja un atlikusī vērtība, pamatojums 

saskaņā ar minēto noteikumu 13.punktu): nav pamatlīdzekļu. 

 

6. Informācija par fondiem - (biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt 

šo informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai 

pārvaldes institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu): pārskata gada 

rezerves fonds ir EUR 3 764. 

6.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās: nav. 

6.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to 

veidošanās avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un 

izdevumu starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem: nav. 

6.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa 

virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to 

vērtības samazinājums: iepriekšējā gada summa EUR 7 301, kas tika pārcelta uz 

mērķfondu saistībā ar kreditoru esamības apstrīdēšanu tiek norakstīta uz citiem 

ieņēmumiem, jo veicot padziļinātāka izpēti tika konstatēs, ka šī summa nav atšifrējama. 

Krista
3. pielikums pie biedru sapulces protokola Nr. 2021-1



7. Informācija par nodokļiem un nodevām: nav. 

7.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu 

un nodevu veidiem: nav. 

 

7.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli 

atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un 

atlaidēm: nav. 

7.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par 

nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda 

palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts 

budžetam vai pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu 

veidiem – pēc minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju: nav. 

 

8. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, 

par biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām 

(galvojumiem), kā arī par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu 

rasties saistības. Norāda aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja 

aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts 

izmantots par nodrošinājumu: nav. 

 

9. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir 

saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības 

kopsumma un paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku 

vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša 

pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā: nav.  

 

10. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu 

darba algas kopsumma: nav. 

 

11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu: IZM (EUR 12 000) 

naudas balvas izlietojums: reģistrācija sieviešu izlases PČ ASV (EUR 1 391,08), 

sieviešu izlases ekipējums (EUR 483), LČ ekipējums (EUR 517), laukuma noma Piņķos 

LČ (EUR 280), laukuma noma Jelgavā LČ (EUR 198), ekipējums jaunatnei (EUR 5284) 

un sieviešu izlases dzīvošana PČ ASV (EUR 3846,92), saņemts un izlietots IZM (EUR 

8 338): izlašu menedžments (EUR 1660), sieviešu izlases dzīvošana PČ ASV (EUR 

3252,30), vīriešu izlases dalība (EUR 1500) un dzīvošana (EUR 1925,70) EČ Polijā. 

 

12. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem 

(atsevišķi par katru pamatlīdzekļu veidu): nav. 
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12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās: nav. 

12.2. Nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā: nav. 

13. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem: nav. 

13.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās: nav. 

13.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā: nav. 

14. Informācija par postenī "Debitori" esošajiem prasījumiem no citām personām (ja 

tādi ir), kas saņēmušas ziedotos finanšu līdzekļus atbilstoši līgumā paredzētajam 

mērķim no biedrības vai nodibinājuma, kam piešķirts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss (piemēram, saņemtā ziedojuma pārdalīšana (nodošana) citai 

biedrībai un nodibinājumam, ja nav saņemti ziedojuma izlietojumu apliecinoši 

dokumenti no šīs biedrības vai nodibinājuma): nav. 

 

15. Informācija par izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas 

Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem pārskata 

gadā un šo līdzekļu atlikumi pārskata gada beigās: nav. 

 

16. Informācija par postenī "Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem" 

esošajiem dzīvojamās mājas īpašnieku veiktajiem naudas maksājumiem par 

turpmākajos periodos veicamajiem dzīvojamās mājas uzturēšanas vai uzlabošanas 

un attīstīšanas darbiem, norādot šo līdzekļu izlietojumu pārskata gadā par katru 

konkrēto apsaimniekoto dzīvojamo māju atsevišķi: nav. 

 

17. informācija par postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" uzrādītajiem 

ieņēmumiem, norādot šo līdzekļu izlietojumu sabiedriskā labuma darbības jomai, ja 

pārskatu sniedz biedrības un nodibinājumi, kam piešķirts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss: nav. 

 

Atbildīgā persona   ___________________        ___________________   

        

    vārds, uzvārds   paraksts     
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