
Biedrība 
“Latvijas Lakrosa federācija” 

VALDES SĒDE 
 
Sēdes protokols: Nr. 2021-3 
Sēdes datums / laiks: 12.03.2021 / 16:00 
Sēdes norises vieta: Attālināti, platforma TEAMS 
 
Sēdi vada: 
LLF prezidents: P.Dz. Kalniņš 
 
Sēdē piedalās: 
Valdes locekļi: K.Brīdiņa, K.Lācis. M.Melders, E.Vasiļevskis 
Viesis: N. Karlsons 
Protokolētājs: K.Brīdiņa 
 
Darba kārtība 
1. Valdes sēdes kvoruma un protokolētāja apstiprināšana 
2. LLF 2021.gada biedru kopsapulce 
3. Atkārtota sieviešu izlases pieteikšana Pasaules čempionātam 
4. Pieteikums U21 vīriešu izlases Pasaules Čempionātam 
5. Pasaules Lakrosa federācijas attīstības finansējuma programma 
6. Dažādi 
 
1. Valdes sēdes kvorumu un protokolētāja apstiprināšana 
P.Dz.Kalniņš ziņo, ka valdes sēdē ir kvorums un tā ir lemttiesīga. 
P.Dz.Kalniņš aicina protokolētāja pienākumus uzticēt K.Brīdiņai 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi nolemj valdes sēdes protokolēšanu uzticēt K.Brīdiņai 
 
2.LLF 2021.gada biedru kopsapulce 
Diskusiju veidā valde iziet cauri kopsapulces dienas kārtībai, lai pārliecinātos, ka visa 
informācija biedriem ir sagatavota. 
 
3.Atkārtota sieviešu izlases pieteikšana Pasaules čempionātam 
P.Dz.Kalniņš paziņo, tā kā 2021.gada Pasaules čempionāts sievietītēm ir pārcelts uz 2022.gadu, 
Pasaules Lakrosa federācija (World Lacrosse) prasa atkārtotu apstiprinājumu, ka Latvija būs 
dalībniece. Diskusiju veida apspriesta Pasaules Lakrosa federācijas prasība. 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt sieviešu izlases dalību 2022.gada Pasaules Čempionātā 
 
4. Pieteikums U21 vīriešu izlases Pasaules Čempionātam 
N.Karlsons un E.Vasiļevskis ziņo par Pasaules Lakrosa federācijas izsludināto atkārtoto 
iespēju visām dalībvalstīm pieteikties uz vīriešu U-21 2022.gadā rīkoto Pasaules Čempionātu 
Īrijā, un aicina valdei izmantot iespēju pieteikt Latvijas jauniešu komandu. Diskusiju veidā 
apspriesta Pasaules Lakrosa federācijas prasība. 
 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt LLF pieteikumu uz 2022.gada U21 vīriešu Pasaules 
Čempionātu un ieceļ N.Karlsonu kā U21 vīriešu komandas direktoru. 
5. Pasaules Lakrosa federācijas attīstības finansējuma programma 



P.Dz.Kalniņš paziņo ka Pasaules Lakrosa federācija (World Lacrosse) ir izsludinājusi lakrosa 
attīstības finansējumu programmu, kurai ir iespēja pieteikties. Diskusiju veida apspriesta 
Pasaules Lakrosa federācijas piedāvājums un iespējas tajā piedalīties. 
 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi nolemj sagatavot divus pieteikumus Pasaules Lakrosa federācijas 
programmai un apstiprināt divus projekta vadītājus – P.Dz.Kalniņu kā attīstības nometnes 
finansējuma pieteikumam un E.Vasiļevski tiesnešu apmācības programmas pieteikumam. 
 
6.Dažādi 
- 
 
Valdes sēdes darba kārtība ir izskatīta un valdes sēde tiek slēgta 17:15. 
 
Sēdes vadītājs: 
LLF prezidents:     P.Dz. Kalniņš 
 
 
Protokolēja:     K.Brīdiņa 
 
 
 


