
Biedrība 
“Latvijas Lakrosa federācija” 

VALDES SĒDE 
 
Sēdes protokols: Nr. 2021-5 
Sēdes datums / laiks: 21.05.2021 / 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 
Viesi: D.Bahs, N. Karlsons 
Protokolētājs: K.Brīdiņa 
 
Darba kārtība 
 
1. Valdes sēdes kvoruma un protokolētāja apstiprināšana 
2. Apspriede par 2021.gada IZM finansējuma sadales principiem 
3. Apspriede par izlašu kopīgu finanšu piesaistes stratēģiju 
4. Par vīriešu U21 izlases trenera konkurss 
5. Par ekipējumu nodošanas nosacījumiem 
6. Par Rīgas Domes finansēto projektu konkursu 
7. 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: 
Vienbalsīgi nolemj valdes sēdes protokolēšanu uzticēt K.Brīdiņai 
 
2. Apspriede par 2021.gada IZM finansējuma sadales principiem 
No iepriekšējas sēdes turpinās diskusiju veidā pārrunas par sadales principiem. P.Dz.Kalniņš 
izsaka priekšlikumu, ka jārīko nelielu konkurss starp vīriešu un sieviešu izlasēm, piešķirot 
lielāku finansējumu par padarītiem darbiem lakrosa attīstībai Latvija. M.Melders ierosina, ka 
jāvērtē arī darbi Latvijas čempionāta organizēšanā. 
 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi nolemj turpināt diskusiju nākamās sēdēs. 
 
3. Apspriede par izlašu kopīgu finanšu piesaistes stratēģiju 
Diskusiju veida apspriesta izlašu kopīgu pieeja pūļu finansējumu un interneta veikala  
stratēģijai. 
 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi nolemj turpināt diskusiju nākamās sēdēs. 
 
4. Par vīriešu U21 izlases trenera konkurss 



P.Dz.Kalniņš ziņo, ka ir trīs pretendenti uz U21 treneru: M.Vanags, A.Dikmanis, un 3 cilvēku 
grupa (B.Delorimieres, T.Smokes, Č.Vudsens) Diskusiju veida apspriesti visi kandidāti, D.Bahs 
un N.Karlsons izsaka savus vērtējumus. 
 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi nolemj  nekavējoties rīkot attālinātas intervijas ar kandidātiem, lai varētu 
pieņemt galīgo lēmumu nākamā sēdē. 
  
5. Par ekipējumu nodošanas nosacījumiem 
E.Vasiļevskis piedāvā nolikumu projektu LLF iegādāto ekipējumu nodošanas klubiem 
nosacījumus. Diskusiju veida apspriests nolikums un tā saturs. 
 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi nolemj pieņemt nolikumu. 
 
6. Par Rīgas Domes finansēto projektu konkursu 
K.Brīdiņa ziņo par Rīgas Domes sporta departamenta iespējamo finansējuma sporta 
pasākumiem. Diskusiju veidā tiek pārrunātas vairākas iespējas. K.Brīdiņa ierosina rīkot 
atklātu 3x3 turnīru Eiropas sporta nedēļā septembrī, ja tiek piešķirts finansējums. 
 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi nolemj pieteikties konkursam un iecelt K.Brīdiņu kā projektu vadītāju. 
 
7. Dažādi. 
- 
 
Valdes sēdes darba kārtība ir izskatīta un valdes sēde tiek slēgta 17:20. 
 
Sēdes vadītājs: 
LLF prezidents:     P.Dz. Kalniņš 
 
 
Protokolēja:     K.Brīdiņa 
 
 
 


