
Biedrība 
“Latvijas Lakrosa federācija” 

VALDES SĒDE 
 
Sēdes protokols: Nr. 2021-6 
Sēdes datums / laiks: 11.06.2021 / 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: N. Karlsons, D.Bahs 
Protokolētājs: K.Brīdiņa 
 
Darba kārtība 
 
1. Valdes sēdes kvoruma un protokolētāja apstiprināšana 
2. Par vīriešu U21 izlases trenera konkurss 
3. Par Latvijas čempionātu 
4. Par epidemioloģiskas drošības protokolu 
5. Par jauniešu lakrosa attīstību 
6. Par treneru apmācības programmu 
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. Par vīriešu U21 izlases trenera konkurss 
Diskusiju veidā tiek apspriesti u21 trenera kandidāti. 
 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi nolemj iecelt 3 cilvēku (B.Delorimiere, T.Smoku, Č.Vudsenu) grupu par U21 
Izlases treneriem 2022.gada Pasaules čempionātam. 
 
3. Par Latvijas čempionātu 
M.Melders ziņo, tā kā tūlīt beigsies MK stingrie noteikumi sportam, ka visi klubi ir gatavi 
nekavējoties startēt vasara LČ posmā un piedāvā 2021.gada LČ nolikumu projektu. Diskusiju 
veida apspriests LČ un nolikuma projekts. 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi nolemj pieņemt LČ 2021.gada nolikumu. 
 
4. Par epidemioloģiskas drošības protokolu 
M.Melders ziņo, ka LLF ir nepieciešams epidemioloģiskas drošības protokols kurš balstās uz 
spēkā esoša MK noteikumiem un piedāvā izstrādāto protokola projektu. Diskusijas veidā 
valde apspriež protokola nosacījumus. 
 



NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi nolemj pieņemt LLF epidemioloģiskas drošības protokolu. 
 
5. Par jauniešu lakrosa attīstību 
 
D.Bahs un N.Karlsons ziņo par augustā plānotām aktivitātēm: 3 dienu jauniešu apmācībām 
RJTC, un U21 kandidātu atlases treniņiem Druvā. 
 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi nolemj pieņemt zināšanā. 
 
6. Par treneru apmācības progrāmmu 
E.Vasiļevskis ziņo, ka LLF saņems LSFP finansējumu rīkot lakrosa treneru apmācības, un ka ir 
sarunāta Anne Petersene, Eiropas Lakrosa federācijas treneru koordinatorē un Pasaules 
Lakrosa treneru apmācības programmas līdz izveidotāja, ka pasniedzēja. Kursi notiks augustā 
Rīgā. 
 
NOLEMJ: 
Valde vienbalsīgi nolemj pieņemt zināšanā. 
 
7. Dažādi. 
- 
 
Valdes sēdes darba kārtība ir izskatīta un valdes sēde tiek slēgta 17:00. 
 
Sēdes vadītājs: 
LLF prezidents:     P.Dz. Kalniņš 
 
 
Protokolēja:     K.Brīdiņa 
 
 
 


