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„Latvijas Lakrosa federācija” 
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Kopsapulces protokols 
 

 

.  
2012. gada 11 marts.        Nr. 1/12 

 

Vieta: Bauskas ielā 88, Rīga, LV-1004 

 

Kopsapulce sākās plkst. 12:00 

 

Biedru sapulci sasauca biedrība „Latvijas Lakrosa Federācija”( pilnvarotā persona Gatis Ginters) 

 

Kopsapulces biedriem par kopsapulci paziņots rakstiski 2012.gada 24.februārī.  

 

Biedrības biedru skaits: 7. 

 

Kopsapulci vada: Gatis Ginters 

Kopsapulcē piedalījās: 7 biedri ( lakrosa klubs Rīga, lakrosa klubs Mītava, , Sieviešu lakrosa klubs Rīga,  

 Lakrosa klubs Valmieras Puikas, Lakrosa klubs Libava, Lakrosa klubs 

Lspa/Lady Taxi, Lakrosa klubs „Druva Dynamite” ). Kopsapulce ir lemt spējīga, 

jo piedalās vairāk kā puse no visiem biedriem.  

Katru biedrību pārstāv viens biedrs. Kopskaitā: 7.  

 

 

 

Darba kārtība:  

1. Kopsapulces vadītāja un protokolētāja iecelšana.  

2. Biedru pilnvaru apstiprināšana.  

3. Dienas kārtības apstiprināšana.  

4. Balss skaitīšanas komisijas iecelšana. 

5. Revidenta ziņojums. 

6. Gada pārskata apstiprināšana. 

7. Biedrības atsevišķu valdes locekļu un priekšsēdētāja atcelšana. 

8. Valdes locekļu ievēlēšana. 

9. Valdes priekšsēdētāja ievēlēšana. 

10. Padomes locekļu atcelšana. 

11. Padomes locekļu skaita palielināšana. 

12. Biedrības padomes locekļu ievēlēšana. 

13. Diskusijas par citiem jautājumiem. 

 

 

 

Kopsapulces dalībnieki konstatē kvoruma esamību. Pārstāvēti 7 no 7 biedrības biedriem.  

 

G.Ginters ziņo, ka šodien M.Āboliņš un J.Mozžerikovs apstrīd 24.02.2012. valdes sēdes protokolu. Šie 

valdes locekļi nepiekrīt uzņemt biedrību „Suņi”par Latvijas Lakrosa fedrācijas biedru sastāvā. Biedrības 

„Suņi” pārstāvis pauž neapmierinātību par šādu lēmumu.  

G.Ginters ierosina LLF biedriem balsot par to, vai varam akceptēt Biedrības „Suņi” uzņemšanu LLF biedru 

sastāvā. 



 

4 par 

2 pret  

1 atturas 

Tiek nolemts par šīs sporta biedrības neuzņemšanu LLF biedru sastāvā. 

 

1.  

Kopsapulces vadītāja un protokolētāja iecelšana. 

 

Biedri NOLĒMA: 
 

Par kopsapulces vadītāju iecelt Gati Ginteru, bet par protokolētāju – Signi Ielīti. 

 

2. 

Biedru pilnvaru apstiprināšana. 

Biedri VIENBALSĪGI NOLĒMA: 

 

1. Apstiprināt biedru pilnvaras. 

2. Apstiprināt, ka sapulce ir lemttiesīga visos sapulces darba kārtības jautājumos. 
 

3. 

Dienas kārtības apstiprināšana. 

 

Biedri VIENBALSĪGI NOLĒMA: 

 

Apstiprināt dienas kārtību. 
 

4. 

Balss skaitīšanas komisijas iecelšana. 

Biedri NOLĒMA: 
 

Par balsu skaitītājiem tiek izvirzīti Signe Ielīte, Aigars Grīnbergs.  

Par Balsošanas komisijas ievešanu tiek balsots: 

Par 6 balsis. 

Pret 0 balsis. 

Atturas 1 balss 

Par Balsu skaitīšanas komisijas vadītājiem tiek izcelta Signe Ielīte un Aigars Grīnbergs. 

 

5. 

Revidenta ziņojums. 

 

 

Biedri VIENBALSĪGI NOLĒMA: 

 

Atzīt revidenta Klāva Vasiļevska ziņojumu. 

6. 

Gada pārskata apstiprināšana. 

 

Biedri VIENBALSĪGI NOLĒMA: 

 

Apstiprināt Latvijas Lakorosa federācijas 2011.gada pārskatu. 

7. 

Biedrības atsevišķu valdes locekļu un priekšsēdētāja atcelšana. 

 



 

G.Ginters ziņo, ka R.Ekmane ir iesniegusi LLF valdei iesniegumu par atcelšanu no valdes locekles 

amata un G.Ginters ir iesniedzis iesniegumu par atcelšanu no valdes priekšsēdētājā amata. 

Biedri vienbalsīgi nolemj atcelt R.Ekmani no valdes locekles amata un Gati Ginteru no Valdes 

priekšsēdētāja amata. 
 

A.Grīnbergs jautā vai LLF valdē vajag valdes locekļus, kas reāli nepiedalās valdes sēdēs un 

nepilda savus pienākumus, konkrēti jautājums tiek adresēts par G.Grasi. G.Ginters ierosina balsot 

par G.Graša atsaukšanu no valdes locekļa amata. 

Atturas 4 

Pret 0 

Par 3 

Lēmums nav pieņemts un G.Grasis paliek valdes locekļa amatā. 

G.Ginters lūdz Liepājas klubam, pēc G.Graša atgriešanās Latvijā sagatavot paskaidrojumu LLF 

valdei par saviem tālākajiem darbiem LLF. 

 

 

Biedri NOLĒMA: 

 

1. Atcelt no valdes sekojošus valdes locekļus: 

 

 Gatis Ginters, personas kods ******-*****,  

 Rūta Ekmane, personas kods ******-*****,  

 

8. 

Valdes locekļu ievēlēšana. 

 
G.Ginters ziņo par izvirzāmiem amatiem: 

No „Lady lakross” izvirza Jāni Stērninieku un Dinu Bahu un Gatis Šakinu par LLF valdes locekļiem. 

No Lakrosa kluba „Druva Dynamite” tiek izvirzīts Kristaps Lācis par valdes locekļa amata kandidātu. 

 

Iecelt Valdē sekojošus jaunus valdes locekļus: 

 

 Jānis Stērninieks, personas kods ******-*****, valdes loceklis, ar tiesībām 

pārstāvēt kopīgi ar vienu valdes locekli; 

 Dins Bahs, personas kods ******-*****; valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt 

kopīgi ar vienu valdes locekli; 

 Kristaps Lācis, personas kods ******-*****, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt 

kopīgi ar vienu valdes locekli; 

 Gatis Šakins personas kods ******-*****, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt 

kopīgi ar vienu valdes locekli; 

 
 

G. Ginters dod vārdu J.Stērniniekam, lai pastāstītu par savu ieguldījumu Lakrosa attīstībā. 

J.Stērninieks darbojās padomē jau 2 gadus. Izveidojis 2 lakrosa klubus – Lady Lacrosse un  vīriešu 

lakrosa klubu „Suņi”. 
 

Dins Bahs – lakrosā ir no 2003.gada, trenējis Druvas klubu, palīdzējis attīstīties arī Valmieras klubam. 

Izveidojis SLK „Rīga”, RJTC komandu izveidojis, vadījis un organizējis interkrosa aktivitātes.  

 

K.Lācis nav ieradies kopsapulcē, tādēļ G.Ginters ziņo par K.Lāci. K.Lācis uzsācis trenēties Druvas 

komandā un kopš pārnācis mācīties uz Rīgu aktīvi ir iesaistījies interkrosa attīstībā. 
 



 

G.Šakins – uzņēmējs. Izveidojis divus amatieru klubus hokejā. Izveidojis domu biedru grupu, 

kuras rezultātā izveidojis vīriešu lakrosa klubu „Suņi”. 
 

G.Ginters ierosina balsot par jauno valdes locekļu ievēlēšanu. 

G.Ginters izdala biļetenus, lai balsotu par divu jaunu valdes locekļu ievēlēšanu LLF valdes 

sastāvā. 

Par valdes locekļu amatiem izvirzīti un balsu skaits: 

Jānis Stērninieks par 5 

Dins Bahs par 6 

Kristaps Lācis par 2 

Gatis Šakins par 0 
 

Balsu vairākums ir Dinam Baham un Jānim Stērniniekam, viņi tiek arī izvēlēti par LLF valdes 

locekļiem. 

 

9. 

Valdes priekšsēdētāja ievēlēšana. 

 

Par LLF priekšsēdētāja kandidātiem tiek izvirzīti: 

1)Jānis Stērninieks, ko izvirza lakrosa klubs „Lady Lacrosse”  

2)Mārtiņš Āboliņš, ko izvirza Lakrosa klubs „Mītava”. 

 

G.Ginters aicina priekšā abus valdes priekšsēdētāja amata kandidātus, lai tie prezentētu sevi. 

Jānis Stērninieks sāk savu prezentāciju ar LLF attīstības plāna prezentāciju, kādu viņš ir iecerējis. 

Prezentē savu LLF struktūru, vīziju un mērķus. Prioritātes, kas ir klubu attīstības iespējas, 

pasākumu attīstība un indivīdu attīstība. Tiek prezentēts 2012.gada sacensību kalendārs, kurā ir 

iekļautas trīs pozīcijas Latvijas vīrieši lakrosa čempionāts un sieviešu čempionāts un interkrosa 

sacensību attīstība. 

 

Mārtiņš Āboliņš sāk savu prezentāciju ar savu iesaistīšanos LLF darbībā. M.Āboliņš prezentē savu 

darbību interkrosa attīstībā, Vīriešu lakrosa attīstībā. Sabiedriskās attiecības, kurās ir iekļautas LLF 

mājas lapas uzlabošanas idejas. Sponsoru piesaiste, to plānots veikt kopā ar Paulu Dzintaru 

Kalniņu.  
 

Tiek balsots par LLF priekšsēdētāja amatu: 

Mārtiņš Āboliņš par 3 

Jānis Stērninieks par 4 

 

Par LLF priekšsēdētāju tiek ievēlēts Jānis Stērninieks. 

 

10. 

Padomes locekļu skaita palielināšana. 

 

Tiek ierosināts palielināt padomes locekļu skaitu. 

Vai atbalsta padomes locekļu skaita palielināšanu? 

Par 5 

Pret 1 

Atturas 1 

 

Padomes locekļu skaita palielināšana par vienu vietu 

Par 4 

Pret 2 



 

Atturas 1 

A.Grīnbergs ierosina atcelt no padomes locekļu amatiem Raimondu Liepnieku un Jāni Stērninieku. 

Vienbalsīgi tiek atbalstīta J.Sērninieku atsaukšana no padomes locekļa amata. 

 

Par Raimonda Liepnieka atcelšanu no padomes locekļa amata. 

Par 3 

Pret 0 

Atturas 4 

 

Artūrs Šipko lūdz atkārtoti balsot par Raimondu Liepnieku atcelšanu no padomes locekļa amata. 

Par 3  

Pret 0 

Attirās 4 
 

11. 

Biedrības padomes locekļu ievēlēšana. 

 

Jānis Stērninieks iesniedz iesniegumu par viņa atcelšanu no padomes locekļa amata. 

Normunds Apinis ziņo, ka padomes sēdes nav notikušas jau gadu. 

Artūrs Šipko ierosina par padomes locekļa amatu kandidātu izvirzīt Modri Rivžu. 

 

Par Padomes locekļiem tiek izvirzīti un balsojums: 

1) Aigars Grīnbergs par 7 balsis, 

2) Gatis Šakins par 5 balsis, 

3) Modris Rivža par 2 balsis. 

Par LLF padomes locekļiem tiek ievēlēti Aigars Grīnbergs un Gatis Šakins. 

 

12. 

Diskusijas par citiem jautājumiem. 

 

Biedri VIENBALSĪGI NOLĒMA: 

 

Pilnvarot Gati Ginteru, personas kods ******-*****, iesniegt gada pārskata dokumentus LR 

Uzņēmuma reģistrā.  

Pilnvarot Jāni Stērninieku, personas kods ******-*****, šīs biedru sapulces lēmumu un tam 

pievienotos dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, saņemt reģistrētos dokumentus, kā arī 

parakstīt nepieciešamos dokumentus. 

 

 

 

 

 

Kopsapulce beidzas plkst. 15:00 .  

 

Kopsapulces vadītājs _______________________________________________Gatis Ginters 

 

Protokolists un Sieviešu Lakrosa klubs „RĪGA” pārstāvis _______________________Signe Ielīte. 

 

Mītavas lakorsa kluba pārstāvis _______________________________________Aigars Grīnbergs 

 

Druva Dynamite kluba pārstāvis _____________________________________Jurijs Mozžerikovs 



 

Lakrosa klubs „Valmieras puikas” pārstāvis _____________________________Klāvs Vasiļevskis 

 

Lakrosa klubs „Libava” pārstāvis ______________________________________Guntis Anškēvics 

 

Lakrosa kluba Lady Lacrosse pārstāvis _________________________________Normunds Apinis 

 

Lakrosa klubs „RĪGA” pārstāvis __________________________________________Artūrs Šipko 


