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LLF Valdes sēdes protokols 

 

Rīga, 2012. gada 13.decembrī Nr.  

 

Sēde sākās plkst. 18:00 

 

Sēdi vada:  Jānis Stērninieks 

Sēdē piedalās: 

Valdes locekļi: Jānis Stērninieks 

 Mārtiņš Āboliņš 

 Māris Melders 

 Madara Duļevska 

 Ieva Opoļska 

 Krišjānis Volfs  

 Dina Bahs 

 

Protokolē: Ieva Opoļska 

 

Darba kārtība:  

1) Iepazīšanās ar LLF vadības rokasgrāmatu. 

2) Valdes jaunie locekļi iepazīstina ar savu darbību. 

3) Ziedojumu ziedošanas kārtība 

4) Dažādi. 

 

Valdes sēdes dalībnieki konstatē kvoruma esamību – sēdē piedalās 7 no 7 valdes 

locekļiem. Sēdi vada Jānis Stērninieks, protokolē Ieva Opoļska. Tiek apstiprināta piedāvātā 

sēdes darba kārtība. 

J. Stērninieks jaunos valdes locekļus iepazīstina ar savu redzējumu LLF attīstītībā, kā arī ar 

iepriekš paveikto – pievienošanos LKSSA un tā ieguvumi.  

 

1. Iepazīšanās ar LLF vadības rokasgrāmatu 

 

Tiek izdalīts valdes reglaments 

Tiks izveidots kopīgs valdes locekļu e-pasts, lai informācija veiksmīgi apritētu 

Tiek savākti valdes locekļu kontakti. 

Tiek lemti jautājumi par nākamo valdes sēžu datumiem un laikiem. Tiek nolemts, ka nākamās 

sēdes tiek rīkotas ceturtdienās plkst. 18:00. Nākamās sēde notiks 10.janvārī plkst. 18:00 

 

2. Valdes jaunie locekļi iepazīstina ar savu darbību 

 

15 min raksts ar 3 jautājumiem: 

1. Kā Tu redzi sevi LLF valdē? 

2. Kādas intereses Tu pārstāvi? 

3. Ko Tu gribētu izdarīt strādājot valdē? 

Jaunie valdes locekļi prezentē un visi iesniedz valdes priekšsēdētājam atbildes uz jautājumiem. 
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K. Volfs 

Vēlas pārstāvēt vīriešu izlases intereses, kā arī iespēju robežās palīdzēt dažādos citos 

amatos/uzdevumos. 

1. LLF valdē saskata sevi kā galveno saikni starp federāciju un Latvijas vīriešu izlasi. Papildus 

arī pārstāvēt „Archer Lacrosse” intereses. Protams, ņemot vērā savu darba pieredzi un izglītību, 

var arī palīdzēt pildīt jautājumus par nodokļiem un dažādām juridiskām lietām. 

2.Valdē pārstāv personīgās, vīriešu izlases, vīriešu spēlētāju un „Archer Lacrosse” intereses. 

3. Nodrošināt regulāru komunikāciju starp federāciju. Izdarīt tā, lai trenerim būtu pēc iespējas 

mazāks administratīvais slogs. 

I. Opoļska 

Iepazīstina ar sevi un iepriekš paveikto. 

1. Publicitātes pasākumu organizēšana un piedalīšanās, darbs pie organizatoriskiem darbiem. 

Turpināt darbu pie finansējuma piesaistes. 

2. Pārstāvēs kluba „Lady Lacrosse” un sieviešu lakrosa intereses. 

3. Vēlas uzlabot organizatorisko darbību (sistēmu). Darboties pie lakrosa popularizēšanas un 

spēlētāju paplašināšanas darbiem. Uzlabot komunikāciju. 

D. Bahs iesaka sadarbību ar LK „Libava” preses rakstu veidošanā. Norāda, ka varētu darboties 

sabiedrisko attiecību speciālista amatā. 

M. Melders 

Darbojas dažādās organizācijās, kas varētu palīdzēt mārketinga virzienā un sporta veida 

popularizēšanā. 

1. Jauniešu trenēšana (jau 3 gadus trenē jauniešus interkrosā un lakrosā), jauniešu programma, 

vīriešu čempionāta vadīšana (darba grupā), to kvalitatīvi noorganizēt, ideju ģenerēšana. 

2. Pārstāvēs kluba, lakrosa attīstības intereses. 

3. LLF sistēmas uzlabošana, idejas, mārketings, vadība, pasākumu vadība/organizēšana, 

reklāmas pasākumi, prezentācijas, sponsoru piesaiste. 

M. Duļevska 

Iepazīstina ar sevi. 

1. Aktīvs dalībnieks, palīdz realizēt LLF idejas, aktīvi iesaistīties LLF pasākumos. 

2. Kluba un sieviešu lakrosa attīstības intereses. 

3. Ieviest kārtību grāmatvedības jautājumos, lai ir iespējas sekmīgi nodot visus nepieciešamos 

dokumentus. Popularizēt lakrosu un interkrosu ārpus Rīgas robežām. 

J. Stērninieks iepazīstina valdes locekļus ar finanšu problēmām, kas ir sakrājušās sakarā ar 

2011.gada kļūdaino bilanci. 

 

3. Ziedojumu ziedošanas kārtība 

 

Klubs „Archers” ir atradis sponsoru, kurš vēlas ziedot 5 000 LVL, tā kā klubam nav biedrības, 

tad šo summu pārskaita uz LLF, federācijai ieturot 10% no summas, pārējo summu nododot 

tālāk klubam. 

Valdes locekļi izsaka viedokļus par šo jautājumu. Valdes locekļi atbalsta ideju, ja tas 

grāmatvediski un juridiski nesagādā problēmas. 

M.Melders un D.Bahs iesaka balsošanā nodod paturēto procentu likmi. 

 J. Stērninieks iesaka skatīties ilgtermiņā un pieņemt „Archer Lacrosse” piedāvāto procentu 

likmi. 

M. Duļevska līdz pirmdienai noskaidro grāmatvedības lietas saistībā ar ziedojumu un 

J. Stērninieks apskata un noskaidro juridiskos jautājumus 

 

4. Dažādi 

 

4.1. „Archers” komandas atstātās nekārtības pēc turnīra „Riga Lacrosse Open 2012”. 

- Kā risināt organizatoriskos jautājumus, lai pasākuma rīkotājiem nav jāsakopj aiz citiem? 
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- Kā reaģēt uz šādiem pārkāpumiem? 

Valde izsaka viedokļus saistībā ar šo pārkāpumu. I. Opoļska norāda, ka ir tikai 2 varianti, vai to 

uzskatīt kā pirmo šāda veida pārkāpumu un tā kā tas netika iekļauts nolikumā sodīt tikai ar 

brīdinājumu, vai piemērot naudas sodu, kas veicinās šādu darbību neatkārtošanos. M. Melders 

iesaka sodīt ar naudas summu (20 – 30 LVL). M. Duļevska iesaka sodīt ar naudas summu, lai 

šādi pārkāpumi nenotiktu. D.Bahs iesaka piemērot naudas summu no 10 līdz 30 latiem, tas 

disciplinēs arī Latvijas čempionātos. K. Volfs uzskata, ka sodam ir jābūt, jo rājiena izteikšana 

neko nemainīs. Iesaka izstrādāt sodīšanas kritērijus, lai nākotnē tas tiktu iekļauts nolikumā. 

Valde nobalso 5/7 par soda mēru 20 LVL. 30 dienu laikā to ieskaita LLF kontā. 

 

4.2. D. Bahs par 13.oktobra finālspēles kautiņš starp „Druvas Dynamite” un „Mītavu”. Nav 

iemaksātas soda naudas.  

 

4.3. M. Melders licences 2013.gadam neizsniegt spēlētājiem, kuriem ir parādi klubam vai 

federācijai. 

 

 

 

Valdes sēde beidzas plkst. 19:30  

Nākamā valdes sēde tiks sasaukta 2012.gada 10.janvārī plkst. 18:00 

Sēdes plāns: 

 Pasaules čempionāts lakrosā sievietēm Kanādā. 

 Savi redzējumi un priekšlikumi 

 Amatu un pienākumu sadale 

 

Valdes sēdes vadītājs  Jānis Stērninieks 

Valdes locekle, protokoliste  Ieva Opoļska 

Valdes loceklis _________________________________________________Māris Melders 

Valdes loceklis _________________________________________________Dins Bahs 

Valdes loceklis _________________________________________________Mārtiņš Āboliņš 

Valdes loceklis _________________________________________________ Krišjānis Volfs 

Valdes locekle _________________________________________________ Madara Duļevska 

 

 

 


