
 

Sporta Biedrība 
„Latvijas Lakrosa federācija” 

Reg.nr. 40008088671  
Grostonas iela 6b, 

 LV – 1013, Latvija  

 

Kopsapulces protokols 
 

 

.  
2012. gada 1.decembris        Nr. 2/12 

 

Vieta: Grostonas iela 6b, Rīga, LV - 1013 

 

Kopsapulce sākās plkst. 9:00 

 

Biedru sapulci sasauca biedrība „Latvijas Lakrosa Federācija”( pilnvarotā persona Jānis Stērninieks) 

 

Kopsapulces biedriem par kopsapulci paziņots rakstiski 2012.gada 15.novembrī  

 

Biedrības biedru skaits: 8. 

 

Kopsapulci vada: Jānis Stērninieks 

Kopsapulcē piedalījās: 5 biedri (lakrosa klubs Rīga, lakrosa klubs LSPA/Lady Taxi, sieviešu lakrosa 

klubs Rīga, lakrosa klubs Suņi, lakrosa klubs Mītava)  

Kopsapulce ir lemt spējīga, jo piedalās vairāk kā puse no visiem biedriem.  

Katru biedrību pārstāv viens biedrs. Kopskaitā: 5.  

 

 

 

Darba kārtība:  

1. Kopsapulces vadītāja un protokolētāja iecelšana.  

2. Biedru pilnvaru apstiprināšana.  

3. Dienas kārtības apstiprināšana.  

4. Balss skaitīšanas komisijas iecelšana. 

5. Biedrības atsevišķu valdes locekļu atcelšana. 

6. Valdes locekļu ievēlēšana. 

7. Padomes locekļu atcelšana. 

8. Biedrības padomes locekļu ievēlēšana. 

 

 

Kopsapulces dalībnieki konstatē kvoruma esamību. Pārstāvēti 5 no 8 biedrības biedriem.  

 

1.  

Kopsapulces vadītāja un protokolētāja iecelšana. 

 

Biedri NOLĒMA: 
 

Par kopsapulces vadītāju iecelt Jāni Stērninieku, bet par protokolētāju – Alisi Dūni 

 

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 Aigars Grīnbergs, Dins Bahs.  

Par Balsošanas komisijas ievešanu tiek balsots: 

Par 5 balsis. 

Pret 0 balsis. 

 

5. 

Biedrības atsevišķu valdes locekļu atcelšana. 

 

J. Stērninieks ziņo, ka S. Ielīte un K. Saidova, J. Možzerikovs, G. Grasis ir iesnieguši LLF valdei 

iesniegumu par atcelšanu no valdes locekļu amata.  

Biedri vienbalsīgi nolemj atcelt S. Ielīti, K. Saidovu, J. Možzerikovu, G. Grasi no valdes locekļu 

amata. 

Pret 0 

Par 5 

Lēmums ir pieņemts un no valdes locekļu amata atbrīvo  

 

 

Biedri NOLĒMA: 

 

1. Atcelt no valdes sekojošus valdes locekļus: 

 

 Signe Ielīte 

 Karīna Saidova 

 Jurijs Možzerikovs 

 Gints Grasis 

 

6. 

Valdes locekļu ievēlēšana. 

 
J.Stērninieks ziņo par izvirzāmiem amatiem: 

No sieviešu lakrosa kluba „Lady Lacrosse ” tiek izvirzīta Madara Deļevska par valdes locekļa amata 

kandidātu. 

Valdes priekšsēdētājs Jānis Stērninieks izvirza Ievu Opoļsku par valdes locekļa amata kandidātu. 

No lakrosa kluba „Rīga” Māris Melders tiek izvirzīts par valdes locekļa amata kandidātu. 

No lakrosa kluba „Mītava” tiek izvirzīts Krišjānis Volfs par valdes locekļa amata kandidātu. 

 

 

 



 

Iecelt Valdē sekojošus jaunus valdes locekļus: 

 

 Madara Duļevska, personas kods ******-*****, valdes loceklis, ar tiesībām 

pārstāvēt kopīgi ar vienu valdes locekli; 

 Ieva Opoļska, personas kods ******-*****valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt 

kopīgi ar vienu valdes locekli; 

 Krišjānis Volfs, personas kods ******-*****, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt 

kopīgi ar vienu valdes locekli; 

 Māris Melders, personas kods ******-***** valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt 

kopīgi ar vienu valdes locekli; 

 

J. Stērninieks ierosina balsot par jauno valdes locekļu ievēlēšanu. 

Dins Bahs izdala biļetenus, lai balsotu par četru jaunu valdes locekļu ievēlēšanu LLF valdes 

sastāvā. 

 

Par valdes locekļu amatiem izvirzīti un balsu skaits: 

1) Madara Duļevska par 5 balsis, 

2) Krišjānis Volfs par 4 balsis, 

3) Ieva Opoļska par 5 balsis, 

4) Māris Melders par 4 balsis. 
 

Balsu vairākums ir Madarai Duļevskai, Krišjānim Volfam, Ievai Opoļskai un Mārim Melderim, 

viņi tiek arī izvēlēti par LLF valdes locekļiem. 

 

7. 

Biedrības padomes locekļu ievēlēšana. 

 

Pēc klātesošo ieteikumiem tiek nolemts biedru padomes vēlēšanas pārlikt uz nākamo LLF 

pilnsapulci 

 

 

Kopsapulce beidzas plkst. 10.00.  

 

Kopsapulces vadītājs _______________________________________________Jānis Stērninieks 

 

Protokolists ___________________________________________________________Alise Dūne 

  

Sieviešu Lakrosa klubs „RĪGA” pārstāvis ____________________________________Dins Bahs 

 

Mītavas lakorsa kluba pārstāvis _______________________________________Aigars Grīnbergs 

 

Druva Dynamite kluba pārstāvis _____________________________________Jurijs Mozžerikovs 

 

Lakrosa klubs „Libava” pārstāvis _________________________________________Gints Grasis 

 

Lakrosa kluba „Lady Lacrosse” pārstāvis _______________________________Normunds Apinis 

 

Lakrosa klubs „RĪGA” pārstāvis ________________________________________Māris Melderis 

 

Lakrosa kluba „Suņi” pārstāvis____________________________________________Gatis Šakins 


