
LLF Valdes sēdes protokols. 

Rīga, 2012. gada 01. jūnijā Nr. 6 

 

Sēde sākās plkst. 17:00 

Sēdi vada:  Jānis Stērninieks 

Sēdē piedalās: 

Valdes locekļi: Jānis Stērninieks 

 Signe Ielīte 

 Dina Bahs 

 Mārtiņš Āboliņš 

 

Protokolē: Signe Ielīte 

 

Darba kārtība:  

1) Sadarbības līguma ar Paulu Dzintaru Kalniņu izskatīšanu. 

 

Valdes sēdes dalībnieki konstatē kvoruma esamību – sēdē piedalās 4 no 7 valdes locekļiem. Sēdi 

vada Jānis Stērninieks, protokolē Signe Ielīte. Tiek apstiprināta piedāvātā sēdes darba kārtība. 

 

1. Sadarbības līguma ar Paulu Dzintaru Kalniņu izskatīšanu. 

Jānis Stērninieks komentē Paula Dzintara Kalniņa iesniegto sadarbības līguma projektu. 

Stratēģiskais vēstījums šajā līgumā minēts - sadarbība uz četriem gadiem. J.Stērninieks nepiekrīt 

punktam par šķīrējtiesas, kā  minēšanu sadarbības līgumā. 

Dina Baha komentārs par šī līguma sagatavi – 4.punktā minētie punkti par saistībām un 

līgumsodiem LLF nav izpildāmi. Nav saprotams punkts par konfidencionalitāti, kas ar to ir 

domāts, jo LLF nekas nav slēpjams. Sadarbības līgumā punkts par tiesībām un pienākumiem ir 

sagatavots neadekvāts, jo LLF no visiem punktiem ir tikai pienākumi un tiesības ir tikai divas. 

Mārtiņa Āboliņa komentārs par šī līguma sagatavi – neadekvāts ir punkts par to, ka LLF 

būtu jānodrošina viss inventārs un ekipējums, būtu konkrēti jāatrunā, kas tieši tiek nodrošināts.  

Signe Ielīte tāpat kā klātesošie valdes locekļi nepiekrīt izvirzītajām saistībām, kas attiecās 

uz LLF. Izvirzītie naudas sodi līguma laušanas gadījumā ir tikai par labu trenerim, bet LLF labā, ja 

šo līgumu austu treneris nav minēti. 

 

J.Stērninieks min ka šis līgums nav vērsts uz sadarbību starp treneri un LLF, kā arī klubiem. Šādā 

redakcijā esošu līgumu J.Stērninieks nav gatavs parakstīt un uzņemties atbildību LLF vārdā.  

Valdes locekļi vienojās, ka 2 nedēļu laikā tiks pārstrādāts līgums un papildināti līguma punkti.  
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Dažādi: 

J.Stērninieks min, ka mums ir jāsāk gatavot jau nākamā gada plānu – par čempionāta plāniem, 

reklāmas un mārketinga aktivitātēm. Klubiem būtu jāsāk gatavot ieteikumi par šīm aktivitātēm. 

 

Atkārtota valdes sēde tiks sasaukta 2012.gada 12.jūnijā plkst. 17:00 

 

Valdes sēde beidzas plkst. 18:00.  

 

Valdes sēdes vadītājs  Jānis Stērninieks 

Valdes locekle, protokoliste  Signe Ielīte 

Valdes loceklis _________________________________________________Mārtiņš Āboliņš 

Valdes loceklis _________________________________________________Dins Bahs 


