
LLF Valdes sēdes protokols. 

Rīga, 2012. gada 11. aprīlī Nr. 4 

 

Sēde sākās plkst. 17:30 

Sēdi vada:  Jānis Stērninieks 

Sēdē piedalās: 

Valdes locekļi: Jānis Stērninieks 

 Signe Ielīte 

 Dina Bahs 

 Mārtiņš Āboliņš 

 

Protokolē: Signe Ielīte 

Citi: Pauls Dzintars Kalniņš 

 Aigars Grinbergs 

Darba kārtība:  

1) Dzintara Paula Kalniņa prezentācija par vīriešu lakrosa izlases treneri.  

2) Interkrosa programmas 2012.gadam izskatīšana un apstiprināšana. Pasaules spēles, 

pludmales spēles.  

3) Neatbilstību novēršana LLF vadības rokasgrāmatā.  

4) Māra Meldera iesnieguma izskatīšana no interkrosa līgas 2011.  

5) Precizēts LLF 2012. budžets, pasākumu finansējums.  

6) Juridiskās adreses maiņa.  

7) Latvijas Čempionāta nolikuma apstiprināšana  

8) Juridiskās adreses maiņa uz OC  

9) Dažādi 

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. Dzintara Paula Kalniņa prezentācija par vīriešu lakrosa izlases treneri.  

Dzintars Pauls Kalniņš sāk savu prezentāciju ar savu attīstību lakrosā, tad pārejot pie resursiem, 

kas ir kontakti pasaules lakrosa sabiedrībā. Tiek izklāstīts, ka ASV treneriem ir vairākas 

kategorijas, kā arī to cik cieši kontakti Dzintaram Paulam Kalniņam ir ar pāris ASV treneriem. 

Tiek piedāvāts - Latvijas izlases spēles stils ar 9 svarīgiem spēles aspektiem. Dzintars Pauls 

Kalniņš atzīst, ka līdz šim izlases spēlētāji ir apguvuši tikai pirmos divus punktus, bet jāattīsta visi. 

Tiek piedāvāts – REDZĒJUS – kurā iekļauti posmi par 2012.gada pavasari un rudeni, 2012/2013 

ziema, 2013 pavasaris un vasara, 2013/2014 ziema, 2014 pavasaris un vasara, 2014/2015 ziema, 

2015 pavasaris un vasara, 2015/2016 ziema, 2016 pavasaris.  

 

Dins Bahs jautā vai būtu iespējams sarīkot starptautisku turnīru (klubu ietvaros)? 

Dzintars Pauls Kalniņš atbild, ka tas nav iespējams katru gadu, bet katru otru gadu varētu mēģināt, 

bet tās protams ir atsevišķas izmaksas.  

 

Dins Bahs jautā vai būtu iespējams, ka Dzintars Pauls Kalniņš varētu novadīt seminārus klubu 

treneriem? 
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Dzintars Pauls Kalniņš ierosina klubu trenerim piedalīties kopējos izlases treniņos. 

 

Jānis Stērninieks jautā par līguma nosacījumiem? 

 Dzintars Pauls Kalniņš uzskata ka valde ir atbildīga par visas programmas finansējumu.  

 Ja Dzintars Pauls Kalniņš savāc un iegūst finansējumu vīriešu lakrosa izlasei, tad 50% no 

finansējuma paliek Dzintara Paula Kalniņa izdevumiem braucieniem uz pasākumiem. 

 Uz vīriešu izlases formām paliek trīs zvaigznes. 

 Nepieciešams fiziskās sagatavotības treneris. 

 Lielākais balss pārsvars izvēloties izlases spēlētājus jābūt Dzintaram Paulam Kalniņam. 

 

Tiek diskutēts par Dzintara Paula Kalniņa piedāvājumu.  

Tiek lemts, ka līgums ar Dzintaru Paulu Kalniņu ir jāsagatavo 2 nedēļu laikā. 

 

Tiek nolemts, ka tiek pārtraukta valdes sēde un tā tiks turpināta 2012.gada 12.aprīlī plkst. 10:00 

Valdes sēde beidzas plkst. 19:40.  

 

 

Valdes sēdes vadītājs  Jānis Stērninieks 

Valdes locekle, protokoliste  Signe Ielīte 

Valdes loceklis _________________________________________________Mārtiņš Āboliņš 

Valdes loceklis _________________________________________________Dins Bahs 


