
LLF Valdes sēdes protokols. 

Rīga, 2012. gada 12. aprīlī Nr. 5 

 

Sēde sākās plkst. 10:00 

Sēdi vada:  Jānis Stērninieks 

Sēdē piedalās: 

Valdes locekļi: Jānis Stērninieks 

 Signe Ielīte 

 Dina Bahs 

 Mārtiņš Āboliņš 

 

Protokolē: Signe Ielīte 

 

Darba kārtība:  

1) Latvijas Čempionāta nolikuma apstiprināšana. 

2) Latvijas Vīriešu Čempionāta preses relīze. 

3) Latvijas Vīriešu Čempionātā mūzikas atskaņošana, plakati. 

4) Precizēts LLF 2012. budžets, pasākumu finansējums. (Berlin Open)  

5) LKSSA  iesnieguma izskatīšana 

6) 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. Latvijas Čempionāta nolikuma apstiprināšana. 

J.Stērninieks jautā par nolikuma divīziju būtību un spēļu grafiku divos apļos. Tiek diskutēts par 

nolikuma 11.1.punktu par tā būtību. Mārtiņš Āboliņš izklāsta savu viedokli šajā jautājumā. Dins 

Bahs izsaka viedokli pieņemt šo nolikumu ar iespēju grozīt diskutablos jautājumus.  

 

J.Stērninieks jautā vai 2 divizījas komandas tiek apbalvotas? 

Dins Bahs uzskata, ka noteikti tas būtu jādara.  

 

Nolikums tiek apstiprināts, bet 11.1.punkts tiek atstāts ar iespējām grozīt. Kā arī tiek lemts, ka 

jāapbalvo otrās divīzijas spēlētāji ar kausiem un medaļām. Kā arī, ka otrās divīzijas pirmās vietas 

komanda var cīnīties par pirmo vietu čempionātā.  

 

2. Latvijas Vīriešu Čempionāta preses relīze 

Jānis Stērninieks ziņo, ka preses relīzi sagatavošot un izsūtīs mēdijiem. Tiek akceptēts šis 

priekšlikums.  

 

3. Latvijas Vīriešu Čempionātā mūzikas atskaņošana, plakāti. 

Dins Bahs jautā, vai sagatavotais plakāta fons ir „mūsu” gatavots vai aizgūts no interneta 

resursiem. Dins Bahs ziņo, ka atskaņojot mūziku publiskos pasākumos ir jāpērk licence. Tiek 

nolemts, ka sagatavotā afiša šobrīd netiek publicētā LLF mājas lapā.  

 

4. Precizēts LLF 2012. budžets, pasākumu finansējums. (Berlin Open)  
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Tiek apspriests IZM piešķirtais budžets un tā sadalījuma iespējas. Tiek apspriesta sadalījuma 

proporcija starp Sieviešu izlases dalību Eiropas čempionātā un starptautisko turnīru Berlin Open.  

 

Tiek lemts, ka 2500LVL tiks piešķirti Berlin Open turnīram un pārējā summa paliek sieviešu 

lakrosa izlases dalībai Eiropas čempionātā.  

 

5. LKSSA  iesnieguma izskatīšana 

Jānis Stērninieks pauž uzskatu, ka LLF būtu jāiestājas šajā organizācijā. Klātesošie valdes locekļi 

piekrīt par LLF dalību šajā organizācijā.  

 

Dažādi: 

J.Stērninieks ierosina, ka katram valdes loceklim būtu jāuzraksta eseju (pārskatu) par to, kā katrs 

valdes loceklis uzskata, kādai būtu jābūt valdes darbībai un sava attieksme šajā darbā. Jānis 

Stērninieks dod vārdu klātesošajiem izteikt viedokli šajā jautājumā. 

 

Klātesošie atzīst, ka nav pieļaujama valdes locekļu regulāra neierašanās uz valdes sēdēm.  

Tiek nolemts, ka šādu aprakstu sagatavos valdes locekļi nedēļas laikā, bet galvenos pieturas 

punktus sagatavos Jānis Stērninieks un izsūtīts valdes locekļiem.  

 

Jānis Stērninieks ierosina mainīt LLF juridisko adresi uz Olimpisko centru, tiek atbalstīta šī 

iniciatīva.  

 

Valdes sēde beidzas plkst. 11:40.  

 

 

Valdes sēdes vadītājs  Jānis Stērninieks 

Valdes locekle, protokoliste  Signe Ielīte 

Valdes loceklis _________________________________________________Mārtiņš Āboliņš 

Valdes loceklis _________________________________________________Dins Bahs 


