
Biedri ̄bas „Latvijas Kroketa federācija” 
VALDES SĒDES PROTOKOLS  

Nr. 2016 / 1 
Ogre,                                                                                                    2016.gada .30.maijā 

 
Sēdi vada: prezidents Roberts Stafeckis 
 
Piedalās: 
Valdes locekļi: Gundars Lasmanis, Edgars Strods, Sandra Harlinska 
 
Protokolē: Sandra Harlinska 

Vieta: Jāņa Čakstes prospekts 23, Ogre, Ogres novads, LV-5001 
Sēdi sāk plkst. 19:30    
Sēdi beidz plkst. 21:33 
 
Sēdes darba kārtība: 

1.  Valdes locekļu atbildības jomu sadalījums 
2.  LKF budžeta izlietošanas gaita 
3.  Klubu savstarpējo norēķinu kārtība 
4.  LKF administratīvais darbs 
5.  Kroketa turnīru reglamenti un sporta noteikumi 
6.  Kroketa attīstība un sponsoru piesaiste 
7.  Sabiedriskā labuma organizācijas statusa iegūšana 
8.  Marketinga aktivitātes 
9.  Dažādi jautājumi 

 
Sēdes darba gaita: 

1. Valdes locekļu atbildības sadalījuma 

 Pēc R.Stafecka priekšlikuma tika izdiskutēts par federācijas valdes jomu 
sadalījumu starp valdes locekļiem. 
 
Lēmums (vienbalsīgi “par”):  
Roberts Stafeckis – starptautiskā komunikācija, turnīru administratīvās un 
metodoloģiskās darbības organizācija; 
 
Sandra Harlinska –finanšu un budžeta joma, sadarbība ar LSFP; 

Edgars Strods – komunikācija ar potenciāliem sponsoriem; 

Gundars Lasmanis - jaunu spēlētāju piesaiste, sporta veida popularizēšana 

2. LKF budžeta izlietošanas gaita 



 S.Harlinska: Sakarā novēloto budžeta ieskaitīšanu LKF kontā līdzekļu 
apguve mazliet aizkavējās, bet norit saskaņā ar apstiprinātajiem budžeta 
virzieniem. 

Lēmums (vienbalsīgi “par”):  
  

1) nosūtīt atkārtoti Valdes locekļiem budžeta līdzekļu sadalījumu; 
2) Jūlija beigās vēlreiz izskatīt budžeta izpildi un izlietojumu pa 

pozīcijām 

3. Klubu savstarpējo norēķinu sistēma 

 R.Stafeckis: Diskusija par savstarpējiem norēķiniem starp klubiem, lai 
uzlabotu turnīru organizāciju gan klubu biedriem, gan trešajām personam 

Lēmums (vienbalsīgi “par”):  
  

1) Piedalīšanās turnīrā ir bezmaksas; 
2) Netiek liegts ziedot LKF biedru klubu infrastruktūras attīstībai un 

uzturēšanai. 

4. Federācijas administratīvais darbs 

 R.Stafeckis: Informē par Tiesnešu reģistra izveidošanu. Nepieciešamas arī 
izveidot un uzturēt Klubu reģistru, LKF klubu biedriem sagatavot un 
izsniegt Biedru reģistrācijas apliecības. 
 
S.Harlinska: Izvirza priekšlikumu izveidot Kroketistu Spēlētāju reģistru ar 
datiem, kas ir publiski (Vārds, Uzvārds, Dzimšanas gads), lai būtu bāze 
LKF statistikas atskaitēm un budžeta plānošanai 
 
Lēmums (vienbalsīgi “par”):  
  

1) S.Harlinskai sagatavot sagatavi iesniedzamajai informācijai par 
LKF biedru kluba dalībniekiem ( līdz 15.jūnijam) ; 

2) R.Stafeckim sagatavot Klubu reģistrācijas apliecības sagatavi (līdz 
15.jūnijam) 

5. LKF turnīru reglamenti, sporta noteikumi 

 R.Stafeckis iepazīstina ar Sporta noteikumu un Turnīru metodiskā 
reglamenta izstrādes gaitu un apspriešanas rezultātiem: 
5.1. A-līmeņa turnīri, B-līmeņa turnīri, standarta turnīra reglaments  
5.2. Sporta noteikumi – izstrādē  
 
Lēmums (vienbalsīgi “par”):  
 



1) Apstiprināt A-līmeņa turnīru, B-līmeņa turnīru un standarta turnīra 
reglamentus; 

2) Turpināt izstrādāt Sporta noteikumus (atb. R.Stafeckis , nākamā 
apspriešana Jūlija beigās) 

6. Kroketa attīstība 

 Diskusija par kroketa attīstības potenciālajiem virzieniem: 
6.1. Attīstības iespējas sadarbībā ar Garkalnes novadu 
6.2. Salienas virziens – zeme ir, bet vajag investoru 
6.3. Pārdaugavas mežaparks 
6.4. Ozo klubā notiek sarunas kroketa laukumu izveidošanu 
6.5. Kroketa prezentācija Ventpilī  
6.6. Privātie laukumi Ropažu novadā 
 
Par sponsoriem – veidot kontaktus ar ražotājiem, kuri varētu piedāvāt savu 
produkciju reklāmas nolukos kā turnīru balvu fondu, noorganizēt 
pasākumus ar potenciālo sponsor iesaisti aktivitātēs 
 
Lēmums (vienbalsīgi “par”):  
1) turpināt iesākto darbību 

7. Sabiedriskā labuma organizācijas statuss 

 R.Stafeckis: Diskusija par Sabiedriskā labuma organizācijas statusa 
nepieciešamību. 
 
Lēmums (vienbalsīgi “par”):  
1) gatavot dokumentus iesniegšanai Finanšu ministrijā, lai iegūtu 
Sabiedriskā labuma organizācijas status ( atb. G.Lasmanis, S.Harlinska) 

8. Marketinga aktivitātes 

 Diskusija par marketinga aktivitātēm un piešķirtā budžeta izlietošanu. 
 
Lēmums (vienbalsīgi “par”):  

1) Veidot Brošūru ar bildēm un informāciju par kroketu 
(atb.R.Stafeckis) 

2) Veidot “flyer” pastkartes formā , kurā norādīti kontakti un info par 
visiem klubiem (atb.R.Stafeckis) 

 

9. Dažādi 

 9.1. Saņemtas kā dāvana 10 gab. kroketa āmuru galvas. Sadalīt sekojoši : 
K/K Bieriņi – 1 gab., OKK – 2 gab, SIG-LIG – 3 gab., BOULE – 4 gab; 
 



9.2. Noteikt kārtību kā Latvijas kroketa izlases dalībnieki piedalās 
starptautiskos turnīros – izskatīt nākošā Valdes sēdē 
 
9.3. Noteikt kārtību kā tiek segtas dalības izmaksas izlases dalībniekiem 
 
9.4. WEB lapas testēšana līdz 4.jūnijam 
 
9.5. Nākamā valdes sēde – Jūlija beigās 
 
 

 

          
LKF prezidents: ______________________ / Roberts Stafeckis /  

Protokolēja: ______________________ / Sandra Harlinska / 


