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       Biedrība „Latvijas Florbola savienība” 
         Reģ. Nr. 40008025888 

         Dzirnavu ielā 16, Rīga, LV – 1010 
   Tālr.: +371 67473013 
Fakss: +371 67473014 

e-pasts: info@floorball.lv 
www.floorball.lv 

LATVIJAS FLORBOLA SAVIENĪBAS 
BIEDRU KOPSAPULCES PROTOKOLS 

Nr. 1/13 

2013.gada 31.maijā 

Sapulce sasaukta: 2013.gada 14.maijā. 
Sapulce atklāta: 2013.gada 31.maijā pulksten 14:00 Olimpiskajā Sporta centrā, Grostonas ielā 6b, 
Rīgā. 
Sapulci vada: Latvijas Florbola savienības (turpmāk tekstā – LFS) prezidents Ilvis Pētersons. 
Sapulcē piedalās: 16 (sešpadsmit) LFS biedri: 

No 30 biedriem piedalās 16 biedru pārstāvji, līdz ar to biedru kopsapulce ir lemttiesīga. 

Sēdi protokolē: Sabīne Kazaine. 

N. 
p.k. LFS biedra (juridiskās personas) oficiālais nosaukums Reģistrācijas Nr.

1. Biedrība „Latvijas Jaunatnes progresa savienība” 40008017594

2. Biedrība „Sporta Klubs „Lekrings” 40008170859

3. Nodibinājums „Valmieras sporta klubs” 40008128531

4. Biedrība „RTU sports” 40008023444

5. Biedrība „Florbola Klubs „Kurši” 40008030408

6. Biedrība „Sporta klubs "Ķekavas Bulldogs" 40008108323

7. Biedrība „Florbola klubs „Ķekava” 40008118957

8. Biedrība „Sporta klubs „Lielvārde” 40008080860

9. Lielvārdes novada sporta centrs 90001880334

10. Biedrība „Florbola klubs „Rīgas Lauvas” 40008070383

11. Cēsu pilsētas sporta skola 90001609336

12. Stopiņu novada Dome 90000067986

13. Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda” 90000043403

14. Biedrība „Florbola klubs „Melnie” 40008064175

15. Biedrība „Lino.LV" 40008150585

16. Valmieras Bērnu sporta skola 90000043403
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Darba kārtībā: 

1. Kopsapulces atklāšana. 
2. Kopsapulces vadītāja apstiprināšana. 
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. 
4. Protokolētāja apstiprināšana. 
5. Darba kārtības apstiprināšana. 
6. Kopsapulces darba reglamenta apstiprināšana. 
7. Kopsapulces viesu uzrunas. 
8. LFS Prezidenta ziņojums. 
9. LFS Revidenta ziņojums par 2012.gada pārskatu.  
10. LFS komiteju vadītāju ziņojumi. 
11. 2013./2014.gada sezonai plānotā budžeta apstiprināšana. 
12. Debates par Prezidenta, Revidenta un LFS komiteju vadītāju ziņojumiem. 
13. 2013./2014.gada sezonas darbības plāna apstiprināšana. 
14. Kopsapulces slēgšana.  

1. Kopsapulces atklāšana. 
LFS prezidents Ilvis Pētersons atklāj LFS biedru kārtējo kopsapulci. 
Ilvis Pētersons dod vārdu Andrim Dzenim. 
Andris Dzenis informē biedru kopsapulces dalībniekus par 30.maijā notikušajām vēlēšanām Biedrībā 
“Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP): “Par LSFP prezidentu ir ievēlēts Einārs Fogelis. Izmaiņas 
tika veiktas arī LSFP valdē, kurā pēc vēlēšanām lielākā daļa ir jaunievēlēti locekļi. Šajā valdē ir 
pārstāvēta arī Latvijas Florbola savienība – Ilvja Pētersona personā.” 

2. Kopsapulces vadītāja apstiprināšana. 
Ilvja Pētersona kandidatūra tiek izvirzīta balsojumam. 
Balsojums: Par – 16, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Ilvi Pētersonu par LFS biedru kopsapulces vadītāju. 

3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. 
Ilvis Pētersons izvirza Ginta Siliņa un Jurija Fedulova kandidatūras balsojumam. 
Balsojums: Par – 16, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Gintu Siliņu un Juriju Fedulovu par LFS biedru kopsapulces balsu skaitīšanas 
komisijas locekļiem. 

4. Protokolētāja apstiprināšana. 
Ilvis Pētersons izvirza Sabīnes Kazaines kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 16, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Sabīni Kazaini par LFS biedru kopsapulces protokolētāju. 
5. Darba kārtības apstiprināšana. 
Ilvis Pētersons izvirza darba kārtības projektu balsojumam. 
Balsojums: Par – 16, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Apstiprināt LFS biedru kopsapulces darba kārtību. 

6. Kopsapulces darba reglamenta apstiprināšana. 
Ilvis Pētersons piedāvā darba reglamenta projektu – prezidenta ziņojumam – 10 minūtes, komiteju 
ziņojumiem –  līdz 5 minūtēm, uzstāšanās debatēs – pirmo reizi – līdz 5 minūtēm, otro reizi – līdz 2 
minūtēm. 
Ilvis Pētersons izvirza darba reglamenta projektu balsojumam. 
Balsojums: Par – 16, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Apstiprināt darba reglamentu. 

7. Kopsapulces viesu uzrunas. 
Ilvis Pētersons informē kopsapulces biedrus, ka uzaicinātie viesi nav ieradušies.  

8. LFS Prezidenta ziņojums. 
Ilvis Pētersons: “Labdien, Latvijas Florbola savienības biedru 2013.gada kopsapulces dalībnieki! 
Vēl vienu aktīvu, darbīgu un sportiskiem notikumiem bagātu florbola sezonu esam aizvadījuši. 
Vēl tikai – lielais sezonas labāko spēlētāju apbalvošanas pasākums, kurš arī šovasar ir plānots kādā 
īpašā vietā. Bet, tieši kur tas notiks, pasākuma dalībnieki uzzinās tikai, saņemot ielūgumus. 
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Jūs, visticamāk, gaidāt, ka mana uzruna šodien būs kā Latvijas Florbola savienības valdes jaunā sastāva 
gada laikā paveikto ļoti daudzo darbu pilns uzskaitījums un objektīvi pozitīvs pašnovērtējums. Bet, tā 
kā visu paveikto uzskaitīt nav iespējams, ieskicēšu tikai tos jaunos darbus, kurus iepriekšējos gados 
neesam varējuši vai neesam iedrošinājušies īstenot. 
Lai arī tas nav tiešs Latvijas Florbola savienības nopelns, tomēr mēs visi varam lepoties ar to, ka mums 
ir savs „Latvijas lepnums”! Viņa vārds ir Jānis Dainis. 
Pasaules 2013.gada čempionāta florbolā sievietēm kvalifikācijas turnīrs Valmierā, Vidzemes 
Olimpiskajā centrā, kurā mūsu izlase izcīnīja tiesības piedalīties Pasaules čempionāta finālturnīrā 
2014.gada decembrī Čehijas Republikā, iepriecināja ar visu turnīra spēļu interneta televīzijas tiešraidēm 
Starptautiskās Florbola Federācijas „YouTube” kanālā, kā arī ar īpašu līdzjutēju grupu, „bruņotu” ar 
fanu atribūtiku. 
Latvijas 20.čempionāta finālspēļu dienās Valmierā, Vidzemes Olimpiskā centra laukumā un ap laukumu 
netradicionāli daudz bija košas pavasarīgi zaļās krāsas, kura spilgti pastiprināja mūsu visu attieksmi 
pret dopingu sportā. Mēs visi teicām: „NĒ! Dopingam!” 
Latvijas florbola sabiedrībā arvien pārliecinošāk skan viedokļi, ka Latvijas čempionātu finālspēļu 
rīkošanai jau pavisam drīz būs nepieciešamas lielākas spēļu zāles, ar lielāku vietu skaitu skatītājiem. 
Mūsu paveikto darbu izvērtēšanu es labprāt atstāšu kopsapulces delegātu ziņā, bet pats šodien vairāk 
runāšu par mūsu visu prasmēm un spējām, par uzticēšanos mums, par mūsu svētkiem, par mūsu 
mērķiem un par mūsu sapņiem. 
Par to, ka mēs protam un spējam, ja vien koncentrējamies uz mērķi, liecina ne tikai mūsu vīriešu izlases 
vēsturiskā uzvara pār Čehijas Republikas izlasi Pasaules čempionātā Šveicē aizvadītā gada decembrī, 
bet arī četru Latvijas izlases spēļu tiešraides Latvijas Televīzijā no Šveices ar aptuveni 30 000 skatītāju 
katrai un Latvijas vīriešu izlases nominēšana Latvijas „Gada balvai” sportā. Ikviens spilgts sasniegums 
liek domāt par atkal jauniem sasniegumiem, bet to pamatā ir ne tikai mūsu sportistu un treneru 
pašaizliedzīgais un mērķtiecīgais darbs. Būtiska nozīme ir pietiekama papildu finansējuma 
piesaistīšanai visu izlašu treniņnometņu un pārbaudes spēļu un turnīru sarīkošanas nodrošināšanai. 
Par to, ka mēs esam pieredzējuši sporta pasākumu rīkotāji un ka mums uzticas, liecina Starptautiskās 
Florbola Federācijas (IFF) Centrālās Valdes sēdē Bernē (Šveicē) 2013.gada 10.martā pieņemtais 
lēmums apstiprināt Latvijas Florbola savienību par Pasaules 11.čempionāta florbolā vīriešiem 
2016.gada decembrī rīkotāju. 
Latvijas Florbola savienība par šīm tiesībām sacentās ar Čehijas Republikas Florbola savienību. 
Pasaules čempionāti florbolā vīriešiem līdz šim ir rīkoti tikai piecās valstīs: Zviedrijā, Čehijas 
Republikā, Norvēģijā, Somijā un Šveicē.  
Latvijā tik augsta līmeņa florbola pasākums notiks pirmo reizi. Starptautiskās Florbola Federācijas 
lēmums par pasaules čempionāta rīkošanu Latvijā uzskatāms par ļoti augstu novērtējumu mūsu lielajai 
pieredzei, jau vairākkārt rīkojot dažāda līmeņa starptautiskas sacensības florbolā, ieskaitot Pasaules 
čempionātu florbolā sievietēm 2001.gadā Rīgā,  Pasaules čempionātu junioriem U19 (vīriešiem) 
2005.gadā Cēsīs un Kocēnos, Eiropas klubu  komandu turnīra “EuroFoorball Cup” finālposmu 
2010.gadā Valmierā un Kocēnos, kā arī Pasaules 2013.gada čempionāta florbolā sievietēm 
kvalifikācijas turnīru 2013.gada sākumā Valmierā.  
Liela nozīme pozitīva lēmuma pieņemšanā neapšaubāmi bija gan mūsu nacionālo izlašu veiksmīgajiem 
startiem iepriekšējos pasaules čempionātos, gan Nacionālās Sporta padomes lēmumam atbalstīt 
pasaules čempionāta rīkošanu Latvijā, gan mūsu spējai vienoties ar citu sporta spēļu veidu pārstāvjiem, 
Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijā pieņemot lēmumu tieši 2016.gadā īpaši atbalstīt Latvijas 
Florbola savienību. 
Pasaules čempionātam Latvijā vēl lielāku nozīmi piešķirs tas, ka Pasaules čempionāta laikā Latviju 
apmeklēs vairāk nekā 60 valstu florbola asociāciju vadītāji, kuri piedalīsies IFF Ģenerālās Asamblejas 
sesijā. Paredzams, ka saistībā ar florbola pakāpenisku iekļaušanos olimpiskajā kustībā šis čempionāts 
būs arī Starptautiskās Olimpiskās Komitejas pastiprinātas uzmanības lokā. 
Latvijas Florbola savienībai šis ir ne tikai liels gods, bet tajā pašā laikā – arī milzīga atbildība. 
Gatavošanās pasaules čempionātam un darbs tieši čempionāta dienās būs papildu slodze ne tikai valdei 
un biroja darbiniekiem, bet arī visai Latvijas florbola sabiedrībai. Galvenās rūpes būs gan nodrošināt 
sporta bāzes un nepieciešamos finanšu resursus, gan arī sagatavot vispiemērotākos no brīvprātīgajiem 
darbiniekiem, kuri guvuši pieredzi jau iepriekš rīkotajos un arī tuvākajā laikā plānotajos IFF pasākumos 
Latvijā. 
Lai mēs iegūtu vēl lielāku pasākumu rīkošanas pieredzi, no nākamā gada 28.janvāra līdz 1.februārim 
Valmierā, Vidzemes Olimpiskajā centrā rīkosim Pasaules 2014.gada čempionāta florbolā vīriešiem 
kvalifikācijas turnīru. Šajā turnīrā Latvijas izlase sacentīsies ar Norvēģijas, Ungārijas, Itālijas un 
Lihtenšteinas izlasēm par divām ceļazīmēm uz Pasaules čempionāta finālturnīru Zviedrijas pilsētā 
Gēteborgā. 



!4

Te vietā būs atgādinājums mums visiem, ka tikai pirms dažām dienām Starptautiskā Florbola Federācija 
tika uzņemta par Starptautiskās Pasaules Spēļu Asociācijas biedru. Ņemot vērā, ka 2017.gadā Pasaules 
Spēles notiks Vroclavā (Polijā), ir visai iespējams, ka mūsu sieviešu un vīriešu izlasēm būs par vienām 
nozīmīgām sacensībām vairāk. 
Par to, ka mēs protam sarīkot svētkus arī pašmāju spēlētājiem un līdzjutējiem, liecina tā sportiskā 
atmosfēra, kura valdīja Vidzemes Olimpiskajā centrā Latvijas 20.čempionāta finālspēļu sieviešu un 
vīriešu komandām laikā, un tie daudzie līdzjutēji, kuri pirms spēlēm vienojās Latvijas valsts himnas 
dziedāšanā, bet spēļu laikā daudzbalsīgi atbalstīja vienu vai otru komandu.  
Kopš aprīļa sākuma mums tagad ir arī divi lielie Ceļojošie kausi, kuros iegravēti visu Latvijas 
čempionvienību florbolā nosaukumi. Jaunā kausa ideja, krāsa un forma ir dziļi simboliska – vizuāli 
kauss atgādina olimpisko lāpu. Katra sportista mērķis ir uzvarēt jebkura līmeņa sacensībās, tāpēc kauss 
ir zelta krāsā. Katra sportista augstākais sapnis ir piedalīties olimpiskajās spēlēs. Tāds sapnis ir bijis 
visām tām komandām, kuru nosaukumi jau iegravēti kausā. Tāds sapnis lai ir kā virzītājspēks arī tām 
komandām, kuru nosaukumi papildinās uz šiem kausiem iegravēto čempionvienību sarakstu!  
Lai šie Ceļojošie kausi olimpiskās lāpas formā mūs virza pretī olimpiskā sapņa īstenošanai! 
Par to, kā mēs savu sporta veidu “iznesam” Latvijas pilsētu ielās un laukumos, liecina negaidīti lielā 
dalībnieku atsaucība gan “GhettoFloorball” pirmajos trīs posmos Grīziņkalnā, gan jau notikušajos 
turnīros Jēkabpilī un Dobelē. 
Bet “GhettoFloorball” šovasar plāno turnīrus arī Talsos, Ventspilī, Jūrmalā, Ķekavā, Salaspilī, 
Daugavpilī, Alūksnē, Valmierā un Saulkrastos. 
Sacensību “GhettoFloorball” finālturnīra uzvarētājai komandai paredzēta balva no Latvijas Florbola 
savienības: brauciens komandas četriem spēlētājiem kā skatītājiem uz “Čempionu kausa” izcīņas 
turnīru Somijā 2013.gada oktobrī, kurā piedalīsies arī Latvijas florbola kluba „Lielvārde” komanda.  
To, cik atraktīvi mūsu klubi sevi ir parādījuši aizvadītajā sezonā, varējām redzēt gan Ķekavā, kur 
sieviešu florbola komandai ir pašai savs kalendārs, gan Lielvārdē, kur „dzīvo” mūsu „Lielā Varde”. Es 
ceru, ka jau nākamajā sezonā Sieviešu Virslīgā piedalīsies vismaz par vienu komandu vairāk nekā 
šosezon un jau tuvākajos gados komandu skaits pakāpeniski palielināsies. 
To, kādas mēs saskatām problēmas un kādus mēs redzam to risinājumus, esam ieskicējuši kopsapulces 
dalībniekiem izsniegtajās un klubiem/dalīborganizācijām izsūtītajās Aptaujas anketās, kuras lūdzam 
aizpildīt un noteiktajā laikā nosūtīt uz Latvijas Florbola savienības biroju, lai, izstrādājot darbības 
programmu nākamajai sezonai, valde varētu ņemt vērā visu Latvijas florbola klubu viedokļus un 
ieteikumus.  
Paldies! jums visiem par sapratni un atbalstu visas sezonas garumā un Paldies! par jūsu uzmanību arī 
šīs kopsapulces laikā! Lai mums visiem nākamajā sezonā daudz mazāk problēmu, bet daudz vairāk 
derīgu darbu!” 

Tā kā 2013.gads aizrit Pasaules čempionāta florbolā sievietēm zīmē Ilvis Pētersons pasniedz LFS 
balvas – pateicības treneriem par aktīvu darbu sieviešu florbola attīstībā: Jānim Kvederam, Artim 
Zālmanim, Jurijam Fedulovam, Ainaram Juškēvičam, Artim Drēziņam, Aivim Tālbergam, Ģirtam 
Bunkum, Valdim Puidam, Intam Vancānam, Jānim Dainim, Initai Voitiņai, Andim Blindam.  
Īpaši apbalvojumi – FK “Lielvārde” – par atraktīvām idejām mājas spēļu organizēšanā; un FK 
“Ķekava” – par atraktīvām idejām florbola popularizēšanā.   

9. LFS Revidenta ziņojums par 2012.gada pārskatu.  
Skatīt pielikumā 
Ilvis Pētersons izvirza LFS Revidenta ziņojumu balsojumam pieņešanai zināšanai. 
Balsojums: Par – 16, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: LFS Revidenta ziņojumu par 2012.gada pārskatu pieņemt zināšanai. 

10. LFS komiteju vadītāju ziņojumi. 
Ņemot vērā, ka Maija Zēmele, Einārs Bedrītis, Ralfs Švāgers un Artis Krauklis nav ieradušies, 
ziņojumus nolasa Andris Dzenis.  
Nacionālo izlašu koordinatores Maijas Zēmeles ziņojums. 
“Par Pasaules čempionātu vīriešiem Bernē un Cīrihē (Šveicē) 2012.gada decembrī. 
Vīriešu izlases treneri jau maijā bija iesūtījuši sagatavošanās posma pasākumu plānu, bet esošais 
finansējums visu līdz Pasaules čempionāta sākumam plānoto īstenot neļāva. Plāns tika mainīts atbilstoši 
esošajai finansējuma plūsmai. Sagatavošanās posms reāli sākās tikai septembrī. Pirms čempionāta 
nebija iespējams noteiktajā laikā nosūtīt visu rīkotājiem nepieciešamo informāciju, jo noteiktie 
pieprasītās informācijas iesniegšanas termiņi nesakrita ar mums paredzamajiem finansējuma 
piešķiršanas datumiem, lai spētu savlaicīgi saplānot nepieciešamo (dzīvošana, aviobiļetes, komandas 
foto, ēdināšana). Čempionāta laikā dažādu iemeslu dēļ organizatoriem bija problēmas ar 
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transportēšanas grafiku ievērošanu, kā arī ar sportistu ēdināšanas nodrošināšanu atbilstoši saskaņotajam 
grafikam. Atbilstoši Pasaules čempionāta sagatavošanās posmam un pašam čempionātam piešķirtajam 
finansējumam izlasei tika nodrošināts viss nepieciešamais, lai Pasaules čempionātu Šveicē aizvadītu 
bez lielām problēmām. Lai vispusīgi un pilnvērtīgi sagatavotos nākamajam pasaules čempionātam 
vīriešiem, gatavošanās tam jāuzsāk jau vistuvākajā laikā. 
Par Pasaules čempionātu junioriem U19 Hamburgā (Vācijā) 2013.gada maijā. Komandas sastāvs: 20 
spēlētāju, četri treneri, divi medicīnas darbinieki, ekipējuma menedžeris, komandas menedžere (8 
oficiālās personas); papildus: viens mediju pārstāvis, divi autobusa vadītāji. Uz Hamburgu devāmies ar 
izlasei piesaistīto privātā uzņēmuma „RaMaRe Tours” autobusu. Autobuss tika izmantots visa 
čempionāta laikā, nodrošinot braucienus uz treniņiem, spēlēm, bet nepieciešamības gadījumā – arī 
papildu braucienus. Hamburgā komanda tika izvietota organizatoru piedāvātajā hostelī. Komanda tika 
apgādāta ar visu nepieciešamo apģērbu un inventāru. Apģērba zīmols – “Nike”. Spēļu formas, ikdienas 
sporta apģērbs, sporta apģērbs treniņiem, džemperi, T-krekli, izejamie krekli, āra jakas, somas. Uz 
spēlēm tika nodrošināts nepieciešamais papildu ekipējums – ūdens pudeles, dvieļi, bumbiņas, treniņu 
krekli, kā arī nepieciešamais daudzums medikamentu. Pēc čempionāta beigām autobusa tehnisku 
problēmu dēļ komanda mājup devās ar prāmi („Stena Line”) no Lībekas (Travemundes) uz Ventspili. 
No Ventspils uz Valmieru komanda brauca ar autobusu, kurš tika pasūtīts jau čempionāta laikā. 
Komandas personāls visa čempionāta laikā pildīja savas funkcijas. Abi treneri no Latvijas (Mārtiņš 
Jarohovičs un Artis Raitums) lielāko daļu laika pavadīja kopā ar komandu, savukārt Somijas treneri (Īro 
Parviainens un Kristians Bjorkstens) ar komandu tikās treniņos, sapulcēs un spēļu laikā. Medicīnas 
darbinieki (Mārtiņš Tēcis un Lilita Lazdiņa) un ekipējuma menedžeris (Oļegs Groševs) savus 
pienākumus veica profesionāli un atbilstoši konkrētām situācijām.  Komanda – saliedēta. Komanda un 
tās personāls ievēroja visus grafikus. Latvijas treneru attieksme pret spēlētājiem draudzīga – brīva. 
Spēlētāji trenerus uztver kā sev līdzvērtīgus un vienlīdzīgus. Nav vērojama izteikta autoritāte. Somijas 
treneri lielāko daļu laika pavadīja atsevišķi no komandas, kas neļāva izveidot ciešāku saikni ar 
spēlētājiem. Somijas treneri nezina visu spēlētāju īstos vārdus, tāpēc vairākiem spēlētājiem tika 
piešķirtas iesaukas. Adaptēšanās trūkums tika novērsts ar joku palīdzību. Motivācijas trūkums 
spēlētājos… Pirms un pēc spēlēm vērojams emociju trūkums par gaidāmajām un aizvadītajām spēlēm 
un to rezultātiem. Čempionāts bija vāji noorganizēts. Bija vērojamas daudzas organizatoriskas 
nepilnības, trūkumi. Informācijas trūkums, spēlētāju maiņas zonas nesakārtotība, pirmsspēles 
ceremonijas neskaidrības; pirmajās dienās – problēmas ar piekļūšanu pie ieejas zālē, norāžu uz hallēm 
trūkums, problēmas ar Latvijas karoga krāsām… Informatīvo materiālu trūkums. Visas nepilnības un 
problēmas tika risinātas un atrisinātas uz vietas, un tās tieši neietekmēja komandas sniegumu un 
rezultātu. Kā vienīgā tiešā problēma bija nesamērīgi šaurās ģērbtuves otrajā spēļu zālē, kur visai 
komandai vienlaikus bija problemātiski atrasties ģērbtuves telpā. Otrajā spēļu zālē, kā arī treniņu zālēs 
netika nodrošinātas ģērbtuvju atslēgas. Spēlētājiem kā vienotai komandai ir jāredz mērķa sasniegšanas 
iespējamība, jārada motivācija. Treneriem jābūt autoritātēm spēlētāju acīs. Treneriem jāspēj spēlētāju 
vidū “izcelt” komandas līderi. Trenerim jābūt trenerim arī ārpus spēlēm un treniņiem. Ir jāuzlabo 
attiecības starp galveno treneri un komandu. Trenerim ir jāzina katrs spēlētājs kā personība, nevis tikai 
kā laukuma spēlētājs.” 

Veterānu komitejas vadītāja Eināra Bedrīša ziņojums. 
“Latvijas čempionātā veterāniem šosezon piedalījās 14 komandas, kas, salīdzinot ar iepriekšējām 
sezonām, ir lielākais pieteikto komandu skaits. Lai nodrošinātu “sabraukumu principu”, bija 
nepieciešams mainīt ierasto izspēles kārtību. Komandas pēc iepriekšējā gada čempionāta rezultātiem 
tika sadalītas apakšgrupās, bet no jauna pieteiktās komandas tika pielozētas katrai no divām grupām. 
Diemžēl viena no pieteiktajām komandām sakarā ar atkārtotu neierašanos uz spēlēm dalību čempionātā 
bija spiesta pārtraukt. Izspēles formula noteica, ka ar savas apakšgrupas komandām katra komanda 
izspēlē divas reizes, savukārt ar pretējās apakšgrupas komandām – vienu reizi. Lai izspēlētu regulārā 
čempionāta spēles, šogad bija nepieciešami septiņi posmi – katrs savā sporta zālē. Izslēgšanas spēļu 
turnīrā piedalījās astoņas komandas. Lai izspēlētu spēles par visām vietām, bija nepieciešamas 12 
spēles, kas tomēr bija par daudz vienas dienas turnīram. Saskaņā ar komandu pārstāvju izvēli spēļu 
posmi tika rīkoti Lielvārdes, Cēsu, Kuldīgas, Valmieras, Rēzeknes, Inčukalna, Irlavas, Ķekavas, 
Spuņciema, Aizkraukles un Kocēnu sporta zālēs. Komanda, kura rīkoja posma spēles, ne vienmēr bija 
nodrošinājusi medicīnas darbinieku, “on-line” protokolu un pieredzējušus sekretariāta darbiniekus. Tā 
kā veterānu komandu dalībnieki piedalās arī citos Latvijas Florbola savienības rīkotajos turnīros, bieži 
“nācās” uzklausīt iebildumus, ka veterānu posms sakrīt ar citu sacensību kalendāru. Šosezon atkārtoti 
tika organizēts kausa izcīņas turnīrs grupā 45+, kurš šogad notika Inčukalnā. Šajā grupā piedalījās jau 
sešas komandas, kas ir pietiekami, lai rīkotu regulāro čempionātu.  Paldies visiem veterāniem par 
aizvadīto sezonu, bet grupā 40+ tiekamies jau augustā Starptautiskā turnīra “Latvian Open 2013” 
laikā!” 
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Disciplinārās komitejas vadītāja Ralfa Švāgera ziņojums. 
“Šo sezonu Disciplinārā komiteja uzsāka vienā sastāvā, bet turpināja citā. Gribu peteikt paldies 
Mārtiņam Jarohovičam un Pēterim Poudžiunam par sadarbību. Lai gan jāatzīmē, ka Pēteris turpina 
palīdzēt komitejas darbā, nebūdams vairs tās loceklis. Disciplinārajai komitejai sezona vēl nav 
noslēgusies, jo dažādu apstākļu dēļ ir izskatīti, bet nav pieņemti lēmumi par vairākiem iesniegumiem. 
Tuvākajā laikā ir plānots pieņemt arī šos lēmumus un par to informēt iesaistītās puses.” 

Jaunatnes komitejas vadītāja Arta Kraukļa ziņojums.  
„Šis pavasaris Latvijas florbolā kopumā iezīmējies pavasarīgi zaļajā krāsā – godīgas cīņas krāsā un no 
dopinga tīra florbola krāsā... 
Latvijas 20.čempionāta florbolā sieviešu un vīriešu komandām finālspēļu laikā Vidzemes Olimpiskajā 
centrā gan spēlētāji, gan tiesneši, gan lieli, gan mazi florbola draugi vienojās vienā pārliecinošā 
„Dopingam – NĒ!” Tas izskanēja kā apliecinājums, kā apņemšanās, kā zvērests rītdienai. 
Bet Latvijas jauniešu florbolam šis pavasaris „pārklājis pāri” arī kāda nepieļaujama bezjēdzīga 
konflikta tumšo ēnu... Kas izraisīja spēlētāju kautiņu starp divām U16 zēnu komandām pēcspēles 
atsveicināšanās laikā? Kāds bija tā iegansts? Neiecietība, nesportiska cīņa, necieņa pret savu sporta 
veidu, necieņa pret savu pretinieku, necieņa pret saviem komandas biedriem, visatļautība, kāda 
spēlētāja pārāk straujais raksturs?  
Lai arī kāds bija šīs gauži nesportiskās attiecību skaidrošanas iegansts, pilnīgi skaidrs ir tikai tas, ka, 
iesaistot bērnus un jauniešus florbolā un viņus iekļaujot florbola komandās, mēs, pieaugušie, ne tikai 
uzņemamies atbildību par viņu sportisko sasniegumu uzlabošanu, bet – arī par viņu veselības stāvokli 
un morālo stāju. Sporta spēļu komanda jaunietim bieži vien ir viņa „otrās mājas”, bet komandas treneris 
viņam kļūst par autoritāti, kura padomos jāieklausās un kuram jācenšas līdzināties. Vecāki jūtas droši, 
uzticot savus nepilngadīgos bērnus izglītotiem un pieredzējušiem treneriem, kuri tajā pašā laikā kļūst 
par šo jauno cilvēku audzinātājiem. 
Esmu pārliecināts, ka šis atsevišķais konflikts nekļūs par sākumu līdzīgu notikumu ķēdē. Uzņemsimies 
visi atbildību par to, lai mūsu sporta veidā netiktu „ievazātas” nekādas sportam svešas un nevajadzīgas 
aktivitātes. No neiecietības un vardarbības brīva florbola nodrošināšana ir mūsu, pieaugušo, rokās: gan 
klubu vadītāju, gan komandu treneru, gan spēles tiesnešu, gan, protams, arī Latvijas Florbola savienības 
Jaunatnes komitejas amatpersonu rokās. 
Lai turpmākie pavasari Latvijas bērnu un jauniešu florbolā iezīmējas priecīgajās godīgas cīņas un 
sportisku uzvaru krāsās!” 

Sacensību komitejas vadītāja Pētera Poudžiuna ziņojums. 
Pēteris Poudžiunas informē, ka Latvijas florbola čempionāts ir noslēdzies, 30.maijā tika aizvadīta 
čempionāta pēdējā spēle. Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, jauniešu skaita pieaugums un spēļu skaits ir 
palielinājies par 10%. Spēles apkalpoja 39 tiesneši, bet daļa no tiem ir arī spēlētāji. Tas traucē 
koncentrēties uz tiesnešu darbu.  
Jāpievērš pastiprināta uzmanība jauniešu komandām – 1. divīzijām un 2. divīzijām.  
Pēteris Poudžiunas uzskata, ka nav nepieciešams šīs divīzijas likt kopā, jo 2.divīzijas komandas ātri 
“izkrīt” no čempionāta. Produktīvāk būtu, ja 2.divīzijas komandām pagarinātu sezonu līdz maijam. 
Skolēnu brīvdienas (rudenī, pavasarī), kurās tika plānoti dažādi turnīri jauniešiem, diemžēl tika 
izmantotas, lai izspēlētu neizspēlētās spēles. 
Problēmas, ar kurām bija jāsaskaras šajā LČ, – tika mainīti izlašu kalendāri, līdz ar to bija nepieciešams 
mainīt LČ kalendāru. Kalendārs nebija pastāvīgs.  
Pēcspēles incidenti – “Inčukalns/Coyote” un “Ķekavas Bulldogs” ZU16 spēlētāju konflikts; Pārgaujā – 
tiesnešu un līdzjutēju konflikts. 
Pēteris Poudžiunas informē, ka no aizvadītā LČ finansiālu problēmu dēļ tika izslēgta 2.līgas vīriešu 
komanda “Rīgas Bigfoots”, kā arī Florbola kluba “Jūrmala” jauniešu komandas.  
Komandu pārstāvjiem lūgums: līdz jūlija mēnesim apstiprināt komandu dalību 21.LČ, lai var sākt 
gatavot kalendāru nākamajai sezonai, ņemot vērā izlases kalendāru. 
Vai šī aizvadītā sezona ir izdevusies, tas jālemj klubu/komandu pārstāvjiem, spēlētājiem. 
Pēteris Poudžiunas novēl komandu pārstāvjiem atpūsties, lai gaidāmajā sezonā var strādāt ar pilnu 
atdevi. 

Finanšu un mārketinga komitejas vadītāja Ilvja Pētersona ziņojums.  
Ilvis Pētersons informē par iepriekšējā gada budžetu – pamatā netika izpildīta viena pozīcija – 
“rezerves fonds”, kurā paredzēti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kas bija saistīta ar plānotā valsts 
budžeta finansējuma nepilnīgu saņemšanu. Katras sezonas beigās līdzekļu nav, lai nodrošinātu 
produktīvu darbu vasaras mēnešos. Klubi/dalīborganizācijas kavē maksājumus, līdz ar to veidojas šīs 
problēmas. Nākamajā sezonā paredzēts vēl uzmanīgāk sekot līdzi klubu/dalīborganizāciju finansiālo 
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saistību pildīšanai un nepieciešamības gadījumā apturēt dalību čempionātā. Katru gadu, izrādot labo 
gribu pret kādu un piekrītot maksājumu atlikšanai, rezultātā tomēr paliek nesamaksāti 3000 līdz 4000 
latu. Plānots šī gada laikā šo fondu izveidot 15% apmērā no budžeta.  
Aizvadītās sezonas budžeta ieņēmumu daļu galvenokārt tika papildināta ar ziedojumiem un sponsoru 
naudu. 
Galvenās aktivitātes ir piedalīties pasākumos, kuri attīsta florbolu. LFS iesaistīšanās “GhettoFloorball” 
un tā atbalstīšana. Ir nodoti lietošanā divi komplekti florbola laukumu apmaļu. Šādā veidā uzrunājam 
cita veida auditoriju.  
Tika izveidoti šīs sezonas finālspēļu videoklipi, kuri izdevušies veiksmīgi, pozitīvas atsauksmes ir 
saņemtas arī no Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF).  

11. 2013./2014.gada sezonai plānotā budžeta apstiprināšana. 
Ilvis Pētersons informē LFS biedrus par plānoto budžetu. 
LVL 20 000,- LFS ir parādā klubi/dalīborganizācijas. 
LVL 15 000,- LFS ir parādā citiem. 
LVL 135 000,- paredzēts ieņemt no biedru naudām, licencēm, pērejas maksām, dalības maksām par – 
8% vairāk nekā iepriekšējā sezonā, jo notiks pāriešana uz eiro valūtu – cenas tiks noapaļotas, 
paaugstinātas. 
LVL 70 000,- ziedojumos, LVL 7 000, - biļetes, citi ienākumi. 
LVL 20 000,- no sponsoriem. Plus – valsts dotācija. 
Paredzēts sezonas sākumā piesaistīt vēl divus biroja darbiniekus, kā arī paaugstināt atalgojumu par 
15%. 
Paredzētas vairākas spēļu pārraides: 
Oktobrī – pārraidīt CC (Champions Cup) divas spēles no Somijas. No Latvijas piedalās Lielvārdes 
kluba komanda. 
Decembrī – 4 līdz 5 translācijas no sieviešu PČ Čehijā.  
Janvārī – translācijas no PČ vīriešiem kvalifikācijas turnīra Valmierā.  
Rudenī katrai izlasei plānoti izbraukumi uz ārvalstīm, lai piedalītos turnīros. 
Maksājumi IFF – par dalību čempionātos, tiesnešu maksājumi, biedru maksas.  
Ilvis Pētersons izvirza plānotā budžeta projektu balsojumam pieņemšanai zināšanai. 
Balsojums: Par – 16, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Plānoto budžetu 2013./2014.gada sezonai pieņemt zināšanai. 

12. Debates par Prezidenta, Revidenta un LFS komiteju vadītāju ziņojumiem. 
Ainars Puķītis izsaka pateicību LFS un Pēterim Poudžiunam par darbu aizvadītajā sezonā. Uzskata, ka 
Latvijas jaunatnes čempionāts ir veiksmīgi noslēdzies. Bet jāturpina strādāt un jādomā par nākamo 
sezonu jaunatnes līgā. Jādomā par cilvēku, kurš ir gatavs uzņemties darbu ar jauniešiem koordinēšanu. 
Veidot komandu, kura ir gatava šo sistēmu sakārtot. Nav stabils kalendārs jaunatnes čempionātam. 
Spēļu skaits ir salīdzinoši mazs, līdz ar to nav izaugsmes jauniešiem. Pierādījums bija Pasaules 
čempionāts junioriem U19 (vīriešiem), kurā mūsu spēlētāji nebija gatavi spēlēt tādā līmenī kā citas 
komandas.  
Kvalitāte ir jāpaaugstina. Jāattīsta jaunatnes tiesneši, jāmaina sistēma. Jāspēlē vairāk, biežāk, tad arī 
augs šie jaunieši.  
Paldies LFS prezidentam par centību, par balvu sarūpēšanu labākajiem spēlētājiem, jo tas nav viegli.  
Ainārs Juškēvičs uzskata, ka jauniešu treneriem sezonas laikā ir nepieciešams sanākt kopā sanāksmēs 
un apspriest pozitīvās un negatīvās lietas, kuras rodas čempionāta laikā. Incidenti rodas arī no treneru 
darba – kā strādā ar šiem jauniešiem, kā māca, ko māca. Šajās sanāksmēs varēs dalīties redzējumos par 
kopējo sistēmu, attīstības plāniem.  
Nepieciešams meitenes un sievietes atbalstīt vairāk, jo ne trenerim, ne spēlētājai nav motivācijas. 
Interesi ir izrādījušas igauņu sieviešu komandas – veidot apvienoto Latvijas – Igaunijas līgu. 
Nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību sieviešu florbola attīstībai. 

13. 2013./2014.gada sezonas darbības plāna apstiprināšana. 
Ilvis Pētersons informē par izstrādāto florbola attīstības plāna projektu, lai veidotos attīstība, izaugsme. 
Izveidota darba grupa, kura ir izstrādājusi ne tikai nākamās sezonas, bet tuvāko trīs līdz četru gadu 
aptuveno darba plānu/attīstības virzienus. Ir ieskicētas sešas galvenās tēzes, kuras, protams, iespējams 
un nepieciešams papildināt – jaunatnes sagatavošana, treneru darba koordinēšana, tiesnešu darba 
pilnveidošana, klubu darba pilnveidošana, sacensību organizācijas pilnveidošana, infrastruktūras 
sakārtošana. Katrā no šīm ieskicētajām tēzēm ir jāapkopo esošās problēmas, jāizanalizē esošā situācija 
un jārod/jānosaka efektīvākie risinājumi un kopējā attīstības vīzija. Šis darbības plāns/attīstības virzieni 
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pēc biedru kopsapulces tiks izsūtīts visiem valdes locekļiem un florbola klubiem/dalīborganizācijām, lai 
šo plānu kopīgi pilnveidotu/papildinātu un noteiktu svarīgākos attīstības virzienus. 
Ilvis Pētersons izvirza 2013./2014.gada sezonas darbības plāna projektu balsojumam pieņemšanai 
zināšanai. 
Balsojums: Par – 16, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Apstiprināt 2013./2014.gada sezonas darbības plānu. 
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