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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. 1/15 
2015.gada 12.jūnijā 

Sapulce sasaukta: 2015.gada 12.jūnijā. 
Sapulce atklāta: 2015.gada 12.jūnijā pulksten 15:10 viesnīcā ”Skanste”, Skanstes ielā 9, Rīgā. 
Sapulci vada: Latvijas Florbola savienības (turpmāk tekstā – LFS) prezidents Ilvis Pētersons. 
Sapulcē piedalās: 15 (piecpadsmit) LFS biedri: 

No 27 biedriem piedalās kopā 15 biedri un biedru pārstāvji, līdz ar to biedru kopsapulce ir lemttiesīga. 

Sēdi protokolē: Ilze Zālīte - Grīnberga. 

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 “Kocēnu sporta klubs” 40008025888

8. “JK Florbols” 50008166821

9. Biedrība “Florbola klubs “Rīgas Lauvas” 40008070383

10. Cēsu pilsētas sporta skola 90001609336

11. Stopiņu novada Dome 90000067986

12. Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” 90000043403

13. Biedrība “Florbola klubs “Melnie” 40008064175

14. Biedrība "Lino.LV" 40008150585

15. Valmieras Bērnu sporta skola 90000043403
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Darba kārtībā: 

1. Kopsapulces atklāšana. 
2. Kopsapulces vadītāja apstiprināšana.  
3. Protokolētāja apstiprināšana. 
4. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas. 
5. Darba kārtības apstiprināšana. 
6. Kopsapulces darba reglamenta apstiprināšana. 
7. Kopsapulces viesu uzrunas. 
8. Latvijas Florbola savienības Prezidenta ziņojums. 
9. Latvijas Florbola savienības Revidenta ziņojums par 2014.gada pārskatu. 
10. LFS komiteju vadītāju ziņojumi:  

10.1. Finanšu un mārketinga komitejas vadītāja ziņojums;  
10.2. Disciplinārās komitejas vadītāja ziņojums;  
10.3. Sacensību komitejas vadītāja ziņojums; 
10.4. Treneru komitejas vadītāja ziņojums; 
10.5. Tiesnešu komitejas vadītāja ziņojums; 
10.6. Jaunatnes komitejas vadītāja ziņojums; 
10.7. Veterānu komitejas vadītāja ziņojums; 
10.8. Apelācijas komitejas vadītāja ziņojums. 

11. Par 2015./2016.gada sezonas plānoto budžetu. 
12. Viena valdes locekļa pārvēlēšana. 
13. Par gatavošanos Pasaules 2016.gada čempionātam florbolā. 
14. Par aktualitātēm Latvijas Treneru tālākizglītības centrā. 
15. Debates par Prezidenta, Revidenta un LFS komiteju vadītāju ziņojumiem. 
16. Kopsapulces slēgšana. 

1. Kopsapulces atklāšana. 
LFS Prezidents Ilvis Pētersons atklāj LFS biedru kopsapulci. 
2. Kopsapulces vadītāja apstiprināšana. 
Ilvja Pētersona kandidatūra tiek izvirzīta balsojumam. 
Balsojums: Par – 15, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Ilvi Pētersonu par LFS biedru kopsapulces vadītāju. 
3. Protokolētāja apstiprināšana. 
Ilvis Pētersons izvirza Ilzes Zālītes - Grīnbergas kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 15, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Ilzi Zālīti - Grīnbergu par LFS biedru kopsapulces protokolētāju. 
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. 
Ilvis Pētersons izvirza Ginta Siliņa kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 15, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Gintu Siliņu par LFS biedru kopsapulces balsu skaitītāju. 

5. Darba kārtības apstiprināšana. 
Ilvis Pētersons izvirza balsojumam darba kārtības projektu. 
Balsojums: Par – 15, 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 balsojumam darba reglamenta projektu. 
Balsojums: Par – 15, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Apstiprināt darba reglamentu. 
7. Kopsapulces viesu uzrunas. 
Ilvis Pētersons informē kopsapulces biedrus, ka uzaicinātie viesi nav ieradušies. 
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8. LFS Prezidenta ziņojums. 
Ilvis Pētersons informē par 2014./2015.gada sezonas Latvijas čempionātiem Jaunatnes un bērnu līgās 
un Pieaugušo līgās: par licencēto spēlētāju skaita pieaugumu sezonā, pozitīvām tendencēm sieviešu 
līgā, kā arī par problēmām Jaunatnes un bērnu čempionātā - komandu skaita samazināšanos 2.divīzijā, 
par florbola treneru trūkumu. 
Informē par sezonas laikā iegūto Virslīgas atbalstītāju, līguma nosacījumiem, to izpildi,  kā arī  par 
publicitātes palielināšanos un kopējā skatītāju daudzuma palielināšanos visās LFS rīkotajās sacensībās 
kopumā. 
Informē par LFS nacionālo izlašu sasniegumiem: 
1) PČ florbolā vīriešiem – 5.vieta; 
2) PČ florbolā kvalifikācijas turnīrs sievietēmv – 2.vieta; 
3) PČ florbolā junioriem – 7.vieta. 
Informē par LFS iesaistīšanos ERASMUS+ projektā, kura rezultātā ir jāveic pētījums, kā arī 
jānoorganizē starpvalstu turnīrs U15 vecuma grupā. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 
9. LFS Revidenta ziņojums par 2014.gada pārskatu.  
Pārbaude veikta par 2014.gada finansu pārskatu. Pārskats ietver bilanci uz 2014.gada 31.decembri, 
2014.gada ieņēmumu un izdevumu pārskatu, 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu pārskatu, vadības 
ziņojumu, iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu, pielikumu pie ziedojumu un 
dāvinājumu pārskata par 2014.gadu. 
Pārbaudes laikā konstatēts: 
1) uzskaite tiek veikta atbilstoši uzņēmumā noteiktajām normām, atbilst grāmatvedības datiem, 

dokumentiem un ir pareizi uzrādīti finanšu pārskatā; 
2) debitoru un kreditoru parādi ir pārbaudīti, daļēji trūkst salīdzināšanas aktu. Tiek nodrošināta 

stingrāka debitoru kontrole, salīdzinot ar iepriekšējiem pārskata periodiem; 
3) darījumi, kas ir veikti ārvalstu valūtās, grāmatvedībā atspoguļoti atbilstoši Latvijas Bankas 

noteiktajiem valūtu kursiem darījuma dienā. Valūtu kursu svārstības atspoguļotas PZA. 
4) neto ieņēmumi: biedru naudas, maksas par licencēm, pārejām, dalības maksas, kā arī pārējie 

ieņēmumi atspoguļoti brīdī, kad uz tiem ir radušās likumiskas tiesības. 
5) LFS grāmatvedības sistēma atbilstoši saņemtajiem dokumentiem nodrošina patiesu un trešajām 

personām saprotamu un izsekojamu informāciju. Finansiālais stāvoklis un darbības rezultāti 
atspoguļoti atbilstoši saņemtajiem dokumentiem un aprēķiniem atbilstoši uzņēmumā noteiktajām 
un likumā noteiktajām normām. 

6) LFS analītiskās uzskaites dati grāmatvedībā sakrīt ar Sintētiskās uzskaites datiem. 
7) LFS gada pārskata forma un saturs atbilst gada pārskata likuma prasībām par gada pārskatiem un 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 808 Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību 
gada pārskatiem”. Tas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par LFS finansiālo stāvokli uz 
2014.gada 31.decembri. 

Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 
10. LFS komiteju vadītāju ziņojumi. 
10.1. Finanšu un mārketinga komitejas vadītāja ziņojums. 
Ilvis Pētersons informē par Virslīgas sponsora piesaisti, ilgtermiņa sadarbību, publicitāti. 
Finanšu jomā, salīdzinot ar iepriekšējās sezonas budžetu, netika saņemti plānotie ziedojumi, sakarā ar 
politisko situāciju Austrumos. Arī no valsts budžeta netika saņemti plānotie finanšu līdzekļi, jo 
parādījās divi jauni sporta veidi: ūdenspolo un beisbols, kuru dēļ tika mainīts finanšu sadalījums. 
Ilvis Pētersons informē par sadarbību ar Cēsu pašvaldību turnīra ”EuroFloorball Cup” nodrošināšanā 
un florbola popularizēšanā Cēsīs. 
Ilvis Pētersons informē par klubu/dalīborganizāciju parādiem. Nesamaksāto parādu dēļ 
2014./2015.gada sezonā no dalības čempionātā tika izslēgtas divas komandas. Nākamajā sezonā 
paredzēts vēl vairāk uzmanības veltīt klubu/dalīborganizāciju finansiālo saistību pildīšanai un 
nepieciešamības gadījumā apturēt dalību čempionātā. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 
10.2. Disciplinārās komitejas vadītāja ziņojums. 
2014./2015.gada sezonā ir sasauktas četras LFS Disciplinārās komitejas sēdes, pieņemti septiņi lēmumi, 
no kuriem LFS Apelācijas komitejā nav pārsūdzēts neviens. 
LFS Disciplinārā komiteja norāda, ka nepieciešams: 
1) pārskatīt sodu apmērus un izstrādāt diferencētu sodu noteikšanas metodiku sodu apmēra 

noteikšanai; 
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2) nolikumā ietvert kārtību, kādā var pārsūdzēt LFS Sacensību komitejas lēmumus, un noteikt 
nodevu, kas maksājama, pārsūdzot minētos lēmumus. 

Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 
10.3. Sacensību komitejas vadītāja ziņojums. 
2014./2015.gada sezonā par dažādiem pārkāpumiem ir sagatavoti 65 lēmumi. 
Par finansiāliem pārkāpumiem divas komandas tika izslēgtas no Latvijas čempionāta. 
Turpmākās darbības uzlabošanai nepieciešams: 

- organizēt jauno tiesnešu kursus, lai varētu nodrošināt licencētus tiesnešus jauniešu spēlēm; 
- nodrošināt spēļu sekretariātu darbinieku apmācību; 
- nodrošināt precīza sacensību kalendāra izveidi, lai vairāk spēļu varētu novirzīt uz darbdienām. 

Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 
10.4. Treneru komitejas vadītāja ziņojums. 
Ilvis Pētersons informē par Treneru komitejas izveidi 2014./2015.gada sezonas laikā, tās mērķiem un 
galvenajiem uzdevumiem: 
1) semināru rīkošana treneriem, nodrošinot treneru kvalifikācijas paaugstināšanu, vienotu pieeju 

spēlētāju trenēšanai; 
2) kandidātu izvērtēšana izlašu treneru izvēlē, nodrošinot kvalitatīvu kandidātu atlasi LFS Valdei 

apstiprināšanai. 
Sezonas laikā notika divi treneru semināri – Valmierā un Preiļos, saņemtas pozitīvas atsauksmes. Tiks 
sagatavots plāns treneru semināriem nākamajai sezonai, kas sniegs iespēju paaugstināt treneru 
kvalifikāciju un palielināt treniņu intensitāti, nodrošinot kvalitatīvāku un spējīgāku jaunās paaudzes 
izaugsmi, kā arī attīstīt florbolu Latvijas reģionos. 
Patlaban tiek veikta vīriešu izlases galvenā trenera kandidāta izvēle. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 
10.5. Tiesnešu komitejas vadītāja ziņojums. 
2014./2015.gada sezonas sākumā tika organizēts florbola tiesnešu seminārs, kura laikā tiesneši kārtoja 
zināšanu pārbaudes un fiziskās sagatavotības testus, kā arī piedalījās spēļu videoierakstu un noteikumu 
interpretāciju analīzēs. 
Aizvadītās sezonas laikā tika organizēts seminārs jaunajiem tiesnešiem, un Tiesnešu komitejas pārstāvji 
bijuši uz vairākām jauniešu spēlēm, lai apmācītu jaunos tiesnešus praksē. 
2014./2015.gada sezonas laikā ir sagatavoti trīs jauni tiesneši, kuri Latvijas čempionātā pieaugušo 
spēles varētu tiesāt nākamajā sezonā. 
Nākamajai sezonai tiks sagatavots semināru un apmācību plāns gan pieredzējušajiem, gan jaunajiem 
tiesnešiem. 
Lai uzlabotu tiesnešu darba kvalitāti, ar nākamo sezonu uz atsevišķām spēlēm tiks nozīmēts tiesnešu 
darbības novērotājs, kas vērtēs tiesnešu darbību laukumā, attieksmi un profesionalitāti, kā arī, 
sadarbojoties ar Somijas līgas tiesnešiem, tiks plānoti pieredzes apmaiņas braucieni uz Somiju 
nākamajās sezonās. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 
10.6. Jaunatnes komitejas vadītāja ziņojums. 
Māris Rozenbahs informē par problēmām jaunatnes līgā: par tiesnešu jautājumu, sekretariātu 
darbinieku apmācības nepieciešamību, stingrāku nosacījumus izstrādāšanu finālspēlēm, finālu 
organizēšanai. 
Saņemti priekšlikumi U10 un U8 vecuma grupām: 
1) sākot ar nākamo sezonu, spēles aizvadīt uz mazākiem laukumiem; 
2) ņemot vērā lielo spēļu skaitu sabraukuma dienā, noteikt mazāku/īsāku spēles laiku; 
3) spēlēs izmantot vārtu augšas nosegšanu; 
4) neveidot sacensību tabulu un nepubliskot spēļu rezultātus; 
5) nākamajā sezonā jauniešu čempionātu (sākot ar U12 vecuma grupu) sākt ne vēlāk kā 15.septembrī. 
Ņemot vērā augstākminēto un līdz šim iesniegtos ierosinājumus un priekšlikumus jauniešu čempionātu 
Nolikumu pilnveidošanai, tiks rīkota sapulce, kurā lems par jauniešu čempionātu Nolikumu 
papildināšanu. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 
10.7. Veterānu komitejas vadītāja ziņojums. 
Iepriekšējās divās sezonās Latvijas čempionātā veterānu līgā piedalījušās 16 komandas. Lai izlīdzinātu 
komandu meistarības samērus veterānu līgā, ar nākamo sezonu tiks izveidotas trīs veterānu grupas 35+, 
40+, 45+. Izvērtējot licencēto veterānu skaitu pa komandām, spēlētāju īpatsvars katrā komandā ļauj tās 
sadalīt pa pieciem gadiem. Patlaban notiek nolikumu projektu izstrāde katrai vecuma grupai. 



!5

Ar nākamo sezonu tiks noteikta kārtība: mēneša pirmajā nedēļas nogalē spēlēs veterānu komandas 35+, 
otrajā nedēļas nogalē – attiecīgi 40+, un ceturtajā nedēļas nogalē – 45+, čempionātu iesākot oktobrī. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 
10.8. Apelācijas komitejas vadītāja ziņojums. 
Andris Dzenis informē par Apelācijas komitejas darbu. Sacensību un Disciplinārās komiteju darbs ir 
vērtējams kā pietiekami objektīvs, jo Apelācijas komitejā nav iesniegts neviens oficiāls dokuments. 
2014./2015.gada sezonas laikā sniegtas vairākas konsultācijas atsevišķiem klubiem un spēlētājiem par 
IFF noteikumu un LČ Nolikumu prasību piemērošanu. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 
11. Par 2015./2016.gada sezonas plānoto budžetu.  
Ilvis Pētersons informē, ka ir sagatavots nākamā gada budžeta ieņēmumu un izdevumu projekts. 
Minētais budžeta projekts ir plānots iepriekšējā gada līmenī. Līdzekļi tiks novirzīti Latvijas 
čempionātiem, nodarbināto algām, florbola attīstībai, nacionālajām izlasēm un citiem izdevumiem. 
Nelielas izmaiņas budžetā ir saistītas ar LFS dalību Latvijas Sporta federāciju padomes projektā 
”Promotion and encourAGement of recreatiONal team sport” un florbola turnīra rīkošanu šī projekta 
ietvaros, kā arī turnīra ”EuroFloorball Challenge” iespējamo rīkošanu. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

12. LFS Valdes locekļa pārvēlēšana. 
Ilvis Pētersons informē par LFS Valdes locekļa Arta Jansona 2015.08.04. iesniegumu ar lūgumu 
atbrīvot no LFS Valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas. 
Balsojums: Par – 15, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Atbrīvot A. Jansonu no LFS Valdes locekļa pienākumiem. 
Ilvis Pētersons izvirza Mārtiņa Maķevica kandidatūru vakantajam LFS Valdes locekļa amatam. 
Balsojums: Par – 15, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Mārtiņu Maķevicu par LFS Valdes locekli. 
13. Par gatavošanos Pasaules 2016.gada čempionātam florbolā. 
Ilvis Pētersons informē par Pasaules 11.čempionāta florbolā vīriešiem (turpmāk – PČ) norises vietas 
izvēli, florbola spēļu zālēm – galveno halli ”Arēna Rīga” un otru halli ”Olimpiskais Sporta centrs”. PČ 
organizēšanai tiks izveidota Organizācijas komiteja; florbola klubu vadītāji/pārstāvji tiek aicināt aktīvi 
iesaistīties minētā pasākuma norises nodrošināšanā. 
Galvenie budžeta izdevumi: halles ”Arēna Rīga” un halles ”Olimpiskais Sporta centrs” īre, licences 
maksājums Starptautiskajai Florbola Federācijai (turpmāk – IFF), IFF pārstāvju dienas nauda, 
transporta un izmitināšanas izdevumi. 
Uzsāktas sarunas ar Latvijas Televīziju par minētā pasākuma spēļu translāciju. 
Galvenais darbs ir jāvelta skatītāju piesaistei un reklāmas nodrošināšanai. 
Andris Dzenis aicina klubu pārstāvjus atbalstīt Latvijas komandu un veicināt skatītāju piesaisti. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

14. Par aktualitātēm Latvijas Treneru tālākizglītības centrā. 
Andris Dzenis aicina klubus atgādināt saviem treneriem resertificēties un atjaunot sertifikātus, jo 
statistikas dati rāda, ka salīdzinājumā ar 2014.gadu sertificēto florbola treneru skaits ir samazinājies. 
Informē par Latvijas Treneru tālākizglītības centra sagatavotajām un izdotajām četrām treneru 
rokasgrāmatām. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

15. Debates par Prezidenta, Revidenta un LFS komiteju vadītāju ziņojumiem. 
Biedrības ”RTU sports” pārstāvis Oskars Fīrmanis jautā, vai spēlētāju licences maksā būs iekļautra 
apdrošināšana. 
Ilvis Pētersons informē, ka apdrošināšana tiks nodrošināta no LFS puses un ka tā ir iekļauta licences 
cenā, un ka tā netiks mainīta. 
Oskars Fīrmanis jautā par spēlētāju pāreju gala termiņu. 
Ilvis Pētersons informē, ka saskaņā ar ”Noteikumiem par Latvijas Florbola savienības sacensību 
dalībnieku licencēšanu un pārejām” laika posms ir noteikts no 1.maija līdz 31.decembrim ieskaitot. 
Ilvis Pētersons atgādina klubiem par komandu pieteikšanas termiņa ievērošanu Virslīgā vīriešiem, lai 
laikus varētu sagatavot kalendāru nākamajai sezonai un klubi/komandas varētu sākt risināt jautājumu 
par ”mājas” spēļu zāli un lai izvairītos no riskiem, kas saistīti ar spēļu pārcelšanu un spēļu kalendāra 
grozīšanu. 
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Ainārs Juškēvičs izsaka priekšlikumu LFS nodrošināt vienu cilvēku, kurš nodrošinās darbu ar jauniešu 
un bērnu līgu, informācijas sniegšanu un koordinēšanu. Patlaban situācija nav apmierinoša – neregulāra 
sabraukumu nodrošināšana, spēļu datumu savlaicīga nezināšana, līdz ar to – komandas sastāva 
mainīgums, informācijas neregularitāte u.tml. 
Ilvis Pētersons atzinīgi vērtē priekšlikumu un aicina iesniegt visus ierosinājumus/priekšlikumus, kas 
tiks izskatīti sapulcē, kas tiks veltīta Jauniešu un bērnu čempionātu Nolikumu izstrādei. 
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