
!1

       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. 1/16 
2016.gada 31.maijā 

Sapulce sasaukta: 2016.gada 13.maijā. 
Sapulce atklāta: 2016.gada 31.maijā pulksten 14:00 Rīgas Brīvostas pārvaldes konferenču zālē 
Kalpaka bulvārī 12, Rīgā. 
Sapulci vada: Latvijas Florbola savienības (turpmāk tekstā – LFS) viceprezidents Egils Sveilis. 
Sapulcē piedalās: 25 (divdesmit pieci) LFS biedri: 

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. “J.K. 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

16. Florbola klubs Talsi 40008133439

17. Biedrība Sporta klubs Pārgauja 40008145461

18. Sporta klubs Lielvārde 40008080860

19. Lielvārdes novada sporta centrs 90001880334

20. Biedrība “Sporta un aktīvās atpūtas klubs" 4000815394

21. Florbola Sporta skola 3071802955

22. Biedrība “MMK Devil & Witches” 40008169135

23. Biedrība “Florbola klubs Saulkalne" 40008114457
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No 29 biedriem piedalās kopā 25 biedri un biedru pārstāvji, līdz ar to biedru kopsapulce ir lemttiesīga. 

Sēdi protokolē: Sabīne Kazaine 

Darba kārtība 
1. Sapulces atklāšana. 
2. Sapulces vadītāja apstiprināšana. 
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. 
4. Protokolētāja ievēlēšana. 
5. Sapulces darba kārtības apstiprināšana. 
6. Sapulces darba reglamenta apstiprināšana. 
7. Oficiālo viesu uzrunas. 
8. LFS prezidenta ziņojums. 
9. Revidenta ziņojums par 2015.gada pārskatu. 
10. LFS komiteju vadītāju ziņojumi:  

10.1. Sacensību komitejas vadītāja ziņojums; 
10.2. Tiesnešu komitejas vadītāja ziņojums; 
10.3. Jaunatnes komitejas vadītāja ziņojums; 
10.4. Treneru komitejas vadītāja ziņojums; 
10.5. Disciplinārās komitejas vadītāja ziņojums; 
10.6. Apelācijas komitejas vadītāja ziņojums. 

11. 2016./2017.gada sezonas plānotais budžets. 
12. Debates par LFS prezidenta un LFS komiteju vadītāju ziņojumiem. 
13. Par gatavošanos Pasaules 2016.gada čempionātam florbolā vīriešiem.  
14. LFS valdes locekļu vēlēšanas. 
15. LFS valdes priekšsēdētāja (prezidenta) vēlēšanas. 
16. Sapulces slēgšana. 
1. Sapulces atklāšana. 
LFS prezidents Ilvis Pētersons atklāj LFS biedru sapulci. 

2. Sapulces vadītāja apstiprināšana. 
Egila Sveiļa kandidatūra tiek izvirzīta balsojumam. 
Balsojums: Par – 24, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Egilu Sveili par LFS biedru sapulces vadītāju. 

3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. 
Egils Sveilis izvirza Ginta Vīnberga kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 24, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Gintu Vīnbergu par LFS biedru sapulces balsu skaitītāju. 

4. Protokolētāja ievēlēšana. 
Egils Sveilis izvirza Sabīne Kazaines kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 24, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Sabīni Kazaini par LFS biedru sapulces protokolētāju. 

5. Sapulces darba kārtības apstiprināšana. 
Egils Sveilis izvirza balsojumam darba kārtības projektu. 
Balsojums: Par – 24, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt LFS biedru sapulces darba kārtību. 

6. Sapulces darba reglamenta apstiprināšana. 
Egils Sveilis 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. 
Egils Sveilis izvirza balsojumam darba reglamenta projektu. 
Balsojums: Par – 24, pret – 0. 

24. Biedrība “Florbola centrs" 40008163895

25. Kocēnu sporta skola 4471803055
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Lēmums: Apstiprināt LFS biedru sapulces darba reglamentu. 

7. Oficiālo viesu uzrunas. 
Egils Sveilis teikt uzrunu aicina Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas izpilddirektoru Indriķi 
Putniņu. 
Indriķis Putniņš: ,,Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijā ir 11 biedru. Florbola savienība ir starp 
tiem kā viena no pirmajām organizācijām, kura iesaistījās Komandu sporta spēļu asociācijā. 
Ar Florbola savienību ir bijusi viskonstruktīvākā un labākā sadrabība. Šajā gadījumā ir ļoti liela nozīme 
cilvēciskajam faktoram – savienības prezidenta personai. Paldies Ilvim Pētersonam! 
Florbols Latvijā ir ļoti nozīmīgs sporta veids, viens no vadošajiem sporta veidiem sabiedrībā. 
Sabiedrība iesaistās šajā sporta veidā. Ir ļoti daudz regulāro turnīru un plus vēl – visas oficiālās 
sacensības. Ir ļoti daudz sporta entuziastu, kuri iesaistās gan skolās, gan ārpus tām. Ir daudz  spēlētāju 
veterānu vecumā.  
Paldies, ka šo gadu garumā florbols ir spējis iesaistīt ļoti daudz sportotgribētājus! 
Novēlu florbolam kļūt par olimpisko sporta veidu.  
Šogad sporta pasākums Latvijā numur viens ir Pasaules čempionāts florbolā. Paldies visiem, kuri 
atveda šo čempionātu uz Latviju, bet līdz čempionātam vēl liels darbs darāms. Veiksmi!” 

Egils Sveilis teikt uzrunu aicina Latvijas Sporta federāciju padomes prezidentu Einaru Fogeli. 
Einars Fogelis: ,,Florbols Latvijā kā sporta veids ir izaudzis ļoti nopietnā apmērā. Florbols prasa 
nopietnu fizisko sagatavotību, nopietnu tehnisko sagatavotību.  
Latvijas izlase Pasaules čempionātos ir startējusi ar ļoti atzīstamiem panākumiem. Tas ir apliecinājums 
kopīgi paveiktajam darbam. Latvijas Sporta federāciju padomei ir gandarījums sadarboties ar tik 
nopietnu un spēcīgu partneri kā Florbola savienība.  
Novēlu kļūt vēl stiprākiem! 
Latvijas valstij šī iespēja rīkot Pasaules čempionātu florbolā ir liels novērtējums no starptautiskās 
sabiedrības. Vienreizēja iespēja pārliecināties par saviem spēkiem un pārliecināt pasauli par to, ko 
varam.” 

8. LFS prezidenta ziņojums. 
Ilvis Pētersons izklāsta LFS darbību iepriekšējos četros gados: 
,,Stabili palielinās dalīborganizāciju skaits; puse no šīm organizācijām ir LFS juridiskie biedri. 
Licencēto spēlētāju skaits pārsniedz 3000. Uz citu komandu sporta spēļu fona tas ir pieklājīgi. Florbols 
ir spēcīgs tieši Latvijas reģionos. Lielāka sadarbība ir bijusi ar Vidzemes reģionu, kur arī ir bijuši 
vairāki turnīri Valmierā, Kocēnos, Cēsīs.  
Katru gadu runājam par meiteņu florbolu, jo šo licencēto spēlētāju skaits samazinās. Paldies trim 
lielajiem klubiem (,,Rubene”, ,,Ķekavas Bulldogs”, ,,Rīgas Lauvas”), kuri strādā ar meitenēm, motivē 
trenēties un spēlēt florbolu.  
Šajā četrgadē esam ieguvuši tiesības rīkot Pasaules čempionātu vīriešiem Latvijā. Darbs sākās jau 
2001.gadā – LFS sāka rīkot starptautiskos pasākumus.  
Šī gada kulminācija bija Latvijas čempionāta finālspēles 9.aprīlī ,,Arēna Rīga”. Skatītāju bija vairāk 
nekā 4000 – cienījams skatītāju skaits.  
Šajā sezonā LFS iesaistījās projektā AGON – Eiropas Sporta nedēļas ietvaros notika starptautisks 
jauniešu florbola turnīrs 13 līdz 15 gadus veciem zēniem un meitenēm (Latvija, Lietuva, Igaunija, 
Polija). 
Prieks par sertificētajiem 74 florbola treneriem. 
Savienība ir aktīva sociālajos tīklos. Cilvēkus tas interesē, un viņi seko līdz notikumiem. 
Paldies klubiem, kuri trenē un strādā ar sportistiem, jo bez spēlētājiem LFS nebūtu nekas!” 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

9. Revidenta ziņojums par 2015.gada pārskatu. 
Nolasa Dace Grizāne.  
Skatīt pielikumā. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

10. LFS komiteju vadītāju ziņojumi. 
10.1. Sacensību komitejas vadītāja ziņojums. 
Artis Drēziņš (Sacensību komitejas loceklis) informē, ka 2015./2016.gada sezonā čempionātos 
piedalījās 215 komandu. Sezonā aizvadītas 2170 spēles – 1330 jauniešiem; 668 – pieaugušajuem un 
172 – veterāniem.  
Šajā sezonā ir sagatavoti 46 Sacensību komitejas lēmumi.  
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Bija problēmas ar online protokolu ievadīšanu un nogādāšanu LFS birojā. 
Komandu pārstāvjiem jārūpējas, lai spēles, finālspēles komandām būtu kā svētki.  
Jāturpina izglītot tiesnešus, jaunos tiesnešus, lai arī uz jauniešu spēlēm varētu nozīmēt licencētus 
tiesnešus. 
Nākamajā sezonā vairāk spēļu jāplāno nedēļas vidū nevis nedēļas nogalēs, lai būtu vienmērīgs spēļu 
sadalījums un kvalitatīvāks tiesnešu darbs.  
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

14:43 Ierodas Sanita Vīlistere, Biedrības ”RTU Sports” pārstāve. 

10.2. Tiesnešu komitejas vadītāja ziņojums. 
Arsenijs Mihejevs informē, ka jau divus gadus darbojas šajā komitejā.  
Vismaz divas reizes gadā tiek rīkoti semināri un pārbaudes testi tiesnešiem. Šajā sezonā ir piesaistīti 15 
jauni tiesneši. 
Tiek uzklausīti treneru ieteikumi, ierosinājumi tiesnešu darba vadlīnijām nākamajai sezonai.  
Šajā sezonā A.Mihejevs strādājis arī kā tiesnešu novērotājs. Latvijas čempionāta laikā izvērtējis 32 
spēles. 
Šajā sezonā tika ieviesta tiesnešu apmaiņas programma ar Somijas Florbola federāciju.  
LFS finālspēlēs 9.aprīlī ,,Arēna Rīga” tiesnešus nodrošināja ar komunikācijas ierīcēm.  
Problēmas – trūkst tiesnešu formu, kavējas tiesnešu apmaksa par padarīto darbu.  
Nākotnē ierosina veikt tienešu apdrošināšanu, rīkot vairāk semināru jaunajiem tiesnešiem, piesaistīt citu 
sporta veidu tiesnešus šajos semināros.  
Ieteikums Sacensību komitejai – izveidot ,,smalkāku” sodu tabulu, ņemot vērā atkārtotu soda 
saņemšanu.  
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

10.3. Jaunatnes komitejas vadītāja ziņojums. 
Mārtiņš Maķevics informē par jauninājumiem bērnu un jauniešu čempionātos – jauns spēles formāts 
U8, U9 un U10 grupām, ,,mazie” vārti mazajās grupās; noņemtas kopvērtējuma tabulas, lai treneri 
efektīvāk varētu gatavot mazos sportistus. Tika izveidotas jaunas vecuma grupas – U9 un U11, bet U12, 
U14 un U16 vecuma grupās tika izveidotas divas divīzijas, kā rezultātā bērniem tika piedāvātas daudz 
spraigākas un aizraujošākas spēles, ļaujot izbaudīt izslēgšanas spēļu ,,garšu” un par medaļām pacīnīties 
arī komandām, kuras iepriekš atradās kopējā ranga zemākās vietās –  vairāk medaļnieku, apmierinātu 
bērnu un viņu vecāku. 1.divīzijas finālspēles tiešraidē tika pārraidītas ,,sportacentrs.com”. 
Uzdevumi nākamajai sezonai: 
1) izstrādāt stingrākus noteikumus mazo grupu posmu organizatoriem, paredzot gan uzslavas, gan 
sodus; 
2) atjaunot prestižu U18 čempionātam, izveidojot to par atševišķu spēcīgu līgu ar stabilu spēļu 
kalendāru, nozīmētiem LFS licencētiem tiesnešiem, veicināšanas balvām un lielāku publicitāti. U18 
grupas čempionāts spēlētāju meistarības ziņā ir nākamais aiz Virslīgas; 
3) laikus izstrādāt nolikumus un spēļu kalendārus, lai jaunatnes līgas spēles netiek pakārtotas augstāko 
līgu spēlēm; 
4) sakārtot skolu čempionātu florbolā sistēmu. 
Ieteikumi klubiem un komandām: 
1) veidot meiteņu komandas mazajās grupās vai, arī – lai meitenes spēlē pie zēniem; 
2) ļaut spēlēt laukumā visiem bērniem, kuri ir komandā. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

10.4. Treneru komitejas vadītāja ziņojums. 
Andris Pīlups informē, ka viens no galvenajiem uzdevumiem komitejai ir atrast piemērotus un zinošus 
trenerus nacionālajām izlasēm.  
Pienākums rīkot seminārus un izglītot jaunos un esošos trenerus.  
Patlaban norit darbs, lai sagatavotu treneru ētikas kodeksu. Plānots rīkot seminārus esošajiem treneriem, 
lai paaugstinātu kvalifikāciju. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

10.5. Disciplinārās komitejas vadītāja ziņojums. 
Māris Kumerdanks (Disciplinārās komitejas loceklis) informē, ka pēdējo divu gadu laikā ir pieņemti 
14 lēmumi – gan Sacensību komitejas lēmumu apstrīdēšana, gan dažādi protesti. Ieteikums – diferencēt 
sodu apmērus. Veidot komiteju, kurā ir virslīgas komandu pārstāvji, kuri pēc videomateriālu izpētes 
lemj par šo sodu apmēriem, jo nereti ir simulēšanas gadījumi. 

http://sportacentrs.com
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Nākotnē plānots piesaistīt juridisko konsultantu.  
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

10.6. Apelācijas komitejas vadītāja ziņojums. 
Andris Dzenis informē, ka Apelācijas komitejas lēmumi nav pārsūdzami un ir galīgi. Apelācijas 
komiteja neatceļ tiesnešu piemērotos sodus, neieskaita vārtus, neatceļ ieskaitītus vārtus. Tā nedara  arī 
IFF, – neatkarīgi no saņemtajiem ziņojumiem. Klubiem ir jāievēro LFS pieņemtie noteikumi.  
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

11. 2016./2017.gada sezonas plānotais budžets. 
Ilvis Pētersons informē, ka ir sagatavots nākamā gada budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns.  
Dotācijas no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Sporta federāciju padomes, dalība LČ, projekti, 
ziedojumi, pašvaldību finansējumi, biļešu tirdzniecība. 
Lielākie izdevumi – izlašu nodrošināšana, maksājumi IFF, tiesnešu pakalpojumi, nodokļu nomaksa, 
darbinieku atalgojums,  
Balsojums: Par – 25, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt 2016./2017.gada sezonas budžetu.  

12. Debates par LFS prezidenta un LFS komiteju vadītāju ziņojumiem. 
Ainars Puķītis (Lielvārdes florbola kluba pārstāvis) saka paldies par fināliem ,,Arēnā Rīga”.   
Jauniešu florbols patlaban attīstās lēni, bet ir jāmeklē risinājumi. Šajā sezonā tika izveidotas jaunas 
mazo zēnu grupas.  
Ierosina virslīgā samazināt komandu skaitu, lai paaugstinātu florbola kvalitāti un palielinātu komandu 
skaitu 1.līgā. Paaugstināt čempionāta prestižu U18 zēnu grupai.   
Jauniešiem spēļu kalendāram jābūt izveidotam jau sezonas sākumā. Rīkojot jauniešu sabraukumus, 
sporta hallēm jābūt aprīkotām ar visu nepieciešamo, lai bērni justos droši.  
Arī jauniešu spēļu tiesnešiem ir jābūt licencētiem un ar sertifikātiem. Spēlētājiem nepieciešams 
izgatavot reālas kartes – licences, kuras pirms spēles katrs var uzrādīt sekretariātam. 

Einārs Bedrītis (veterānu pārstāvis) informē, ka šajā sezonā veterānu čempionāts tika aizvadīts trijās 
vecuma grupās – veterāni 35+, veterāni 40+ un veterāni 45+. Piedalījās kopā 19 komandas.  
Ierosina nākošajā sezonā izveidot veterānu komiteju trīs cilvēku sastāvā.  

13. Par gatavošanos Pasaules 2016.gada čempionātam florbolā vīriešiem.  
Ilvis Pētersons iepazīstina ar Pasaules čempionātam plānoto budžetu. Ir vairākas pozīcijas, kuras nav 
ietekmējamas, kuras ir iekļautas līgumā, kas ir noslēgts ar Starptautisko Florbola  Federāciju. Lielāko 
daļu summas veido arēnas īre, organizēšanas maksa IFF, sponsoru finansējuma maksa, pasākuma 
reklāma, publicitāte. Līdzfinansējums no valsts, pašvaldības un sponsoru finansējums. 
Andris Dzenis (Pasaules čempionāta organizēšanas komitejas ģenerālsekretārs) informē, ka patlaban 
visi  
darbi notiek saskaņā ar noslēgto līgumu ar IFF, saskaņā ar Pasaules čempionāta nolikumu, saskaņā ar 
IFF vadlīnijām, saskaņā ar IFF komiteju norādījumiem. Ir nepieciešams arī klubu atbalsts 
šajā gatavošanās posmā.  

14. LFS valdes locekļu vēlēšanas. 
Egils Sveilis izvirza balsojumam LFS valdes esošā sastāva atcelšanu. LFS valdes esošais sastāvs: 
Andris Dzenis, Artis Drēziņš, Artis Krauklis, Egils Sveilis, Gints Siliņš, Ilvis Pētersons, Jurijs Fedulovs, 
Māris Rozenbahs, Mārtiņš Jarohovičs, Mārtiņš Maķevics, Normunds Eglītis, Ralfs Švāgers. 
Balsojums: Par – 25, pret – 0. 
Lēmums: Atcelt LFS valdes esošo sastāvu: Andris Dzenis, Artis Drēziņš, Artis Krauklis, Egils Sveilis, 
Gints Siliņš, Ilvis Pētersons, Jurijs Fedulovs, Māris Rozenbahs, Mārtiņš Jarohovičs, Mārtiņš Maķevics, 
Normunds Eglītis, Ralfs Švāgers. 
Andris Dzenis ierosina par LFS valdes locekļiem ievēlēt šādus kandidātus: Ilmārs Blumbergs, Inita 
Dimante, Artis Drēziņš, Andris Dzenis, Jurijs Fedulovs, Ansis Kusiņš, Mārtiņš Maķevics, Andris Pīlups, 
Ilvis Pētersons, Rasa Siliņa, Gints Siliņš un Egils Sveilis. 
Egils Sveilis izvirza balsojumam LFS valdes jauno sastāvu. 
Balsojums: Par – 24, pret – 1. 
Lēmums: Apstiprināt LFS valdes jauno sastāvu: Ilmārs Blumbergs, Inita Dimante, Artis Drēziņš, 
Andris Dzenis, Jurijs Fedulovs, Ansis Kusiņš, Mārtiņš Maķevics, Andris Pīlups, Ilvis Pētersons, Rasa 
Siliņa, Gints Siliņš un Egils Sveilis. 
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15. LFS valdes priekšsēdētāja (prezidenta) vēlēšanas. 
Egils Sveilis izvirza Ilvi Pētersonu LFS valdes priekšsēdētāja (prezidenta) amatam.  
Balsojums: Par – 24, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Ilvi Pētersonu par LFS valdes priekšsēdētāju (prezidentu). 

Ilvis Pētersons apstiprina, ka daudz laika velta florbola attīstībai, un ka nākamais pusgads, gatavošanās 
Pasaules čempionātam būs ļoti saspringta. Strādā, lai visi būtu apmierināti, protams, darbā ir arī kļūdas, 
tās tiks labotas. 
Pateicas par uzticību.  
Aicina visus uz Latvijas IV Olimpiādes finālsacensībām Cēsīs jūlija sākumā. 

Sapulce slēgta: 31.maijā pulksten 16:10 

Sapulces vadītājs:                       Egils Sveilis 

Protokolētāja:                   Sabīne Kazaine 


