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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 SAPULCES PROTOKOLS 

Nr. 1/18 

2018.gada 31.maijā 

Sapulce sasaukta: 2018.gada 17.maijā. 
Sapulce atklāta: 2018.gada 31.maijā pulksten 14:00 viesnīcas ”Radisson Blu Rīdzene” konferenču 
zālē ”Bastejs”, Reimersa ielā 1, Rīgā. 
Sapulci vada: Latvijas Florbola savienības (turpmāk tekstā – LFS) Prezidents Ilvis Pētersons. 
Sapulcē piedalās: 16 (sešpadsmit) LFS biedri: 

No 30 biedriem sapulcē piedalās 16 biedri un biedru pārstāvji, līdz ar to biedru sapulce ir lemttiesīga. 

N. 
p.k. 

LFS biedra (juridiskās personas) 
oficiālais nosaukums

Reģistrācijas 
Nr.

Organizācijas 
pārstāvis

Iesniegtie 
dokumenti

1. Latvijas Jaunatnes progresa 
savienība 40008017594 Andris Dzenis UR izziņa

2. Biedrība ”Kocēnu sporta klubs” 40008054406 Ilmārs Blumbergs Pilnvara Nr.1

3. Nodibinājums ”Valmieras sporta 
klubs” 40008128531 Ilvis Pētersons Pilnvara Nr.1

4. Biedrība ”Florbola klubs ”Kurši” 40008030408 Dace Grizāne Pilnvara Nr.1

5. Biedrība ”Florbola klubs ”Talsi” 40008133439 Pēteris 
Poudžiunas Pilnvara Nr.1

6. Stopiņu novada dome 90000067986 Ainārs Juškēvičs Pilnvara Nr.
2.1.-1/528

7. Biedrība ”Florbola klubs ”Rīgas 
Lauvas” 40008070383 Jurijs Fedulovs UR izziņa

8. Biedrība ”Lino.LV” 40008150585 Ilvis Pētersons Pilnvara Nr.1

9. Biedrība ”J.K.Florbols” 50008166821 Dace Grizāne Pilnvara Nr.1

10. Biedrība ”Sporta klubs ”Lielvārde” 4000808060 Ilmārs Blumbergs Pilnvara Nr.1

11. Kocēnu sporta skola 4471803055 Ilvis Pētersons

12. Biedrība ”MMK Devil & Witches” 40008169135 Evita Mackeviča Pilnvara Nr.1

13. Biedrība ”Florbola klubs ”Saulkalne” 40008114457 Jurijs Fedulovs Pilnvara Nr.2

14. Biedrība ”Florbola centrs” 40008163895 Rasa Siliņa Pilnvara Nr.1

15. Cēsu novada pašvaldība 90000031048 Rasa Siliņa Nr.1-57/58

16. Biedrība ”Florbola klubs ”Lekrings” 40008239517 Artis Malkavs UR izziņa
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Sēdi protokolē: Sabīne Kazaine. 

Darba kārtība 
1. Biedru sapulces atklāšana.       
2. Biedru sapulces vadītāja apstiprināšana. 
3. Protokolista apstiprināšana. 
4. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas. 
5. Darba kārtības apstiprināšana. 
6. Biedru sapulces darba reglamenta apstiprināšana. 
7. Latvijas Florbola savienības Prezidenta ziņojums. 
8. Latvijas Florbola savienības Revidenta ziņojums par 2017.gada pārskatu. 
9. LFS komiteju vadītāju ziņojumi:  
 9.1. Disciplinārās komitejas vadītāja ziņojums;  
 9.2. Sacensību komitejas vadītāja ziņojums; 
 9.3. Tiesnešu komitejas vadītāja ziņojums; 
 9.4. Treneru komitejas vadītāja ziņojums; 
 9.5. Veterānu komitejas vadītāja ziņojums; 
 9.6. Apelācijas komitejas vadītāja ziņojums. 
10. Par 2018./2019.gada sezonas plānoto budžetu. 
11. Debates par Prezidenta, Revidenta un LFS komiteju vadītāju ziņojumiem. 
12. Biedru sapulces slēgšana. 
13. Uzkodas, kafija, neformālas sarunas. 

1. Biedru sapulces atklāšana. 
LFS Prezidents Ilvis Pētersons atklāj LFS biedru sapulci. 

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

3. Protokolista apstiprināšana. 
Ilvis Pētersons izvirza Sabīnes Kazaines kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 16, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Sabīni Kazaini par LFS biedru sapulces protokolisti. 

4. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas. 
Ilvis Pētersons izvirza Jurija Fedulova kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 16, pret – 0. 
Lēmums: Ievēlēt Juriju Fedulovu par LFS biedru sapulces balsu skaitītāju. 

5. Biedru sapulces darba kārtības apstiprināšana.  
Ilvis Pētersons izvirza balsojumam darba kārtības projektu. 
Balsojums: Par – 16, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt LFS biedru sapulces darba kārtību. 

6. Biedru sapulces darba reglamenta apstiprināšana. 
Ilvis Pētersons piedāvā darba reglamenta projektu – Prezidenta ziņojumam – 15 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 – 16, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt LFS biedru sapulces darba reglamentu. 

7. Latvijas Florbola savienības Prezidenta ziņojums. 
Ilvis Pētersons ir sagatavojis prezentāciju par 2017./2018.gada sezonu. Prezentācijā ir apkopoti       
statistikas dati par LFS licencētajiem spēlētājiem, treneriem, tiesnešiem, sacensībām, skatītājiem,     
mājaslapas apmeklējumiem, sociālo mediju statistiku (skatāma LFS mājaslapā: floorball.lv). 
Ilvis Pētersons uzsver, ka Latvijas florbolā ir aizvadīta jau 25. sezona: "Florbols Latvijā ir izaudzis - 
paldies florbola klubiem, kuri attīsta šo sporta veidu un domā par tā attīstību, izaugsmi.  
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Šajā sezonā licencēto spēlētāju skaits ir pieaudzis - 3494 spēlētāji. Turpmāk jastrādā ir uz kvalitāti, ne 
uz kvantitāti. Jāattīsta sieviešu florbols, jo tā attīstība ir ļoti lēna un, diemžēl, licencēto sieviešu skaits 
sarūk.  
Ir palielinājies sertificēto florbola treneru skaits Latvijā.  
Šosezon bija mazāk interneta tiešraižu, bet vairāk televīzijas translāciju, kā arī LFS bija tiesības 
"sportacentrs.com" translēt Pasaules čempionāta juniorēm U19 spēles.  
Liels paldies Jurijam Fedulovam par sieviešu izlašu veiksmīgu vadīšanu.   
Nākamās sezonas fināldiena paredzēta 2019.gada 19.aprīlī ”Arēnā Rīga”. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

8. Latvijas Florbola savienības Revidenta ziņojums par 2017.gada pārskatu. 
Nolasa Dace Grizāne.  
Skatīt pielikumā. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9. LFS komiteju vadītāju ziņojumi: 
9.1. Disciplinārās komitejas vadītāja ziņojums. 
Ilmārs Blumbergs uzskata, ka šajā sezonā negāja tik gludi, kā gribētos, bet viss tika atrisināts.  
Ierosina izveidot iesnieguma veidlapu, lai tiktu aprakstīta nepieciešamā informācija par notikušo      
incidentu. Līdz ar to tas atvieglotu darbu Disciplinārajai komitejai. Būtu skaidrība par konkrēto   
gadījumu - pārkāpumu, vēlamo lēmumu. Viens iesniegums iesniedzams par vienu konkrētu gadījumu. 
Ierosina ieviest komitejas locekļu vietniekus, lai izslēgšanas spēļu laikā, kad spēļu kalendārs ir blīvāks, 
varētu operatīvi pieņemt lēmumus par pārkāpumiem.  
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.2. Sacensību komitejas vadītāja ziņojums. 
Pēteris Poudžiunas informē, ka sezona ir aizvadīta veiksmīgi. Sacensību komiteja 2017./2018.gada 
sezonā pieņēma 76 lēmumus.  
Pārkāpumi: 

- daļa komandu formāli pilda prasību par bumbiņu padevējiem;  
- daļa komandu formāli pilda prasību par videoierakstiem; 
- atsevišķas komandas ar kavēšanos ievada spēļu protokolus ”onlainā”;  
- spēļu protokolu oriģināli LFS birojā tiek nogādāti ar kavēšanos, līdz ar to nav iespējams izlabot 

pieļautās kļūdas ”onlainā”. 
Pēteris Poudžiunas uzskata, ka ir pieļauta kļūda, atceļot ZU18 grupu, kā arī jāaktivizē jauno tiesnešu 
izglītošana, jaunu tiesnešu piesaistīšana.  
2018./2019. gada sezonas Virslīgā vīriešiem pirmā spēle plānota 8.septembrī. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.3. Tiesnešu komitejas vadītāja ziņojums. 
Māris Kumerdanks uzsver, ka aizvadītajā sezonā bija vairākas neierastas spēļu epizodes, kurām 
pastiprināti jāpievērš uzmanība tieši tiesnešu darbā. Lielāka uzmanība jāpievērš jauno tiesnešu          
attīstībai. Nepieciešama arī klubu palīdzība, lai nerodas negācijas pret tiesnešiem, lai jaunajiem       
tiesnešiem ir pārliecība par to, kas notiek uz laukuma.  
1.jūlijā stājas spēkā izmaiņas florbola spēles noteikumos. Noteikumi tiks izsūtīti klubu pārstāvjiem un 
izskaidrotas izmaiņas.  
Tiks turpināta tiesnešu apmaiņas programma. Ir izrādījuši interesi Somijas, Norvēgijas, Čehijas tiesneši.  
Māris Kumerdanks aicina tiesnešus un klubu pārtstāvjus pirms sezonas sanākt kopā, lai izrunātu akūtās 
lietas.   
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.4. Treneru komitejas vadītāja ziņojums. 
Andris Pīlups uzkata, ka Treneru komitejai būtu jastrādā aktīvāk un produktīvāk. Visām komitejām 
jāstrādā, lai attīstītu florbolu Latvijā. 
Priekšlikumi: 
- ZU17 izlases izveidošana - nometnes, atlases kritēriji; 
- Treneru ētikas kodekss; 
- Par florbola attīstību Latvijā veicināšana; 
- Treneru semināri; 
- Par izlašu treneriem. 

http://sportacentrs.com
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Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.5.  Veterānu komitejas vadītāja ziņojums. 
Ilvis Pētersons nolasa Veterānu komitejas vadītāja Anša Kusiņa ziņojumu. 
Pagājušajā sezonā veterāniem bija divas vecuma grupas - 35+ un 45+, attiecīgi - 8 un 6 komandas.  
Ar katru gadu veterānu grupā 35+ komandu skaits samazinās. Ja pirms 3 gadiem bija 15 komandas,  
pēdējo divu gadu laikā ir tikai septiņas. Ar ko tas izskaidrojams, grūti teikt. Iespējams, ka daudzi 
spēlētāji dodas dzīvot, strādāt ārpus valsts; komandas apvienojas, daudziem ir citas prioritātes. Ne 
vienmēr visus apmierina čempionāta norise, bet grūti ir sarīkot čempionātu tā, lai visiem viss patiktu. 
Cilvēki ir dažādi gan raksturos, gan ambīcijās.  
Ir ievēlēti jauni komitejas locekļi, kuriem ir vairākas idejas, kā uzlabot čempionāta norisi.  
Aicina komandu pārstāvjus aktīvi piedalīties čempionāta organizēšanā. Tiks izskatīti un ņemti vērā visi 
priekšlikumi. Aicina komandas pārstāvjus laikus pieteikt komandas dalībai čempionātā, lai var laikus 
sagatavot spēļu kalendāru.  
Paldies sacensību galvenajam tiesnesim Pēterim Poudžiunam par ieguldīto darbu un LFS prezidentam 
Ilvim Pētersonam, ka deva iespēju ar piemiņas medaļām apbalvot vienīgo sieviešu komandu ”Cielaviņu 
armija”!  Visiem veiksmīgu nākamo sezonu! 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.6. Apelācijas komitejas vadītāja ziņojums. 
Andris Dzenis informē, ka Sacensību komiteja ir strādājusi veiksmīgi, jo ir pārsūdzēti tikai septiņi    
lēmumi. Disciplinārā komiteja ir strādājusi veiksmīgi, jo nav apstrīdēts neviens lēmums. Līdz ar to 
Apelācijas komitejai nav bijusi jāizskata neviens apelācijas iesniegums. 
Nākamajā sezonā Apelācijas komitejas uzdevums būs cīnīties ar neslavas celšanu Latvijas Florbola 
savienībai tās iekšienē.  
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

10. Par 2018./2019.gada sezonas plānoto budžetu. 
Ilvis Pētersons informē, ka ir sagatavots nākamā gada budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns.  
Dotācijas no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Sporta federāciju padomes, projekti, ziedojumi, 
pašvaldību finansējumi, līdzfinansējums EFC rīkošanai, biļešu tirdzniecība. 
Lielākie izdevumi – izlašu nodrošināšana, maksājumi Starptautiskajai Florbola Federācijai (IFF),     
tiesnešu pakalpojumi, nodokļu nomaksa, darbinieku atalgojums, sacensību organizēšana, video 
tiešraides, telpu noma, izdevumi par degvielu. 
Ilvis Pētersons aicina biedrus balsot par LFS 2018./2019.gada sezonas budžetu. 
Balsojums: Par – 16, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt 2018./2019.gada sezonas budžetu.  

11. Debates par LFS Prezidenta, Revidenta un LFS komiteju vadītāju ziņojumiem. 
Ilvis Pētersons informē, ka LFS piedalās organizētajās IFF mārketinga sanāksmēs.  
Šīs nedēļas laikā tiks izsūtīti apstiprinātie 26.čempionāta nolikumi. Jaunums - papildlaiku pēc Latvijas 
26. čempionāta florbolā spēlēm (Virslīgā vīriešiem un sievietēm, 1.līgā vīriešiem un sievietēm, 2.līgā 
vīriešiem), ja tāds būs nepieciešams, tiks spēlēts šādā formātā: katra komanda spēlē ar četriem laukuma 
spēlētājiem un vārtsargu. 
Jāizstrādā LFS ētikas kodekss. 
No LFS mājaslapas ir izņemti publiski pieejamie klubu kontakti. 
Nākamais treneru seminārs plānots Valmierā 22. un 23.augustā. Plānoti Šveices, Somijas, Čehijas 
speciālisti.  
Diskusijas. 
Ilvis Pētersons pasakās visiem par dalību biedru sapulcē. 

Sapulce slēgta: 31.maijā pulksten 15:40. 

Sapulces vadītājs:                                                                    Ilvis Pētersons 

Protokol:                                                                        Sabīne Kazaine


