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       Biedrība „Latvijas Florbola savienība” 
         Reģ. Nr. 40008025888 

        Zaubes ielā 1-4, Rīga, LV – 1013 
   Tālr.: +371 67473013 
Fakss: +371 67473014 

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

LATVIJAS FLORBOLA SAVIENĪBAS 
BIEDRU KOPSAPULCES PROTOKOLS 

Nr.1/12 

24.05.2012.  
Olimpiskais Sporta Centrs, Grostonas ielā 6b, Rīgā 

Sapulce sasaukta 2012.gada 9.maijā 
Sapulce atklāta 2012.gada 24.maijā pulksten 14.00 
Sapulci vada Latvijas Florbola savienības (turpmāk tekstā–LFS) ģenerālsekretārs Juris Kokainis 
Sapulcē piedalās 23 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. Biedrība „Sporta klubs „Uzvara” 40008119045

4. Biedrība “Kocēnu sporta klubs” 40008025888

5. Vidzemes bērnu un jauniešu sporta klubs 40008164250

6. Nodibinājums „Valmieras sporta klubs” 40008128531

7. Biedrība „Florbola Klubs „Kurši” 40008030408

8. Biedrība „Sporta klubs „Blāzma” 40008084097

9. Biedrība „Sporta klubs "Ķekavas Bulldogs" 40008108323

10. Biedrība „Florbola klubs „Ķekava” 40008118957

11. Biedrība “Sporta klubs “Pārgauja” 40008145461

12. Biedrība „Sporta klubs „Lielvārde” 40008080860

13. Lielvārdes novada sporta centrs 90001880334

14. Biedrība „Florbola klubs „Rīgas Lauvas” 40008070383

15. Cēsu pilsētas sporta skola 90001609336

16. Biedrība „Florbola klubs „Madona” 40008146306

17. Biedrība „Florbola klubs „Valka” 40008128616

18. Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda” 90000043403

19. Biedrība „Florbola klubs „Melnie” 40008064175

20. Biedrība „Lino.LV" 40008150585

21. Biedrība "J.K.Florbols" 50008166821

22. Valmieras Bērnu sporta skola 90000043403

23. Biedrība „Florbola klubs „Latgranula” 40008094625
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No 31 biedriem piedalās 23 biedru pārstāvji, līdz ar to biedru sapulce ir lemttiesīga. 

Darba kārtība 
1. Sapulces atklāšana. 
2. Sapulces vadītāja apstiprināšana. 
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. 
4. Protokolista ievēlēšana. 
5. Darba kārtības apstiprināšana. 
6. Sapulces reglamenta apstiprināšana. 
7. Oficiālo viesu uzrunas. 
8. LFS prezidenta ziņojums. 
9. Revidenta ziņojums par 2011.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. Tiesnešu komitejas vadītāja ziņojums; 
10.5. Jaunatnes komitejas vadītāja ziņojums; 
10.6. Veterānu komitejas vadītāja ziņojums; 
10.7. Nacionālo izlašu koordinatora ziņojums; 
10.8. Komunikācijas daļas vadītāja ziņojums. 

11. 2012./13.gada sezonas plānotais budžets. 
12. Debates par komiteju ziņojumiem. 
13. Valdes locekļu ievēlēšana. 
14. Valdes priekšsēdētāja (prezidenta) ievēlēšana. 
15. Sapulces slēgšana. 

*** 

1. LFS ģenerālsekretārs Juris Kokainis kārtējo biedru sapulci. 

2. Sapulces vadītāja apstiprināšana. Tiek izvirzīta J.Kokaiņa kandidatūra. 
Balsojums: Par – 23, pret - nav, atturas – nav. 
Lēmums: Par sapulces vadītāju ievēlēt J.Kokainis. 

3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. Tiek izvirzīti sekojoši kandidāti: G.Siliņš, N.Boreiko, 
J.Dainis. 

Balsojums: Par – 23, pret - nav, atturas – 1. 
Lēmums: Balsu skaitīšanas komisijas sastāvs: G.Siliņš, N.Boreiko, J.Dainis. 

4. Protokolista ievēlēšana. Tiek ieteikta I.Kuzmane. 
Balsojums: Par – 23, pret - nav, atturas – nav. 
Lēmums: Par sapulces protokolisti ievēlēt I.Kuzmane. 

5. Darba kārtības apstiprināšana. 
Balsojums: Par – 23, pret - nav, atturas – nav. 
Lēmums: Apstiprināt LFS piedāvāto sapulces darba kārtību.  

6. Sapulces reglamenta apstiprināšana. 
Balsojums: Par – 23, pret - nav, atturas – nav. 
Lēmums: Apstiprināt LFS piedāvāto sapulces reglamentu. 

7.   Oficiālo viesu uzrunas. J.Kokainis informē, ka uzaicinātie viesi nav ieradušies.  

8.    LFS prezidenta ziņojums.  
I.Pētersons:  
,,Cienījamie biedru kopsapulces dalībnieki! 
Šogad uzstādīto mērķu realizēšanā ir ieguldīts liels un nenovērtējams darbs, kura laikā esam centušies 
uzlabot florbola vidi un panākt tā atpazīstamību starp citiem sporta veidiem. 
Darbs ir bijis nesavtīgs un paveikts atbilstoši mūsu iespējām un uzstādītajiem mērķiem.  
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Aizvadītajos četros gados Latvijā esam noorganizējuši divus augsta līmeņa turnīrus – Eiropas 
čempionvienību kausu kvalifikācijas turnīru 2009.gadā un Eiropas čempionvienību kausa finālturnīru 
2010.gada rudenī. Pie mums Latvijā par samērā regulāriem viesiem kļuvušas dažādas TOP 4 valstu 
izlases, kuras ir ieinteresētas aizvadīt pārbaudes spēles ar mūsu nacionālajām izlasēm, vienlaikus 
izsakot atzinību par kvalitatīvajiem apstākļiem un šo spēļu organizāciju.  
Šo pēdējo gadu laikā esam ievērojami uzlabojuši LFS biroja darbu, nodrošinot tā kvalitatīvu un efektīvu 
funkcionēšanu nepieciešamo darbu veikšanai. Tas ir kļuvis atvērts ikvienam – ne tikai klubu un 
komandu pārstāvjiem, tiesnešiem un spēlētājiem, bet arī jebkuram interesantam.  
Noteikumi par sacensību dalībnieku licencēšanu un pārejām ir viens no svarīgākajiem dokumentiem, ko 
LFS izdevies izstrādāt ciešā sadarbībā ar klubu pārstāvjiem, panākot oficiālu ceļu, lai saņemtu t.s. 
kompensācijas maksu par jauno florbolistu trenēšanu. Šis ir svarīgs dokuments ar kā palīdzību varam 
palīdzēt sakātot florbola jomu. 
Pēdējo 4 gadu laikā ir izstrādāta jau otrā, ievērojami uzlabotā LFS mājas lapa, kurā cenšamies 
atspoguļot arvien vairāk aktualitātes, jau 4 gadus tiek nodrošināta efektīva online protokolu sistēmu, par 
ko atzinīgus vārdus ir izteikuši ne tikai pašmāju sporta aprindu cilvēki, bet arī ārzemju kolēģi. 
Uzlabojot sadarbību ar masu mediju pārstāvjiem, mums ir izdevies panākt to, ka gandrīz par katru spēli 
kādā no lielākajiem masu medijiem parādās ziņas par attiecīgo spēli.  
Nav neviena diena, kurā nenotiktu kāda florbola spēle, līdz ar ko esam patiesi priecīgi, ka palielinājies 
spēļu skatītāju skaits.  
Ir izdevies panākt to, ka cilvēki spēļu norisei seko līdz ne tikai ar interneta starpniecību, bet arī izmanto 
iespēju spēlēs apmeklēt klātienē. 
Sadarbībā ar sportacentrs.com mums ir izdevies nodrošināt arvien lielāku spēļu skaitu parādīšanu 
interneta tiešraidēs, par ko ir saņemta atzinība no Starptautiskās Florbola Federācijas, jo ne visas, pat 
vadošās valstis, izmanto iespēju nodrošināt tik lielu skaitu spēļu tiešraižu. 
Runājot par florbola attīstību Latvijā, lai arī tas pēdējos gados ir attīstījies ļoti strauji, tomēr vēl 
joprojām florbola sabiedrība ir samērā trausla, jo izteikti spēcīgu klubu sistēmu mums nav daudz. Tā ir 
lieta, uz ko norādīju jau iepriekšējā kopsapulcē, ka jāstrādā pie klubu piramīdu veidošanas aktīvāk un 
ievērojami jāuzlabo jauniešu piesaiste jau esošajām komandām, jo bez jaunatnes sistēmas ilgtermiņā 
nav iedomājams neviens klubs vai komanda.  
Esam uzsākuši aktīvu sadarbību ar ārvalstu kolēģiem, lai aizvien vairāk un vairāk veicinātu mūsu 
treneru izglītību un vēlmi apgūt labāko un veiksmīgāko praksi. Par to liecina arī oficiāli augošais 
florbola treneru skaits. Lai to uzlabotu, ikvienam jāapzinās dotā iespēja sevi papildināt un no labās 
prakses atlasīt tieši sev interesējošo.  
Vēlos izteikt atzinību un reizē pateicību par veiksmīgi aizvadītu finālsēriju. Labs teātris nav 
iedomājams bez labie aktieriem un paldies par ieguldītajām pūlēm mērķu sasniegšanā.  
Šo finālsēriju mums ir izdevies noorganizēt ļoti veiksmīgi, par kuru esam saņēmuši skaudīgu atzinību 
no citu sporta veidu pārstāvjiem.  
Šī finālsērija mums ļāva diezgan precīzi noteikt to auditoriju, kas pastāvīgi seko līdzi florbola 
aktivitātēm, bet nonācām pie secinājuma, ka tā nav pietiekami liela kā gribētos.  
Latvijas Florbola savienība ir patiesi priecīga, ka tai ir izdevies panākt pilnīgu visu izlašu nodrošināšanu 
arī šajā ekonomiski grūtajā brīdī, kad finansējums valsts izlašu dalībai starptautiskajās sacensībās ir 
kardināli samazināts. Mums ir izdevies šo problēmu atrisināt, pārņemot un optimizējot izdevumus. 
Neviena nometne nav iedomājama bez mediķu klātbūtnes, un pateicoties sava darba entuziastiem, ir 
izdevies izveidot profesionālu apkalpojošo personālu.  
Ar nožēlu jāatzīst, ka šobrīd mēs aizvien biežāk sastopamies ar negatīvismu, ko kāds kultivē tieši vai 
pastarpināti. Mēs nedrīkstam nenovērtēt sniegtās iespējas, bet jāapzinās, ka arī kāds cits ir ieguldījis 
reizēm pat milzīgu darbu, lai kaut kas notiktu. Mums ir jāapzinās tas , ka lai ko iegūtu un panāktu, ir 
jāiegulda ekvivalents darbs un pūles.  
Mums jāspēj novērtēt ne tikai pašu ieguldījums, bet arī citu. Jāiemācās priecāties ne tikai par saviem, 
bet arī citu sasniegumiem un panākumiem, kā arī jānovērtē citu ieguldījums un padarītais.  
Aicinu ikvienu kļūt iecietīgākam vienam pret otru, j visi esam kolēģi un kuram gan negadās kļūdīties 
vai piedzīvot neveiksmi. Tajā brīdī ir jāpieceļas un jāturpina strādāt, aizmirstot piedzīvoto neveiksmi, 
adot ap sevi jau minēto pozitīvo auru, jo tikai tādā veidā mēs spējam dzīvot un darboties daudz vieglāk.  
Darbojoties pēc šāda motīva mēs varam papildināt savas rindas ar jauniem spēlētājiem, treneriem, 
komandu pārstāvjiem un darbiniekiem, kā arī piesaistot lielāku vecāku uzmanību.  
Ņemot vērā tieši šādus principus, veidojot komandas un vēlāk klubu sistēmas, mēs varēsim tās padarīt, 
līdzīgi kā TOP 4 valstīs, par lielām un veiksmīgām florbola kopienas ģimeni. 
Esmu gatavs turpināt strādāt pie iesāktajiem darbiem un veiksmīgi noslēdzot pirmo četru gadu termiņu, 
vēlos, izmantojot šo izdevību pateikt paldies par katras komandas un kluba ieguldījumu čempionāta 
norisē, kā arī atsaucību dalībai dažādos florbola popularizēšanas veicināšanas pasākumos. Paldies 
visām komandām, klubiem un dalīborganizācijām par līdzšinējo sadarbību.   
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Paldies visiem biroja darbiniekiem par iecietību, sapratni un situācijas izpratni grūtākos brīžos. Paldies 
visiem valdes locekļiem par spēju ziedot laiku un līdzekļus, lai strādātu florbola attīstības vārdā.  
Sirsnīgs paldies visiem Komiteju vadītājiem par ieguldīto darbu, vislielāko paldies veltot Sacensību 
komitejas vadītājam Pēterim Poudžiunasam par fanātisko darbu. 
Paldies tiesnešiem. Kuros pēdējos gados novērojama pozitīva tendence profesionālajā izaugsmē, 
savstarpējā sapratnē un situācijas izpratnē. 
Vēlos izteikt pateicību visiem izlašu spēlētājiem par cienīgu Latvijas vārda nešanu pasaulē, kā arī 
visiem izlašu treneriem, menedžeriem, ārstiem, ekipējuma menedžerim par profesionālo pieeju savu 
pienākumu pildīšanai.  
Cienījamie kolēģi! 
Es aicinu jūs katru un reizē visus kopā pret saviem līdzcilvēkiem kļūt daudz atvērtākiem, pozitīvākiem 
un iecietīgākiem vienam pret otru. Tikai tādā veidā mēs varam sasniegt daudz vairāk gan sportā, gan 
paši savā dzīvē.” 

9.   Revidenta ziņojums par 2011.gada pārskatu. 
Skatīt pielikumā. 

10.  LFS komiteju vadītāju ziņojumi:   

   10.1. Finanšu un mārketinga komitejas vadītāja ziņojums. I.Pētersons: 
▪ Sāksim ar to, ka tiesnešiem mēs esam parādā 8000,00LVL. Kontā mums šādas naudas nav 

un tāpēc rīt tiksimies ar tiesnešiem un mēģināsim risināt sarunas, kā varam iziet no šīs 
situācijas. 

▪ Izdales materiālos varat redzēt, cik katram klubam ir bijis šai sezonā jāmaksā un cik kurš 
vēl ir parādā. Kopā saliekot tie ir vairāk kā 10 000,00LVL.  

▪ Jau otro mēnesi valsts nespēj iedot plānoto finansējumu. Valsts šogad februārī piešķīra 
10 000,00LVL, bet uzreiz pateica, ka līdz oktobrim varēsim saņemt tikai 8000,00LVL. Uz 
doto brīdi esam saņēmuši aptuveni 4500,00LVL un pārējo mēs gaidām. Varbūt arī 
nesagaidīsim. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu - valsts finansējums bija 35 500,00LVL. 
Šobrīd LFS budžetā ir izveidojies deficīts 20 000,00LVL apmērā.  

▪ Esam izstrādājuši divus variantus: ekonomisko un optimistisko.  
 Par dalības maksām un spēļu tiesāšanu esam plānojuši ieņemt 90 000,00LVL – par 20% 
mazāk kā pērn. Ziedojumos esam plānojuši saņemt 10 000,00LVL sliktākajā gadījumā. No 
biļešu pārdošanas - 7000,00LVL. „JSK Tahe” joprojām nesamaksātais parāds 4000,00LVL. Un 
ar rudeni LFS pāries par PVN maksātāju un centīsies no valsts atgūt PVN pārmaksu.  
 Ikmēneša izdevumi vasaras mēnešos 200,00LVL grāmatvedībai, biroja īre 400,00LVL, 
degvielai 150,00LVL, algas 1200,00LVL kopā ar nodokļiem, komunikācijas un kancelejas 
preces 100,00LVL. Kopā izdevumi katru nesezonas mēnesi sastāda ap 2000,00LVL. Sezonā, 
ekonomiskajā variantā, vēl papildus klāt komiteju vadītājiem 170,00LVL un atalgojumos 
tiesnešiem 3000,00LVL (samazinājums par 20%). 
 Vīriešu izlases nometne tiek plānota jūnijā. Oktobrī, novembrī ir paredzētas 2 sieviešu 
izlases nometnes. Uz pasaules čempionātu Zviedrijā vajadzētu iekļauties 13 000,00LVL. Par 
3000,00LVL jāpiepērk klāt to, kas pietrūkst formām. Nākamās 3 nometnes ir paredzētas 
pavasarī pirms U19 meitenēm PČ. 
 Optimistiskais variants ir 1:1 ar šī gada ieņēmumiem un ziedojumos ir paredzēta lielāka 
summa, arī lielāka summa par biļetēm un pie lielākiem ienākumiem un tādejādi arī budžeta, arī 
PVN jābūt lielākam. Plānots atvēlēt līdzekļus izlases treneru degvielas izdevumiem un kaut 
nelielam atalgojumam, lai sezonas garumā varētu noorganizēt  1-2 nometnes mēnesī gan 
vīriešu, gan sieviešu izlasēm.  
Atbildes uz jautājumiem. 

10.2. Disciplinārās komitejas vadītāja ziņojums. R.Švāgers: 
▪ Tika izstrādāts jauns DK Nolikums. 
▪ Gribu pateikties visiem DK locekļiem – J.Kārkliņam, A.Pīlupam, P.Poudžiunas, 

M.Jarohovičam 
▪ Sākumā izveidojām atsevišķu sodu pielikumu, vēlāk šis te pielikums tika sadalīts vairākās 

daļās. Atsevišķi tika izstrādāti sodi tiesnešiem.  
▪ Par tālāko attīstību – priekšlikums soda naudas vietā iesaistīt vainīgos sabiedriskajā darbā, 

kas mūsu ekonomiskajā situācijā iespējams būtu saprātīgāk. 
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   10.3. Sacensību komitejas vadītāja ziņojums. P.Poudžiunas nav ieradies uz kopsapulci. 

   10.4. Tiesnešu komitejas vadītāja ziņojums. P.Poudžiunas nav ieradies uz kopsapulci. 

   10.5. Jaunatnes komitejas vadītāja ziņojums. J.Dainis: 
▪ Jauniešu čempionāts notika no 28.oktobra – 18.maijam. Startēja 62 zēnu un 15 meiteņu 

komandas.  
▪ Bija sakārtota statistika, kas gan bija atkarīgs no komandu pārstāvju operativitātes – 

sākumā netika laicīgi ievadīti spēļu protokoli.  
▪ Vēl tika samazināts spēļu laiks.  
▪ Tika izvesta jauniešu tiesnešu apmācība.  
▪ Meitenēm čempionātā tika izveidotas trīs vecuma grupās, iepriekš bija tikai divas vecuma 

grupas. Iepriekš meitenēm nebija izbraukumu. Pirmo reizi komandas 2 vecuma grupās 
brauca viena pie otras. 

▪ Ņemot vērā dažādas situācijas tika izmainīti fināla posmi. Pēdējos gados viss notika 
vienkopus, bet šogad tur, kur bija pretendenti uz pirmajām vietām. Jāatzīst, ka bija ļoti liels 
skatītāju pieplūdums.  

▪ Domāju, ka tas darbs ko jauniešu treneri ir gadu gadiem darījuši, ir sekmējis to, ka jaunieši 
izcīnīja 5. vietu Somijā 

▪ Nākotnē iespējams komandas dalīsies 4 reģionos. Pirmā komanda tiek finālā, 2. un 
3.komanda spēlē 1/8 finālu. Ir sagatavots projekts, kuru izsūtīšu. Tas plānots tāpēc, ka 
vislielākie izdevumi aiziet tieši izbraukumiem – vajadzētu samazināt izbraukumus.  

▪ Otra lieta, ko es gribētu panākt, ka jauniešu tiesnešiem maksā LFS, nevis treneri.  

10.6. Veterānu komitejas vadītāja ziņojums. E.Bedrīts: 
Čempionātā piedalījās 11 komandas, kas saskaņā ar LFS apstiprināto nolikumu aizvadīja 
sešus regulārā čempionāta posmus, katru divās sporta zālēs. 8. LNČ uzvarētājs tika 
noskaidrots play-off kārtā, iepriekšējās sezonas uzvarētāja izvēlētajā sporta zālē Kocēnos. 
Katrai komandai tika dota iespēja izvēlēties savu mājas posmu un saskaņā ar komandu 
pārstāvju izvēli, posmi notika Lielvārdes, Cēsu, Aizputes, Talsu, Valkas, Inčukalna, Ķekavas, 
Spuņciema, Aizkraukles un Kocēnu sporta zālēs.  

Komandām, kurām iepriekšējās sezonās līdz sacensību norises vietai nācās mērot lielākos 
attālumus bija iespēja organizēt vairākus posmus, ko šogad dažas komandas arī izmantoja. 
Bija arī komanda, kas atturējās no sava posma organizēšanas. 
Ja komandu skaits nākošajā sezonā nepalielināsies, tad paredzēts saglabāt iepriekšējo 
izspēles kārtību. Pretējā gadījumā  čempionāta izspēles formulu nāksies mainīt. Tādēļ 
uzaicinu līdz augusta pirmās nedēļas beigām iesūtīt savus priekšlikumus par Jums vēlamo 
čempionāta izspēles kārtību. 
Dažas komandas jau ir izteikušas priekšlikumu „play-off” posmā piedalīties 8 komandām, 
taču tādā gadījumā šis posma izspēlei nepieciešamas 2 dienas.  

Aizvadītais čempionāts, līdzīgi kā iepriekšējās sezonās izvērtās gana intriģējošs un 
neparedzams. Visi radušies strīdīgie jautājumi sekmīgi atrisināti savstarpējo sarunu ceļā starp 
komiteju, LFS un komandu pārstāvjiem, neiesaistot disciplināro komisiju, kā arī  

visās aizvadītajās spēlēs ievērots „godīgas spēles princips” un tiesnešiem nav nācies piemērot 
kādu no spēles sodiem.   

Kā jau tas pieredzēts iepriekšējās sezonās savus organizētos posmus labi aizvadīja Smilšu-
Kastes, Valka, Ekskurzeme, kā arī Cēsis, kuri šogad piedalījās pirmo reizi.  
Ar nelielu nožēlu jāmin fakts, ka play-off posms sakrita ar virslīgas spēli par 3. vietu, taču šo  
situāciju bija grūti iepriekš paredzēt. Lai līdzīga situācija neizveidotos nākošājā sezonā aicinu 
arī ieinteresētās komandas risināt šo problēmu līdz ar kalendāra sastādīšanu savam play-off, 
jo  veterānu čempionātā esam pieņēmuši principu,ka izspēles notiek katra mēneša otrajā 
nedēļas nogalē .  

Šogad pirmo reizi tika izspēlēts turnīrs veterānu komandām grupā 45+, kur piedalījās 4 
komandas. Ja nākošajā sezonā komandu skaits būtu min. 6, tad esam gatavi organizēt 
regulāro čempionātu vai sabraukumus 2-3 posmus arī šajā grupā. 
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Paldies visiem par aizvadīto sezonu un ar visiem veterāniem ceram tikties augustā Latvian 
Open turnīra grupā 40+! 

Atbildes uz jautājumiem. 

10.7. Izlašu komitejas vadītāja ziņojums. J.Kārkliņš: 
▪ Pagājušā gada kopsapulcē mani uzaicināja darboties ar izlasēm. Pirmais uzdevums bija 

sameklēt jaunas formas izlases dalībniekiem. Uzdevums bija vienkāršs – noskaidrot, kuri 
piegādātāji var nodrošināt Latvijas krāsas. Ziņoju prezidentam, ka ir tikai divi tādi 
piegādātāji: „Jadberg” un „Erea”. „Erea” pat piedāvāja visus dizainus un bija gatavi izpildīt 
jebkuras iegribas. Unihoks bija gatavs, bet teica, ka nepaspēs līdz PČ. Lai nebūtu nekādas 
aizķeršanās, līdz pēdējām pārbaudes spēlēm bija jāprezentē Latvijas presei jaunās formas. 
Beigās prezidents pārņēma iniciatīvu savās rokās un nonāca līdz „Puma”. Un beigās 
aizbraucām bez ziemas jakām – ar vecajām Jadbergs jakām. It kā es sāku darboties, savu 
uzdevumu izpildīju, bet tālāk pārņēma prezidents.  

▪ Vēl mans jautājums bija par formām veterānu izlasei, kuru es uzskatīju, ka nav jāatbalsta, 
jo šajā gadījumā tas nebija turnīrs izlasēm, bet klubiem. Rezultātā aizbrauca savākti 
spēlētāji. Manā skatījumā tā bija lieka naudas tērēšana. 

▪ Nākamais bija Pasaules čempionāts. Līdz PČ mēs visu plānu izpildījām. PČ bija decembrī, 
kad jau sācies LČ un klubiem jau ir savas spēles, treniņi, čempionvienību kauss, 
kvalifikācija un bija zināma pretestība no LLASK puses. Bet spēlētāji visi aizbrauca un 
mēs gods godam izpildījām savu programmu. Piesaistījām jaunu dakteri izlasei, kura 
turpināja strādāt ar jauniešu izlasi. Fiziskās sagatavotības ziņā J.Volejs ļoti daudz ieguldīja. 
Lai novērtētu viņa ieguldījumu, mans uzskats ir, ka būtu jānovērtē viņa ieguldījums arī 
finansiāli. Atbraucām no PČ, nepagāja mēnesis, kad nākamajā valdes sēdē bija jautājums 
par vīriešu izlases atskaiti. Vecākais treneris netika uzaicināts. Un līdz ar to jautājums par 
viņa atskaiti tika pārcelts uz nākamo valdes sēdi. Nākamajā jau bija jautājums par jauna 
izlases trenera apstiprināšanu. Es uzstāju, ka varbūt no sākuma vajag izvērtēt iepriekšējā 
trenera darba rezultātus un lemt vai turpināt vai pārtraukt attiecības. Tas tika noraidīts. Tika 
uzaicināti somi, kas tagad ir speciālisti. Bet tajā valdes sēdē mēs nobalsojām, ka viņi būs kā 
attīstības speciālisti, lai mēs, esošie treneri un klubi varētu pēc pilnas programmas izmantot 
viņu pieredzi un praksi un zināšanas, ka viņus aicinās uz kursiem un tad skatīties vai 
septembrī turpināt, attiecības pagarināt. Nākamajā rītā bija telefona zvans, ka vajag viņus 
kā trenerus un prezidents jautāja, vai mans viedoklis nav mainījies. Es uzskatīju, ka nav 
mainījies. Nekur es arī neatradu, ka  

▪ ir tāds balsojums, ka somi tika par izlases treneriem. Tas bija man pārsteigums. Es sapratu, 
ka manas idejas nesakrīt ar pārējo valdes locekļu idejām un es uzrakstīju iesniegumu, ka 
pārtraucu savu darbību federācijas valdē. Šobrīd arī uzstāju, ka atsaucu savu personu no 
valdes locekļa statusa.  

   
10.8. Komunikācijas daļas vadītāja ziņojums. 

11. 2012./13.gada sezonas budžeta apstiprināšana. 
I.Pētersons: Valdes sēdē tika apstiprināti abi budžeta varianti – gan ekonomiskais, gan optimistiskais. 
Turpmākos 2 mēnešus skatīsimies, kāda būs situācija valstī un cik komandas pieteiksies un tad 
redzēsim, pēc kura scenārija rīkoties. Iespējams, ka jau pēc mēneša visu nāksies pārrēķināt.  
Diskusijas. 

12.Debates par komiteju ziņojumiem.  

13.Valdes locekļu ievēlēšana.  

Esošās valdes locekļu (Ilvis Pētersons, Egils Sveilis, Artis Drēziņš, Artis Krauklis, Jānis Dainis, Jānis 
Naglis, Ralfs Švāgers, Mārtiņš Jorahovičs, Artis Jansons, Gints Siliņš, Jurijs Fedulovs, Jānis Kveders) 
pilnvaru apturēšana. 
Balsojums: Par – 23, pret - nav, atturas – nav. 
Lēmums: Apturēt esošo valdes locekļu (Ilvis Pētersons, Egils Sveilis, Artis Drēziņš, Artis Krauklis, 
Jānis Dainis, Jānis Naglis, Ralfs Švāgers, Mārtiņš Jorahovičs, Artis Jansons, Gints Siliņš, Jurijs 
Fedulovs, Jānis Kveders) pilnvaras. 
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Jaunās valdes locekļu ievēlēšana: 
ILVIS PĒTERSONS 
Balsojums: Par – 23, pret - nav, atturas – nav. 
Lēmums: Apstiprināt I.Pētersonu par Latvijas Florbola savienības valdes locekli 

EGILS SVEILI 
Balsojums: Par – 18, pret - 1, atturas – 4. 
Lēmums: Apstiprināt E.Sveili par Latvijas Florbola savienības valdes locekli 

MĀRTIŅŠ JAROHOVIČS 
Balsojums: Par – 20, pret - 1, atturas – 2. 
Lēmums: Apstiprināt M.Jarohoviču par Latvijas Florbola savienības valdes locekli 

RALFS ŠVĀGERS 
Balsojums: Par – 20, pret - 3, atturas – nav. 
Lēmums: Apstiprināt R.Švāgeru par Latvijas Florbola savienības valdes locekli 

ARTIS DRĒZIŅŠ 
Balsojums: Par – 18, pret - 2, atturas – 3. 
Lēmums: Apstiprināt A.Drēziņu par Latvijas Florbola savienības valdes locekli 

GINTS SILIŅŠ 
Balsojums: Par – 20, pret - 0, atturas – 3. 
Lēmums: Apstiprināt G.Siliņu par Latvijas Florbola savienības valdes locekli 

JURIJS FEDULOVS 
Balsojums: Par – 18, pret - 0, atturas – 5. 
Lēmums: Apstiprināt J.Fedulovu par Latvijas Florbola savienības valdes locekli 

ARTIS JANSONS 
Balsojums: Par – 19, pret - 1, atturas – 3. 
Lēmums: Apstiprināt A.Jansonu par Latvijas Florbola savienības valdes locekli 

ARTIS KRAUKLIS 
Balsojums: Par – 18, pret - 2, atturas – 3. 
Lēmums: Apstiprināt A.Kraukli par Latvijas Florbola savienības valdes locekli 

NORMUNDS EGLĪTIS 
Balsojums: Par – 21, pret - nav, atturas – 2. 
Lēmums: Apstiprināt N.Eglīti par Latvijas Florbola savienības valdes locekli 

J.Kokainis informē, ka ir sagatavots priekšlikums par jaunās valdes sastāvu. Visi kandidāti ir devuši 
apstiprinājumu tam, ka ir gatavi strādāt valdē. J.Kokainis nosauc sekojošus valdes locekļu kandidātus: 
Ilvis Pētersons 
Egils Sveilis 
Mārtiņš Jarohovičs 
Ralfs Švāgers 
Artis Drēziņš 
Gints Siliņš 
Jurijs Fedulovs 
Artis Jansons 
Artis Krauklis 
Normunds Eglītis 
Andris Dzenis 
Māris Rozenbahs 

J.Kokainis: Vai ir kādi citi priekšlikumi? 
A.Puķītis: Mani jau protams izbrīna šis iesniegtais saraksts. Parasti jau šādās balsošanās ir pieņemts 
valdes locekļus izvirzīt no klātesošo delegātu puses. Man tā ,,pārskrieno” pāri, izbrīna, ka viens otrs šeit 
ir gatavs turpināt nestrādāt tālāk, bet nu labi. Man ir jautājums tāds, es gribētu arī izvirzīt, no savas 
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puses vienu kandidāti. Man ir tā ,,bumba” jāizvirza ar nummuru 13 un tā ir Lielvārdes Sporta kluba 
valdes priekšsēdētāja Kristīne Miķelsone.  
  
no Jāņa Rozenberga 
Balsojums: Par – 22, pret - nav, atturas – nav, nebalso – 1. 
Lēmums: Atbrīvot J.Rozenbergu no valdes locekļu pienākumiem. 

Tiek izvirzīti 2 kandidāti vakantiem valdes locekļu amatiem: 
1.Jānis Naglis (Cēsu pilsētas Sporta skola) 
Balsojums: Par – 20, pret - nav, atturas – 3. 
Lēmums: Apstiprināt J.Nagli par Latvijas Florbola Savienības valdes locekli. 

2.Artis Krauklis (FK Rīga) 
Balsojums: Par – 20, pret - 1, atturas – 2. 
Lēmums: Apstiprināt A.Kraukli par Latvijas Florbola Savienības valdes locekli. 

Sapulce slēgta: 2012.gada 24.maijā plkst. 16:40 

Sapulces vadītājs:                     Juris Kokainis 

Protokoliste:                                 Inga Kuzmane 


