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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. 1/14 
2014.gada 28.maijā 

Sapulce sasaukta: 2014.gada 13.maijā. 
Sapulce atklāta: 2014.gada 28.maijā pulksten 14.00 viesnīcā „Skanste”, Skanstes ielā 9, Rīgā. 
Sapulci vada: Latvijas Florbola savienības (turpmāk tekstā – LFS) prezidents Ilvis Pētersons. 
Sapulcē piedalās: 17 (septiņpadsmit) LFS biedri: 

No 30 biedriem piedalās 17 biedri un biedru pārstāvji, līdz ar to biedru kopsapulce ir lemttiesīga. 

Sēdi protokolē: Maija Zēmele. 

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 “Kocēnu sporta klubs” 40008025888

7. “J.K. Florbols” 50008166821

8. Biedrība „Florbola klubs „Ķekava” 40008118957

9. Biedrība “Florbola klubs “Rīgas Lauvas” 40008070383

10. Cēsu pilsētas sporta skola 90001609336

11. Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” 90000043403

12. Biedrība “Florbola klubs “Melnie” 40008064175

13. Biedrība "Lino.LV" 40008150585

14. Valmieras Bērnu sporta skola 90000043403

15. Biedrība „Sporta klubs „Lielvārde” 40008080860

16. Lielvārdes novada sporta centrs 90001880334

17. Biedrība „Sporta klubs Uzvara” 40008119045
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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 2013.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 koordinatores ziņojums. 

11. 2014./2015.gada sezonai plānotā budžeta apstiprināšana. 
12. Par Florbola talantu akadēmiju. 
13. Par gatavošanos Pasaules 2016.gada čempionātam florbolā vīriešiem. 
14. Par aktualitātēm Latvijas Treneru tālākizglītības centrā. 
15. Par jauno sportistu veselības stāvokļa raksturojumu. 
16. Par fanu organizāciju darbību Latvijā. 
17. Debates par Prezidenta, Revidenta un LFS komiteju vadītāju ziņojumiem. 
18. Kopsapulces slēgšana. 
19. Uzkodas, kafija, neformālas sarunas. 

1. Kopsapulces atklāšana. 
LFS Prezidents Ilvis Pētersons atklāj LFS biedru kopsapulci. 
2. Kopsapulces vadītāja apstiprināšana. 
Ilvja Pētersona kandidatūra tiek izvirzīta balsojumam. 
Balsojums: Par – 17, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Ilvi Pētersonu par LFS biedru kopsapulces vadītāju. 
3. Protokolētāja apstiprināšana. 
Ilvis Pētersons izvirza Maijas Zēmeles kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 17, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Maiju Zēmeli par LFS biedru kopsapulces protokolētāju. 
4. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas. 
Ilvis Pētersons izvirza Pētera Poudžiuna un Ginta Siliņa kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 17, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Pēteri Poudžiunu un Gintu Siliņu par LFS biedru kopsapulces balsu skaitītājiem. 

5. Darba kārtības apstiprināšana. 
Ilvis Pētersons informē, ka darba kārtības septītais punkts svītrojams no darba kārtības, jo viesi  nav 
ieradušies. 
Ilvis Pētersons izvirza balsojumam darba kārtības projektu. 
Balsojums: Par – 17, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Apstiprināt LFS biedru kopsapulces darba kārtību. 

6. Kopsapulces darba reglamenta apstiprināšana. 
Ilvis Pētersons piedāvā darba reglamenta projektu – Prezidenta ziņojumam – līdz 10 minūtēm, 
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 – 17, pret – 0, atturas – 0. 
Lēmums: Apstiprināt darba reglamentu. 
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8. LFS Prezidenta ziņojums. 
Ilvis Pētersons informē, ka Latvijas Florbola savienību gaida lieli izaicinājumi, jo 2016.gadā LFS ir 
uzticēts rīkot Pasaules čempionātu florbolā vīriešiem. 
Aicina jebkuru iesaistīties šajā sagatavošanās darbā, sākot jau ar nākamā gada janvāri, – pēc pasaules 
čempionāta Gēteborgā. Būs jāizveido organizācijas komiteja, kura būs atbildīga par pasaules 
čempionāta norisi Latvijā. 2016.gada čempionāta laikā ir paredzēta IFF Ģenerālās Asamblejas sesija, uz 
kuru ieradīsies delegāti no visas pasaules, apmēram 70 personas.  
Joprojām visi cer un vēlas, lai florbols kā sporta veids tiek iekļauts olimpisko spēļu programmā. 
2015.gada laikā, cerams, florbols tiks iekļauts shortlist starp septiņiem sporta veidiem. 
Izvērtēšana būs 2017.gadā par dalību 2024.gada olimpiskajās spēlēs. Tas ir tuvākais mērķis. 
Florbols ir iekļauts Pasaules Spēļu programmā kas 2017.gadān notiks Polijā. Tās ir kā olimpiskās spēles 
neolimpiskajos sporta veidos. Kopš Latvijas vīriešu izlases dalības Pasaules spēļu Lahti (Somijā) 
paraugdemonstrējumu programmā būs pagājuši divdesmit gadi.  
Šajās spēlēs kvota florbolam ir ļoti maza – piedalās tikai sešas valstis. 
Jāapkopo visi spēki, lai Latvijas vīriešu izlase tiktu uzaicināta šo sešu labāko vidū. 
Florbola talantu akadēmijas izveidē un drabībā ir liels potenciāls. Ir izvirzīts projekta koordinators. Ir 
noorganizētas pirmās nometnes. Liela cerība, ka jauniešus varēsim ilgāk piesaistīt florbolam, jo 16 līdz 
18 gadu vecums ir tas vecums, kad spēlētāji pamet florbolu. Aicina aktīvi iesaistīties arī klubu 
pārstāvjus, tiek gaidīti jauni akadēmijas kandidāti. 
Ir vērojams komunikācijas jomas uzlabojums sociālajos tīklos. Tam lielu uzmanību pievērš  arī IFF. 
Latvijas florbols vairākkārt ir bijis dažādos starptautiskajos tīklos ar foto un ar video. 
Šajā sezonā darbu uzsāka jaunais Tiesnešu komitejas sastāvs. Vadītāja amatā apstiprināts Arsenijs 
Mihejevs, komitejas sastāvā – Māris Kumerdanks un Dmitrijs Ivanišaks. 
Ir redzamas pozitīvas tendences komitejas darbībā un tiesnešu izaugsmē. 
Galvenais uzdevums – sagatavot tiesnešus nākamajai sezonai, jo no 1.jūlija mainās florbola spēles 
noteikumi un nianses, kuras tiesnešiem ir jāzina. 
Šajā sezonā darbu uzsāka arī jauns Disciplinārās komitejas sastāvs. Komitejas vadītājs ir Rihards 
Jēgers, sastāvā – Artis Krauklis un Māris Kumerdanks. Ir sakārtota aizvadīto gadu dokumentācija. 
Pavasarī operatīvi tika izskatīti ,,sasāpējušie” jautājumi un atrisinātas sarežģītas situācijas. 
LFS ir nepieciešama Treneru komiteja. Ir izrādījuši interesi vairāki treneri, kuri gatavo priekšlikumus, 
kā būtu jāstrādā šai komitejai. 
Sieviešu izlases izcilā dalība pasaules čempionātā Čehijas Republikā, izcīnot 5.vietu. Sieviešu izlase ir 
atguvusi ticību saviem spēkiem un pierādījusi, ka joprojām pelnīti atrodas spēcīgāko izlašu skaitā. 
Ieguldīts liels treneru un personāla darbs. 
Junioru U19 (sieviešu) izlases veiksmīgā dalība pasaules čempionātā Polijā, izcīnot 7.vietu, ir 
pierādījums tam, ka ar lielu darbu var sasniegt vēlamo rezultātu – Junioru izlase ir atgriezusies savā 
vietā – A divīzijā. LFS valde šodienas sēdē izlases vadību atkārtoti uzticēja Jurijam Fedulovam un viņa 
vadītajam treneru korpusam. 2016.gadā pasaules čempionāts juniorēm U19 (sievietēm) notiks Kanādā.  
Šajā sezonā ir nodibināta privātā sporta skola Liepājā (dibinātāji – „FK Kurši” pārstāvji). 
Ilvis Pētersons: „Florbola popularitāte, atzinība mums jānopelna pašiem ar smagu darbu. 
Ticu, ka mūs sagaida spoža nākotne, vērojot florbolistu iesaistīšanos dažādos projektos, ieņemot 
cienījamus amatus dažādu sfēru uzņēmumos un valsts uzņēmumos un pārvaldē, kā arī veidojot savus 
uzņēmumus! 
Tas ir visu mūsu pienākums un uzdevums; veicināt vienam otra attīstību un virzību. 
Aicinu uz kopēju darbu. Cik stipri un stabili būs klubi, tik attiecīgi spēcīga būs arī Latvijas Florbola 
savienība!”. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

9. Latvijas Florbola savienības Revidenta ziņojums par 2013.gada pārskatu. 
Nolasa Artis Krauklis. 
Skatīt pielikumā. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

10. LFS komiteju vadītāju ziņojumi. 
10.1. Finanšu un mārketinga komitejas vadītāja ziņojums. 
Ilvis Pētersons informē par pagājušā gada budžeta palielināšanos, pateicoties valsts dotāciju 
palielinājumam, bet ar ziedojumu līdzekļiem plāns netika izpildīts. Ar biļešu tirdzniecību izdevās 
ienākumus nedaudz palielināt. Izdevumu daļā praktiski viss notika saskaņā ar plānu, tikai pagaidām ir 
daži klubi, kuri vēl nav izpildījuši savas finansiālās saistības ar LFS.   
Šodien LFS Valdes sēdē tika apstiprināti Latvijas čempionātu Nolikumi nākamajai sezonai, kuros ir 
iekļautas jaunās dalības maksas. 
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Mārketings – Virslīgas komandas ir jāveido kā labs produkts, ko varam piedāvāt reklāmdevējiem. 
Jāpievērš uzmanība kvalitatīvai spēļu organizēšanai.  
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

10.2. Disciplinārās komitejas vadītāja ziņojums. 
Komitejas vadītājs Rihards Jēgers nav ieradies. 
Andris Dzenis informē, ka Disciplinārā komiteja darbību sāka šīs sezonas vidū ar neizskatītiem 
protestiem. Komiteja patlaban ir aktivizējusies un turpina iesākto darbu. Ir arī apstiprināts Disciplinārās 
komitejas nolikums. Komitejas strādā saskaņā ar saņemtajiem protestiem, sūdzībām un iesniegumiem. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 
10.3. Sacensību komitejas vadītāja ziņojums. 
Pēteris Poudžiunas informē, ka 2013./2014.gada sezona ir veiksmīgi noslēgusies. Pieaugušo 
čempionātos sezonā spēļu skaits ir pieaudzis par 80 spēlēm, bet jauniešu čempionātos ir samazinājies, 
kopīgā bilance – samazinājums par 50 spēlēm. Samazināšanās iemesls – jauniešu 2.divīzija, jo vairāki 
klubi šajā sezonā nepieteica komandu 2.divīzijā. 
Nākamajā sezonā ir paredzēts ieviest konkrētu spēļu izspēli konkrētā laika posmā, lai neveidotos spēļu 
pārcelšana līdz sezonas beigām. 
Virslīgas pēdējās kārtas spēles plānots spēlēt vienā dienā vienā laikā. Ar nākamo sezonu  paredzēta tikai 
viena finālspēle. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

10.4. Tiesnešu komitejas vadītāja ziņojums. 
Komitejas vadītājs Arsenijs Mihejevs nav ieradies. 
Andris Dzenis informē, ka ir izveidota jauna, enerģiska Tiesnešu komiteja. Komitejas darba virzienus 
un programmas paredzēts sagatavot līdz vasaras vidum. Sāks darboties nākamās sezonas sākumā. 
Jaunas iniciatīvas: 
- kā veicināt tiesnešu darba sabalansēšanu; 
- kā turpināt darbu, lai tiesneši nepieļautu pārkāpumus; 
- jaunie florbola spēles noteikumi.                                                                                      
Aicina klubu/komandu pārstāvjus iepazīstināt spēlētājus un trenerus ar spēles noteikumu izmaiņām 
pirms sezonas sākuma. Tiesnešu komitejas darbam jābūt aktīvam, tādam, kuru klubi sapratīs.  
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

10.5. Jaunatnes komitejas vadītāja ziņojums. 
Artis Krauklis informē, ka samazinājies spēlētāju skaits, ņemot vērā komandu skaita samazināšanos 
2.divīzijā. Treneri ,,netiek galā” ar vairākām komandām, kuras ir jauniešu čempionātos, gan Virslīgā. 
Jaunatnes čempionāti ir veiksmīgi aizvadīti. Problēma – jauniešu čempionātos komandas neievēro 
kalendāru, spēles regulāri tiek pārceltas, atceltas. 
Tiesnešus jauniešu spēlēm regulārajā sezonā nodrošina klubi, bet tiesneši ir vāji, līdz ar to arī spēles ir 
zemā līmenī.  
Prieks, ka ir izveidota Florbola talantu akadēmija. Jaunieši attīstās, darbs virzās uz priekšu. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

10.6. Veterānu komitejas vadītāja ziņojums. 
Komitejas vadītājs Einārs Bedrītis nav ieradies. 
Ilvis Pētersons nolasa Veterānu komitejas ziņojumu. 
Čempionātā piedalījās 15 komandas. Salīdzinot ar iepriekšējām sezonām, tas ir līdz šim lielākais 
pieteikto komandu skaits. Komandas pēc iepriekšējā gada čempionāta rezultātiem tika sadalītas 3 
apakšgrupās, savukārt no jauna pieteiktās komandas tika secīgi pielozētas katrai apakšgrupai.  
Līdzīgi kā iepriekšējā sezonā, izspēles formula noteica, ka ar savas apakšgrupas komandām katrs ar 
katru izspēlē divas reizes, savukārt ar pretējās apakšgrupas komandām – vienu reizi. Regulārais 
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čempionāts šogad tika izspēlēts sešos posmos, savukārt „Play-off”, kurā piedalījās astoņas komandas, 
tika izspēlēts vienas dienas turnīrā.  
Tāpat kā iepriekšējos gados, saskaņā ar nolikumu katrai komandai ir pienākums noorganizēt savu mājas 
posmu, laikus par to paziņojot. Vēlams, lai komandu pārstāvji aktīvāk iesaistītos šajā procesā, kā arī 
savlaicīgi iesūtītu pieteikumus regulārajam čempionātam.  
Līdz ar posmu izvēles mazo aktivitāti komandām, kurām līdz sacensību norises vietai ir lielāks 
attālums, bija iespēja organizēt vairākus posmus, kas arī šogad tika izmantots. Norises laikā  iezīmējās 
arī dažas problēmsituācijas:  

1. Ne vienmēr komanda, kas nodrošina posma norisi, bija nodrošinājusi mediķi, ,,on-line” 
protokolu un apmācītu „galdiņa” personālu.  

2. Vairākas komandas pēdējā posmā izvēlējās nenospēlēt čempionātā paredzētās spēles, par ko 
tika rakstīts ziņojums LFS Sacensību komitejai. 

3. Tā kā veterānu komandu dalībnieki piedalās arī citos LFS turnīros, bieži nācās uzklausīt 
iebildumus, ka veterānu posms sakrīt ar citu kalendāru, un arī to, ka ,,play-off” datums tiek 
paziņots par vēlu. 

Lai sekmīgi sagatavotos nākamajai sezonai, tika lūgts komandām iesūtīt savus priekšlikumus. Atsaucās 
tikai viena komanda ar šādu priekšlikumu: „Pāriet uz 2 apļu sistēmu, lai mums nevajadzētu kontrolēt, 
cik spēlēs katrs spēlētājs piedalījies, pirms „play-off”  un arī,  lai nebūtu tā, ka atnāk 1-2 spēlētāji uz 
fināliem, bet regulārajā čempionātā – tiek fiktīvi ierakstīti protokolos, bet praktiski nepiedalās.” Nav 
pierādījumu šādai situācijai. Lai gan nolikumā ir paredzēts, cik spēļu katram jānospēlē pirms fināla, bet 
šai situācijai nav kontroles mehānisma. Kā atbildēja kāds no tiesnešiem, viņiem tas neesot jādara. 
Bija paredzēts organizēt regulāro čempionātu grupā 45+. Lai gan iepriekšējā gada kausa izcīņā šajā 
grupā bija pietiekams komandu skaits, diemžēl dažādu iemeslu dēļ, regulārajam čempionātam bija 
gatavas tikai 3 komandas, tādēļ arī šogad notika kausa izcīņa, kurā piedalījās 5 komandas.  
Nākamajā sezonā atkārtoti paredzēts izsludināt uzsākt regulāro čempionātu grupā 45+ ar minimālo 
komandu skaitu – četras. Cerams, ka izdosies. 
Neskatoties uz minētajiem trūkumiem, aizvadītais čempionāts, līdzīgi kā iepriekšējās sezonās, izvērtās 
gana intriģējošs un neparedzams, un rezultātā tika kronēts jauns čempions. 
Paldies visiem par aizvadīto sezonu un ar veterāniem no jauna uzaicinu tikties augustā turnīra ,,Latvian 
Open” grupā 40+. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

10.7. Nacionālo izlašu koordinatores ziņojums. 
Maija Zēmele informē, ka patlaban ir zināms Latvijas vīriešu izlases galvenais treneris – Īro 
Parviainens un Latvijas junioru U19 (sieviešu) izlases galvenais treneris – Jurijs Fedulovs. 
Pagājušajā gadā no 7. līdz 15. decembrim Čehijas Republikā norisinājās pasaules čempionāts vīriešiem. 
Šajā čempionātā piedalījās 16 komandas, tās tika sadalītas četrās apakšgrupās. Latvijas izlase tika 
ielozēta vienā grupā ar Šveices, Čehijas Republikas un Norvēģijas izlasēm.  
Latvijas izlase šajā čempionātā aizvadīja septiņas spēles deviņās dienās. Trīs spēles – grupu spēles, un 
četras – izslēgšanas spēles.  
Izlases sagatavošanās posmā tika aizvadīti divi turnīri – septembrī Kocēnos ar Igaunijas un Latvijas 
U19 (vīriešu) izlasēm, bet novembrī - Vācijā ar Austrijas, Vācijas un Vācijas U19 (vīriešu) izlasēm. 
Pavisam treniņometnēs tika aizvadītas 15 dienas, nospēlētas astoņas pārbaudes spēles.  
Par Latvijas junioru U19 (sieviešu) izlasi.  
Čempionāts no 30.aprīļa līdz 4.maijam notika Polijā. Izlase startēja A divīzijā – vienā apakšgrupā ar 
Somijas, Čehijas Republikas un Polijas izlasēm. 
Mērķis – izcīnīt vismaz 7.vietu – tika sasniegts, lai nākamajā čempionātā ir iespēja startēt augstākajā 
divīzijā. Sagatavošanās posms juniorēm bija saspringts, daudz nometņu, pārbaudes spēles. Tika 
aizvadītas 30 treniņdienas, nospēlētas 20 pārbaudes spēles 13 nometņu laikā.  
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

11. 2014./2015.gada sezonai plānotā budžeta apstiprināšana. 
Ilvis Pētersons informē, ka ir sagatavots nākamā gada budžeta ieņēmumu un izdevumu projekts. 
Minētais budžeta projekts ir plānots iepriekšējā gada līmenī. Līdzekļi tiks novirzīti Florbola talantu 
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akadēmijas nometnēm, Latvijas čempionātiem, nodarbināto algām, florbola attīstībai, nacionālajām 
izlasēm un citiem izdevumiem. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

12. Par Florbola talantu akadēmiju. 
Māris Rozenbahs informē, ka Florbola talantu akadēmijas mērķis ir labāk, kvalitatīvāk sagatavot 
florbola jauniešus, spēt iedvesmot darboties individuāli, motivēt.  
Gupas tika sadalītas saskaņā ar reģinālo principu. Akadēmijā uzņem spēlētājus, kuri ir dzimuši pēc 
1998.gada 1.janvāra. Nometnes notika Kuldīgā, Kocēnos, Valmierā, Lielvārdē un Rīgā.  
Tika izstrādāti vienoti fiziskās sagatavotības testi un tehniskās sagatavotības testi. 
Akadēmijas labākos spēlētājus plānots aizvest uz kādu starptautisko turnīru. 
Aicina klubus iesaistīties šajā akadēmijā. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

13. Par gatavošanos Pasaules 2016.gada čempionātam florbolā vīriešiem. 
Ilvis Pētersons informē, ka Starptautiskajai Florbola Federācijai ir iesniegta provizoriskā tāme. Ir 
parakstīta apņemšanās organizēt šo pasaules čempionātu. Procesā ir līguma izstrāde. Norises vieta 
plānota Rīgā, „Arēnā Rīga”. 
Nākamā gada sākumā tiks veidota organizatoru grupa. 
Andris Dzenis informē, ka pagaidām ir izdarīts viss, kas ir nepieciešams. Jāņem vērā pieredze turnīru 
rīkošanā. Prasības aug un viss attīstās. Mērķis ir aizpildīt „Arēnu Rīga” ar skatītājiem. Cer, ka Latvijas 
florbola saime ir gatava piesaistīt šos skatītājus. Būs nepieciešami brīvprātīgie, kuri palīdzēs šī 
čempionāta norisē. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

14. Par aktualitātēm Latvijas Treneru tālākizglītības centrā. 
Andris Dzenis informē, ka komandas treneris var būt treneris, ja viņam ir attiecīgs sertifikāts. Valsts 
prasības ir stingras un noteiktas. Par treneri drīkst strādāt persona ar augstāko sporta pedagoģisko 
izglītību, bet piecus gadus vēlāk ir jāveic resertifikācija. Ir trīs kategorijas treneru sertifikātiem – A, B 
un  C. Patlaban sertificēti ir 57 florbola treneri.  
Latvijas Treneru tālākizglītības centra nākamais mācību posms sākas 17.septembrī; tas ilgsts 10 
mēnešus; notiek Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 226.auditorijā trešdienās no pulksten 10.00 
līdz 15.30. Maksa – EUR 650,-. Nepieciešamā izglītība – vidējā. Ir iespēja mācīties arī tālmācībā.  
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

15. Par jauno sportistu veselības stāvokļa raksturojumu. 
Lilita Lazdiņa informē, ka sportistu veselība ir ļoti svarīga, bet reāli spēlētāju veselība ir vāja. Aicina 
komandu pārstāvjus nodrošināt medicīnas darbinieku, kurš vienmēr ir līdzās komandai. Gan treniņos, 
gan spēlēs. Bērniem, sākot spēlēt florbolu, ir jābūt izziņai no ģimenes ārsta, analīžu rezultātiem, ko 
izvērtē komandas mediķis. Patlaban bērniem ir problēmas ar lieko svaru, ar uzturu.  
Katrā sporta centrā, kurā notiek sacensības, nestuvēm obligāti  ir jābūt viegli pieejamā vietā. 
Sportista fiziskā sagatavotība – ja nav fisiskās sagatavotība, rodas traumas. Treneriem ļoti nopietni pie 
tā jāstrādā.  
Iepriekšējā sezona ir bijusi ļoti smaga – daudz traumu. Lielākās problēmas ir ar gūžām un ceļgaliem.  
Lūdz trenerus uzņemties atbildību par sportistu veselību.  

16. Par fanu organizāciju darbību Latvijā. 
Dinārs Kvedovs informē par fanošanas pamatprincipiem.  
Svarīgi ir, lai fani nāktu uz spēlēm un radītu atmosfēru, sajūtu. Florbola klubu pārstāvjiem lūdz atrast 
laiku un piesaistīt fanus spēlēm. 
Sadarbība ar LFS ir uzsākta šogad. Pagaidām lielākais fanu atbalsts bijis Valmierā, kur notika Pasaules 
čempionāta vīriešiem kvalifikācijas turnīrs. Tiks organizēti arī fanu autobusi uz Pasaules čempionātu 
vīriešiem decembrī Gēteborgā.  
Ieteicams katrā klubā veidot savu fanu organizāciju ar mērķi – Pasaules čempionāts vīriešiem Latvijā 
2016.gadā – lai „Arēna Rīga” būtu florbola fanu pilna – kā sestais laukuma spēlētājs.  
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17. Debates par Prezidenta, Revidenta un LFS komiteju vadītāju ziņojumiem. 
Ainars Puķītis izsaka viedokli par Disciplinārās komitejas darbu.  
Uzskata, ka, pieņemot lēmumus, komitejai ir jāuzklausa visas iesaistītās puses. Uzskata, ka komitejas 
sastāvā nevajadzētu būt tiesnesim, jo viņš ir ieinteresēta persona.  
Virslīgā ir jābūt mazākam komandu skaitam, lai uzlabotos spēļu kvalitāte.  
Ļoti rūpīgi ir jāstrādā ar Jauniešu čempionātu dokumentiem, lai būtu pēc iespējas lielākāa dažādība, 
veidojot spēļu kalendāru. Uzskata, ka arī jauniešu spēlēs ir jāapbalvo labākie spēlētāji. Jauniešu spēļu 
tiesnešiem ir jābūt augstākai kvalifikācijai.  

 Sapulce slēgta: 28.maijā pulksten 16.40. 

Kopsapulces vadītājs:                                 Ilvis Pētersons 
  
Protokolētāja:                                    Maija Zēmele
   


