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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. 1/17 

2017.gada 31.maijā 

Sapulce sasaukta: 2016.gada 15.maijā. 
Sapulce atklāta: 2016.gada 31.maijā pulksten 15:22 Viesnīcas ''Albert hotel'' konferenču zālē ''Space'', 
Dzirnavu ielā 33, Rīgā. 
Sapulci vada: Latvijas Florbola savienības (turpmāk tekstā – LFS) Prezidents Ilvis Pētersons. 
Sapulcē piedalās: 17 (septiņpadsmit) LFS biedri: 

No 29 biedriem sapulcē piedalās 17 biedri un biedru pārstāvji, līdz ar to biedru sapulce ir lemttiesīga. 

Sēdi protokolē: Nadežda Maņkeviča. 

N. 
p.k. LFS biedra (juridiskās personas) oficiālais nosaukums Reģistrācijas Nr.

1. Latvijas Jaunatnes progresa savienība 40008017594

2. Biedrība “Kocēnu sporta klubs” 40008054406

3. Nodibinājums “Valmieras sporta klubs” 40008128531

4. Biedrība “Florbola klubs “Kurši” 40008030408

5. Biedrība “Florbola klubs “Talsi” 40008133439

6. Biedrība “Sporta klubs “Pārgauja” 40008145461

7. Biedrība “Sporta klubs “Lielvārde” 40008080860

8. Biedrība "Sporta un aktīvās atpūtas klubs" 40008185394

9. Biedrība “Florbola klubs “Rīgas Lauvas” 40008070383

10. Florbola klubs “Melnie” 40008064175

11. Biedrība "Lino.LV" 40008150585

12. Biedrība "J.K.Florbols" 50008166821

13. Valmieras Bērnu sporta skola 90000043403

14. Florbola Sporta skola 3071802955

15. Biedrība “MMK Devil & Witches” 40008169135

16. Biedrība “Florbola klubs Saulkalne” 40008114457

17. Biedrība “Florbola centrs” 40008163895
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Darba kārtība 
1. Biedru sapulces atklāšana. 
2. Biedru sapulces vadītāja apstiprināšana.  
3. Protokolista apstiprināšana. 
4. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas. 
5. Biedru sapulces darba kārtības apstiprināšana. 
6. Biedru sapulces darba reglamenta apstiprināšana. 
7. Latvijas Florbola savienības Prezidenta ziņojums. 
8. Latvijas Florbola savienības Revidenta ziņojums par 2016.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. Jaunatnes komitejas vadītāja ziņojums; 
9.5. Veterānu komitejas vadītāja ziņojums; 
9.6. Apelācijas komitejas vadītāja ziņojums. 

10. Par 2017./2018.gada sezonas plānoto budžetu. 
11. Debates par Prezidenta, Revidenta un LFS komiteju vadītāju ziņojumiem. 
12. Biedru sapulces slēgšana. 

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 – 17, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Ilvi Pētersonu par LFS biedru sapulces vadītāju. 

3. Protokolista apstiprināšana. 
Ilvis Pētersons izvirza Nadeždas Maņkevičas kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 17, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Nadeždu Maņkeviču par LFS biedru sapulces protokolisti. 

4. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas. 
Ilvis Pētersons izvirza Nadeždas Maņkevičas kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 17, pret – 0. 
Lēmums: Ievēlēt Nadeždu Maņkeviču par LFS biedru sapulces balsu skaitītāju. 

5. Biedru sapulces darba kārtības apstiprināšana.  
Ilvis Pētersons izvirza balsojumam darba kārtības projektu. 
Balsojums: Par – 17, 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 – 17, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt LFS biedru sapulces darba reglamentu. 

7. LFS prezidenta ziņojums. 
Ilvis Pētersons ir sagatavojis prezentāciju par 2016./2017.gada sezonu, kura būs skatāma arī LFS 
mājaslapā. Prezentācijā ir apkopoti statistikas dati par LFS licencētajiem spēlētājiem, treneriem, 
tiesnešiem, sacensībām, skatītājiem, mājaslapas apmeklējumiem, sociālo mediju statistika. 
Ilvis Pētersons: ”2016./2017.gada sezonā ir aptuveni 5% licencēto spēlētāju pieaugums. Vēl 3,5 
tūkstošus neesam sasnieguši, bet esam tuvu! Šosezon izveidojām jaunas vecumu grupas Jaunatnes 
čempionātā, un līdz ar to ir pieaudzis komandu un licencēto spēlētāju skaits. Sliktā ziņa ir, ka vēl 
joprojām Latvijā ir tikai daži klubi, kuri nodarbojas ar sieviešu trenēšanu. 
Pateicoties sezonas atklāšanas pasākumam pie Brīvības pieminekļa, Pasaules čempionātam un fināliem 
”Arēnā Rīga”, mums ir ievērojami audzis skatītāju skaits visās florbola sacensībās. 
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Varam būt gandarīti, jo bija ļoti labi televīzijas reitingi un 2016./2017.gada finālspēle vīriešiem bija 
visskatītākā spēle LFS vēsturē.” 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

8. Latvijas Florbola savienības Revidenta ziņojums par 2016.gada pārskatu. 
Nolasa Dace Grizāne.  
Skatīt pielikumā. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9. LFS komiteju vadītāju ziņojumi: 
9.1. Disciplinārās komitejas vadītāja ziņojums. 
Ilvis Pētersons nolasa Disciplinārās komitejas vadītāja Māra Kumerdanka ziņojumu. 
LFS Disciplinārā komiteja 2016./2017.gada sezonā ir pieņēmusi 4 lēmumus, un no tiem LFS Apelācijas 
komitejā nav pārsūdzēts neviens. Pārskata perioda laikā ir sasauktas 4 Disciplinārās komitejas sēdas, 
kurās izskatīti visi iesniegumi un pārsūdzētie Sacensību komitejas lēmumi. 
Disciplinārā komiteja norāda, ka nākotnē būtu nepieciešams pārskatīt sodu apmērus dažādās līgās un 
izveidot atsevišķus soda apmērus samērīgi pret katru līgu, kurā spēlētājs/komanda startē. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.2. Sacensību komitejas vadītāja ziņojums. 
Pēteris Poudžiunas, Sacensību komitejas vadītājs: "Sezona ir noslēgusies visās līgās un grupās;  
čempioni ir noskaidroti un apbalvoti.  
2016./2017.gada sezonā kopā visās līgās un jauniešu grupās ir aizvadītas 2555 spēles. Vislielākais 
pieaugums ir jauniešu čempionātā, - gandrīz par 400 spēlēm vairāk nekā 2015./2016.gada sezonā. 
Par sacensību norisi ir sagatavots 91 komitejas lēmums par dažādiem pārkāpumiem. 
Par finansiāliem pārkāpumiem divas komanda tika izslēgtas no Latvijas čempionāta. 
Lielākie pārkāpumi-starpgadījumi: 

- Daļa komandu (VV un VS) formāli izpilda prasību par bumbiņu padevējiem;  
- Daļa komandu (VV un VS) formāli izpilda prasību par videoierakstiem; 
- S1 un V2 atsevišķas komandas ar kavēšanos ievada spēļu protokolus ”onlainā”; 
- Pārkāpums no tiesnešu puses un it īpaši, - no jauniešu komandām - ar kavēšanos LFS tiek 

nogādāti spēļu oriģinālie protokoli, līdz ar to nav iespējams izlabot pieļautās kļūdas ”onlainā”;  
- Dažiem jauniešu treneriem ir jāpārdomā uzvedība sacensību laikā, jo reizēm tā pārkāpj 

pieņemtās uzvedības normas.    
Paldies komandām par izturību un sapratni iepriekšējā sezonā!” 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.3. Tiesnešu komitejas vadītāja ziņojums. 
Ilvis Pētersons nolasa Tiesnešu komitejas locekļa Māra Kumerdanka ziņojumu. 
Aizvadītajā sezonā Tiesneša komiteja sadarbībā ar LFS ir organizējusi un novadījusi 8 seminārus 
tiesnešiem, no kuriem viens ir bijis paredzēts personām, kuras vēlas uzsākt tiesneša karjeru. Seminārus 
vadīja gan Latvijas, gan ārvalstu speciālisti. 
TK informē, ka veiksmīgi tiek turpināta sadarbība ar Somijas Florbola savienību un iepriekšējā sezonā 
viens Latvijas pāris devās uz Somiju tiesāt tās augstākās līgas spēles un divi Somijas tiesnešu pāri 
apkalpoja ”Elvi līgas” vīriešiem spēles. 
Informējam, ka visi Latvijas tiesneši, kuri apkalpo arī IFF sacensības, ir aizvadījuši ļoti labu sezonu un 
piedalījušies visās nozīmīgākajās IFF  sacensībās. 
Tiesnešu komiteja norāda, ka pilnērtīgai komitejas darbībai, tiesnešu apmācību organizēšanai un 
attīstības veicināšanai nepieciešams rast iespēju atrisināt finansiālos jautājumus no LFS puses. Tāpat 
būtu nepieciešams papildus iegādāties vairākas komunikāciju sistēmas, lai varētu nodrošināt to 
izmantošanu visās ”Elvi līgas” spēlēs. 
Tiesnešu komiteja informē, ka līdz vasaras vidum tiks sagatavots semināru un mācību plāns nākamajai 
sezonai. Tiek plānoti semināri gan pieredzējušajiem, gan jaunajiem tiesnešiem. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 
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9.4. Jaunatnes komitejas vadītāja ziņojums. 
Jaunatnes komitejas loceklis Gints Siliņš nolasa Mārtiņa Maķevica (Jaunatnes komitejas vadītāja) 
ziņojumu. 
Latvijas čempionātā florbolā bērniem un jauniešiem kopā piedalījās 150 komandas, - par 13 komandām 
vairāk nekā 2015./2016.gada čempionātā. Čempionāts ar dažām nelielām kļūdām tika aizvadīts 
veiksmīgi, par ko jāpasaka liels paldies posmu un finālturnīru organizatoriem. 
Daudz laika tika veltīts MK 1036. noteikumu izstrādē un apspriešanā, kā rezultātā esam IZM iesnieguši 
izstrādātus noteikumus, par kuriem priecīgas būs visas sporta skolas, jo noteikumi būs kļuvuši ne tikai 
vieglāk izpildāmi, bet arī saprotamāki un atbilstošāki reālajai situācijai. 
Kopā ar Tiesnešu komiteju licencējām vairāk nekā 40 jauno tiesnešu, no kuriem daļa vēlāk veiksmīgi 
iesaistījās arī pieaugušo čempionātu apkalpošanā, diemžēl, par pārmetumu Tiesnešu komitejai, - 
nākamais solis ”nesekoja” un praktiskā jauno tiesnešu apmācība notika tikai vienu reizi. 
Domājot par nākamo sezonu - pirmais darbs ir apkopot komandu iepriekšējos pieteikumus, lai varētu 
laikus izstrādāt individualizētu izspēles sistēmu un Nolikumu katrai vecuma grupai, kā arī laikus 
sagatavot sacensību kalendārus. Nekādas radikālas izmaiņas spēles formātā nav paredzētas. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.5.  Veterānu komitejas vadītāja ziņojums. 
Ilvis Pētersons nolasa Veterānu komitejas vadītāja Eināra Bedrīša ziņojumu. 
Tāpat kā pagājušajā sezonā, čempionāts tika organizēts 3 vecuma grupās: 35+, 40+ un 45+. 
35+ grupā piedalījās 7 komandas, savukārt 40+ un 45+ grupā - pa 5 komandām katrā. Kopējā kalendārā 
nelielas korekcijas ienesa pasaules čempionāts, taču Latvijas čempionāta norisi tas neietekmēja. 
35 + grupā pamatturnīrā tika izspēlēti 6 posmi un ”play-off” kārta, savukārt 40+ un 45+ grupas 
aizvadīja 5 posmu turnīru, un uzvarētājs tika noteikts pēc kopējās punktu summas. 
Par turpmāko: 
Noslēdzot sezonu, notika komandu pārstāvju sanāksme, un vairākuma viedoklis bija veikt izmaiņas 
nākamās sezonas čempionāta norisē grupās 40+ un 45+, savukārt 35+ grupā saglabāt iepriekšējo 
izspēles modeli. 
Liels skaits veterānu komandu dalībnieku piedalās arī citos LFS turnīros un vietējos čempionātos. 
Licencēto veterānu skaits valstī nav tik liels, lai veidotu plaši pārstāvētu turnīru vairākās grupās, jo 40+ 
un 45+ grupās spēlē praktiski vienas un tās pašas komandas ar līdzīgu spēlētāju komplektāciju. 
Tika pieņemts lēmums nākamajā sezonā likvidēt grupu 40+, no kuras lielākā daļa tās jaunākio spēlētāju 
piedalās 35+ čempionātā, savukārt grupā 45+ katrā komandā atļaut piedalīties ne vairāk kā diviem 
divus gadus jaunākiem spēlētājiem.  
Kas attiecas uz sieviešu komandu, tad paredzēts atļaut tajā spēlēt jebkurai spēlētājai, kura sasniegusi 30 
gadu vecumu, un atļaut izvēlēties, kurā grupā šī komanda piedalās. 
Šīs izmaiņas dos iespēju palielināt komandu skaitu grupās un čempionāts izvērtīsies daudz 
interesantāks. 
Paldies kolēģiem Ansim Kusiņam un Konstantīnam Balzarim par čempionāta organizēšanu un padomu 
sniegšanu iepriekšējā sezonā, kā arī visiem komandu pārstāvjiem un ikvienam spēlētājam par aizvadīto 
sezonu!  
Aicinu veterānu komandu pārstāvjus nekavēties un līdz ar jaunā nolikuma publicēšanu laikus pieteikt 
savas komandas dalībai nākamās sezonas čempionātam. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.6. Apelācijas komitejas vadītāja ziņojums. 
Apelācijas komitejas vadītājs Andris Dzenis informē, ka Apelācijas komiteja nav izskatījusi nevienu 
apelāciju; tas nozīmē, ka Disciplinārā komiteja ir rīkojusies pareizi savu lēmumu pieņemšanā. 
Apelācijas komitejai bija jāsniedz skaidrojumi dažu klubu pārstāvjiem par Disciplinārās komitejas 
lēmumu apstrīdēšanu, bet šoreiz pietika ar skaidrojumiem. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

10. Par 2017./2018.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, dalība LČ, projekti, 
ziedojumi, pašvaldību finansējumi, līdzfinansējums EFC rīkošanai, biļešu tirdzniecība. 
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Lielākie izdevumi – izlašu nodrošināšana, maksājumi IFF, tiesnešu pakalpojumi, nodokļu nomaksa, 
darbinieku atalgojums, sacensību organizēšana, video tiešraides, telpu noma, degvielas izdevumi. 
Ilvis Pētersons aicina biedrus balsot par LFS 2017./2018.gada sezonas budžetu. 
Balsojums: Par – 17, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt 2017./2018.gada sezonas budžetu.  

11. Debates par LFS Prezidenta, Revidenta un LFS komiteju vadītāju ziņojumiem. 
Ilvis Pētersons pasakās par sapratni Monvidam Krastiņam no FK ”Pārgauja”, jo 2017./2018.gada 
sezonā LFS valde ir lēmusi, ka virslīgas komandai ”Pārgauja” viena mājas spēle būs jāaizvada IFF 
florbola spēles noteikumiem un prasībām atbilstošā spēļu zālē. 
Monvids Krastiņš pasakās Latvijas Florbola savienībai par sapratni un pretīnākšanu. 
Ilvis Pētersons pasakās visiem par dalību biedru sapulcē. 

Sapulce slēgta: 31.maijā pulksten 16:13. 

Sapulces vadītājs:                                                                    Ilvis Pētersons 

Protokoliste:                                                Nadežda Maņkeviča 


