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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. 1/19 

2019.gada 30.maijā 

Sapulce sasaukta: 2019.gada 16.maijā. 
Sapulce atklāta: 2019.gada 30.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: 

N. 
p.k. 

LFS biedra (juridiskās personas) ofi-
ciālais nosaukums

Reģistrācijas 
Nr.

Organizācijas 
pārstāvis

Iesniegtie 
dokumenti

1. Latvijas Jaunatnes progresa     
savienība 40008017594 Andris Dzenis Delegāta   

veidlapa

2. Biedrība „Kocēnu sporta klubs” 40008054406 Ilvis Pētersons Delegāta   
veidlapa

3. Biedrība „Florbola klubs ”Melnie” 40008064175 Ilvis Pētersons Delegāta   
veidlapa

4. Biedrība „Florbola klubs ”Kurši” 40008030408 Andris Dzenis Delegāta   
veidlapa

5. Biedrība „Florbola klubs ”Talsi” 40008133439 Mārtiņš Maķevics

6. Biedrība „Sporta un aktīvās atpūtas 
klubs” 40008185394 Ilmārs Blumbergs

7. Biedrība „Florbola klubs ”Rīgas Lau-
vas” 40008070383 Sabīne Kazaine Delegāta   

veidlapa

8. Biedrība „Lino.LV” 40008150585 Artis Drēziņš Delegāta   
veidlapa

9. Biedrība „J.K.Florbols” 50008166821 Inita Dimante Delegāta   
veidlapa

10. Biedrība „Sporta klubs ”Lielvārde” 4000808060 Ilmārs Blumbergs Delegāta   
veidlapa

11. Biedrība „MMK Devil & Witches” 40008169135 Artis Drēziņš Delegāta   
veidlapa

12. Biedrība „Florbola klubs ”Saulkalne” 40008114457 Sabīne Kazaine Delegāta   
veidlapa

13. Biedrība „Florbola centrs” 40008163895 Ilvis Pētersons Delegāta   
veidlapa

14. Talsu novada dome 90009113532 Mārtiņš Maķevics
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No 30 biedriem sapulcē piedalās 16 biedri un biedru pārstāvji, līdz ar to biedru sapulce ir lemttiesīga. 

Sēdi protokolē: Sabīne Kazaine. 

Darba kārtība 
1. Biedru sapulces atklāšana.       
2. Biedru sapulces vadītāja apstiprināšana. 
3. Protokolētāja 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 2018.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 2019./2020.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 Ilmāra Blumberga un Andra Dzeņa kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 16, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Ilmāru Blumbergu un Andri Dzeni par LFS biedru sapulces balsu skaitītājiem. 

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. 

15. Cēsu novada pašvaldība 90000031048 Artis Malkavs Delegāta   
veidlapa

16. Biedrība „Florbola klubs ”Lekrings” 40008239517 Artis Malkavs Delegāta   
veidlapa
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7. Latvijas Florbola savienības Prezidenta ziņojums. 
Ilvis Pētersons ir sagatavojis prezentāciju par 2018./2019.gada sezonu. Prezentācijā ir apkopoti       
statistikas dati par LFS licencētajiem spēlētājiem, treneriem, tiesnešiem, sacensībām, skatītājiem,     
mājaslapas apmeklējumiem, sociālo mediju statistiku, gaidāmajiem pasākumiem. (skatāma LFS        
mājaslapā: floorball.lv). 
Ilvis Pētersons informē, ka licencēto spēlētāju skaits pāris sezonas ir stabils - 3498 spēlētāji.  
Priecē, ka mācās jaunie treneri un strādā florbolā - tas ir objektīvi.   
Sezona tika sākta 15.septembŗī un noslēgta 13.aprīlī. Jaunieši noslēdza sezonu maijā.  
Šogad Superfināls tika pārceltas nedēļu ātrāk kā ierasts, jo LFS piekāpās Latvijas tenisa savienībai. Tas 
radīja dažādas neērtības, bet viss tika sakārtots un noorganizēts.  
Sezonas laikā viss noritēja mierīgi, bet „playoff” spēļu laikā atkāpās LFS Discipinārā komiteja, 
pienākumus pārņēma LFS Apelācijas komiteja.  
LFS Treneru komitejas vadītājs ir izteicis vēlmi atstāt amatu. Plānojam šī amata jaunos kandidātus.  
Ir izveidota Antidopinga komisija, jo, diemžēl, ir pozitīva dopinga prove, kura ir pirmā Latvijas florbola 
vēsturē. Komisijas sastāvā - Lilita Lazdiņa, Jolanta Tauriņa-Ieveniece un Andris Dzenis.  
Lūdz klubu pārstāvjus nopietni attiekties pret Antidopinga noteikumiem.  
Florbola publicitātei - sezonas sākumā tika izstrādāti visām līgām vienota stila logo. 
„Elvi” veikalos tika uzsākta labdarības akcija „Sports vieno” - ziedojumu vākšana Latvijas               
bērnunamiem, - kuras ietvaros tiek vākti līdzekļi, lai bērnunamos mītošajiem bērniem un jauniešiem 
radītu iespēju apmeklēt sporta treniņus, pasākumus un sacensības, attīstot šo bērnu fiziskās prasmes, 
pašdisciplīnu un motivāciju. Šie bērni arī bija uzaicināti uz Superfināliem 13.aprīlī „Arēnā Rīga” - tika 
izrādīta arēna, papusdienoja un noskatījās superfināla spēles. Kā arī tiks aicināti piedalīties vasaras 
turnīros un aktivitātēs. 
Tiek turpināts arī atbalstīt Latvijas Speciālo Olmpiādi - aicināti uz pasākumiem, organizēti semināri.  
Uzskata, ka izlases šajā sezonā ir izcili nospēlējušas. Abas vīriešu izlases ir 5.vietā pasaulē. Sieviešu 
izlase veiksmīgi kvalificējās pasaules čempionātam decembrī Šveicē.  
Nākošā florbola sezona sāksies 14.septembrī, bet noslēgsies 25.aprīlī „Arēnā Rīga”. 
Iespējams paredzami divi projekti, bet tie vēl ir procesā, bet aicinām piedalīties.  
Sekojiet līdz informācijai.  
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

8. Latvijas Florbola savienības Revidenta ziņojums par 2018.gada pārskatu. 
Nolasa Sabīne Kazaine.  
Skatīt pielikumā. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9. LFS komiteju vadītāju ziņojumi: 
9.1. Disciplinārās komitejas vadītāja ziņojums. 
Ilmārs Blumbergs uzskata, ka izejot no šī brīža komitejas nolikuma, ir vairākas nepilnības, kuras 
traucē kvalitatīvam drabam. Bija nepārtraukta komunikācija ar neapmierinātajām pusēm „playoff” 
spēļu laikā, kas traucēja darbam. Cer, ka nolikums tiks papildināts un nākošajā sezonā jau būs 
vienkāršāk un skaidrāk pieņemt lēmumus.   
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.2. Sacensību komitejas vadītāja ziņojums. 
Artis Drēziņš (komitejas loceklis) nolasa Pētera Poudžiunasa ziņojumu, 
Balstoties uz Sacensības komitejas nolikumu, sezona ir pagājusi veiksmīgi, Kopā ir aizvadītas 2529 
spēles, kas ir neliels pieaugums salīdzinoši ar iepriekšējo sezonu. 
Sacensību norisē ir uzrakstīti 56 komitejas lēmums, par dažādiem pārkāpumiem. 
Lielākie pārkāpumi-starpgadījumi: 

- daļa komandu formāli izpilda prasību par bumbiņu padevējiem.  
- daļa komandu formāli izpilda prasību par video ierakstiem, īpaši kavējas ar ievietošanu video 

serverī. 
- 1.līgā sievietēm un 2.līgā vīriešiem atsevišķas komandas ar kavēšanos ievada spēļu protokolus 

onlainā. 
- čempionāta laikā viena spēle tika pārcelta, ņemot vērā tiesneša „savādo” uzvedību.  
- pārkāpums no tiesnešu puses - ar kavēšanos tiek nogādāti LFS birojā spēļu oriģinālie protokoli, 

līdz ar to nav iespējams izlabot kļūdas online protokolā, kā arī sodīt pārkāpējus.  
- jauniešu treneriem ir jāpārdomā uzvedība sacensību laikā, jo reizēm tā pārkāpj visas uzvedības 

normas (saprotā uzvaras izcīnīšanai ir atļauti visi līdzekļi, bet tomēr sacensību dalībnieki ir 
bērni). 
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Jāvelta lielāka uzmanība: 
- spēļu organizēšanai, ko veic mājinieku komanda, lai tie būtu svētki gan dalībniekiem, gan 

skatītājiem,  
- kopā ar Tiesnešu komiteju jāturpina jauno tiesnešu kursi, lai jauniešu spēles tiesā tikai licencēti 

tiesneši. 
- kursi sekretariātam. 
- komandām mēģināt vairāk novirzīt spēles darba dienās. 

Paldies komandām par izturību un sapratni sezonā. 
Artis Drēziņš uzskata, ka nav pieņemami, ka Disciplinārā komiteja atceļ Sacensību komitejas          
lēmumus.  
Brīdina komandu pārstāvjus, lai pievērš uzmanību Antidopinga biroja informācijai un atgādina 
spēlētājiem par šīm aizliegtajām vielām. Tā ir laime nelaimē, jo šī būs mācība citiem florbolistiem.  
Tas ir nopietni.  
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.3. Tiesnešu komitejas vadītāja ziņojums. 
Māris Kumerdanks informē par tiesneša nomaiņu sieviešu virslīgas spēlē - pēc būtības, Tiesnešu 
komiteja šo incidentu nevar izskatīt. Visus saņemtos iesniegumui, paskaidrojumi tiks nodoti LFS Valdei 
vai Disciplinārajai komitejai. Jādomā kā izskatīt kopumā šādus incidentus. Aicina LFS Valdi apspriest 
šo jautājumu.  
Šajā sezonā tiesnešiem ir aizvadīti divi mācību semināri - vasaras vidū jaunajiem tiesnešiem un pirms 
sezonas seminārs Saulkrastos. Cer uz jauno tiesnešu pieaugumu.  
Tiesnešu komitejas pārstāvji februārī bija Somijā, piedalījās mācību seminārā.  
Šajā sezonā pirmo reizi tika ieviestas Virslīgā tiesnešu novērtēšanas formas. Nākošajā sezonā paredz 
turpināt šos tiesnešu novērtējumus un ieviest arī pārējās florbola līgās, lai tas palīdz saprast viedokļus, 
kādas lietas redz dažādi, kas jāuzlabo, kam jāpievērš uzmanību.  
Jaunatnes līgas tiesneši - uz doto brīdi tā ir problēma, jo nav Jaunatnes komitejas.  
Šī līga arī ir tā vieta, kur izaug jaunā paaudze, jaunie Virsligas spēlētāji, jaunie tiesneši, kuriem rodas 
izpratne par to, kas notiek uz laukuma, cieņa vienam pret otru.  
Uzskata, ka LFS ir nepieciešams uzlabot tiesnešu licencēšanas sistēmu, lai licencētu šos jaunos         
tiesnešus.  
Ir plānots tiesnešu seminārs pirms turnīra „Latvian Open Youth” un pirmssezonas tiesnešu seminārs 
„Latvian Open” laikā.  
 Par izteikumiem, ka tieneši piedalās totalizatoros - noliedz šādu varbūtību. Bet ja kādam ir kāda      
informācija, tad lūdz griezties Valsts drošības sargājošajās iestādēs, jo tas ir nopietns apgalvojums. Lūdz 
bez pierādījumiem vai faktiem, šādu inforāciju nepaust. Tas ir cieņu aizskaroši.  
Aicina būt tolerantiem pret tiesnešiem. Ļaut darīt savu darbu.  
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.4. Treneru komitejas vadītāja ziņojums. 
Andrim Pīlupum nav ziņojuma.  
Ilvis Pētersons informē, ka 21.-22.augustā notiks Treneru seminārs Kocēnos. 

9.5.  Veterānu komitejas vadītāja ziņojums. 
Ilvis Pētersons nolasa Anša Kusiņa ziņojumu. 
Šosezon, kā iepriekšējā sezonā, veterānu čempionāts notika divās vecuma grupās 35+ un 45+.          
Piedalījās attiecīgi 8 un 6 komandas. Čempionāts norisēja daļēji veiksmīgi, jo bija komandas, kas bija 
neapmierinātas ar nolikuma ievērošanu par noteikto spēļu nospēlēšanu spēlētājiem, lai varētu piedalīties 
izslēgšanas spēlēs. Tika rakstīti protokolos spēlētāji, kuri nebija ieradušies uz spēli. Ņemot vērā šo,  
nākošajā čempionātā tiks veiktas izmaiņas izspēles kārtībā. Tiks spēlēts tikai regulārais čempionāts, kas 
motivēs spēlētājus piedalīties no čempionāta sākuma, lai komanda izcīnītu pēc iespējas augstāku vietu. 
Paldies visiem, kuri iesaistījās veterānu čempionāta organizēšanā! 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.6. Apelācijas komitejas vadītāja ziņojums. 
Andris Dzenis informē, ka Apelācijas komiteja sezonas vidū parņēma Disciplinārās komitejas 
pienākumus.  
Ir izveidota Antidopinga komisija, kura darbosies un sauks pie atbildības uzņemšanās visus spēlētājus 
un klubu pārstāvjus.  
Latvijas florbolā spēlētājai ir atklāts dopings. Cerams., ka šis gadījums kļūs par pozitīvu elementu, lai 
tas neatkārtotos.  
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Būs izglītojošas darbības no komisijas puses. Sadarbība ar Latvijas Antidopinga biroju veicinās 
skaidrību, kas ir atļauts, kas nav. LFS ir par godīgu spēli! 
Treneru semināra laikā 21.-22.augustā Kocēnos tiks runāts arī par antidopingu. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

10. Par 2019./2020.gada sezonas plānoto budžetu. 
Ilvis Pētersons informē, ka ir sagatavots nākamā gada budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns.  
Ienākumu daļā - Dotācijas no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Sporta federāciju padomes, 
projektu līdzekļi, pašvaldību finansējumi, biļešu tirdzniecība, klubu iemaksas. 
Izdevumu daļā - lielākie izdevumi – izlašu nodrošināšanai, maksājumi Starptautiskajai Florbola        
Federācijai (IFF), tiesnešu pakalpojumi, nodokļu nomaksa, darbinieku atalgojums, sacensību             
organizēšana, video tiešraides, telpu noma, izdevumi par degvielu. 
Diskusijas. 
Ilvis Pētersons aicina biedrus balsot par LFS 2019./2020.gada sezonas budžetu. 
Balsojums: Par – 16, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt 2019./2020.gada sezonas budžetu.  

11. Debates par LFS Prezidenta, Revidenta un LFS komiteju vadītāju ziņojumiem. 
Ilvis Pētersons informē, ka LFS pārstāvji piedalīsies kārtējās IFF mārketinga sanāksmēs.  
Nākošās nedēļas laikā tiks apstiprināti un izsūtīti 27.čempionāta nolikumi. 
Tiks mainīts Disciplinārās komitejas nolikums. Lūdz iesūtīt Disciplinārās komitejas sastāva kandidātus.  
Tiks izstrādāts Antidopinga komisijas nolikums. 
Jāstrādā ar sekretariāta apmācībām, jo šajā sezonā bija nopietnas kļūdas.  
Diskusijas. 
Andris Pīlups iesaka, organizējot mājas spēles, sakārtot dokumentus par brīvprātīgo darbu, lai Valsts 
Darba inspekcijai nav iemesla aizrādīt.  
Ilvis Pētersons pasakās visiem par dalību biedru sapulcē. 

Sapulce slēgta: 31.maijā pulksten 15:55. 

Sapulces vadītājs:                                                                    Ilvis Pētersons 

Protokolētāja:                                                           Sabīne Kazaine


