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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. 1/20 

2020.gada 1.jūlijā 

Sapulce sasaukta: 2020.gada 17.jūnijā, sapulci sasauca Latvijas Florbola savienības (turpmāk tekstā – 
LFS) valdes priekšsēdētājs Ilvis Pētersons. 
Sapulce atklāta: 2020.gada 1.jūlijā pulksten 14:00 Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel, 
Elizabetes ielā 55, Rīgā, konferenču zālē „Alfa”. 
Sapulci vada: LFS valdes loceklis Ilmārs Blumbergs. 
Sapulcē piedalās: 29 (divdesmit deviņi) LFS biedri: 

N. 
p.k. 

LFS biedra (juridiskās personas) oficiālais 
nosaukums

Reģistrācijas 
Nr.

Organizācijas 
pārstāvis

Iesniegtie 
dokumenti

1. Biedrība „Latvijas Jaunatnes progresa 
savienība” 40008017594 Andris Dzenis Delegāta   

veidlapa

2. Biedrība „Kocēnu sporta klubs” 40008054406 Rasa Siliņa Delegāta   
veidlapa

3. Nodibinājums „Valmieras sporta klubs” 40008128531 Sandis Kārkliņš Delegāta   
veidlapa

4. Biedrība „Florbola klubs „Kurši” 40008030408 Ilvis Pētersons Delegāta   
veidlapa

5. Biedrība „Florbola klubs  „Ķekavas       
Bulldogs" 40008108323 Ints Vancāns Delegāta   

veidlapa

6. Biedrība „Florbola klubs „Talsi” 40008133439 Mārtiņš Maķevics Delegāta   
veidlapa

7. Stopiņu novada dome 90000067986 Ainārs Juškēvičs Delegāta   
veidlapa

8. Biedrība „Florbola klubs „Valka” 40008128616 Ilvars Rullis Delegāta   
veidlapa

9. Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda” 90000043403 Sandis Kārkliņš Delegāta   
veidlapa

10. Biedrība „Sporta klubs „Pārgauja” 40008145461 Monvids Krastiņš Delegāta   
veidlapa

11. Biedrība „Sporta klubs „Lielvārde” 40008080860 Ansis Kusiņš Delegāta   
veidlapa

12. Lielvārdes novada sporta centrs 90001880334 Ainars Puķītis Delegāta   
veidlapa

13. Biedrība „Sporta un aktīvās atpūtas klubs" 40008185394 Ilmārs Blumbergs Delegāta   
veidlapa

14. Biedrība „Florbola klubs Rīgas Lauvas” 40008070383 Jurijs Fedulovs Delegāta   
veidlapa
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No 32 biedriem sapulcē piedalās 29 biedri un biedru pārstāvji, līdz ar to biedru sapulce ir lemttiesīga. 

Sēdi protokolē: Sabīne Kazaine. 

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 2019.gada pārskatu. 
10. LFS komiteju vadītāju ziņojumi:  

10.1. Sacensību komitejas vadītāja ziņojums; 
10.2. Tiesnešu komitejas vadītāja ziņojums; 
10.3. Veterānu komitejas vadītāja ziņojums; 
10.4. Disciplinārās komitejas vadītāja ziņojums; 
10.5. Apelācijas komitejas vadītāja ziņojums; 
10.6. Antidopinga komisijas vadītāja ziņojums. 

11. 2020./21.gada sezonas plānotais budžets. 

15. Biedrība „Florbola klubs „Melnie” 40008064175 Ansis Kusiņš Delegāta   
veidlapa

16. Biedrība „LINO.LV" 40008150585 Inita Dimante Delegāta   
veidlapa

17. Biedrība „JK Florbols" 50008166821 Ilmārs Blumbergs Delegāta   
veidlapa

18. Valmieras Bērnu sporta skola 90000043403 Sandis Kārkliņš Delegāta   
veidlapa

19. Florbola Sporta skola 3071802955 Ilvis Pētersons Delegāta   
veidlapa

20. Biedrība ,,MMK Devil & Witches” 40008169135 Artis Drēziņš Delegāta   
veidlapa

21. Biedrība ,,Florbola klubs „Saulkalne” 40008114457 Jurijs Fedulovs Delegāta   
veidlapa

22. Biedrība ,,Florbola centrs” 40008163895 Valdis Levkāns Delegāta   
veidlapa

23. Kocēnu sporta skola 4471803055 Jānis Dainis Delegāta   
veidlapa

24. Carnikavas novada pašvaldība 90000031048 Ģirts Lūsis Delegāta   
veidlapa

25. Cēsu novada pašvaldība 90000031048 Andris Malkavs Delegāta   
veidlapa

26. Biedrība „Kuldīgas florbola klubs” 50008177261 Ivo Solomahins Delegāta   
veidlapa

27. Biedrība ,,Florbola klubs „Lekrings” 40008239517 Artis Malkavs Delegāta   
veidlapa

28. Biedrība „Florbola attīstības aģentūra” 40008158076 Andris Pīlups Delegāta   
veidlapa

29. Ozolnieku Sporta skola 4571903229 Kārlis Kalniņš Delegāta   
veidlapa
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12. Debates par komiteju ziņojumiem. 
13. Valdes locekļu ievēlēšana. 
14. Valdes priekšsēdētāja (prezidenta) ievēlēšana. 
15. Sapulces slēgšana. 

1. Sapulces atklāšana. 
LFS Prezidents Ilvis Pētersons atklāj LFS biedru sapulci. 

2. Sapulces vadītāja apstiprināšana. 
Ilvis Pētersons izvirza Ilmāra Blumberga kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 29, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Ilmāru Blumbergu par LFS biedru sapulces vadītāju. 

3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas. 
Ilmārs Blumbergs izvirza Sanda Kārkliņa, Santas Olijares un Ģirta Lūša kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 29, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Sandi Kārkliņu, Santu Olijari un Ģirtu Lūsi par LFS biedru sapulces balsu 
skaitītājiem. 

4. Protokolista ievēlēšana. 
Ilmārs Blumbergs izvirza Sabīnes Kazaines kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 29, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Sabīni Kazaini par LFS biedru sapulces protokolisti. 

5. Darba kārtības apstiprināšana.  
Ilmārs Blumbergs izvirza balsojumam darba kārtības projektu. 
Andris Pīlups ierosina iekļaut darba kārtībā jaunu punktu - Par LFS Statūtu grozījumiem. 
Ilvis Pētersons informē, lai LFS Statūtus mainītu ir nepieciešams biedru sapulcē piedalīties visiem  
juridiskajiem biedriem. Par šo jautājumu ir jāinformē LFS Valde divas nedēļas pirms biedru sapulces, 
lai iekļautu darba kārtībā šādu punktu.   
Ilmārs Blumbergs Andra Pīlupa ierosināto jautājumu par LFS Statūtu grozījumiem piedāvā iekļaut 
darba kārtībā kā informatīvu viedokļu apmaiņu bez balsojuma vai lēmuma, ar kārtas Nr.15., pirms    
sapulces slēgšanas.  
Balsojums: Par – 22, pret – 1. atturas - 6.  
Lēmums: Apstiprināt LFS biedru sapulces darba kārtību. 

6. Sapulces reglamenta apstiprināšana. 
Ilmārs Blumbergs 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. 
Ilmārs Blumbergs izvirza balsojumam darba reglamenta projektu. 
Balsojums: Par – 29, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt LFS biedru sapulces darba reglamentu. 

7. Oficiālo viesu uzrunas. 
Nav saņemti pieteikumi.  

8. LFS prezidenta ziņojums. 
Ilvis Pētersons ir sagatavojis prezentāciju par 2019./2020.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 šajā četrgadē ir bijuši lieli pasākumi.  
Latvija ir mazākā valsts, kura ir noorganizējusi Pasaules čempionātu florbolā vīriešiem 2016.gadā Rīgā.     
Čempionāta sākums bija veiksmīgs, bet Latvijas izlase nesasniedza cerētos mērķus. Līdz ar to tas ļoti 
negatīvi ietekmēja turpmāko LFS budžetu.  
2016./2017.gada sezona tika iesākta laukumā zem klajas debess pie Brīvības pieminekļa ar 12 stundu 
florbola maratonu. Pirmās oficiālās florbola spēles zem klajas debess. 
Ir izstrādāta vienota identitāte visām līgām - līgu logo.  
Superfināls „Arēna Rīga” - ir izveidojies labs produkts. Paldies jāsaka stabilam ģenerālsponsoram no 
2015.gada SIA „Elvi Latvija”. Sadarbība nākotnē tiks turpināta.  
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2019.gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar sporta bāru „Optibet” par sieviešu izlases sponsorēšanu, 
Vēl jāprecīzē, vai šis atbalsts turpināsies arī šajā sezonā.  
Pamatojoties uz LFS un A/S „Balta” sadarbības līgumu, Latvijas čempionāta florbolā virslīgā (Elvi 
līgā) vīriešiem sākot no 2019./2020.gada sezonas decembra, katras komandas rezultatīvākais spēlētājs 
spēlē piedalās īpaši dizainētā formas kreklā „TOP scorer”. 
Tiek veiktas aktivitātes Latvijas bērnu namos, dāvinot inventāru, aicinot apmeklē Superfinālus „Arēna 
Rīga”, 2019.gadā piedalījās Eiropas sporta nedēļā „Be Active” pludmales spēlēs. Šādi palīdz iekļauties 
sabiedrībā un radīt interesi par sportu. 
Sadarbība ar Latvijas Speciālo Olimpiādi. Audzēkņiem palīdz radīt interesi par sportu, popularizēt    
florbolu. LFS palīdz organizēt sacensības, seminārus, nodrošina tiesnešus.  
Piespiedu dīkstāves periods pandēmijas laikā tika izmantots lietderīgi. Florbola vēstures materiāli tika 
sakārtoti. 
Šobrīd tiek gaidīts apstiprinājums par nākošās sezonas Superfinālu datumu „Arēna Rīga”, plānots ir 
2021.gada 17.aprīlī.  
Nākotnes plāni: 

- apstiprināt 2020./2021.gada sezonas čempionātu nolikumus; 
- apstiprināt Treneru un Jaunatnes komitejas vadītājus;  
- iztrādāt vecāku ētikas kodeksu; 
- Talantu akadēmijas attīstīšana; 
- strādāt pie sieviešu florbola attīstības;  
- Latvijas kausa izcīņas rīkošana; 
- sponsoru piesaiste;  
- seminārs klubu pārstāvjiem par publicitāti un darbu sociālajos tīklos;  
- sadarbība ar reģionālajiem čempionātiem; 
- organizēt skolu čempionātus / kausu izcīņas. 

Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

9. Revidenta ziņojums par 2019.gada pārskatu. 
Nolasa Sabīne Kazaine.  
Skatīt pielikumā. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

10. LFS komiteju vadītāju ziņojumi: 

10.1. Sacensību komitejas vadītāja ziņojums. 
Pēteris Poudžiunas informē, ka balstoties uz Sacensību komitejas nolikumu, sezona ir pagājusi 
veiksmīgi. Ir aizvadītas 2116 spēles. Mazāk, salīdzinoši ar iepriekšējo sezonu, bet šo, protams,     
ietekmēja pandēmija. 
Čempionāta laikā ir pieņemti 57 lēmums. 
Novērotie pārkāpumi: 

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

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

onlainā; 
- no tiesnešu puses - ar kavēšanos LFS birojā tiek nogādāti spēļu oriģinālie protokoli; 
- jauniešu treneriem ir jāpārdomā uzvedība sacensību laikā, jo reizēm tā pārkāpj visas uzvedības 

normas (sacensību dalībnieki ir bērni). 
Pievērst uzmanību: 
- jauniešu posmu organizēšanai, ko veic mājinieku komanda, lai tie būtu svētki gan dalībniekiem, 

gan skatītājiem; 
- kopā ar Tiesnešu komiteju jāturpina jauno tiesnešu apmācības, lai jauniešu spēles tiesā tikai   

licencēti tiesneši; 
- sekretariāta darbinieku apmācības; 
- laicīgi plānot mājas spēles; 
- pieaugušo komandām vairāk spēļu organizēt darba dienās. 

Paldies komandu pārstāvjiem par izturību un sapratni sezonā.    
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

10.2. Tiesnešu komitejas vadītāja ziņojums. 
Māris Kumerdanks informē par tiesnešu semināriem, kuri ir divas reizes sezonā. Tajos tiek pieaicināti 
arī ārzemju speciālisti.  
Šajā sezonā uz spēlēm tika nosūtīti tiesnešu novērotāji, kuri analizēja un vērtēja tiesnešu darbu.  
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Tiek strādāts pie tiesnešu vērtēšanas anketu izveidošanas katrai līgai, kurās būs iespēja novērtēt un 
izteikt viedokli par tiesnešu darbu.  
Šajā sezonā tika diferencēti tiesneši, lai vairāk disciplinētu. Tika izveidoti standarti - semināru          
apmeklējumi, vispārējās darbības rādītāji, kas ļāva sadalīt attiecīgi atbilstošajam modelim atbilstošu 
atalgojumu.  
Lūdz klubiem veidot pozitīvu vidi, kur strādāt jaunajiem tiesnešiem. Rūpēties, lai viņi vēlas būt par    
tiesnešiem, jo ieguvēji būs visi.  
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

10.3. Veterānu komitejas vadītāja ziņojums. 
Ansis Kusiņš ziņo, ka šajā sezonā, veterānu čempionāts notika divās vecuma grupās 35+ un 45+. 
Startēja katrā grupā 6 komandas.  
Tika veiktas izmaiņas čempionāta nolikumā - atteicās no izlēgšanas spēlēm, lai uz katru sabraukumu 
būtu komandas pilnā sastāvā, jo iepriekšējā čempionātā bija komandas, kuras pilnā sastāvā piedalījās 
tikai finālspēlēs. Šogad viss noritēja veiksmīgi, spēles bija spraigas un interesantas. 
Paldies un turpinām strādāt! 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

10.4. Disciplinārās komitejas vadītāja ziņojums. 
Nolasa Artis Drēziņš. Gatis Akūlovs informē, ka Latvijas Florbola savienības Disciplinārā komiteja, 
līdzšinējā sastāvā, uzsāka savas gaitas tikai šī gada februārī un pandēmijas dēļ īsti neizjuta florbola   
izslēgšanas spēļu azartu un darbu apjomu, kā tas ir bijis iepriekšējiem Disciplinārās komitejas sastāva 
dalībniekiem. Atskaitē par padarītajiem darbiem var norādīt tikai Disciplinārās komitejas nolikuma 
vairāku punktu izmaiņu veikšanu, kas stājās spēkā šī gada 6. martā. 
Latvijas Florbola savienības esošā Disciplinārā komiteja sastāv no trīs dalībniekiem – Gintu Fricbergu, 
ilggadēju florbolistu, kas spēlējis vairākās Latvijas florbola līgās, kā arī ilgstoši jau darbojas Latvijas 
Florbola savienībā; Gintu Klēģēri, kas Latvijas florbola saimei ir pazīstams kā ilgadējs Latvijas florbola 
augstākās līgas spēlētājs, pieaugušo izlases dalībnieks un kandidāts; un Gati Akūlovu, kas arī ir ilgadējs 
augstākās līgas un pirmās līgas spēlētājs un pēdējo divu sezonu viens no Latvijas florbola savienības 
tiesnešiem.  
Uzsver, ka Disciplinārās komitejas sastāvs ir jaunizveidots, taču komitejas locekļu pievienotā vērtība 
florbolam ir apjomīgā pieredze no florbola izpratnes aspekta, ņemot vērā kopīgo sporta bagāžu Latvijas 
florbolā. Komitejas sastāvs spēj un spēs redzēt spēli un tās situācijas gan no spēlētāju viedokļa, gan 
treneru skatu punkta, gan vadoties no noteikumiem, gan skatoties no tiesnešu skatu punktiem.  
Disciplinārās komitejas komandas darbs turpmākajā pirmssezonā tiks virzīts uz padziļinātu Latvijas 
Florbola savienības Disciplinārās komitejas nolikuma pārskatīšanu un uzlabošanu un jaunās sezonas 
gaitā komanda strādās pie maksimāli ātra, taču kvalitatīva lēmumu pieņemšanas. Veidojot Disciplinārās 
komitejas komandu, mērķis bija sapulcēt neatkarīgi spriest spējīgus kolēģus, kuru mērķis ir uzlabot 
Latvijas florbola kvalitāti un, kas būtu ar maksimālu izpratni par florbolu pēc būtības – uzskata, ka tas ir 
izdevies! 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

10.5. Apelācijas komitejas vadītāja ziņojums. 
Andris Dzenis informē, ka Apelācijas komitejai sezonas laikā nebija jāpieņem lēmumi. Secinājums - 
Disciplinārā komiteja veiksmīgi pieņēma lēmumus. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

10.6. Antidopinga komisijas vadītāja ziņojums. 
Andris Dzenis informē, ka komisija šajā sezonā strādājusi veiksmīgi, bet uzskata, ka komisija sākusi 
savu darbu nedaudz par vēlu. Jo florbola vēsturē arī Latvija ir ierakstīta ar pozitīvām dopinga analīzēm. 
Iesaka sekot līdz, kādus medikamentus, uztura bagātinātājus lieto spēlētāji un komandās runāt par šo 
problēmu. Aicina piedalīties semināros, lai sapratu, cik tas ir nopietni.  
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

11. Par 2020./2021.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, sponsoru iemaksas, pašvaldību līdzfinansējumi, biļešu tirdzniecības ienākumi, klubu 
iemaksas. 
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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.  
(Skatīt pielikumā) 
Ilvis Pētersons aicina biedrus balsot par LFS 2020./2021.gada sezonas budžetu. 
Balsojums: Par – 28, pret – 0, atturas - 1. 
Lēmums: Apstiprināt 2020./2021.gada sezonas budžetu.  

12. Debates par LFS komiteju vadītāju ziņojumiem. 
Andria Pīlupa (Biedrība „Florbola attīstības aģentūra”) lūgums turpmāk veidojot anketas, aptaujas, 
sīkāk paskaidrot kādiem mērķiem tās paredzētas. Kur un kā tiks izmantota iegūtā informācija.  
Interesē, kā šī pandēmija ir ietekmējusi LFS budžetu. 
Neizprot esošo satraukumu par novadu reformu valstī. Uzskata, ka uztraukumam nav pamata. Daudz 
atkarīgs no klubu vadītājiem, kā veidot tālāko klubu darbību.  
Uzskata, ka pietrūkst diskusiju jautājumā par komandu samazināšanu/palielināšanu Virslīgā vīriešiem. 
Uzsver, ka iepriekš viņa sasauktajā sapulcē Virslīgas komandu pārstāvjiem diskusijās par jautājumu par 
Virslīgas komandu skaita samazināšanu, vairākums bija par šo samazinājumu. 
Ieteikums ievietot LFS mājas lapā aktuālo biedru sarakstu. Uzskata, ka biedru skaits ir jāpārskata, jo ne 
visi biedri piedalās sacensību/pasākumu organizēšanā.  
Uzskata, ka LFS finansēm ir nepieciešams lielāks caurspīdīgums. Vairāku cilvēku iesaiste pie budžeta 
sadales, jo nav zināms, kam pietiek/nepietiek līdzekļi. LFS finansēm jābūt plašākas grupas pārvaldībā.  
Ieteikums P.Poudžiunasam - savlaicīgi plānot kalendārus. Izvēlēties, kam pakārtot kalendārus -     
Virslīgas komandām vai jauniešu komandām. Jāizvērtē, kam tiek dotas atlaides, atcelti nolikuma     
punkti, jo čempionāta nolikumi ir izstrādāti detalizēti un precīzi. Sacensību komitejas darbā lūdz      
iesaistīties visiem komitejas locekļiem, pieņemot lēmumu.  

Ainars Puķitis (Lielvādes novada sporta centrs) paldies saka, par sakārtoto vēsturi, kura tika publicēta 
šajā pandēmijas laikā. Par noorganizētajām atklāšanas spēlēm pie Brīvības pieminekļa un finālspēlēm 
„Arēna Rīga”. 
Uzskata, ka ir jāsaprot sporta veida tālākā attīstība, jo no valsts puses atbalsts nākotnē būs mazs. Par šo 
ir jārunā skaļi, lai florbols nepazustu. 
Interesē, vai Jaunatnes čempionāta organizēšanā ir vairāki rezerves plāni, ņemot vērā pandēmiju. Kas 
notiks rudenī? Kā tiks risinātas problēmas ar sabraukumiem, lai paši sevi var pasargāt. Uzskata, ka bez 
skatītājiem spēles notikt nevar.  
Uzsver, ka pandēmijas laikā no LFS netika saņemts nekāds atbalsts. Ne treniņu materiāli, ne              
vingrojumu video.  
Uzskata, ka, lai noorganizētu kvalitatīvus jauniešu posmus prasības ir augstas. Jāizveido šī sistēma 
viegla un, lai būtu interese no abām iesaistītajām pusēm. 

Ilvars Rullis (Biedrība „Florbola klubs „Valka”) iesaka, arī uz Jaunatnes līgas spēlēm nozīmēt         
licencētu tiesnesi, kurš pavēro šos jaunos tiesnešus un apmāca, paskaidro. Lai ir attīstība un interese par 
tiesneša darbu.  
Iesaka spēlēs skatītājiem līdz zēnu U16 vecuma grupai aizliegt lietot bungas un taures.  
Neizprot, kāpēc nepieciešamas starptautiskās pārejas veterāniem.  
Neizprot LFS Disciplinārās komitejas darbu, jo februāra beigās tika iesniegts iesniegums, bet šobrīd vēl 
nav saņemta atbilde.  
Paldies P.Poudžiunasam par darbu sezonas laikā. Prieks par publicēto florbola vēsturi pandēmijas laikā.  

Artis Drēziņš (Biedrība ,,MMK Devil & Witches”) komentē iepriekš dzirdēto. Uzskata, ka ir jāskatās 
plašāk par komandu skaitu Virslīgā vīriešiem. Ir jāuzņem Rīgas komanda Virslīgā.  
Uzsver, ka jau desmit gadus runā par to, lai katra vīrešu komanda izveido arī sieviešu komandu. Cer, ka 
nu tas ir saklausīts, lai sieviešu florbols Latvijā nepazustu un attīstītos.  

Ilvis Pētersons sniedz atbildes uz izskanējušajiem jautājumiem.  
Par ietaupījumu LFS budžetā pandēmijas laikā - nav radies ietaupījums, jo netika ieņemti paredzētie 
ienākumi, bet rodas papildus izdevumi saistībā ar izlasēm. 
Par Virslīgā vīriešiem komandu skaita samazināšanu - nav garantēti labāki, augstāki panākumi, esot 
mazākam komandu skaitam. Un šobrīd starp komandu pārstāvjiem nav vienota viedokļa par šo 
jautājumu.  
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Izlašu finanses - tiek sakārtoti sagatavošanās plāni un tad tiek salikti izdevumi. Šobrīd prognozēts, ka 
finanses tiks nodrošonātas visiem plāniem.  
Pagaidām ir lielas šaubas par 2022.gadu, jo Pasaules sieviešu U19 čempionāts ir Jaunzēlandē. Tie ir ļoti 
lieli izdevumi, bet paredzamā kvalitāte ir zema.  
Treneru un Jaunatnes komiteju izveidošana ir darāmo darbu sarakstā, ir padomā cilvēki, kurus uzrunāt. 
Ideju ir daudz, nepieciešami darītāji, kuri ar savu redzējumu iet un dara.  
Uzskata, ka jauniešiem ir jāierobežo spēļu skaits, jo spēlē gan jauniešu čempionātā, gan pieaugušo 
čempionātā, vēl reģionālajā čempionātā. Uzlikt konkrētu spēļu skaitu sezonas laikā, un tad arī treneris 
''operē'' ar šo spēlētāju.  

13. Valdes locekļu vēlēšanas. 
Ilmārs Blumbergs izvirza balsojumam LFS valdes esošā sastāva pilnvaru izbeigšanu. LFS valdes 
esošais sastāvs: Ilvis Pētersons, Egils Sveilis, Rasa Siliņa, Inita Dimante, Artis Drēziņš, Andris Dzenis, 
Jurijs Fedulovs, Mārtiņš Maķevics, Gints Siliņš, Ansis Kusiņš, Ilmārs Blumbergs, Andris Pīlups. 
Balsojums: Par – 29, pret – 0, atturās - 0. 
Lēmums: Izbeigt LFS valdes esošā sastāva pilvaras: Ilvis Pētersons, Egils Sveilis, Rasa Siliņa, Inita 
Dimante, Artis Drēziņš, Andris Dzenis, Jurijs Fedulovs, Mārtiņš Maķevics, Gints Siliņš, Ansis Kusiņš, 
Ilmārs Blumbergs, Andris Pīlups. 
Ilvis Pētersons ierosina par LFS valdes locekļiem ievēlēt šādus kandidātus: Ilvis Pētersons, Egils 
Sveilis, Rasa Siliņa, Inita Dimante, Artis Drēziņš, Andris Dzenis, Jurijs Fedulovs, Mārtiņš Maķevics, 
Ansis Kusiņš, Ilmārs Blumbergs, Ivo Solomahins, Sandis Kārkliņš. 
Ilmārs Blumbergs izvirza balsojumam LFS valdes jauno sastāvu. 
Balsojums: Par – 27, pret – 1, atturās -1. 
Lēmums: Apstiprināt LFS valdes jauno sastāvu: Ilvis Pētersons, Egils Sveilis, Rasa Siliņa, Inita      
Dimante, Artis Drēziņš, Andris Dzenis, Jurijs Fedulovs, Mārtiņš Maķevics, Ansis Kusiņš, Ilmārs    
Blumbergs, Ivo Solomahins, Sandis Kārkliņš. 

14. Valdes priekšsēdētāja (prezidenta) vēlēšanas. 
Ilmārs Blumbergs izvirza Ilvi Pētersonu LFS valdes priekšsēdētāja (prezidenta) amatam.  
Balsojums: Par – 25, pret – 2, atturās - 2. 
Lēmums: Apstiprināt Ilvi Pētersonu par LFS valdes priekšsēdētāju (prezidentu). 

15. Par LFS Statūtu grozījumu priekšlikumiem.  
Andris Pīlups uzsver, ka nav kompetents LR likumos, bet iesaka nākotnē, pirms apstiprināt Biedru   
sapulces darba kārtību, izsūtīt visiem LFS biedriem atgādinājumu par ieteikumiem sapulces darba 
kārtībai. Uzskata, ka LFS valdē nav nepieciešamas 12 personas. Iesaka to samazināt uz pieciem valdes 
locekļiem. Jo komiteju vadītājiem, locekļiem nav jābūt LFS valdē, lai kvalitatīvi darītu savu darbu.  

Konkrēti ierosinājumi par kādu jautājumu izvirzīšanu uz balsošanu neseko. 

Ilvis Pētersons pasakās par izrādīto uzticību. Paldies visiem par dalību biedru sapulcē. 

Sapulce slēgta: 1.jūlijā pulksten 16:10 

Sapulces vadītājs:                   Ilmārs Blumbergs 

Protokolētāja:                   Sabīne Kazaine


