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        Biedrība „Latvijas Florbola savienība” 
         Reģ. Nr. 40008025888 

         Miera ielā 15-1, Rīga, LV – 1001 
   Tālr.: +371 67473013 
Fakss: +371 67473014 

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

LATVIJAS FLORBOLA SAVIENĪBAS 
BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS 

Nr. 1/22 

2022. gada 31. maijā 

Sapulce sasaukta: 2022. gada 16. maijā sapulci sasauca Latvijas Florbola savienības (turpmāk tekstā – 
LFS) valdes priekšsēdētājs Ilvis Pētersons. 
Sapulce atklāta: 2022. gada 31. maijā pulksten 13.00 Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel, 
Elizabetes ielā 55, Rīgā. 
Sapulci vada: LFS viceprezidents Egils Sveilis. 
Sapulcē piedalās: 25 (divdesmit pieci) 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 Valdis Levkāns Delegāta   
veidlapa

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

4. Biedrība „Florbola klubs „Kurši” 40008030408 Egils Sveilis Delegāta   
veidlapa

5. Ropažu novada pašvaldība 90000067986 Remārs Vikānis Delegāta   
veidlapa

6. Biedrība „Florbola klubs „Madona” 40008146306 Ingus Laiviņš Pilnvara

7. Biedrība  „Sporta klubs „Pārgauja” 40008145461 Ingus Laiviņš Pilnvara

8. Biedrība „Sporta klubs „Lielvārde” 40008080860 Rasa Siliņa Delegāta   
veidlapa

9. Biedrība „Sporta un aktīvās atpūtas klubs" 40008185394 Ivo Solomahins Delegāta   
veidlapa

10. Biedrība „Florbola klubs “Rīgas Lauvas” 40008070383 Jurijs Fedulovs Delegāta   
veidlapa

11. Biedrība „Florbola klubs „Melnie” 40008064175 Rasa Siliņa Delegāta   
veidlapa

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

13. Biedrība „JK Florbols" 50008166821 Jānis Kveders Delegāta   
veidlapa

14. Florbola Sporta skola 3071802955 Sandis Vilsons Delegāta   
veidlapa
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No 33 biedriem sapulcē piedalās 25 biedri un biedru pārstāvji, līdz ar to biedru sapulce ir lemttiesīga. 

Sēdi protokolē: Dace Grizāne. 

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. LFS prezidenta ziņojums. 
8. Revidenta ziņojums par 2021. gada pārskatu.  
9. LFS komiteju vadītāju ziņojumi:  

9.1. Sacensību komitejas vadītāja ziņojums; 
9.2. Tiesnešu komitejas vadītāja ziņojums; 
9.3. Jaunatnes komitejas vadītāja ziņojums; 
9.4. Sieviešu florbola attīstības komitejas vadītājas ziņojums;  
9.5. Veterānu komitejas vadītāja ziņojums;  
9.6. Disciplinārās komitejas vadītāja ziņojums;  
9.7. Apelācijas komitejas vadītāja ziņojums;  
9.8. Antidopinga komisijas vadītāja ziņojums.  

10. 2022./23.gada sezonas plānotais budžets.  
11. Debates par komiteju ziņojumiem. 
12. Sapulces slēgšana.  

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

2. Sapulces vadītāja apstiprināšana. 
Ilvis Pētersons izvirza Egila Sveiļa kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 25, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Egilu Sveili par LFS biedru sapulces vadītāju. 

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

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

17. Biedrība ,,Florbola centrs” 40008163895 Ilvis Pētersons Delegāta   
veidlapa

18. Kocēnu sporta skola 4471803055 Jānis Dainis Delegāta   
veidlapa

19. Talsu novada dome 90009113532 Mārtiņš Maķevics Pilnvara

20. Ādažu novada dome 90000028989 Mārtiņš Neilands Delegāta   
veidlapa

21. Cēsu novada pašvaldība 90000031048 Andris Rajeckis Pilnvara

22. Biedrība „Kuldīgas florbola klubs” 50008177261 Kaspars Bergmanis Delegāta   
veidlapa

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

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

25. Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta 
skola 90000033176 Agris Grandovskis Delegāta   

veidlapa
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3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas. 
Egils Sveilis izvirza Sanda Vilsona un Rasas Siliņas kandidatūras balsojumam. 
Balsojums: Par – 25, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Sandi Vilsonu un Rasu Siliņu par LFS biedru sapulces balsu skaitītājiem. 

4. Protokolista ievēlēšana. 
Egils Sveilis izvirza Daces Grizānes kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 25, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Daci Grizāni par LFS biedru sapulces protokolisti. 

5. Darba kārtības apstiprināšana.  
Egils Sveilis izvirza balsojumam darba kārtības projektu. 
Balsojums: Par – 25, pret – 0.  
Lēmums: Apstiprināt LFS biedru sapulces darba kārtību. 

6. Sapulces reglamenta apstiprināšana. 
Egils Sveilis piedāvā sapulces reglamenta projektu: 
Prezidenta ziņojumam – 15 minūtes,  
komiteju ziņojumiem – līdz 5 minūtēm,  
uzstāšanās debatēs – pirmo reizi – līdz 5 minūtēm, otro reizi – līdz 2 minūtēm. 
Egils Sveilis izvirza balsojumam sapulces reglamenta projektu. 
Balsojums: Par – 25, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt LFS biedru sapulces darba reglamentu. 

7. LFS prezidenta ziņojums. 
Ilvis Pētersons ir sagatavojis prezentāciju par 2021./2022. gada sezonu (skatāma LFS mājaslapā:  
floorball.lv). Prezentācijā ir apkopoti statistikas dati par LFS licencētajiem spēlētājiem, treneriem, ties-
nešiem, komandām, sacensībām, skatītājiem, mājaslapas apmeklējumiem, sociālo mediju statistiku, 
sporta reģistru, TV translācijām un  gaidāmajiem pasākumiem.  
Nākotnes plāni: 

- www.floorball.lv vizuālās izmaiņas; 
- online un spēļu protokolu sistēmas izmaiņas; 
- projekts “Florbols skolām”; 
- meiteņu iesaiste florbola nodarbībās; 
- jaunatnes komitejas un treneru komitejas vadītāji; 
- talantu akadēmijas - U17 nodrošināšana; 
- talantu akadēmija - U15 un/vai U23; 
- finansējuma piesaiste (sponsori, projekti); 
- Vecāku ētikas kodekss; 
- Latvijas kauss. 

Ilvis Pētersons infomē, ka 2021./2022. gada sezonā, salīdzinot ar iepriekšējām 2 sezonām, gan pieau-
gušo, gan jauniešu čempionātā licencēto skaits ir uzlabojies, jau tuvojās tiem skaitļiem, kādi bija pirms 
pandēmijas.  
Pateicas treneriem par jauniešu motivēšanu.  
Informē, ka nākamajā sezonā sporta skolās tiks īstenota valsts noteiktā atalgojumu reforma. Kopā ar 
LKSA domā kā šo situāciju vērst par labu.  
Informē, ka LFS organizēto treneru semināru apmeklējums ir 20%. 
Informē par valsts piešķirto ikgadējo budžeta finansējumu sporta skolām: šajā gadā - 500 000 EUR, ko 
daudzi bija interpretējuši kā LFS piešķirtu finansējumu, bet šī nauda ir piešķirta 15 sporta skolām 
treneru atalgojumam un LFS ar šo finansējumu nav nekādas saistības. 
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

8. Revidenta ziņojums par 2021. gada pārskatu. 
Nolasa Dace Grizāne (skatāms LFS mājaslapā: floorball.lv). 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9. LFS komiteju vadītāju ziņojumi: 

9.1. Sacensību komitejas vadītāja ziņojums. 
Pēteris Poudžiunas informē, ka iepriekšējā sezona bijusi sarežģīta, saraustīta, ar dažādām problēmām. 
Sezonas laikā LFS Sacensību komiteja sagatavoja 36 lēmumus par dažādiem pārkāpumiem; uzskata, ka 
lēmumu skaitam sezonas laikā nevajadzētu pārsniegt 10 - 15. 

http://www.floorball.lv
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Nākamajā sezonā būtu jāpievērš uzmanība: jāturpina darbs ar jaunajiem tiesnešiem un jānodrošina 
medicīnas darbinieki jauniešu spēlēs. 
Informē, ka sezonā saistībā ar dažādām izmaiņām Covid-19 Drošības protokola dēļ bijušas epizodes, 
kad komandu pārstāvji Nolikumu traktē sev par labu, kas diemžēl izraisījis vairākus konfliktus un 
neapmierinātību komandās. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.2. Tiesnešu komitejas vadītāja ziņojums. 
Māris Kumerdanks - pēdējās 2 sezonas bija izaicinošas ne tikai komandām, bet arī tiesnešu sektoram - 
daudzi tiesneši ne tikai paši slimoja, bet periodos, kad valstī bija augsti Covid-19 saslimstības rādītāji, 
izvēlējās netiesāt. 
Pēdējo 2 gadu laikā ir noorganizēti 5 tiesnešu semināri, teju visi ar ārvalstu speciālistu no Somijas, 
Zviedrijas, dalību. Piedalījušies arī katrā Treneru seminārā, kuros skaidrojuši savu redzējumu. Aicina 
trenerus aktīvāk piedalīties Treneru semināros.  
Tiesnešu komitejas nākotnes redzējums - vismaz 20% samaksas pieaugums tiesnešiem nākamajā se-
zonā; aiznākamajā - vēl vismaz 10%. Pašreizējā samaksa ir kritiski zema; kļūst arvien grūtāk noturēt 
esošos tiesnešus laukumā. Ja samaksa netiks paaugstināta, tiesnešu skaits samazināsies. Joprojām gaida 
Treneru komitejas izveidi, lai varētu kopīgi risnāt daudzus jautājumus.  
Lūdz LFS Valdi rast līdzekļus Tiesnešu novērotāju algošanai, kas maksimāli koncentrētos uz zemāko 
līgu un jauniešu līgu tiesnešiem. 
1.jūlijā stājās spēkā jauni noteikumi. IFF ir izdevis Fiziskas spēles vadlīnijas, pēc kā arī tad būtu jā-
vadās tiesnešiem, piešķirot lēmumus. Ja treneri izrādīs iniciatīvu, Tiesnešu komiteja, visdrīzāk,         
augustā, piedāvās kādas mācības.  
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.3. Jaunatnes komitejas vadītāja ziņojums. 
Ivo Solomahins informē, ka 28. LBJČ bija saraustīts - 3 posmos.  
Lielākās problēmas - pandēmija, kas ierobežoja spēlētāju vecumu. Vairākas reizes komandām bija 
jāpārformējās. Uzskata, ka čempionāts tā īsti sākās tikai šī gada februārī, tādēļ radās situācija, ka 
dažiem treneriem ir 5 spēles nedēļā, bet sapulces laikā visi treneri cēluši rokas, lai tik bērni spēlē, gal-
venais, lai ir spēles. Bet, kad reāli bijis jāsāk spēlēt, no treneriem zvani saņemti svētdienās; īsziņas nak-
tīs - ka spēlēt nevar. 
Liela problēma - laikus neiesniegti mājas spēļu datumi un laiki; Jaunatnes komitejas jaunajam vadītā-
jam šis vairāk jākontrolē.  
Treneriem jāuzlabo savsarpējā komunikācija - ja nepieciešams pārcelt spēli, treneriem jāvienojas savā 
starpā un Sacensību komitejas vadītājam ziņo tikai par laika maiņu. 
Nerealizēta iecere - elites un iesācēju grupa, vismaz, - līdz U10 vecumam; uzskata, ka šīs nākotnē būtu 
pareizās vadlīnijas.  
Jāuzlabo posmu organizēšana - jābūt medicīnas personālam vai personai, kas apmācīta, kam jāatrodas 
medsomā un kā palīdzēt. Zinošu tiesnešu piesaistīšana sadarbībā arī LFS Tiesnešu komiteju; jābūt 
vienotām tiesnešu formām, līmenis ir jāpaaugstina.  
Pateicās treneriem un organizācijām, kas spēja pielāgoties situācijai. 
Uzskata, ka katram klubam vajadzētu uzņemties vismaz viena posma organizēšanu, ja tas ir iespējams.  
Jaunatnes komitejas jaunajam vadītājam ir jābūt cilvēkam, kas koordinē spēļu kalendāru un visu čem-
pionātu.  
Ļoti svarīgs jautājums - pirms pāris gadiem bija treneri, kas ļoti gribēja pieņemt punktu Nolikumā, kas 
atļautu spēlēt komandā 2 viena gadu vecākiem spelētājiem. Šajā sezonā saskārāmies ar ļoti lielām negā-
cijām šī punkta dēļ; jālemj, ko ar šo Nolikuma punktu darīt. 
Spēlētāju skaits - pandēmijas dēļ neliels kritums. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.4. Sieviešu florbola attīstības komitejas ziņojums. 
Jānis Dainis informē, ka Sieviešu attīstības komiteja ļoti daudz palīdz Latvijas izlases treneriem. 
Sieviešu attīstības komiteja katru gadu augustā visiem treneriem, kas darbojas ar sievietēm un        
meitenēm, rīko semināru. Ierodas aptuveni 20 treneri. 
Sieviešu florbola attīstības komitejas locekle Linda Līce iesaistījusies projektā “Florbols skolām”, kura 
filmēšana notikusi Kocēnos. Linda Līce sadarbībā ar LFS rīko nometnes meitenēm. Informē, ka uz 
nometni Kocēnos ir pietiekušās 70 meitenes uz 60 vietām. Uz otru nometni, kas notiks Kurzemes pusē, 
pieteikušās 40 meitenes.  
Informē, ka Latvijas čempionātā piedalījās 8 sieviešu komandas; uzskata, ka pareizi, ka visas komandas 
spēlē Virslīgā. Kā labu piemēru min Latvijas Basketbola savienību.  
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Licencēto sieviešu skaits ir noturējies esošajā līmenī, jo pienāca klāt jaunas komandas - Grobiņa, 
Slampe, Talsi. Informē, ka ir apzvanīti ļoti daudz treneri un viņiem jautāts par iespēju pieteikt meiteņu/
sieviešu komandas.  
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.5. Veterānu komitejas vadītāja ziņojums. 
Ansis Kusiņš ziņo, ka 2021./2022. gada sezonā Veterānu vecuma grupā 35+ piedalījās 7 komandas, 
tika izspēlēti 3 apļi, kopā - 18 spēles katrai komandai; vecuma grupā 45+ piedalījās 5 komandas, arī 3 
apļi, katrai komandai - 12 spēles.  
Spēļu kalendārs tika sagatavots laikus, bet joprojām viss nenorit, kā plānots. Ja 45+ grupa spēja aizvadīt 
posmus normāli, tad 35+ bija 2 posmi, kur katrā pa komandai neieradās tādēļ, ka daudzi spēlē arī 1.līgā 
un 2.līgā, kā arī paši ir treneri un tiesneši. Spēļu pārcelšana nav iespējama, jo vienā sabraukuma posmā 
ir 7-8 spēles. Aicina komandu pārstāvjus apzināt un uzrunāt vairāk spēlētāju, lai šādas situācijas neras-
tos.  
Informē, ka 11.03.2022. Veterānu komitejai beidzās pilnvaru termiņš; darbu komitejā vairs nevēlas 
turpināt Valdis Lagzdiņš un Valters Streļuks. No uzrunātājiem veterānu komandu pārstāvjiem atsaucība 
nav gūta. Aicina pieteikties uz vakantajām vietām.  
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.6. Disciplinārās komitejas vadītāja ziņojums. 
Gatis Akulovs informē, ka var sniegt atskaiti par Disciplinārās komitejas pamatsastāva darbu, kas 
uzsākās 2022. gadā.  
Informē, ka tikuši izskatīti 4 pārsūdzēti Sacensību komitejas lēmumi, izskatāmie jautājumi nav bijuši 
viegli. 
Disciplinārā komiteja strādāja attālināti - sākotnēji ikviens komitejas loceklis iepazinies ar visiem   
pieejamajiem lietas materiāliem, tad kopējā zvanā argumentēja savu viedokli par lēmuma rezultātu. Ka-
trā sarežģītā situācijā iesaistītie komandu pārstāvji tikuši aicināti izteikties kopējā videozvanā. 
Par nākamās sezonas prioritātēm uzskata ciešāku sadarbību ar Tiesnešu komiteju un Sacensību komite-
ju jau pirmssezonā, jo šajā sezonā secināts, ka par vienu un to pašu pārkāpumu katrai no komitejām ir 
savs viedoklis un piemērojamā soda apmēra lielums.  
Mērķis ir panākt saprotamu un Nolikumā balstītu lēmumu pieņemšanu, kas jāsāk ar nolikumu 
pārskatīšanu un iespējamu izmaiņu veikšanu.  
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.7. Apelācijas komitejas vadītāja ziņojums. 
Andris Dzenis informē, ka Apelācijas komitejai sezonas laikā nebija jāpieņem lēmumi, kā arī nebija 
jāpieņem neviens lēmums laikā, kad tika aizvietota Disciplinārā komiteja. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.8. Antidopinga komisijas vadītāja ziņojums. 
Andris Dzenis informē, ka ir 2 svarīgi datumi - 2023. gada pavasaris, kad beigsies sods Antidopinga 
sarakstā iekļuvušai spēlētājai. Cer, ka viņai sekotāju nebūs. 
Otrs - šī gada augustā Antidopinga komisija informēs parizmaiņām atļauto un aizliegto vielu sarakstā. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

10. Par 2022./2023. gada sezonas plānoto budžetu. 
Ilvis Pētersons informē, ka ir sagatavots nākamā gada budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns.  
Informē, ka starpsezonā būs jārunā ar katru līgu par dalības maksu paaugstināšanu - gan degvielas cenu, 
gan tiesnešu atalgojuma dēļ. Dalības maksas palielinājums neattiektos uz šo gadu, bet gan uz 2023. 
gada janvāri vai februāri, lai šogad komandām ir laiks strādāt ar pašvaldībām par nākamā gada budžetu.  
Plānots visās līgās mainīgās dalības maksas pievienot dalības maksai, lai samazinātu rēķinu skaitu un 
neradītu lieku darbu. 
Diskusiju objekts - tā kā daudzas Virslīgas komandas saņem finansējumu no pašvaldībām, tām ko-
mandām, kam zāles atbilst filmēšanai - vai dalības maksā iebudžetēt konkrētu spēļu skaitu TV 
tiešraidēm.  
Plāno noteikt licences vienā cenā, lai “staigājot” pa līgām, nav jāveic piemaksas.  
Informē, ka nākamgad mainīsies valsts finansējuma avots - pagaidām nav skaidrs, pēc kādiem 
kritēriejiem tas tiks sadalīts un kā tas mūs ietekmēs.  
Ienākumu daļā - Dotācijas no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Sporta federāciju padomes, 
projektu līdzekļi, sponsoru iemaksas, pašvaldību līdzfinansējumi.  
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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.  
(Skatāms LFS mājaslapā: floorball.lv) 
Informē, ka daži klubi joprojām ir parādā par iepriekšējām sezonām. 
Informē, ka pandēmijas dēļ pēdējās 2 sezonas nācies iztikt ar vienas sezonas dalības maksu ienāku-
miem. Pateicas darbiniekiem, komiteju vadītājiem par sapratni, kad maksājumi tika kavēti. Pašlaik ar 
visiem esam norēķinājušies. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

12. Debates par LFS komiteju vadītāju ziņojumiem. 

Andris Pīlups (Biedrība „Florbola attīstības aģentūra”). 
Interesējas, vai būtu nepieciešami labojumi Statūtos, jo ne likumā, ne Statūtos neesot īsti skaidri 
teikts ,kā pieteikt jautājumu Biedru sapulces darba kārtībai.  
Uzskata, ka neaktīviem biedriem nav jāatrodas biedru vidū. Iepriekšējā biedru sapulcē esot uzdevis 
jautājumu, par ko saņemta atbilde, ka viens no biedriem ir dibinātājs un nevarot tikt izslēgts. Esot kon-
sultējies ar juristiem, kas skaidrojuši, ka šādas normas nav. Uzskata, ka neaktīvu bieru atrašanās 
biedrībā neatbilst Statūtiem. 
Jautā LFS prezidentam un Valdei - vai tic, ka ir iespējams palielināt nodarbojošos skaitu florbolā?         
7 gadus skaitļi nemainās. 
Jautā LFS prezidentam un Valdei - vai ir plāns, kā paaugstināt sportiskos rezultātus? Vai to vispār ir 
iespējams izdarīt?  
Norāda, ka LFS Valde neatbild uz visiem ziņojumiem. Sezonas sākumā Valdei esot lūgta atļauja 
translāciju tiesībām, uz ko atbilde nav saņemta joprojām. Uzskata, ka viņu iegūtais piemērs ir pozitīvs. 
Kā turpmāk šādi jautājumi tiks risināti? 
Jautā par Treneru semināru, kas tiek organizēts “Latvian Open” laikā - kāpēc tas netiek apmeklēts? Ko 
var darīt, lai to mainītu? 
Jautā par prezentācijā norādītajiem finansējuma piešķirtajiem apjomiem - kas tieši tiek darīts, kā notiek 
finansējuma piesaiste, ko darīt, lai šo jautājumu uzlabotu? 
Jautā par Finanšu un marketinga komiteju - kas ar to notika? Vai šī komiteja nebūtu atjaunojama? Kas 
pašlaik Valdē nodarbojas ar šiem jautājumiem? 
Atbalsta stingrību un atbildību Virslīgas kalendāra izveidē. 
Jautā, kādēļ treneri neierodas uz Tiesnešu komitejas skaidrojošajiem semināriem/pārrunām, kāds ir 
iemesls un kā to mainīt? 
Uzskata, ka tiesneši ir klubu algoti darbinieki un klubi seko līdzi, kādi ir tiesneši, kā izglītojas un vai 
cenšas attīstīties. 
Pozitīvi novērtē U17 izlases izveidi un treneru darbu. Jautā - kur pazudusi U19 izlase? 

Valdis Levkāns (Biedrība “Kocēnu sporta klubs”). 
Informē, ka Statūti un Biedrību un Nodibinājumu likums regulē biedrības, kur pateikts svarīgākais - 
Valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana - jāizsludina vismaz 14 dienas iepriekš. Iekļaujot to šodien, 
tam nav likumiska spēka.  

Andris Dzenis (Biedrība „Latvijas Jaunatnes progresa savienība”). 
Informē, ka nebūt ne pareizais ceļš ir reformas; pareizais attīstības ceļš ir attīstība. Dibinot LFS, ir 
sapņoja, ka attīstīs šo sportu tik tālu, ka nebūs iekšējā un ārējā naida. Refomas nav tas, kas veicina 
draudzību; draudzību veicina kopīgais darbs.  
Uzskata par kļūdu izslēgt dibinātājorganizāciju no biedru saraksta. Tāpat nesaskata neaktīvus biedrus, 
jo visi ir tik aktīvi, cik aktīvi prot ar viņiem runāt, un tik neaktīvi, cik neaktīvi mēģina veidot par kon-
kurējošu spēku.  

Artis Drēziņš (Biedrība ,,MMK Devil & Witches”). 
Uzskata, ka Sacensību komiteja strādā ļoti profesionāli un vienmēr ir lēmusi pēc būtības; jautājumi 
vienmēr izskatīti atbilstoši Nolikumiem un scensību gaitai.  

Ilvis Pētersons sniedz atbildes uz izskanējušajiem jautājumiem. 
Par neaktīviem biedriem - piemēram, Biedrība “JK florbols” piedalās šajā Biedru sapulcē un atkal kļūst 
aktīvi. Kamēr nav iesnieguma no biedrības, nav pamata izslēgt. Informē, ka “Latvijas Jaunatnes progre-
sa savenība” ir vienīgā “dzīvā” biedrība no trīs, kas ir dibinājusi LFS; “LJPS - Bauska” un “LJPS - 
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Rīga” ir juridiski likvidētas, lai gan Bauska joprojām spēlē Virslīgā. atbilstoši Biedrību un Nodibināju-
mu likumam, visi dibinātāji ir biedri.  
Par spēlētāju skaita palielināšanu - nezina, kurš var uzrakstīt “recepti” par spēlētāju skaita būtisku 
palielināšanu. Nav pārliecināts, vai katrs klubs pats var atbildēt uz jautājumu - kā nākamajā sezonā 
būtiski palielinās spēlētāju skaitu.  
Runājot par attīstības plāniem, - LFS vienpusēji nevar izveidot kopēju attīstības plānu. Plāno tikties ar 
klubiem un runāt par Latvijas florbola attīstību, saprast klubu iespējas. Tad attiecīgi var runāt par li-
cencēto skaita pieauguma jautājumu, jo daži klubi jau ir informējuši par spēlētāju skaita samazinājumu 
- trenera slodzes, zāles laiku dēļ. Esot izskatījis visu klubu mājaslapas un neesot atradis neviena kluba 
attīstības plānu. Pieļauj, ka dažiem ir nepublicēti, īpaši, - sporta skolām.  
Par neatbildētu Valdes iesniegumu - informē, ka iesniegums saņemts vienu dienu pirms translācijas un 
šādu jautājumu tik īsā laikā nav bijis iespējams izskatīt. Informē - ja grib, lai tiktu reklamēts no LFS 
puses, produktam jābūt pietiekami kvalitatīvam, piemēram, “Lekrings” spēles atbilst, lai publicētu LFS 
YouTube kontā. 
Par treneru semināra apmeklējumu - var diskutēt, vai tas ir jautājums par bijušā Treneru komitejas 
vadītāja vai Ilvja Pētersona izdarību vai neizdarību. Joprojām var diskutēt par jautājumu - vai treneriem 
šis seminārs ir jānosaka kā obligāts. Atzīst, ka tā ir problēma, iespējams, var ieviest kādu maksu, jo 
sākotnēji piesakās, bet realitātē neierodas.  
Par finansēm - izlašu finansējumu regulē Ministru kabineta noteikumi, kas, iespējams, šogad tiks 
grozīti. No LFS puses tika ieguldīts pamatīgs darbs, apkopojot nepieciešamo informāciju, lai florbols 
tiktu iekļauts prioritāro sporta veidu skaitā, tādēļ cer uz pozitīvām pārmaiņām. Bet, pagaidām nav 
skaidrības, kāda būs kārtība pēc tikko izsludinātajām izmaiņām, kas paredz, ka viss finansējums ies 
caur LSFP. 
Par Finanšu un marketinga komiteju - nav lielas nozīmes vai ir komiteja, galvenais - lai darbs tiek 
darīts. Pietiekami labi redzams, kā ir attīstījusies Virslīga, nākamais solis - 1.līga.  
Par U19 izlasi - lai netraucētu 28. LBJČ norisi, sadarbībā ar galveno treneri, U19 izlases aktivitātes tika 
pārplānotas. 

Artis Drēziņš, atbildot uz Andra Pīlipa izteikumiem, vēlas iebilst, ka vieta pasaules čempionātā nav 
galvenais uzdevums. Galvenais ir Latvijas čempionāts, īpaši, - Virslīga. Aicina klātesošos un iespēja-
mos potenciālos opozicionārus būt uzmanīgiem, jo šie paši cilvēki, kas pašlaik raujas pie varas, pārstāv 
ideju samazināt Virslīgā spēlējošo komandu skaitu. Uzskata, ka ir svarīgs plašs komandu ģeogrāfiskais 
izvietojums. 

Māris Kumerdanks uzskata, ka treneri nav aktīvi kopumā, jo arī tiesnešu novērtējumus pēc spēles  
iesniedz zem 1%. Tiesnešu komiteja no treneru puses jūt neieinetersētību un šauru skatījumu - katram 
tikai sava kluba interesēs. Tas attainojas arī treneru semināros. Pretjautājums - cik daudz no treneru/
klubu puses vēlas iesaistīties, vai vēlas diskutēt tikai laukumā vai arī ārpus laukuma? Salīdzina ar Somi-
ju - tur netiek diskutēts uz laukuma, visi to dara pie galda. Jāatīsta savsarpējā komunikācija un pozitīvas 
vides radīšana spēles laikā.  
Par tiesnešu semināru apmeklētību - pirmssezonas ir obligāts. Pārējos semināros - virs 80% aktīvo ties-
nešu dalība.  

Ingus Laiviņš (Biedrība “Sporta klubs “Pārgauja”). 
Uzskata, ka sākotnēji tomēr LFS jābūt stratēģijai, mērķiem, plāniem, kas jāsasniedz. Uzskata, ka jābūt 
mērauklai, pēc kuras novērtē, vai darbs ir izdarīts, mērķi sasniegti.  
Uzskata, ka semināru apmeklējums ir LFS komunikācijas kļūda, jo viss tiek kārtots pēdējā brīdī. 
Jautā Artim Drēziņam, vai viņš kā Valdes loceklis pirms LFS organizētajiem pasākumiem saņem tāmi, 
vai saņem alternatīvus piedāvājumus? 

Artis Drēziņš atbild, ka, piemēram, tikko Valmierā aizvadīto Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīru 
viņš Valdes sēdē ierosinājis rīkot Liepājā, bet tas neesot bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ. Uzsver, 
ka Ilvis Pētersons visu nelemj viens, valdē diskusijas notiek. Finanses valdē tiek apsprietas.  

Ingus Laiviņš jautā, vai tiek pareizi izlietoti līdzekļi? Norāda, ka tieši šogad ļoti daudz plānu uz attīstī-
bu. Kādēļ tieši šogad? 

Rasa Siliņa komentē tāmju apspriešanu Valdes sēdēs - visi ir iepazinušies ar likumu un Statūtiem, un 
zina kas ir jāapspriež Valdē. Protams, mazās saimnieciskās detaļas neapspriež, un tas nav jāapspriež 
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Valdē. Runājot par lielām lietām - “Arēnu Rīga” u. tml., jāvērtē rentablitāte, jāskatās kopumā. Apstipri-
na, ka ir informēta. Aicina skatīties plašāk.  

Ilvis Pētersons sniedz atbildes uz izskanējušajiem jautājumiem.  
Par “Arēna Rīga” - ja grib atgriezties pie sērijām, tad Latvijā 3 klubiem ir zāles ar aptuveni 1000 
skatītāju vietām - Cēsis, Valmiera un Liepāja. Vai mēs gribam no “Arēnas” pārcelties uz Rīgas     
Olimpisko centru vai Ulbrokas zāli? Skaidro, ka šis ir mūsu galvenais produkts, ko visi kopā esam 
izveidojuši, kas ir gadiem attīstīts, un saņemam informāciju no citiem sporta veidiem, - ka apmeklē 
mūsu finālus, pat apskauž. 
Skaidro izvēli turnīrus organizēt Latvijā - finansiālais izlietojums ir līdzvētīgs, kā izlasei braucot gan-
drīz uz jebkuru vietu Eiropā. Iegūstam uz spēlētāju un darbinieku atvaļinājumu dienām; pēc jaunās 
izpēles zināms, ka katrā grupā ir arī 1 TOP grupas valsts, kas ir ieguvums skatītājiem. Tā ir viena no 
LFS stratēģijām - rīkot pasākumus Latvijā, veicinot interesi par sporta veidu.  

Ingus Laiviņš iebilst, ka “Arēna Rīga” piemeinēta ne tādēļ, ka fināliem tur nebūtu jānotiek. Tikai 
rentablitātes un informācijas pieejamības jautājums.  

Mārtiņš Maķevics (Talsu novada dome). 
Atzīst, ka ir slikti, ja LFS neatbild uz Andra Pīlupa iesniegumu par translācijām. 
Aicina visiem rīkoties likuma ietvaros; ja lielākā daļa biedru uzskata, ka jāmaina Valde, Mārtiņam 
Maķevicam neesot ne mazākās vēlēšanās turpināt darboties pret Latvijas florbola vairākuma interesēm. 
Aicina visas komunikāciju lietas, ko vienam vai otram pārmet, risināt likumā noteiktajā kartībā. 

Valdis Levkāns vēlas komentēt tāmju jautājumu - pašu Valdes locekļu ziņā ir jautājums - vai tā ap-
mainās ar tāmēm. Likumā ir noteikts, ka svarīgākā informācija, kas biedriem ir jāsaņem - viss, kas 
saistīts ar gada pārskata apstiprināšanu, par nākotnes plāniem, informācija, ka LFS netiek likvidēta.  
Uz iesniegumu, - vai Valdes loceklis saņem tāmi? - diez vai Valde sniegs atbildi, kādā veidā Valde 
iekšēji strādā un sadarbojas savā starpā. Tā ir katras komandas ētika.  

Rasa Siliņa norāda, ka iepriekš izskanējaušie jautājumi par LFS mērķiem un stratēģiju, kā arī šodien 
izskanējušais jautājums par novērtējumu, ir atrodami Statūtos. LFS mērķis kopumā ir minēts pašā pir-
majā Statūtu teikumā - tā ir sadarbība, popularitāte un pašā piramīdas augšgalā - augstu sasniegumu 
sports. Arī Nolikumos ir noteiki mērķi. Biedru sapulcē tika parādīts detalizētais izklāsts - kas ir 
nākotnes mērķi - tā ir mēraukla, uz ko balstīt novērtējumu.  

Ilvis Pētersons norāda, ka pagājušā gadā darbu plāns bijis tikpat garš. Pirmie punkti ilgstoši tika atlikti, 
jo tam trūka resursu. 

Andris Pīlups norāda, ka šie punkti praktiski tādi paši bija arī pagājušā gadā, iespējams, trīs jauni 
punkti. 

Mārtiņš Neilands (Ādažu novada dome). 
Vēlas noskaidrot par tiešraidēm - kas ir labas kvalitātes kritērijs tiešraidēm? 
Aicina pāriet uz online protokoliem jauniešu līgās.   
Norāda, ka mājaslapā vairākus gadus nav papildināta vairāku jauniešu līgu informācija un bildes.  
Jautā, kur paliek jaunatnes budžeta finansējums? Uzskata, ka neko nesaņem pretī.  
Informē, ka LFS izrakstītos rēķinus ar 2-3 dienu termiņu nav iespējams caur pašvaldībām tik ātri ap-
maksāt.  
Jautā, vai “Elvi” ieguldījums ir pietiekams, lai līgu sauktu par “Elvi līgu”? 
Par tiesnešu darbu - uzskata, ka klubi, biedrības, komandas maksā par šo pakalpojumu, tādēļ tiesnešiem 
pie darba jāpieiet apzinīgi. Maksāšana/nemaksāšana ir cits jautājums.   
Treneru semināru ierosina organizēt nedēļas nogalē.  

Ilvis Pētersons sniedz atbildes uz jautājumiem. 
Jauniešu čempionāta izmaksas precīzi varēs pateikt tad, kad beigsies čempionāts - būs zināmas tiesnešu 
izmaksas un visas apbalvojumu izmaksas. Sākotnēji šķiet, ka Jauniešu čempionātam ir liels budžets, bet  
jau pašlaik zināms, ka vairākas līgas ir ar mīnusa zīmi - meitenes, kā arī vairākas zēnu grupas. Sīkāks 
info tiks sniegts Jaunatnes sapulcē, kad sezona noslēgsies.  
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Par treneru semināru - kāds vienmēr netiks. Cenšamies izsludināt datumus jau pusgadu iepriekš, pro-
gramma tiek pateikta, kad datumi nāk tuvāk. Lektori atkarīgi arī no Latvian Open Top valstu 
spēlējošām komandām, kas beidz spēlēt jau sestdien. Uzskata, ka treneri, kas tiešām grib, var atrast 2 
dienas laika, ja tas ir pietiekami laikus izziņots.  
Pie jautājuma par tiešraižu kvalitāti - aicina atgriezties starpsezonā.  

Artis Drēziņš aicina pašus klubus iesaistīties - labas kvalitātes bildes un aprakstus bez kļūdām iesūtīt 
pašiem, lai LFS publicē, jo cilvēku resurss LFS ir limitēts.  

Mārtiņš Neilands uzsver, ka nav runa par bildēm, bet nepieciešams kaut tīri informatīvs apkopojums 
par gadu.  

Egils Sveilis informē, ka ekonomiski izdevīgāk ir klubam pašam organizēt fotogrāfu uz vietas, kā tas 
tiek darīts, piemēram, FK Kurši, nevis LFS sūtīt fotogrāfu uz posmiem par pašreizējām degvielas 
cenām. Un dalīties ar bildēm ar LFS.  

Egils Sveilis slēdz LFS Biedru sapulci. 

Sapulce slēgta: 31.maijā pulksten 16:08. 

Sapulces vadītājs:                   Egils Sveilis 

Protokoliste:                  Dace Grizāne


