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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. 1/21 

2021.gada 29.septembrī 

Sapulce sasaukta: 2021.gada 14.septembrī, sapulci sasauca Latvijas Florbola savienības (turpmāk tekstā 
– LFS) valdes priekšsēdētājs Ilvis Pētersons. 
Sapulce atklāta: 2021.gada 29.septembrī pulksten 13.00 Radisson Blu Latvija Conference & Spa     
Hotel, Elizabetes ielā 55, Rīgā, konferenču zālē „Alfa”. 
Sapulci vada: LFS valdes loceklis Ilmārs Blumbergs. 
Sapulcē piedalās: 23 (divdesmit trīs) 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 Egils Sveilis Delegāta   
veidlapa

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

5 Biedrība „Florbola klubs „Talsi” 40008133439 Mārtiņš Maķevics Delegāta   
veidlapa

6 Biedrība „Sporta klubs „Lielvārde” 40008080860 Ansis Kusiņš Delegāta   
veidlapa

7 Lielvārdes novada sporta centrs 90001880334 Ainars Puķītis Delegāta   
veidlapa

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

9 Biedrība „Florbola klubs Rīgas Lauvas” 40008070383 Jurijs Fedulovs Delegāta   
veidlapa

10 Biedrība „Florbola klubs „Melnie” 40008064175 Rasa Siliņa Delegāta   
veidlapa

11 Biedrība „LINO.LV" 40008150585 Ilvis Pētersons Delegāta   
veidlapa

12 Biedrība „JK Florbols" 50008166821 Ilmārs Blumbergs Delegāta   
veidlapa

13 Florbola Sporta skola 3071802955 Sandis Vilsons Delegāta   
veidlapa

14 Biedrība ,,MMK Devil & Witches” 40008169135 Artis Drēziņš Delegāta   
veidlapa
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No 33 biedriem sapulcē piedalās 23 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. LFS prezidenta ziņojums. 
8. Revidenta ziņojums par 2020.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. 2021./2022.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 Ilmāra Blumberga kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 23, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Ilmāru Blumbergu par LFS biedru sapulces vadītāju. 

3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas. 
Ilmārs Blumbergs izvirza Zanes Čačas un Sanda Vilsona kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 23, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Zani Čaču un Sandi Vilsonu par LFS biedru sapulces balsu skaitītājiem. 

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

16 Biedrība ,,Florbola centrs” 40008163895 Valdis Levkāns Delegāta   
veidlapa

17 Kocēnu sporta skola 4471803055 Jānis Dainis Delegāta   
veidlapa

18 Talsu novada dome 90009113532 Mārtiņš Maķevics Delegāta   
veidlapa

19 Cēsu novada pašvaldība 90000031048 Andris Rajeckis Delegāta   
veidlapa

20 Biedrība „Kuldīgas florbola klubs” 50008177261 Ivo Solomahins Delegāta   
veidlapa

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

22 Biedrība „Florbola attīstības aģentūra” 40008158076 Andris Pīlups Delegāta   
veidlapa

23 Bauskas novada Bērnu nun jaunatnes 
sporta skola 90000033176 Ingus Panteļejevs Delegāta   

veidlapa
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4. Protokolista ievēlēšana. 
Ilmārs Blumbergs izvirza Sabīnes Kazaines kandidatūru balsojumam. 
Balsojums: Par – 23, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt Sabīni Kazaini par LFS biedru sapulces protokolisti. 

5. Darba kārtības apstiprināšana.  
Ilmārs Blumbergs izvirza balsojumam darba kārtības projektu. 
Balsojums: Par – 23, pret – 0.  
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 – 23, pret – 0. 
Lēmums: Apstiprināt LFS biedru sapulces darba reglamentu. 

7. LFS prezidenta ziņojums. 
Ilvis Pētersons ir sagatavojis prezentāciju par 2020./2021. gada sezonu (skatāma LFS mājaslapā: floor-
ball.lv). Prezentācijā ir apkopoti statistikas dati par LFS licencētajiem spēlētājiem, treneriem, ties-
nešiem, komandām, sacensībām, skatītājiem, mājaslapas apmeklējumiem, sociālo mediju statistiku un  
gaidāmajiem pasākumiem.  
Nākotnes plāni: 

- Projekts ”Florbols skolām”; 
- Izlašu dalība 2022.gada pasākumos; 
- Talantu akadēmija (U17, U15); 
- Treneru komiteja; 
- Finansējuma piesaiste (sponsori, projekti); 
- Vecāku ētikas kodekss; 
- Latvijas Kauss; 
- Skolu čempionāts/ kauss. 

Ilvis Pētersons infomē, ka 2020./2021.gada sezonā, ņemot vērā, kāda situācija ir Latvijā un pasaulē, 
Latvijas čempionātā licencēto spēlētāju skaits bija par 10% mazāks.  
Informē, ka ir pieņemts smags lēmums - Latvijas sieviešu U19 florbola izlasi nepieteikt dalībai Pasaules 
čempionātam 2022.gadā Jaunzēlandē - nesamērīgi lielas izmaksas. Kā arī, protams, šo lēmumu ļoti 
ietekmē neskaidrā situācija par ceļošanu pandēmijas laikā.  
Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai. 

8. Revidenta ziņojums par 2020. gada pārskatu. 
Nolasa Ilmārs Blumbergs (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 sezonā notika tikai Latvijas čempionāts florbolā Virslīgā 
vīriešiem un sievietēm, bet saīsinātā formā. Jaunieši iesāka čempionātu, bet tika nospēlētās dažas 
spēles.  
Jaunā sezona ir iesākusies optimistiski. Cer, ka jauniešu komandas veiksmīgi uzsāks Latvijas 28.    
čempionātu florbolā. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.2. Tiesnešu komitejas vadītāja ziņojums. 
Ziņo Pēteris Poudžiunas - iepriekšējā sezonā vairāki tiesneši atteicās tiesāt spēles piesardzības pēc.  
Šobrīd 99% tiesnešu ir vakcinēti un droši uzsāk jauno sezonu. Septembra sākumā tika aizvadīts       
seminārs, kurā tika nokārtoti fiziskie un teorētiskie testi.  
Lai jaunajiem tiesnešiem būtu prakse un izaugsme, jaunajā sezonā tiesās ar pieredzējušiem tiesnešiem. 
Plāno attīstīt jauniešu tiesnešus. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 
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9.3. Jaunatnes komitejas vadītāja ziņojums. 
Ivo Solomahins ziņo, ka šajā sezonā dalībai 28. čempionātā florbolā bērniem un jauniešiem ir 
pieteikušās 138 zēnu un 19 meiteņu komandas. Diemžēl, pandēmijas laikā ir samzainājies spēlētāju 
skaits, bet aicina trenerus strādāt ar jauniešiem un motivēt viņus.  
Komandu sadalījums līdz ZU11 vecuma grupai 2021./2022.gada sezonā būs pēc reģionālā principa, 
vecākās grupas tiks dalītas divīzijās - regulārais čempionāts un izslēgšanas spēles.  
Posmi tiek plānoti vienu reizi trijās nedēļās un starptaustiskajos logos, bet tas, protams, viss atkarīgs no 
epidemioloģiskās situācijas valstī.  
ZU18 vecuma grupai plānoti trīs posmi - starptautisko logu laikā. 
Lūdz būt atbildīgiem un novērtēt spēlētāju veselības stāvokli, sekot līdz valstī noteiktajiem drošības 
noteikumiem. 
Par tiesnešiem - jāatjauno reģionālie jauniešu tiesneši, kuri strādā jauniešu posmos. Jaunie tiesneši 
nokārto tiesneša testu un tiek licencēti LFS sistēmā. 
Jauniešu čempionāta Nolikuma Pielikums Nr.1 - par spēlētājiem komandā, kuri ir gadu vecāki par 
konkrēto grupu. Tiks apstiprināts šis Pielikums, bet ar noteikumu, ka šāda komanda startē 2.divīzijā un 
necīnās par medaļām. 
Lūdz ievērot jauniešu čempionāta Nolikumu. Būt piesardzīgiem.  
Ļoti cer, ka čempionāts jauniešiem noritēs kā plānots.  
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.4. Sieviešu florbola attīstības komitejas vadītājas ziņojums. 
Linda Līce informē, ka ir notikuši divi semināri sieviešu florbola treneriem - sadarbībā ar Latvijas 
Sporta federāciju padomi projekta “Meiteņu iesaistīšana sportā” ietvaros - seminārs 2020.gada 12.    
augustā Kocēnos un 2021.gada 6.augustā seminārs Kocēnos ”Aktualitātes sieviešu florbola attīstīšanā 
un spēlētāju trenēšanā”. 
Ir sagatavojusi prezentāciju (skatāma LFS mājaslapā: floorball.lv) par: 

- esošo situāciju sieviešu florbolā; 
- izlašu saniegumiem; 
- attīstības virzieniem. 

Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.5. Veterānu komitejas vadītāja ziņojums. 
Ansis Kusiņš ziņo, ka 2020./2021. gada sezonu Veterānu grupās uzsāka tikai vecuma grupa 35+           
(6 komandas) ar vienu sabraukumu oktobrī, bet vecuma grupa 45+ (6 komandas) diemžēl neuzsāka se-
zonu pandēmijas dēļ. 
2021./2022. gada sezonā plānots, ka Veterānu 18.čempionāts notiks divās vecuma grupās 35+              
(7 komandas) un 45+ (5 komandas). Katra komanda organizē vienu posmu. Dalības maksas tiek 
pārceltas no iepriekšējās sezonas uz šo sezonu. Jāmotivē spēlētāji. Paldies un turpinām strādāt! 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.6. Disciplinārās komitejas vadītāja ziņojums. 
Andris Dzenis informē, ka Disciplinārajai komitejai sezonas laikā nebija jāpieņem lēmumi.  
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.7. Apelācijas komitejas vadītāja ziņojums. 
Andris Dzenis informē, ka Apelācijas komitejai sezonas laikā nebija jāpieņem lēmumi. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

9.8. Antidopinga komisijas vadītāja ziņojums. 
Andris Dzenis informē, ka komisija šajā sezonā strādājusi veiksmīgi. 
Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

10. Par 2021./2022. 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. Samazinājums - biļešu tirdzniecības 
ienākumi, 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.  
(Skatāms LFS mājaslapā: floorball.lv) 
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Lēmums: Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

12. Debates par LFS komiteju vadītāju ziņojumiem. 
Artis Drēziņš (Biedrība ,,MMK Devil & Witches”) komentē iepriekš dzirdēto par sieviešu florbolu. 
Uzskata, ka sieviešu florbola līmenis Latvijā ir ļoti zems. Uzskata, ka jāievieš noteikums - katrai vīriešu 
komandai Latvijas čempionātā ir jābūt sieviešu komandai.  
Paldies par lielisku sniegumu Pasaules čempionātā U19 sievietēm.    

Andris Pīlups (Biedrība „Florbola attīstības aģentūra”). 
Jautājumi par konkrētiem LFS biedriem - Biedrība „Latvijas Jaunatnes progresa savienība”, Valmieras 
Jaunatnes centrs „Vinda”, Biedrība „JK Florbols”, Biedrība „Sporta un aktīvās atpūtas klubs” u.c. 
Ieteikumi - mainīt LFS Valdes struktūru - samazināt. Veikt izmaiņas LFS statūtos.  
Uzskata, ka no LFS komiteju vadītājiem ir atkarīga florbola attīstība. 
Uzskata, ka nepieciešams pilnveidot LFS Valdes nolikumu.  
Neizprot, kāpēc šī LFS Biedru sapulce netika organizēta noteiktajā laikā. 
Interesē tiesnešu darbs un kā tiek plānota attīstība nākotnē.  
Ieteikums - turpmāk LFS komunicēt vairāk ar komandu pārstāvjiem. 
Vēlas redzēt darba plānu un stratēģiju tālākai florbola nākotnei. 

Mārtiņš Maķevics (Biedrība „Florbola klubs „Talsi”). 
Uztrauc jaunatnes čempionāts.  
Cik ilgi būs atļauts spēlēt ar šiem skolas testiem. Ļoti bieži jaunieši ir karantīnā, jo tiek noteikti kā co-
vid-19 kontakpersonas. Kā motivēt šos jauniešus spēlet florbolu. Jāmeklē veidi, kā var spēlēt jaunieši     
florbolu pandēmijas laikā - testi, burbulis, jo, lai bērnus noturētu florbolā, ir jānotiek treniņiem, spēlēm, 
nometnēm. Ja neizdosies šogad aizvadīt normālu čempionātu - uzskata, ka ir jāspēlē vasarā, lai šos    
bērnus noturētu florbolā. Tāpat jautājums, kā atgūt florbola līdzjutējus.  

Ilvis Pētersons sniedz atbildes uz izskanējušajiem jautājumiem.  
Par Biedru sapulces nenotikšanu noteiktā laikā - Ilvis Pētersons informē, ka bija inficējies ar Covid-19 
vīrusu un ilgstoši slimoja. 
Par esošajiem LFS biedriem: 

- Biedrība „Latvijas Jaunatnes progresa savienība” - ir LFS dibinātāji.  
- Jaunatnes centrs „Vinda” - kamēr nav iesnieguma par izstāšanos, tikmēr ir LFS biedri.  
- Biedrība „JK Florbols” un Biedrība „Sporta un aktīvās atpūtas klubs” - juridiski pastāv un izīrē 

spēlētājus citiem klubiem.  
Uzskata, ka nav nepieciešams samazināt LFS Valdes locekļu skaitu. Pie šāda skaita lēmumu 
pieņemšanā ir iesaistīti iespējami vairāk organizāciju pārstāvji. 
Iespējams, ka jaunatnes čempionāts jāaizvada vasarā vai rudenī - ārtelpās. Līdz attiecīgai temperatūrai 
iesaka spēlēt florbolu āra laukumos, kuriem ir jumta segums.  

Ilmārs Blumbergs slēdz LFS Biedru sapulci. 

Sapulce slēgta: 29.septembrī pulksten 15.15 

Sapulces vadītājs:                   Ilmārs Blumbergs 

Protokolētāja:                   Sabīne Kazaine


