
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LFF VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.11 

2018. gada 16. oktobrī 

 

  



Latvijas Futbola federācijas (LFF) 

Valdes sēdes protokols 

Nr. 11/2018 

 

Rīgā, Grostonas iela 6b,  

2018. gada 16. oktobrī, plkst. 10:00 

 

Piedalās: K.Gorkšs, M.Verpakovskis, G.Blumbergs, J.Keišs, V.Žuks, V.Direktorenko, A.Zakreševskis, J.Mežeckis, 

A.Starkovs, ģenerālsekretārs – E.Pukinsks. 

Valdes sēdē neieradās: A.Isakovs, Ž.Tikmers  

Uzaicinātās personas: Vadims Ļašenko, Eduards Borisevičs, Maksims Krivuņecs  

 

Protokolē: A.Neilande. 

Sēdi atklāj un vada: K.Gorkšs.  

 

K.Gorkšs – Kvorums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta. Nolemts strādāt līdz plkst.13:00. 

 

Darba kārtība: 

1.  Par sadarbību ar Latvijas Telpu futbola asociāciju. V.Ļašenko, 
E.Borisevičs 

2. Par futbola tiesnešu segmenta darbību E.Pukinsks 

3. Par sadarbību ar Latvijas Futbola virslīgu. M.Krivuņecs 

4. Informācija par Klubu sacensību un Elites futbola komitejā apspriesto 
asociācijas gatavoto spēlētāju kontekstā. 

K.Gorkšs, 
E.Pukinsks 

5. LFF mācību un treniņu centra “Staicele” jautājuma izskatīšana. E.Pukinsks 

6. Par senioru komitejas izveidi. K.Gorkšs 

7. Dažādi.  

 

Secīgi tiek izskatīti jautājumi: 

1.  Par sadarbību ar Latvijas Telpu futbola asociāciju. V.Ļašenko, 
E.Borisevičs 

 

E.Pukinsks – Iepazīstina valdi ar radušos situāciju savstarpējā komunikācijā starp LFF un LTFA. Izklāsta LFF 

nostāju, ka telpu futbols vienmēr ir atbalstīts. Lēmums pārskatīt sadarbības un finansēšanas modeli ir balstīts 

uz LFF saņemtām telpu futbola klubu sūdzībām un izteikto neuzticību LTFA, šobrīd LFF ir saņēmusi citu telpu 

futbola klubu parakstītu vēstuli, kurā ir izteikts atbalsts LTFA. LFF ir atvērta diskusijai un risinājuma rašanai, 

taču ir neizpratnē par LTFA veikto komunikāciju, tostarp publiskajā telpā. Informē, ka 2018.gada budžetā ir 

paredzēts EUR 15 000 novirzīt telpu futbola turnīru tiesnešu apmaksai, kā arī EUR 5 000 telpu futbola attīstībai. 

LFF tiesības organizēt telpu futbola čempionātu, kurā tiek noteikts Latvijas pārstāvis nākamā gada UEFA Futsal 

Champions League ir nolemts nodot LTFA, līdz ar to konstruktīvi jāvirza sadarbības līguma, kura projektu esam 

iesnieguši LTFA,  izskatīšanas jautājums. 

U19 izlases trenera izvērtēšana un nozīmēšana ir LFF kompetence. 

LFF ir ieinteresēta konstruktīva dialoga veidošanā ar LTFA. 

V.Ļašenko un E.Borisevičs  - iepazīstina valdi ar savu skaidrojumu par radušos situāciju. Pauž viedokli, ka LTFA 

no savas puses ir izpildījusi priekšnosacījumus, lai tiktu veidota sadarbība. Informē, ka LTFA darbība ir 

caurskatāma, atklāta un nav pamata bažām un baumām par nesaimniecisku līdzekļu izmantošanu. 



Pauž viedokli, ka LFF ir jānozīmē U19 izlases sastāvs pēc iespējas drīzākā termiņā. Izsaka vēlmi veicināt pozitīvu 

sadarbību starp LFF un LTFA. Informē LFF valdi, ka neapmierinātību ar LTFA vadību ir izteikuši 2 telpu futbola 

klubi, pārējie klubi esošajai vadībai izsaka atbalstu. Lūdz LFF atbalstīt LTFA virslīgas (elites) sacensību 

organizēšanu, citu turnīru attīstību, kā arī izsaka vēlmi iesaistīties U19 finālturnīra izlases veidošanā. 

Informē, ka LFF 2018.gadā paredzētie līdzekļi fiziski LTFA nav saņemti – daļa saņemta 2017.gada nogalē. 

 

E.Pukinsks informē, ka ir nolemts LFF darbinieku štata sastāvā iekļaut darbinieku, kurš būtu atbildīgs par telpu 

futbola attīstību, par U19 finālturnīra organizēšanu, kā arī par amatieru futbola attīstību. 

Sadarbības veicināšanai ierosina tikties klātienē LFF un LTFA vadības līmenī. Informē, ka U19 kandidātu 

saraksts tiek gatavots, Treneru padome savas kompetences ietvaros pieņems lēmumu, par trenera 

nozīmēšanu. 

 

Diskusijā iesaistās: J.Keišs. Vēlas precizēt LTFA redzējumu, piedāvātos risinājumus. 

 V.Ļašenko – LTFA sadarbības līgumu ar LFF vēlas slēgt ar termiņu uz 2 gadiem, vēlas iesaistīties U19 

finālturnīra organizēšanā, vēlas LFF finansējumu EUR 30 000 gadā: EUR 15 000 – elites telpu futbola 

finansēšanai, EUR 15 000 – U19 un citu turnīru attīstībai. 

J.Keišs – vai šiem turnīriem ir piesaistīti ģenerālsponsori. 

E.Borisevičs – virslīgai ir ģenerālsponsors “Optibet”, taču tā finansējums tiek novirzīts translāciju 

nodrošināšanai, mazāk attīstībai.  

 

E.Pukinsks – Vai ir ierosinājumi? LFF ir iesniegusi LTFA izskatīšanai sadarbības līguma projektu, lūdzam uz tā 

bāzes iesniegt savus priekšlikumus, ierosinām veikt neatkarīgu auditu par savstarpējo finanšu saistību izpildi, 

lai novērstu aizdomas par negodprātīgu līdzekļu izmantošanu, ir nepieciešams neatkarīgs ziņojums. LFF no 

savas puses apņemas pārbaudīt grāmatvedības ierakstus par savstarpējo norēķinu veikšanu 2017.gada nogalē, 

ja ir kādi līdz šim paredzēti līdzekļi, kas nav izmaksāti, LFF savas saistības izpildīs. Ierosinu jautājumu par 

sadarbības līgumu un neatkarīga auditora noteikšanu atrisināt līdz šī gada 30.oktobrim. 

 

E.Borisevičs – pateicas par uzmanību, informē par savu atkāpšanos no LTFA izpilddirektora amata pienākumu 

pildīšanas ar šī gada 1.oktobri, ģimenes apstākļu dēļ. Uzsver, ka abām organizācijām ir būtiski savstarpēji tikties 

un runāt par sadarbības jautājumiem, rosina noteikt aktīvāku darbību Futbola attīstības komitejai. 

 

Pamatojoties, ka sēdē piedalās viesis, tiek nolemts izskatīt jautājumu Nr.3. 

3. Par sadarbību ar Latvijas Futbola virslīgu. M.Krivuņecs 

 

M.Krivuņecs iepazīstina klātesošos ar prezentāciju par Virslīgas turpmāko attīstību. 

 

Diskusijā iesaistās: J.Keišs. Lūdz komentēt vai notiek uzmanības virziena maiņa no klubiem uz līdzjutējiem. 

V.Žuks izsaka pozitīvu vērtējumu par prezentācijā norādīto informāciju par spēles organizācijas uzņemšanos, 

kā arī pozitīvi tiek vērtēts piedāvājums LFV ierosinājums valdē iekļaut LFF pārstāvi. E.Pukinsks pozitīvi vērtē, 

ka tiek attīstīta diskusija, ierosina tuvākajā laikā nozīmēt tikšanos par LFV attīstības jautājumiem. 

 

Tiek izsludināts 5 minūšu pārtraukums. 

 

Kā nākamais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.2. 

2. Par futbola tiesnešu segmenta darbību E.Pukinsks 

 



E.Pukinsks informē, ka Tiesnešu komitejā ir pieņemts lēmums par Tiesnešu ekspertu komisijas likvidēšanu. 

Tiesnešu segmentā ir daudz nepilnību, kā arī esam saņēmuši no UEFA brīdinoša rakstura rekomendāciju 

sakārtot tiesnešu sistēmu Latvijā, pretējā gadījumā Latvijai var tikt liegts UEFA finansējums. Ir nepieciešams 

novērst nepilnības. LFF šobrīd ir nolīgusi starptautiska līmeņa tiesnešu sektora ekspertu Alanu Snodiju, ar 

darba attiecību termiņu līdz 2020.gada 20.aprīlim. Galvenais eksperta piesaistīšanas mērķis ir starptautiskās 

tiesnešu konvencijas nodrošināšana Latvijā. No 1.oktobra A.Snodijs jau uzsācis darbību LFF attālināti.  

 

V.Direktorenko izsaka atbalstu un pozītīvu novērtējumu šādam LFF vadības lēmumam starptautiska eksperta 

piesaistīšanai. 

 

J.Mežeckis izsaka pozitīvu novērtējumu A.Snodijam, kā respektējamam starptautiskam speciālistam ar augsti 

vērtētu reputāciju. Jautā, kā tiks pieņemti lēmumi LFF tiesnešu nodaļā? 

 

E.Pukinsks informē, ka viedokļu atšķirības gadījumos, lēmumus vienpersoniski pieņems A.Snodijs. 

 

G.Blumbergs precizē A.Snodijam izvirzītos uzdevumus, viņa veicamās funkcijas. Izvirza diskusiju par šī brīža 

tiesnešu segmenta regulējumu, par to, ka uz doto brīdi ir definēta kārtība, kādā tiek veikts tiesnešu 

nozīmējums spēlēm. Tiek citēts tiesnešu komitejas nolikuma h. punkts, kurā ir norādīts, ka tiesneši tiek 

nozīmēti spēlēm, saskaņā ar valdes apstiprinātu nolikumu. Ir svarīgi ievērot dokumentos noteikto kārtību. 

 

Ierosinājums: 

Balsot par Tiesnešu komitejas lēmumu izbeigt Tiesnešu ekspertu komisijas darbību. 

 

Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET ATTURAS Balsotājs PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS 

Kaspars Gorkšs ☒ ☐ ☐ Vladimirs Žuks ☒ ☐ ☐ 
PAR 7 

Māris Verpakovskis ☒ ☐ ☐ Juris Keišs ☒ ☐ ☐ 

Guntis Blumbergs ☒ ☐ ☐     
PRET 0 

Vadims Direktorenko ☒ ☐ ☐     

Arturs Zakreševskis ☒ ☐ ☐     ATTURAS  

Nolemts:  

3.Apstiprināt Tiesnešu komitejas lēmumu izbeigt Tiesnešu ekspertu komisijas darbību. 

 

Pamatojoties uz efektīvu laika plānošanu, kā ceturtais jautājums pēc kārtas, tiek izskatīts darba kārtības 

jautājums Nr.5. 

5. LFF mācību un treniņu centra “Staicele” jautājuma izskatīšana. E.Pukinsks 

 

E.Pukinsks atkārtoti informē valdi par situācijas neskaidrību par turpmāko LFF MTC “Staicele” finansēšanu. 

Informē, ka LFF vadība ir tikusies ar Alojas novada domes pārstāvi V.Bārdu. Alojas novada dome ir ieinteresēta 

sadarboties ar LFF, lai kopīgi tiktu rasts risinājums saasinātajām attiecībām starp Alojas novada domi un MTC 

“Staicele”. Esam vienojušies par neatkarīga auditora nozīmēšanu, situācijas detalizētai analīzei un attīstības 

perspektīvu noteikšanai. 

Jautājums uz doto brīdi ir aktuāls, jo MTC “Staicele” dibinātajai sporta ievirzes vidusskolai trūkst līdzekļu 

mācību procesa nodrošināšanai. Uz šo brīdi sporta ievirzes vidusskola valsts finansējumu nesaņem, līdz ar to 

skolas uzturēšanai līdzekļu nav. LFF skolas uzturēšana nav ne tieša atbildība, ne prioritāte, taču uz šodienu – 

šo mācību gadu LFF ir morāla atbildība par skolas audzēkņiem, to vecākiem – gadījumā, ja skola tiek likvidēta, 



audzēkņi paliek bez mācību iestādes mācību gada vidū. Jautājums, ar kuru MTC “Staicele” vērsusies ir par to, 

vai LFF akceptē avansa maksājuma izdarīšanu no LFF 2019.gada budžeta jau tagad, lai skola netiktu likvidēta 

mācību gada vidū. 

Diskusijā iesaistās: V.Žuks norādot, ka finansiālās grūtības ir radušās pamatojoties uz Alojas novada domes kā 

kapitāldaļu turētāja lēmumu neizmantot bāzes pakalpojumus šogad, taču atbalsta avansa maksājuma 

veikšanu, lai tiktu ievērotas skolas audzēkņu intereses. 

M.Verpakovskis izsaka viedokli, ka neredz pamatojumu LFF šāda veida skolas uzturēšanai. 

J.Mežeckis izsaka viedokli, ka LFF ir jāuzņemas morāla atbildība skolas audzēkņu priekšā. 

 

E.Pukinsks – Avansa maksājuma veikšana ir jautājums, kas ir īstermiņa risinājums. Ilgtermiņā ir jānolemj vai 

LFF turpina finansēt MTC “Staicele” bāzi, skolu, un ja jā, tad kādā apmērā. 

 

A.Zakreševskis pauž viedokli, ka skolas darbība un tās organizētie pasākumi vairumā gadījumu nav saistīti ar 

futbolu. 

 

Ierosinājums: Veikt avansa maksājumu Latvijas Futbola federācijas MTC "Staicele" finansēšanai, pārskaitot līdz 

šī gada beigām avansa maksājumu 2019.gada budžetā plānotos bāzes uzturēšanas līdzekļus EUR 20 000 

apmērā, lai nodrošinātu bāzes dibinātās profesionālās ievirzes sporta skolas uzturēšanu līdz šī gada 

31.decembrim. 

 

Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET ATTURAS Balsotājs PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS 

Kaspars Gorkšs ☒ ☐ ☐ Vladimirs Žuks ☒ ☐ ☐ 
PAR 5 

Māris Verpakovskis ☐ ☒ ☐ Juris Keišs ☒ ☐ ☐ 

Guntis Blumbergs ☒ ☐ ☐     
PRET 2 

Vadims Direktorenko ☒ ☐ ☐     

Arturs Zakreševskis ☐ ☒ ☐     ATTURAS  

Nolemts:  

5. apstiprināt ierosinājumu, ņemot vērā valdes locekļu pausto viedokli, atrisināt turpmākās MTC “Staicele” 

bāzes finansēšanas jautājumu, sadarbojoties ar Alojas novada domi, līdz šī gada 31.decembrim. 

 

 

6. Par senioru komitejas izveidi. K.Gorkšs 

 

K.Gorkšs Ierosina izveidot īpašu konsultatīvu komiteju senioru un futbola veterānu aktuālo jautājumu 

apspriešanai, iniciatīvu virzīšanai un to interešu pārstāvēšanai LFF.  

Ierosinājums: virzīt apstiprināšanai lēmumu par konsultatīvas senioru un futbola veterānu komitejas izveidi. 

Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET ATTURAS Balsotājs PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS 

Kaspars Gorkšs ☒ ☐ ☐ Vladimirs Žuks ☒ ☐ ☐ 
PAR 7 

Māris Verpakovskis ☒ ☐ ☐ Juris Keišs ☒ ☐ ☐ 



Guntis Blumbergs ☒ ☐ ☐     
PRET 0 

Vadims Direktorenko ☒ ☐ ☐     

Arturs Zakreševskis ☒ ☐ ☐     ATTURAS  

Nolemts:  

6.vienbalsīgi virzīt jautājumu tālākai izskatīšanai. 

Kā pēdējais darba kārtības plānotais jautājums tiek izskatīts jautājums Nr.4. 

4. Informācija par Klubu sacensību un Elites futbola komitejā apspriesto 
asociācijas gatavoto spēlētāju kontekstā. 

K.Gorkšs, 
E.Pukinsks 

 

K.Gorkšs – rosina mainīt regulas, kas nosaka vietējo un ārvalstu spēlētāju izmantošanas ierobežojamus Latvijas 

futbola turnīros. Ir jānosaka termina “asociācijā sagatavots spēlētājs” ieviešana topošajos spēlētāju 

izmantošanas ierobežojumos. Termins sevī ietver futbolistu, kurš laika posmā no 15 līdz 21 gada vecumam 

vismaz trīs gadus trenējies Latvijā ar treniņu un sacensību praksi kādā no pašmāju klubiem. 

 

E.Pukinsks  - iepazīstina valdi ar LFF Sporta direktora Daiņa Kazakeviča sagatavoto statistikas prezentāciju ar 

precīziem datiem, kas atspoguļo līdzšinējo viesspēlētāju un vietējo futbolistu izmantošanas tendences Virslīgas 

čempionāta klubos. 

 

Diskusijā iesaistās: G.Blumbergs, A.Starkovs, A.Zakreševskis, M.Verpakovskis, E.Pukinsks. 

 

Ierosinājums: virzīt jautājumu izskatīšanai un lēmumu par tā apstiprināšanu pieņemt nākamajā valdes sēdē. 

Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET ATTURAS Balsotājs PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS 

Kaspars Gorkšs ☒ ☐ ☐ Vladimirs Žuks ☒ ☐ ☐ 
PAR 7 

Māris Verpakovskis ☒ ☐ ☐ Juris Keišs ☒ ☐ ☐ 

Guntis Blumbergs ☒ ☐ ☐     
PRET 0 

Vadims Direktorenko ☒ ☐ ☐     

Arturs Zakreševskis ☒ ☐ ☐     ATTURAS  

Nolemts:  

4.vienbalsīgi virzīt jautājumu tālākai izskatīšanai. 

E.Pukinsks – ierosinu elektroniski saskaņot valdes nākamās sēdes datumu 2018. gada 29. oktobrī plkst. 10:00. 

Par sapulces norises vietu tiks ziņots atsevišķi. 

 

 

Valdes sēde slēgta plkst. 13:30. 

 

LFF Prezidents  K.Gorkšs 

 

LFF Ģenrālsekretārs  E.Pukinsks 

 

 


