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Piedalās: K.Gorkšs, M.Verpakovskis, G.Blumbergs, A.Isakovs, Ž.Tikmers, V.Žuks, V.Direktorenko, A.Zakreševskis,
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Valdes sēdē neieradās: J.Keišs
Uzaicinātā persona: D.Kazakevičs
Protokolē: A.Neilande.
Sēdi atklāj un vada: K.Gorkšs.
K.Gorkšs – Kvorums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta. Nolemts strādāt līdz plkst.12:00.
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Diskusija par asociācijas gatavoto spēlētāju noteikumiem.

3.

Dažādi.

E.Pukinsks
E.Pukinsks

Klubu licencēšanas noteikumu grozījumu apstiprināšana.

Efektīvākai sēdes laika plānošanai tiek nolemts jautājumu par Klubu licencēšanas noteikumu grozījumu
apstiprinājumu izskatīt kā pirmo:
2. Klubu licencēšanas noteikumu grozījumu apstiprināšana.
E.Pukinsks
E.Pukinsks – informē klātesošos, ka Klubu licencēšanas noteikumos ir veikti grozījumi. Izmaiņas ir veiktas
pamatojoties uz UEFA rekomendācijām. Lūdz klātesošos uzdot precizējošus jautājumus, ja tādi radušies.
Klātesošie papildus jautājumus neuzdod.
Ierosinājums:
Balsot par grozījumu apstiprināšanu.
Balsojums:
Balsotājs
PAR PRET ATTURAS
Balsotājs
Kaspars Gorkšs
Vladimirs Žuks
Māris Verpakovskis
A.Isakovs
Guntis Blumbergs
Ž.Tikmers
Vadims Direktorenko
Arturs Zakreševskis
Nolemts:
2.Apstiprināt grozījumus Klubu licencēšanas noteikumos.
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Kā nākamais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.1.

1.

Diskusija par asociācijas gatavoto spēlētāju noteikumiem.

E.Pukinsks

E.Pukinsks - aicina klātesošos uz konstruktīvu diskusiju jautājuma par asociācijas gatavoto spēlētāju
noteikumiem. Iepazīstina klātesošos ar jautājumu, ka publiskajā telpā kā piedāvājumi izskan dažādi modeļi. Ir
pat izskanējusi versija, ka leģionāru limits jāatceļ vispār. Klubu viedoklis ir vairākkārt mainīts. Katram
piedāvātajam modelim tiek izmantoti vieni un tie paši argumenti. Ir dzirdētas dažādas baumas par veidiem kā
tiek panākts atbalsts vienam vai otram modelim, līdz ar to rodas iespaids, ka netiek domāts par Latvijas futbola
attīstības ieguvumiem kopumā, bet klubu personīgajām interesēm. LFF vērsusies pie UEFA ar lūgumu sniegt
savu komentāru un redzējumu šī jautājuma risinājumam.
Šobrīd esam saņēmuši arī vēstules no klubiem par juridiskā riska esamību - gadījumā ja tiks pieņemts modelis,
kas ierobežotu uz doto brīdi esošo leģionāru skaitu klubos – tie vērstos pret LFF par kompensāciju piedziņu
zaudējumu gadījumos, kas rastos laužot darba tiesiskās attiecības ar esošajiem leģionāriem. LFF ir nepieciešams
veikt papildus juridisko risku novērtēju.
Aicinu LFF administrācijas redzējumu prezentēt Sporta direktoru D.Kazakeviču.
D.Kazakēvičs. - aicina sabalansēti attīstīt Latvijas futbolu saglabājot klubu konkurētspēju. Tiesvedības risks pastāv
vienmēr. Ir svarīgi apzināties kādus rezultātus mēs gaidām no pieņemtajiem lēmumiem. Šobrīd tiek runāts par
diametrāli pretējiem viedokļiem, izmantojot vienus argumentus. Ar sistēmas palīdzību ir jāattīsta spēlētāji un
līga. Šobrīd tiek piedāvāti 2 modeļi. Šie piedāvājumi ir jāizvērtē argumentēti nevis ne izsakot viedokļus.
Administrācijas piedāvātais 7 – 4 modelis, 9 – 9 - konkurētspējīgāks sastāvs klubam. Kā pluss ir mājās sagatavotu
spēlētāju pakāpenisks pieaugums uz laukuma.
Ja runājam par juridiskajiem riskiem tādi pastāv vienmēr, šobrīd uz doto brīdi vienīgā komanda, kura reģistrējusi
vairāk kā 8-17 modelī ierobežojošo ārvalstīs sagatavoto spēlētāju skaitu ir FK “Ventspils” ar 11 ārvalstīs
sagatavotiem spēlētājiem.
Mums ir jāizvērtē modeļi un balstoties uz argumentiem, jāpieņem atbildīgs lēmums.
G.Blumbergs – izklāsta šī brīža reglamentā noteikto situāciju, ka uz laukuma ir jāatrodas 6 spēlētājiem ar Latvijas
pasi, un ka komandu pieteikumā ir jābūt 25 spēlētājiem. Latvijas futbola virslīga ir sniegusi informāciju, ka tās
kopsapulcē ar 7 balsīm no 8 ir nolemts, ka ES reģistrētajiem spēlētājiem netiek noteiks leģionāru statuss, secīgi
šis jautājums tiek vairākkārt izskatīts atbildīgajās komitejās. Kritiski vērtē 25 spēlētāju pieteikuma ierobežojumu,
no kuriem 17 ir asociācijā sagatavoti spēlētāji un 8 ārvalstu spēlētāji. Tiek minēts arguments, ja tiktu ierobežots
ārvalstu spēlētāju skaits – tas veicinātu vietējo spēlētāju nepamatotu atalgojuma pieaugumu.
Min riskus par to, ka gadījumā, ja tiek ieviesti ierobežojumi ārvalstīs sagatavotu spēlētāju skaitam kompensācijas
var tikt prasītas daudz lielākos apjomos, jo komandām nav pienākums reģistrēt visus ārvalstu spēlētājus.
Steidzoties pieņemt lēmumu tiek aizmirsts tiesiskās paļāvības princips. Min to, ka amatpersonām lēmums
jāpieņem atbildīgi apzinoties, ka atbildību par tiem būs jāuzņemas arī gadījumā, kad amats vairs netiek ieņemts.
Piemin LFF statūtos noteikto principu veicināt draudzīgas attiecības futbola sabiedrībā.
M.Verpakovskis iesniedz klātesošajiem 2 advokātu biroju veiktos potenciālo tiesvedību risku vērtējumus ar
atzinumiem, ka tie tiek vērtēti zemu. Izsaka atbalstu 17-8 modelim, paužot viedokli, ka tas veicinātu tieši
pašmāju futbola attīstību.

G.Blumbers, D.Kazakevičs – diskusija par Eiropas valstu praksi, vai tiek noteikta proporcija starp asociācijā
sagatavoto spēlētāju skaitu un ārvalstu spēlētāju skaitu, norādot, ka, ja tiek ievesti augstas kvalitātes speciālisti
Ž.Tikmers. Pirmākrt, paldies kolēģiem par sagatavoto piedāvājumu, kā arī iesniegto advokātu novērtējumu par
potenciālajiem tiesvedību riskiem, taču par dokumentu sagatavošanu valdes sēdei - ir jāpiesaista jurists,
jānosaka dokumentu sagatavošanas reglaments, ja tāds nav. Darba kārtības materiālus ir jāiesniedz laicīgi,
uzskatāmā formātā, jau uz valdes sēdi sagatavojot gatavus lēmumu projektus. Dokumentiem jābūt iesniegtiem
7 dienas pirms sēdes., lai ir laiks izskatīt, precizēt.
Otrkārt, ņemot vērā dzirdētās baumas par veidiem kā tiek pieņemti lēmumi saistībā ar asociācijā sagatavoto
spēlētāju noteikumiem - gribētos lai tiktu ievēroti godīgas spēlēs principi, man ir pārliecība, ka Latvijas Futbola
federācijas administrācija šos principus ievēro un priekšlikumi ir sagatavoti argumentēti.
Komitejās šis jautājums izskatīts vairākkārt, arī valdes sēdē ir izskatīts. Diskusijas ir plašas, ir jāsagaida arī UEFA
komentārs, piekrītu G.Blumbergam, ka nav jāsteidzas ar lēmuma pieņemšanu, ierosinu šo modeli ieviest ar
2020.gadu un 2019.gadu noteikt kā pārejas periodu. Ir jārisina ES pilsoņu tiesības piedalīties Latvijas futbolā –
ieviešot definīciju asociācijā sagatavota spēlētāja statusa noteikšanai šis jautājums atrisināms.
G.Blumbergs – Komentē LFF statūtos noteikto valdes sēdes organizēšanas kārtību – tā ir noteikta.
K.Gorkšs – piekrīt, ka dokumentu sagatavošana un darba kārtības dokumentu iesniegšana ir jānodrošina laicīgi.
Ž.Tikmers – ja nav izdevies atrast modeli, kas apmierina iesaistītās puses – administrāciju un valdi, ir jāturpina
darbs pie modeļu izvērtēšanas un izstrādes, atstājot uz nākamo sezonu spēkā esošo kārtību.
V.Žuks – šis jautājums ir jārisina lai Latvijas futbols attīstītos sabalansēti un lai attīstītos futbola jaunatne. Šobrīd
ir pretrunas. Šobrīd ir audzis virslīgas līmenis. Ja tiktu ierobežots leģionāru skaits, tiktu piesaistīti jaunie spēlētāji.
Pie otrā izskatāmā modeļa konkurence starp visu veidu spēlētājiem būtu vienlīdzīga. Ir jāmeklē kompromiss,
uzskata, ka, ir jābūt iespējai, ja kāds vēlētos pieteikt papildus noteiktajam ierobežojumam kādu spēlētāju – šādai
iespējai būtu jābūt nosakot tam papildus reģistrācijas maksu. Papildus šodien izskatāmajam jautājumam ir citi
ar virslīgu saistīti jautājumi, kas jāizskata – kā piemēram virslīgas paplašināšanas jautājums. Ir vajadzīga
padziļināta jautājuma izskatīšana, ir jāciena arī atbildīgo komiteju lēmumi.
D.Kazakevičs - izsaka viedokli, ka pastāv diskriminācijas risks ieviešot papildus reģistrācijas maksu ārvalstu
spēlētājiem. Ar G.Blumbergu iesaistās diskusijā par ES spēlētāju statusu. Par to, ka tiek plānots ieviest 2 veidu
spēlētāju statusus - Latvijas asociācijā sagatavota spēlētāja definīcija un citā asociācijā sagatavots spēlētājs. Tiek
spriests par to, ka šo definīciju var ieviest jau tagad.
A.Starkovs - Ir jāskata jautājums ne no klubu pozīcijām. Tas ir jāņem vērā, taču klubu viedoklis nav skaidrs – tas
ir pretrunīgs. Ir jāsniedz gatavs piedāvājums klubiem par ko diskutēt.
M.Verpakovskis – 17-8 modelis ir par labu Latvijas futbolam, skatoties ne tikai no klubu pozīcijām - leģionāru
ierobežojums neliedz vest ārvalstu spēlētājus, taču tad tiks izvērtēta ievesto spēlētāju kvalitāte.
Blumbergs - Iebilst M.Verpakovska viedoklim, uzskata ka ir vajadzīgs ievest spēcīgus ārvalstu leģionārus. Min
basketbola piemēru, ka Latvijas spēlētājiem ievedot augsta līmeņa ārvalstu spēlētājus ir motivācija pielāgoties
un tiek celts to profesionālais līmenis. Ir pietiekami daudz turnīru kur spēlēt Latvijā lai 8 leģionāru spēlētāju
skaits būtu nepietiekams.

K.Gorkšs – ir skaidrs, ka abiem modeļiem tiek minēti vieni un tie paši argumenti. Vai nu ir jāpieņem principiāla
nostāja, vai jāmeklē kompromiss. Uz doto brīdi mainās viedokļi, taču argumenti nemainās.
E.Pukinsks – norāda, ka LFF piedāvātā versija ir izvērtēta no dažādiem viedokļiem. Klubu viedokļi ir mainīti –
diskusijas ir daudz un dažādas taču šobrīd nenonākam pie rezultāta.
M.Verpakovskis – ir jāpieņem lēmums, jo klubiem ir jāveic komplektācija nākamajai sezonai.
K.Gorkšs – ierosina jautājumu izvērtēt atkārtoti izveidojot darba grupu, kurā ir dažādus viedokļus pārstāvošas
puses, kā arī jurists juridisko seku izvērtēšanai.
M.Verpakovskis – ja nevar šobrīd pieņemt lēmumu, tad tas ir jāatliek, lai klubi var plānot savas komplektācijas
atstājot spēkā esošo kārtību
A.Zakreševskis – neesmu mainījis savu lēmumu, esmu par Latvijas jauno futbolistu iespēju piepildīt sapni par
futbolu. Nepiekrītu LFF administrācijas virzītajam modelim. Tas laupītu daudziem Latvijas spēlētājiem iespēju
spēļēt laukumā. Esmu par latviešu futbolistiem laukumā neskatoties uz to sagatavotības līmeni. Lūgums
neskatīties no klubu interesēm.
Ž.Tikmers – piedāvā lēmumu pieņemt konceptuāli un atkārtoti izvērtēt, to pieņemt ar 2020.gadu un ar
2019.gadu veikt izmaiņas regulējumā ieviešot asociācijā sagatavota spēlētāja definīciju.
A.Isakovs – līdz izskatīšanai valdē piedāvātos modeļus ir izskatījušas abas atbildīgās komitejas. Ir apvienotās
komitejas lēmums. Diskusijas ir bijušas, ir komiteju lēmums par 2 piedāvātajiem modeļiem, kas ir iesniegti valdei,
ir arī papildus Virslīgas iesniegums. Nav skaidrs kādēļ papildus klubu iesniegtās vēstules netika iesniegtas
komitejām, kā arī uz iepriekšējo valdes sēdi. Uzskatu, ka ar 2019.gada sezonu ir jādefinē asociācijā gatavota
spēlētāja statuss un ar 2020.gada sezonu ir jāievieš virslīgas reglamenta izmaiņas.
A.Zakresevkis – Piebilde, ka uz 2020.gada sezonu FK Ventspis spēkā esoši līgumi būs tikai ar 8 leģionāru
spēlētājiem, tādā veidā netiks pārkāpts 8 ārvalstu spēlētāju ierobežojums – līdz ar to piekrītu ka ir jādefinē
asociācijāgatavota spēlētāja statuss un pārējās izmaiņas jāievieš ar 2020.gada sezonu.
E.Pukinsks - izsaka viedokli, ka uz doto brīdi lēmumu pieņemt nevar, jo nav pietiekama iespējamo risu
novērtējuma.
K.Gorkšs – ir jāturpina strādāt līdz nonākam pie modeļa, kas apmierinātu visus. Šis jautājums jārisina kompleksi
ar Virslīgas un 1.līgas paplašināšanas jautājumiem, kā arī ir jānovērtē juridiskie aspekti. Diskusija uz doto bridi
nav pietiekami argumentēta no visām iesaistītajām pusēm, jāņem vērā arī UEFA rekomendācijas.

Ierosinājums:
1. Sākot ar 2019.gada sezonu, ieviest asociācijā sagatavota spēlētāja statusu:
Definīcija - asociācijas sagatavots spēlētājs: “spēlētājs, kurš vecumā no 15 (vai arī sākot no sezonas,
kurā spēlētājs sasniedz 15 gadu vecumu) līdz 21 gada vecumam (vai arī līdz sezonas beigām, kurā
spēlētājs sasniedz 21 gada vecumu), neskatoties uz viņa pilsonību un vecumu, ir reģistrēts futbola
klubā, kurš ir vienas un tās pašas asociācijas (LFF) biedrs.

Minētajai reģistrācijai ir jāilgst (pārtraukti vai nepārtraukti) vismaz 3 pilnas sezonas (no pirmās
oficiālās spēles līdz pēdējai oficiālajai spēlei) vai 36 mēnešus.
Sezona, kas ir pirms spēlētāja 15. dzimšanas dienas var tikt skaitīta, ja viņa dzimšanas diena ir pēc
Virslīgas čempionāta pēdējās spēles, bet pirms 31.decembra, kā arī sezona pēc spēlētāja
21.dzimšanas dienas var tikt skaitīta, ja viņa dzimšanas diena ir pēc 1.janvāra, bet pirms pirmās
Virslīgas čempionāta spēles.”
Tiek noteikts, ka laukumā jābūt ne mazāk kā 6 asociācijā sagatavotiem spēlētājiem, kā arī tiek noteikts,
ka tiek atcelta maksa par leģionāriem. Uzdot Latvijas Futbola Federācijas administrācijai veikt izmaiņas
saistošajos reglamentos.
2. Apstiprināt darba grupu Virslīgas reglamentu izmaiņu izstrādei un noformulēšanai sekojošā sastāvā:
K.Gorkšs, E.Pukinsks, A.Zakreševskis, M.Verpakovskis, A.Isakovs un D.Kazakevičs.
3. Uzdot darba grupai līdz šī gada 30.novembrim izstrādāt vienotu priekšlikumu par izmaiņām Virslīgas
reglamentā sākot ar 2020.gada sezonu, lēmumu virzīt izskatīšanai un pieņemšanai Latvijas Futbola
federācijas valdē līdz 2018.gada decembrim 21.decembrim
Balsojums:
Balsotājs
PAR PRET ATTURAS
Balsotājs
Kaspars Gorkšs
Vladimirs Žuks
Māris Verpakovskis
A.Isakovs
Guntis Blumbergs
Ž.Tikmers
Vadims Direktorenko
Arturs Zakreševskis
Nolemts:
2.Apstiprināt visus ierosinājumā norādītos punktus.
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Valdes sēde slēgta plkst. 12:00.
LFF Prezidents
LFF Ģenrālsekretārs

K.Gorkšs
E.Pukinsks

