
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LFF VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.13 

2018. gada !5. novembrī 

 

  



Latvijas Futbola federācijas (LFF) 

Valdes sēdes protokols 

Nr. 13/2018 

 

Astana, Hilton hotel,  

2018. gada 15. novembrī, plkst. 10:45 

 

Piedalās: K.Gorkšs, M.Verpakovskis, J.Keišs, A.Isakovs, V.Žuks, A.Zakreševskis, ģenerālsekretārs – E.Pukinsks. 

Valdes sēdē neieradās: G.Blumbergs, Ž.Tikmers, V.Direktorenko, J.Mežeckis,  A.Starkovs 

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.12:45. 

1.  Vienota valdes viedokļa noformēšana atbildes sniegšanai “Synottip 
futbola virslīga” izteiktajam piedāvājumam par ilgtermiņa 
finansēšanas modeli un turpmāko sadarbību. 

E.Pukinsks 

2. Vienota valdes viedokļa noformēšana atbildes sniegšanai V.Babičevam par 

LFF prasības atsaukšanu.   
E.Pukinsks 

3. Informācija par to, kā norit jautājuma virzība darba grupā par 
asociācijā sagatavotu spēlētāju noteikumiem, kurus tiek plānots 
ieviest ar 2020.gada sezonu. 

K.Gorkšs 

4. Diskusija par LFF biedru statusu un reģistru. K.Gorkšs 

5. Dažādi.  
 

 

Jautājums Nr.1. 

1.  Vienota valdes viedokļa noformēšana atbildes sniegšanai “Synottip 
futbola virslīga” izteiktajam piedāvājumam par ilgtermiņa 
finansēšanas modeli un turpmāko sadarbību. 

E.Pukinsks 

 

E.Pukinsks – informē klātesošos par to, ka LFF valdei ir konceptuāli jāvienojas par atbildi, ko sniegt M.Krivuņecam 

par Synottip futbola virslīgas (turpmāk – Virslīga) iesniegtajiem turpmākās sadarbības jautājumiem ar LFF. Par 

virslīgas finansēšanu – akceptējot M.Krivuņeca piedāvāto finansēšanas modeli, LFF finansējums virslīgai būtu 

jāpalielina aptuveni divpadsmit reizes. Ir jāizvērtē virslīgas izdevumu pozīcijas, kam šāds finansējums tiktu 

izlietots.  Piedāvātais pārvaldes modelis – īstermiņa izmaiņas: iekļaut LFF pārstāvi Virslīgas valdē, ilgtermiņa 

izmaiņas: iekļaut LFF valdē Virslīgas pārstāvi. Spēļu organizēšanas modelis – uz doto brīdi, lai kvalitatīvi 

nodrošinātu spēļu organizēšanu, ar virslīgas resursiem nav iespējams nodrošināt papildus organizatorisko 

pienākumu izpildi, tas būtu iespējams ja LFF piešķirtu Virslīgas iesniegtajā modelī norādīto finansējumu. Papildus 

jautājums par infrastruktūras atbilstības nodrošināšanu Virslīgas spēlēm Aicinājums diskutēt. 

  

M.Verpakovskis – jautājums par infrastruktūras nodrošināšanu atbilstoši reglamentā norādītajām prasībām -

Virslīgas Klubiem to ir sarežģīti juridiski nodrošināt, jo tādā gadījumā ir tiem jāveic ieguldījums sev nepiederošos 

īpašumos. 



D.Kazakevičs – Reglamentā minētās prasības nav būtiski mainītas, tiek noteikts regulējums un tiks prasīta 

noteikumu izpilde. 

 

V.Žuks – būtiskas izmaiņas reglamentā nav, klubiem ir jāsāk veikt ieguldījumus stadionos, ģērbtuvju uzlabošanā, 

kā arī ar apmeklētāju piesaistīšanu saistītajā nodrošinājumā (tribīnes u.c.). 

 

Diskusijā iesaistās: D.Kazakevičs, A.Isakovs, V.Žuks, E.Pukinsks - Tiek runāts, ka 2019.gada janvārī ir jāveic 

laukumu apsekošana, un jānosaka, ka līdz 2019.gada 1.maijam laukumu neatbilstība klubiem ir jānovērš. 

Klubiem ir jāattīsta vide, kur nodrošināt savu spēlētāju izaugsmi un kvalitatīvu spēļu organizāciju. Ieguldījumus 

sev nepiederošā īpašumā juridiski ir iespējams veikt. Laukumu atbilstības noteikumu izpildes prasības ir veids kā 

attīstīt infrastruktūru. 

 

M.Verpakovskis – Jautājumā par pārvaldes modeļa izmaiņām – virslīgas klubi pozitīvi vērtētu LFF pārstāvja 

iekļaušanu Virslīgas valdē, kā arī nākotnē Virslīgas pārstāvja iekļaušanu LFF valdē. Pauž viedokli, ka nav 

nepieciešamības mainīt spēļu organizēšanas modeli. 

 

V.Žuks – Ir jāizvērtē kādas organizatoriskās LFF funkcijas varētu tikt nodotas Virslīgai. LFF ir finansiāli jāatbalsta 

Virslīga, taču ir jāvērtē, kam līdzekļi tiktu piešķirti. Ierosinu noteikt tikšanos ar virslīgas Klubu vadību, lai 

noskaidrotu viņu redzējumu turpmākās sadarbības veidošanā ar LFF, tajā skaitā noskaidrotu kāds ir klubu 

finansiālais ieguldījums Virslīgā. 

 

K.Gorkšs – uz doto brīdi Virslīgas finansējuma palielinājums tiek pamatots ar nepieciešamību veidot zīmolu. 

Marketinga aktivitātes ir atbalstāmas, taču ne palielinot finansējumu prasītajā apjomā. Finansējuma piešķiršana 

ir jāizvērtē pēc LFF noteiktajām prioritātēm. 

 

Diskusija par Virslīga pārvaldes modeļa maiņu – iesaistās: D.Kazakevičs, M.Verpakovskis. Ir jāizvērtē 

konsekvences gadījumā ja LFF valdes sastāvā tiek iekļauta kāda biedrus pārstāvoša organizācija. 

 

E.Pukinsks – apkopojot diskusijā izrunāto tiek nolemts: Finansējuma apjoms ir jānosaka atbilstoši LFF stratēģiskā 

attīstības plāna prioritātēm, kā arī izvērtējot finansējuma mērķus, ir jānosaka vienlīdzīga finansējuma piešķiršana 

Virslīgai no visām iesaistītajām pusēm – LFF, Virslīga un virslīgas klubi. Par pārvaldes modeli – ir jāparedz  

līdzvērtīgas pārstāvniecības tiesības. Par organizatorisko funkciju nodošanu Virslīgai – uz doto brīdi Virslīga nav 

apliecinājusi kompetenci uzņemties papildus funkcijas, kā arī piedaloties kopīgās sanāksmēs nav iesaistījušies 

diskusijās paužot savu skatījumu risinājumiem ārpus esošā pilnvarojuma. Tiek noteikts organizēt Virslīgas Klubu 

prezidentu kopēju tikšanos. 

 

Kā nākamais tiek izskatīts jautājums Nr.2: 

2. Vienota valdes viedokļa noformēšana atbildes sniegšanai V.Babičevam par 

LFF prasības atsaukšanu.   
E.Pukinsks 

 

E.Pukinsks – īsi izklāsta jautājuma vēsturisko gaitu. Spēkā esošs uz doto brīdi ir lēmums par tiesas procesa 

izmaksu piedzīšanu no V.Babičeva par labu LFF. V.Babičevs lūdz LFF atsaukt līdzekļu piedzīšanu, taču atsaukuma 

gadījumā LFF nāktos segt tiesu izpildītāju izmaksas, līdz ar to LFF respektē tiesas lēmumu un neatsakās no 

līdzekļu piedzīšanas un, taču kā pretimnākšanu no savas puses varam piedāvāt atmaksas grafika stādīšanu, lai 

V.Babičevam visa summa nebūtu jāatmaksā vienā maksājumā. 

 



 

 

Kā nākamais tiek izskatīts jautājums Nr.3. 

3. Informācija par to, kā norit jautājuma virzība darba grupā par 
asociācijā sagatavotu spēlētāju noteikumiem, kurus tiek plānots 
ieviest ar 2020.gada sezonu. 

K.Gorkšs 

 

K.Gorkšs – Ir notikusi darba grupas tikšanās jautājuma risināšanai, uz doto brīdi esam nonākuši līdz modelim 

nākamajām 3 sezonām - leģionāru kvota tiek palielināta ar katru gadu par 1 spēlētāju, patreiz esam nonākuši 

līdz modelim, kas nosvērts par labu home grown spēlētājiem. 

 

D.Kazakevičs – ierosinu noteikt savlaicīgi virslīgas sezonas un 1.līgas sezonas sākumu: 

Virslīgas sezonas sākums – 2019.gada 8.-10.marts;  

1.līgas sezonas sākums – 2019.gada 5.-7.aprīlis. 

 

Ierosinājums: 

Apstiprināt augstākminētos datumus: 

Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET ATTURAS Balsotājs PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS 

Kaspars Gorkšs    Alesandrs Isakovs    
PAR 6 

Māris Verpakovskis        

Arturs Zakreševskis        
PRET 0 

Vladimirs Žuks        

Juris Keišs        ATTURAS  

Nolemts:  

3.1.Vienbalsīgi apstiprināt virslīgas un 1.līgas sezonas sākuma datumus. 

 

 

Kā nākamais tiek izskatīts jautājums Nr.4. 

4. Diskusija par LFF biedru statusu un reģistru. K.Gorkšs 
 

K.Gorkšs – ierosinu veikt revīziju biedru sastāvā, lai konstatētu cik no esošajiem biedriem aktīvi piedalās futbola 

notikumos. Biedru sastāvam jābūt veidotam pēc kvalitātes principa, nevis kvantitātes. 

Ierosinu nozīmēt atbildīgo personu, kas veiktu revīziju. 

 

V.Žuks – Šo jautājumu ir jāizskata LFF Pārvaldes modeļa un statūtu revīzijas darba grupā.  

 

D.Kazakevičs – informē, ka no 141 biedra uz doto brīdi nav aktīvi 27 un ir jāizvērtē vēl daļas biedru aktivitāte. 

 

E.Pukinsks – piekrīt, ka jautājums ir jāizskata LFF Pārvaldes modeļa un statūtu revīzijas darba grupā, analīzi 

jautājuma sagatavošanai un virzīšanai darbā grupā ir jāveic LFF administrācijai.  

 

Diskusijā par biedru izvērtēšanu iesaistās visi klātesošie. 

 

E.Pukinsks ierosina darba grupas sanāksmi šī jautājuma izskatīšanai noteikt šī gada 21.novembrī. Klātesošie 

apstiprina sanāksmi organizēt ierosinātajā datumā. 



 

Kā beidzamais tiek izskatīts jautājums Nr.5. 

5. Dažādi.  
 

K.Gorkšs – informē valdi par Latvijas Telpu Futbola asociācijas (turpmāk – LTFA) LFF iesniegto  vēstuli, kurā tiek 

skarts jautājums par telpu futbola U-19 izlases trenera izvēli. 

Informē, ka lēmums par U-19 telpu futbola izlases trenera izvēli ir pieņemts atbilstoši LFF administrācijas 

kompetencei.  

Ir nozīmēta tikšanās ar Latvijas Telpu Futbola asociācijas vadību (turpmāk – LTFA) šī gada 16.novembrī, kurā 

plānots izskatīt LFF un LTFA savstarpējās sadarbības līguma nosacījumus.  

 

D.Kazakevičs - izvērtējot vairākus telpu futbola treneru kandidātus, tika pieņemts lēmums amatā nozīmēt 

A.Šketovu – līdzšinējo LFF treneri, kura kompetencē ir telpu futbola segments. Šobrīd treneris gatavo budžeta 

plānu, kandidātu sarakstu. LTFA par iespējamo LFF administrācijas izvēli ir tikusi informēta jau treneru kandidātu 

izvērtēšanas laikā, līdz ar to nav pamata šobrīd atsaukties uz izteikumiem, ka treneris izvēlēts neinformējot LTFA. 

Amatā nozīmējot A.Šketovu jauns līgums slēgts netika, tika papildināts esošā darba līguma amata pienākums – 

trenēt U-19 telpu futbola izlasi. Treneru komandā tiek piesaistīti arī potenciālie telpu futbola jaunie treneri, kas 

veicina šī futbola veida attīstību. 

 

A.Isakovs – izvērtējot telpu futbola jautājumus būtu jāņem vērā LTFA viedoklis, jo LTFA ir šīs jomas speciālisti,  

kuru ieteikumi uzlabotu kopējo telpu futbola attīstību. 

 

K.Gorkšs – prasot LFF valdē šobrīd ņemt vērā LTFA viedokli telpu futbola izlases trenera nozīmēšanā ir 

manipulācija par lēmuma maiņu. Lēmums ir jau pieņemts, to atklāti izrunājot ar iesaistītajām pusēm un treneris 

ir nozīmēts.  

 

Valdes sēde slēgta plkst. 12:45. 

 

LFF Prezidents  K.Gorkšs 

 

LFF Ģenerālsekretārs  E.Pukinsks 

 

 


