
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LFF VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.15 
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Latvijas Futbola federācijas (LFF) 

Valdes sēdes protokols 

Nr. 15/2018 

 

Rīga, Grostonas iela 6B,  

2018. gada 4.decembrī, plkst. 10:00 

 

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

ģenerālsekretārs – E.Pukinsks. 

Valdes sēdē neieradās: Ž.Tikmers, A.Zakreševskis, V.Direktorenko 

Uzaicinātā persona: D.Kazakevičs, M.Paatelainens  

Protokolē: A.Neilande. 

Sēdi atklāj un vada: K.Gorkšs.  

 

K.Gorkšs – Kvorums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta. Nolemts strādāt līdz plkst.11:30. 

Darba kārtība: 

1. Nacionālās izlases trenera atskaite par aizvadīto Nāciju līgas sezonu. M.Paatelainen 

2. Diskusija par sacensību sistēmas modeļa izmaiņām. K.Gorkšs 

3. Dažādi.  
 

Jautājums Nr.1. 

1. Nacionālās izlases trenera atskaite par aizvadīto Nāciju līgas sezonu. M.Paatelainen 
 

K.Gorkšs – informē klātesošos par to, ka savu atskaiti par aizvadīto Nāciju līgas sezonu un redzējumu par 

iespējamo turpmāko sadarbību prezentēs M.Paatelainen. K.Gorkšs informē, ka uzņemas atbildību par lēmumu  

sadarbību pēc līguma termiņa izbeigšanās pārtraukt vai turpināt uzņemties vienpersoniski, kā LFF prezidents, 

taču vēlas uzklausīt valdes viedokli. 

 

M.Paatelainen – atskaitās par aizvadīto Nāciju līgas sezonu, prezentē analīzi par katru spēli. Izklāsta savu 

redzējumu potenciālajai sadarbībai turpmāk – pauž viedokli, ka lai attīstītu Nacionālās izlases spēlētājus ir 

jāstrādā ilgtermiņā, kā arī pauž nostāju, ka lai sasniegtu spēles rezultātus ir jāattīsta un izlasē jāiesaista jaunie 

spēlētāji. 

 

K.Gorkšs – aicinu klātesošos uzdot jautājumus trenerim. 

 

Precizējošus jautājumus trenerim par izlasē paveikto, kā arī par nākotnes redzējumu uzdod: G.Blumbergs, 

J.Mežeckis,  M.Verpakovskis, V.Žuks.  

Diskusijā par līderiem komandā, vai starp jaunajiem U21 izlases futbolistiem tādi ir un vai ir spēlētāji, kuri ir 

attīstīti konkrētām pozīcijām iesaistās J.Mežeckis, M.Paatelainen un D.Kazakevičs. 

 

M.Paatelainen – pateicas klātesošajiem par doto vārdu. 



K.Gorkšs - informē klātesošos, ka individuāli tiksies ar treneri pārrunām un uzņemas atbildību pieņemt lēmumu par 

darba attiecību turpināšanu ar M.Paatelainenu vai citu kandidātu izvirzīšanu Nacionālās izlases trenera amatam, par 

pieņemto lēmumu valdi informēs, jau pēc minētās tikšanās. Gadījumā, ja darba attiecības pēc līguma darbības 

termiņa beigām netiks turpinātas, uz nākamo valdes sēdi izvirzīšu izvērtēšanai potenciālo treneru kandidātus. 

Kā nākamais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.2. 

2. Diskusija par sacensību sistēmas modeļa izmaiņām. K.Gorkšs 
 

K.Gorkšs atklāj diskusiju un informē klātesošos par Sacensību komitejas lēmumu atcelt Dublieru čempionātu, tā vietā 

nodrošinot sacensības U21 komandām. Šī gada 5.decembrī tiek plānota LFF vadības tikšanās ar 1.līgas komandu 

vadītājiem. 

D.Kazakevičs – prezentē turpmākās sacensību sistēmas modeli. 

K.Gorkšs – pēc viedokļu apkopošanas un izvērtēšanas, lēmums par turpmāko sacensību sistēmas modeli tiks virzīts 

apstiprināšanai nākamajā valdes sēdē. 

Kā nākamais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.3. 

3. Dažādi.  
 

E.Pukinsks – informē klātesošos, ka ir uzsākts audits LFF MTC “Staicele”. Atskaite par audita rezultātā iegūto 

informāciju tiks sagatavota uz nākamo valdes sēdi, kas tiek plānota šī gada 18.decembrī plkst.10:00. 

 

 

Valdes sēde slēgta plkst. 12:00. 

 

LFF Prezidents  K.Gorkšs 

 

LFF Ģenerālsekretārs  E.Pukinsks 


