LFF VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.14
2018. gada 26. novembrī

Latvijas Futbola federācijas (LFF)
Valdes sēdes protokols
Nr. 14/2018
Rīga, Grostonas iela 6B,
2018. gada 26.novembrī, plkst. 10:00
Piedalās: K.Gorkšs, M.Verpakovskis, G.Blumbergs, J.Keišs, A.Isakovs, V.Žuks, V.Direktorenko, J.Mežeckis,
A.Starkovs ģenerālsekretārs – E.Pukinsks.
Valdes sēdē neieradās: Ž.Tikmers, A.Zakreševskis
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.
Darba kārtība:
1.
2.

3.

Komandu skaita noteikšana dalībai Virslīgā un 1.līgā, izspēles kārtība un
sacensību formāts.
Informācija par to, kā norit jautājuma virzība darba grupā par asociācijā
sagatavotu spēlētāju noteikumiem, kurus tiek plānots ieviest ar 2020.gada
sezonu.
Diskusija par Nacionālās izlases sniegumu, kā arī diskusija par galvenā
trenera darba attiecību jautājumu.

Jautājums Nr.1.
1.
Komandu skaita noteikšana dalībai Virslīgā un 1.līgā, izspēles kārtība un
sacensību formāts.

K.Gorkšs
K.Gorkšs

K.Gorkšs

K.Gorkšs

K.Gorkšs – iepazīstina īsumā ar darba grupā par asociācijā sagatavotu spēlētāju noteikumiem līdz šim izskatīto
un risināto, aicina detalizētu informāciju izklāstīt LFF Sporta direktoru.
D.Kazakevičs – Darba grupā par asociācijā sagatavotu spēlētāju noteikumiem tika diskutēts par sacensību
sistēmu. Galvenie diskusijas jautājumi ir: 1) Latvijas futbola attīstība caur reģionālās attīstības augšupeju, t.i.
akadēmiju attīstība reģionos, 2) kā saglabāt balansētu līdzsvaru ieviešot izmaiņas Latvijas futbola virslīgā, 1.līgā,
kā arī 2.līgā.
Tika diskutēts par pakāpenisku Virslīgas paplašināšanu, saglabājot komandu licencēšanas prasības. Darba grupas
piedāvājums ir: 2019.gada sezonā Virslīgu paplašināt līdz 9 komandu skaitam, sākot ar 2020.gada sezonu līdz
2022.gada sezonai, virslīgu paplašināt līdz 10 komandu skaitam. Atbilstoši regulējumam, kurš līdz šim tika
ietverts LFF klubu sacensību reglamentos, noteikt, ka prioritāte LFF-A licences iegūšanai dalībai 2019.gada
Virslīgas čempionātā ir Virslīgas komandām, kuras iepriekšējā sezonā ir zaudējušas tiesības piedalīties Virslīgas
čempionātā, šajā gadījumā – Valmieras FK.

K.Gorkšs – aicinu iesaistīties diskusijā un izteikt savu viedokli par piedāvāto Virslīgas komandu skaita
palielināšanu.
Diskusijā par to kā tiktu veiktas pārspēles un citiem tehniskiem jautājumiem iesaistās: J.Mežeckis, D.Kazakevičs,
A.Isakovs, M.Verpakovskis, V.žuks, E.Pukinsks.
V.Žuks – lai pieņemtu lēmumu ir jābūt sagatavotiem materiāliem, ko izvērtēt, un vai nav nepieciešams atcelt
iepriekšējo lēmumu par Virslīgas komandu skaitu.
E.Pukinsks – Iepriekšējā lēmuma termiņš ir beidzies, līdz ar to šobrīd ir nepieciešams pieņemt jaunu modeli.
Piedāvātajam modelim kā priekšnosacījums saglabājas noteikums, ka klubiem jāatbilst licencēšanas kritērijiem
– gadījumā, ja kāds no klubiem neatbilst licencēšanas kritērijiem, tad virslīga tiek saglabāta 8 komandu skaitā,
ja vairāk kā 1 komanda neatbilst licencēšanas kritērijiem, tad LFF valdei ir tiesības pieņemt ārkārtas komitejas
virzītu atsevišķu lēmumu.
Papildus klātesošie iesaistās diskusijā par nepieciešamību saglabāt dublieru čempionātu. Diskusijā tiek runāts
par to, vai dublieru čempionāta kvalitāte nodrošina spēlētāju izaugsmi.
A.Isakovs – piedāvā jautājumu par dublieru čempionāta izvērtēšanu izskatīt tuvākajā LFF Sacensību komitejā.
E.Pukinsks – dublieru čempionāts un tā kvalitāte ir jāizvērtē ņemot vērā statistikas datu rādītājus.
K.Gorkšs – jautājumu par dublieru čempionātu ir jāizskata LFF Sacensību komitejā šīs nedēļas laikā un lēmums
par tā atcelšanu vai saglabāšanu ir jāvirza izskatīšanai nākamajā LFF valdes sēdē.
Ierosinājums par darba kārtības jautājumu:
Virzīt saskaņošanai virslīgas paplašināšanas modeli: 2019.gada sezonā - 9 komandas un 2020.gada sezonā līdz
2022.gada sezonas beigām – 10 komandas:
Balsojums:
Balsotājs

K.Gorkšs
M.Verpakovskis
G.Blumbergs
V.Žuks
J.Keišs

PAR

PRET

ATTURAS

Balsotājs

A.Isakovs
V.Direktorenko

PAR

PRET

ATTURAS

BALSOJUMS
PAR

7

PRET

0

ATTURAS

Nolemts:
1.1.Vienbalsīgi apstiprināt virslīgas paplašināšanas modeli - 2019.gada sezonā Virslīgu paplašināt līdz 9
komandu skaitam, sākot ar 2020.gada sezonu līdz 2022.gada sezonai, virslīgu paplašināt līdz 10 komandu
skaitam. Atbilstoši regulējumam, kurš līdz šim tika ietverts LFF klubu sacensību reglamentos, noteikt, ka
prioritāte LFF-A licences iegūšanai dalībai 2019.gada Virslīgas čempionātā ir Virslīgas komandām, kuras
iepriekšējā sezonā ir zaudējušas tiesības piedalīties Virslīgas čempionātā.

Kā nākamais tiek izskatīts jautājums Nr.2:
2.
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 – īsi iepazīstina ar darba kārtības materiāliem pievienoto apkopojumu par darba grupā izstrādātajiem
optimālajiem noteikumiem.
Ierosinājums:
Apstiprināt piedāvāto asociācijā sagatavotu spēlētāju skaita noteikumu modeli:
2020.g.

2021. un 2022.g.

Asoc. sagat. sp.

5

4

Citi spēlētāji

6

7

Asoc. sagat. sp.

13

13

Citi spēlētāji

12

12

Laukumā

Komandas pieteikumā

Balsojums:
Balsotājs

PAR

PRET

ATTURAS

Balsotājs

PAR

PRET

ATTURAS

BALSOJUMS

K.Gorkšs
A.Isakovs
PAR
7
M.Verpakovskis
V.Direktorenko
G.Blumbergs
PRET
0
V.Žuks
ATTURAS
J.Keišs
Nolemts:
2.1.Vienbalsīgi apstiprināt ierosinājumā norādīto asociācijā sagatavotu spēlētāju skaita noteikumu izmaiņu
modeli ar 2020.gada sezonu.
Kā nākamais tiek izskatīts jautājums Nr.3.
3.
Diskusija par Nacionālās izlases sniegumu, kā arī diskusija par galvenā
trenera darba attiecību jautājumu.

K.Gorkšs

K.Gorkšs –.rosinu valdes locekļus izteikt savu vērtējumu un viedokli par Nacionālās izlases trenera sniegumu.
D.Kazakevičs – informē klātesošos par trenera programmas pozitīvajiem aspektiem, izsaka viedokli, ka ir grūti
sasniegt īsā termiņā rezultātus ar esošo spēlētāju resursu. Futbola sabiedrības atsauksmes par treneri ir
vērtējamas kā pozitīvas, gan vērtējot personību gan komunikāciju.
Klātesošie izsaka vērtējumu par trenera darbu, kā arī Nacionālās izlases sasniegumu iztrūkšanu. Tiek diskutēts
par iemesliem, kādēļ netiek sasniegti rezultāti. Tiek spriests, par to ka nākamais darba līgums ar treneri, esošo
vai citu, ir jāslēdz ar ilgāku darbības termiņu, pirmajā līguma darbības gadā kā galveno izvērtēšanas kritēriju

neizvirzīt Nacionālās izlases rezultātu, taču vērtēt pašu treniņu programmu, kā arī komandas darba kvalitātes
attīstību.
Diskusijā tiek nolemts uz nākamo valdes sēdi aicināt esošo Nacionālās izlases treneri sniegt atskaiti par aizvadīto
Nations League sezonu, kā arī turpmāko Nacionālās izlases darba plānu, gadījumā, ja tiktu pagarināts sadarbības
līgums.
Nākamā LFF sēde tiek plānota šī gada 4.decembrī plkst.10:00
Valdes sēde slēgta plkst. 12:00.
LFF Prezidents
LFF Ģenerālsekretārs

K.Gorkšs
E.Pukinsks

