
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LFF VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.16 

2018. gada 18. decembrī 

 

  



 

 

 

Latvijas Futbola federācijas (LFF) 

Valdes sēdes protokols 

Nr. 16/2018 

 

Rīga, Grostonas iela 6B,  

2018. gada 18.decembrī, plkst. 10:00 

 

Piedalās: K.Gorkšs, M.Verpakovskis, Ž.Tikmers, A.Zakreševskis, J.Keišs, A.Isakovs, V.Žuks, V.Direktorenko, 

J.Mežeckis, A.Starkovs,  ģenerālsekretārs – E.Pukinsks. 

Valdes sēdē neieradās: G.Blumbergs 

Uzaicinātā persona: D.Kazakevičs. M.Skujiņš  

Protokolē: A.Neilande. 

Sēdi atklāj un vada: K.Gorkšs.  

 

K.Gorkšs – Kvorums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta. Nolemts strādāt līdz plkst.14:00. 

Darba kārtība: 

1. Atskaite par MTC “Staicele” veikto auditu. E.Pukinsks 

2. Virslīgas iesnieguma izskatīšana par sadarbības līguma noslēgšanu ar LFF 

un LFF līdzfinansējuma piešķiršanu.  

K.Gorkšs 

3. Sacensību sistēmas modeļa apstiprināšana. D.Kazakevičs 

4. Nacionālās izlases treneru kandidātu izvērtēšana.  K.Gorkšs 

5. LFF 2019.gada budžeta projekta izskatīšana. E.Pukinsks 

6. Dažādi.  

 

Jautājums Nr.1. 

1.  Atskaite par MTC “Staicele” veikto auditu. E.Pukinsks 

 

K.Gorkšs – informē, ka ir veikts audits MTC “Staicele”, to veikuši LFF administrācijas nozīmētie pārstāvji – Sporta 

direktors D.Kazakevičs, piesaistītais finanšu eksperts M.Skujiņš un juridiskais konsultants M.Šķiņķis. Veiktā 

audita rezultātā ir konstatētas būtiskas nepilnības līdz šim pastāvošajā MTC “Staicele” pārvaldības modelī, ir 

izvērtēta finanšu situācija, kā arī pastāvošie riski, kas var radīt zaudējumus LFF. 

Lūgšu finanšu pārbaudes rezultātā konstatēto atspoguļot pieaicinātajam finanšu ekspertam M.Skujinam. 

 

M.Skujiņš – prezentē darba kārtības materiāliem pievienoto atskaiti par finanšu pārbaudes laikā konstatēto. 

 

E.Pukinsks – prezentē darba kārtības materiāliem pievienoto atskaiti par juridiskās pārbaudes laikā konstatēto. 

 



D.Kazakevičs – iepazīstina klātesošos ar MTC “Staicele” bāzes sportisko un tehnisko novērtējumu, 

pamatdarbības un sniegto pakalpojumu novērtējumu. 

 

K.Gorkšs – aicinu iesaistīties diskusijā un izteikt savu viedokli par MTC “Staicele” un ar to saistīto uzņēmumu 

pārbaudēs konstatēto, ar mērķi noteikt turpmākās rīcības plānu, lai MTC “Staicele” spētu sekmīgi turpināt 

darbību. 

 

Diskusijā iesaistās: V.Žuks, Ž.Tikmers, J.Keišs, K.Gorkšs, E.Pukinsks, J.Mežeckis. 

Diskusiju rezultātā tiek noteikts turpmākais rīcības plāns, definētie jautājumi un tiek nolemts balsot par MTC 

Staicele saistīto jautājumu tālāko virzību: 

 

Ierosinājums: atcelt iepriekšpieņemto valdes lēmumu par kredīta nodrošinājumu būvniecības projektam MTC 

“Staicele”, nozīmēt MTC “Staicele” prokūristu, noteikt uzdevumus MTC “Staicele” saistību un saistīto 

uzņēmumu optimizēšanai un reorganizēšanai, pārskatīt un noteikt MTC “Staicele” valdes locekļu tiesības un 

pienākumus, pieprasīt MTC “Staicele” detalizētu informāciju par papildus nepieciešamā finansējuma 15 000 

EUR apmērā plānoto izlietojumu, turpināt izskatīt ar MTC “Staicele” saistīto jautājumu izskatīšanu 2019.gada 

LFF valdes sēdē. 

 

Balsojums: 
Balsotājs PAR PRET ATTURAS Balsotājs PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS 

K.Gorkšs    A.Isakovs    
PAR 7 

M.Verpakovskis    V.Direktorenko    

Ž.Tikmers    A.Zakreševskis    
PRET 0 

V.Žuks        

J.Keišs        ATTURAS 1 

 

Nolemts:  

 

1.1. Atcelt 2017. gada 26. septembra Valdes lēmumu Nr.1.1: “Noteikt “LFF mācību un treniņu centra 
“Staicele”” (turpmāk tekstā – bāze) attīstības plānu kā LFF realizēto infrastruktūras projektu prioritāti. 
Nodrošināt 520’000 euro kredīta piesaisti uz 10 gadu termiņu bāzes ēdināšanas un rekreācijas centra 
būvniecībai un sadzīves apstākļu uzlabošanai. Iekļaut kredīta pamatsummas, kredītprocentu atmaksas 
un noformēšanas izdevumus nākamo gadu LFF budžetos. Par atbildīgo projekta realizācijā un uzraudzībā 
nozīmēt Jāni Mežecki.” 

1.2. Uzdot LFF vadībai iecelt prokūristu līdz 28.12.2018 SIA Mācību un treniņu centra Staicele (turpmāk – MTC 
Staicele), lai sadarbībā ar MTC Staicele valdi realizētu turpmāk norādīto LFF valdes lēmumu. 

1.3. Saskaņā ar neatkarīgu ekspertu vērtējumu par SIA Mācību un treniņu centra Staicele (turpmāk – MTC 
Staicele) darbību uzdot veikt sekojošo: 

1.3.1. Organizēt tikšanos ar MTC Staicele iepriekšējo vadību un lēmumu pieņēmējiem, jau pieņemto 
lēmumu skaidrošanai; 

1.3.2. Likvidēt Nodibinājumu "Latvijas Sporta rehabilitācijas un sociālais centrs "Staicele"", panākot 
vienošanos ar Alojas novada domi un visus aktīvus, kas no MTC Staicele ir nodoti nodibinājumam, 
nododot atpakaļ MTC Staicele; 

1.3.3. Likvidēt Nodibinājumu "LFF-tūrisms", panākot vienošanos ar biedrību “Stārķu ieleja” un visus aktīvus, 
kas no MTC Staicele ir nodoti biedrībai, nododot atpakaļ MTC Staicele; 

1.3.4. Likvidēt Nodibinājumu "Nacionālais sporta centrs "Staicele"", panākot vienošanos ar nodibinājumu 
“LFF-tūrisms”, nodibinājumu “Futbola ligzda”, nodibinājumu “Latvijas sporta rehabilitācijas un 



sociālais centrs “Staicele”, SIA “Stārķu ligzda”, SIA “GG Group” un visus aktīvus, kas no MTC Staicele 
ir nodoti biedrībai, nododot atpakaļ MTC Staicele; 

1.3.5. Izbeigt beztermiņa līgumu starp MTC Staicele un Nodibinājumu "Nacionālais sporta centrs "Staicele"" 
par Ģenerāļa Pētera Radziņa Staiceles Sporta profesionālā vidusskolas finansēšanu.  

1.3.6. Ņemot vērā veiktās pārrunas ar Alojas novada domi uzsākt Ģenerāļa Pētera Radziņa Staiceles Sporta 
profesionālā vidusskolas likvidāciju ar 2019. gada 01. jūliju. 

1.3.7. Nekavējoties izvērtēt MTC Staicele spēju turpināt darbību, tostarp kopīgi ar īpašniekiem izstrādāt 
uzņēmuma ilgtermiņa darbības plānu 2-3 gadiem, kas pamatotu uzņēmuma spēju stabilizēt situāciju 
un turpināt darbību. 

1.3.8. Uzdot MTC Staicele valdei izstrādāt detalizētu 2019. gada budžetu, kas atbilst ilgtermiņa plānam līdz 
11.01.2019. 

 
1.4. Saskaņā ar neatkarīgu ekspertu vērtējumu par MTC Staicele darbību veikt sekojošo: 
1.5. Pamatojoties uz labas pārvaldības principiem uzdot LFF juridiskajai nodaļai precizēt MTC Staicele valdes 

tiesības un pienākumus, iespējams, nosakot ierobežojumus, tai skaitā iegūt un atsavināt MTC Staicele 
īpašumus, kā arī noteikt pārskatu sniegšanas un kontroles veidus, kas ļautu MTC Staicele dalībniekiem 
regulāri un savlaicīgi iegūt kvalitatīvus pārskatus pār MTC Staicele saimniecisko darbību. 

1.6. Uzdot LFF grāmatvedībai pārvērtēt uz 31.12.2018 LFF ieguldījuma vērtību MTC Staicele kapitālā, attiecīgi 
koriģējot LFF bilances posteņus un novēršot neatbilstības. 

1.7. Uzdot LFF Administrācijai veikt padziļinātu MTC Staicele izmaksu pamatotības izvērtēšanu šādās izmaksu 
kategorijās – degviela, ēdināšana, mobilie telefoni un internets, ēku un infrastruktūras apsaimniekošana, 
remonti un uzturēšana, kā arī ieviest stingrāku izmaksu kontroli. 

1.8. Pamatojoties uz MTC Staicele vēstuli Nr.1-07/29 Nr.14.12.2018 uzdot MTC Staicele valdei sagatavot 
maksājumu grafiku laika periodam no 01.12.2018 līdz 01.03.2019. Dokumentus nosūtīt valdei 
elektroniski lēmuma pieņemšanai neklātienē līdz 28.12.2018. 

1.9. Jautājumus par MTC Staicele darbību un attīstību turpināt izskatīt 2019. gada februāra valdes sēdē. 
 

Kā nākamais tiek izskatīts jautājums Nr.2. 

2. Virslīgas iesnieguma izskatīšana par sadarbības līguma noslēgšanu ar LFF 

un LFF līdzfinansējuma piešķiršanu.  

K.Gorkšs 

 

K.Gorkšs – lūdzu Virslīgas iesniegto jautājumu komentēt sporta direktoram D.Kazakevičam. 

 

D.Kazakevičs – informē klātesošos par LFF izdevumu pozīcijām saistītām ar Virslīgu kā arī pieprasītā 

līdzfinansējuma nepamatotību - uz doto brīdi LFF finansē ar Virslīgu saistītas izmaksas kopā ap 200 000 EUR 

gadā, neskatoties uz to organizatoriskās pamata funkcijas veic LFF. 

 

J.Mežeckis – Virslīgas dibināšanas mērķis bija komercfunkciju patstāvīga nodrošināšana. 

 

Diskusijā iesaistās: E.Pukinsks, Ž.Tikmers. J.Keišs, M.Verpakovskis, A.Isakovs, J.Mežeckis, K.Gorkšs. 

Diskusiju rezultātā tiek nolemts veikt balsojumu. 

 

Ierosinājums: balsot par lēmuma par finansējuma piešķiršanu Virslīgai atlikšanu līdz nākamā gada janvāra LFF 

valdes sēdei, par lūgumu Virslīgai sniegt detalizētu tāmes skaidrojumu, norādot norādot pieprasītā finansējuma 

prioritātes, par sadarbības līguma sagatavošanu. 

 

 

 



 

 

 

Balsojums: 
Balsotājs PAR PRET ATTURAS Balsotājs PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS 

K.Gorkšs    A.Isakovs    
PAR 8 

M.Verpakovskis    V.Direktorenko    

Ž.Tikmers    A.Zakreševskis    
PRET 0 

V.Žuks        

J.Keišs        ATTURAS 0 

 

Nolemts:  

2.1. Atlikt Biedrības Latvijas Futbola virslīga (turpmāk – LFV) lūgumu iekļaut LFF budžetā 248500 eiro 
finansējumu līdz 2019. gada 15. janvāra valdes sēdei, kuras ietvaros tiks apstiprināts LFF budžets. 

2.2. Lūgt LFV sniegt detalizētāku informāciju par iesniegtā pieprasījuma prioritārām programmām, norādot 
programmas mērķus, sasniedzamos rezultātus un ieguvumus LFV, LFF un futbolam kopumā. 

2.3. Pilnvarot LFF Prezidentu un Ģenerālsekretāru sadarbībā ar LFV sagatavot sadarbības līguma projektu 
2019. gada sezonai izskatīšanai 2019. gada 15. janvāra valdes sēdē. 

 

 

Kā nākamais tiek izskatīts jautājums Nr.3: 

3. Sacensību sistēmas modeļa apstiprināšana. D.Kazakevičs 

 

D.Kazakevičš – prezentē LFF administrācijas izstrādāto sacensību sistēmas modeli (Prezentācija tiek pievienota 

kā sēdes protokola pielikums Nr.1.) 

 

Ierosinājums: 

Apstiprināt prezentēto LFF administrācijas izstrādato sacensību sistēmas modeli. 

 

Balsojums: 
Balsotājs PAR PRET ATTURAS Balsotājs PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS 

K.Gorkšs    A.Isakovs    
PAR 7 

M.Verpakovskis    V.Direktorenko    

Ž.Tikmers    A.Zakreševskis    
PRET 0 

V.Žuks        

J.Keišs        ATTURAS 1 
Balsotājs PAR PRET ATTURAS Balsotājs PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS 

Nolemts:  

3.1. Apstiprināt sekojošu sacensību sistēmu uz laika posmu no 2019.-2022. gadam: 
a. 2019. gadā noteikt sekojošu līgu izspēles kārtību: 

i. 1. līga A - 9-10 komandas, uzvarētājs kvalificējas Virslīgai, 2-3 vājākās komandas pāriet 
uz 1. līgu B; 

ii. 1. līga B - 9 komandas, 4 spēcīgākās komandas kvalificējas 1. līgai A; 
iii. 2. līga - 10-12 komandas četros reģionos (Vidzeme, Kurzeme/Zemgale, 

Latgale/Ziemeļaustrumi, Rīga), 1 labākā komanda kvalificējās 1. līgai B. 
b. 2020.-2022. gadā noteikt 



i. 1. līga A - 10 komandas, uzvarētājs kvalificējas Virslīgai, otrā vietā veic pārspēles ar 
Virslīgas 9. vietu, 10. vieta pāriet uz 1. līgu B, 9. vieta veic pārspēles ar 1. līgas B 2. 
vietas komandu; 

ii. 1. līga B - 10 komandas, uzvarētājs kvalificējas 1. līgai A, otrā vietā veic pārspēles ar 1. 
līgas A 9. vietu, 10. vieta pāriet uz 2. līgu B; 

iii. 2. līga - 10-12 komandas četros reģionos (Vidzeme, Kurzeme/Zemgale, 
Latgale/Ziemeļaustrumi, Rīga), 1 labākā komanda kvalificējās 1. līgai B. 

3.2. Uzdot LFF Sacensību nodaļai sagatavot sacensību reglamentu grozījumus atbilstoši apstiprinātajai 
sacensību izspēles kārtībai līdz nākamajai valdes sēdei. 

 

Kā nākamais tiek izskatīts jautājums Nr.4. 

4. Nacionālās izlases treneru kandidātu izvērtēšana.  K.Gorkšs 

 
K.Gorkšs – iepazīstina klātesošos ar potenciālajiem Nacionālās izlases trenera kandidātiem ar kuriem līdz šim ir 
veiktas pārrunas. Pārrunas ir veiktas ar V.Skripņiku, S.Stojanoviču, kā arī LFF sporta direktoru D.Kazakeviču. 
Lūgums klātesošos šo informāciju publiskajā telpā neizpaust līdz lēmuma pieņemšanai, lai neapgrūtinātu 
pārrunu procesu ar potenciālajiem kandidātiem. Aicina klātesošos izteikt savu viedokli un diskutēt. 
 
Tiek nolemts: 
4.1. Pieņemt informāciju zināšanai. Uzticēt LFF Prezidentam sagatavot līguma projektu ar potenciālo 

Nacionālās izlases galveno treneri izskatīšanai un apstiprināšanai 2019. gada 15. janvāra Valdes sēdē. 
 

 

Kā nākamais tiek izskatīts jautājums Nr.5. 

5. LFF 2019.gada budžeta projekta izskatīšana. E.Pukinsks 

 

E.Pukinsks – prezentē 2019.gada LFF budžeta projektu, tiek skaidrots, ka budžeta projekts ir jāturpina izstrādāt, 

lai samazinātu LFF izmaksu pozīcijas. 

 

Tiek nolemts: 

5.1. Pieņemt informāciju par budžeta projekta 1. versiju zināšanai. Apstiprināt budžeta pilnveidošanas plānu 
un virzīt budžeta gala versiju apstiprināšanai uz 2019. gada 15. janvāra Valdes sēdi. 

 

Sadaļa dažādi: 

6. Dažādi.  

 

E.Pukinsks - Tiek diskutēts par LFF sadarbības līguma izstrādes, saskaņošanas procesa gaitu ar Latvijas Telpu 

futbola asociāciju (turpmāk – LTFA), tiek skaidrots, ka no LFF puses procesi netiek kavēti un no LTFA puses 

publiskajā telpā paustā informācija nav korekta. Tuvākajā laikā ir plānota tikšanās ar LTFA vadību sadarbības 

līguma parakstīšanai. 

 

Nolemts: 

6.1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

E.Pukinsks – tiek diskutēts par LFF reglamentu izstrādes procesu. Tiek ierosināts sacensību sistēmas reglamentus 

saskaņot elektroniski līdz šī gada 27.decembrim. 



Nolemts: 

6.2. Pilnvarot ģenerālsekretāru E.Pukinsku, apkopojot valdes locekļu komentārus un ierosinājumus, kuri tiks 
iesūtīti līdz š.g. 27. decembrim, apstiprināt sekojošus LFF sacensību reglamentus: 

a. 2019. gada LFF Sieviešu futbola līgas reglaments; 
b. 2019. gada Ziemas kausa sievietēm reglaments; 
c. 2019. gada Latvijas U-16 meiteņu futbola pavasara kausa reglaments; 
d. 2019. gada Latvijas Sieviešu futbola 1.līgas čempionāta reglaments; 
e. LFF reglaments par spēlētāju atbrīvošanu uz Latvijas jaunatnes zēnu un meiteņu (U 21 - U 15) 

izlasēm un reģionālajām (U 15-U 13) izlasēm; 
f. LFF akreditēto meiteņu futbola klubu spēlētāju pāreju kompensācijas nolikumu; 
g. LFF akreditēto zēnu futbola klubu spēlētāju pāreju kompensācijas nolikumu. 

 
6.3. Uzdot LFF Sporta direktoram pilnveidot noteiktos reglamentus atbilstoši valdes lēmumam. 

 

6.4. LFF reglamenti ir sagatavoti un iesniegti elektroniski saskaņošanai un apstiprināšanai. 

 

Elektroniski nolemts: 

6.5. Tiek pieņemti un apstiprināti sekojoši reglamenti un noteikumi: 

 “2019. gada LFF Sieviešu futbola līgas reglaments.” 

 “2019. gada Ziemas kausa sievietēm reglaments.” 

 “2019. gada Latvijas U-16 meiteņu futbola pavasara kausa reglaments.” 

 “2019. gada Latvijas Sieviešu futbola 1.līgas čempionāta reglaments.” 

 “LFF reglaments par spēlētāju atbrīvošanu uz Latvijas jaunatnes zēnu un meiteņu (U 21 - U 15) izlasēm 
un reģionālajām (U 15-U 13) izlasēm.” 

 “LFF Akreditēto jaunatnes futbola klubu spēlētāju sagatavošanas kompensācijas noteikumi.” 

 “2019.gada Latvijas Jaunatnes futbola čempionāta reglaments” 
 

Balsojums: 
Balsotājs PAR PRET ATTURAS Balsotājs PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS 

K.Gorkšs    A.Isakovs    
PAR 9 

M.Verpakovskis    V.Direktorenko    

Ž.Tikmers    A.Zakreševskis    
PRET 0 

V.Žuks    G.Blumbergs    

J.Keišs        ATTURAS 0 
Balsotājs PAR PRET ATTURAS Balsotājs PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS 

 

6.6. Noteikumi tiek pieņemti ar nosacījumu, ka tos var pārskatīt un grozīt reizi 2 (divos) gados:  

 “LFF Akreditēto jaunatnes futbola klubu meiteņu futbola nodaļu spēlētāju sagatavošanas 

kompensācijas noteikumi.” 

Balsojums: 
Balsotājs PAR PRET ATTURAS Balsotājs PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS 

K.Gorkšs    A.Isakovs    
PAR 6 

M.Verpakovskis    V.Direktorenko    

Ž.Tikmers    A.Zakreševskis    
PRET 1 

V.Žuks    G.Blumbergs    

J.Keišs        ATTURAS 2 



Balsotājs PAR PRET ATTURAS Balsotājs PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS 

 

E.Pukinsks – informē klātesošos par LFF Laureātu vakara apbalvojumu nosaukumu maiņu. Informē, ka tiek atcelti 

speciālie Jura Docenko un Ilmāra Liepiņa apbalvojumi. 

 

Nolemts:  

Pieņemt zināšanai. 

 

 

 

Nākamā LFF sēde tiek plānota šī gada 15.janvārī plkst.10:00 

Valdes sēde slēgta plkst. 13:30. 

 

LFF Prezidents  K.Gorkšs 

 

LFF Ģenerālsekretārs  E.Pukinsks 


