LFF VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.2
2019. gada 11. februārī

Latvijas Futbola federācijas (LFF)
Valdes sēdes protokols
Nr. 2/2019

Rīgā, Grostonas iela 6b,
2019. gada 11. februārī, plkst. 12:00
Piedalās: K.Gorkšs, M.Verpakovskis, Ž.Tikmers, V.Žuks, V.Direktorenko, A.Starkovs A.Zakreševskis, A.Isakovs,
J.Mežeckis, ģenerālsekretārs – E.Pukinsks.
Uzaicinātās personas: N.Mooney, UEFA Nacionālo asociāciju attīstības vadītājs; Uģis Mālmanis, finanšu eksperts;
M.Krivuņecs, Biedrības “Latvijas Futbola virslīga” pārstāvis.
Neieradās: G.Blumbergs, J.Keišs,
Protokolē: E.Pukinsks.
Sēdi vada: K.Gorkšs.
K.Gorkšs – Kvorums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta.
Darba kārtība:
1.
Par Virslīgas čempionāta organizēšanu.
2.
Informācija par LFF budžeta izstrādes principiem un gaitu.

K.Gorkšs
U. Mālmanis

3.
3.
3.1.

Par lēmumu izpildi MTC Staicele saistīto jautājumu ietvaros.
Dažādi.
Informācija par biedru iesniegumu ārkārtas kongresa organizēšanai.

E.Pukinsks

3.2.

Informācija par LFF reglamentu papildināšanu saskaņā ar Fiziskas
personas datu aizsardzības regulas noteikumiem, kā arī grozījumiem
2019.gada 2.līgas reglamentā.
Informācija par A līmeņa akadēmiju finansējumu saņemšanu.
Informācija par trenera Jakub Dovalil piesaistīšanu LFF jauniešu izlasēm,
par trenera līguma nosacījumiem, kā arī treneru rotācijas principiem
LFF.
V.Žuka iesniegums par atbrīvošanu no LFF Tiesnešu komitejas
priekšsēdētāja vietnieka pienākumu pildīšanas.
Nākamā valdes sēde, norises laiks un vieta.

E.Pukinsks

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

E.Pukinsks

E.Pukinsks
E.Pukinsks

E.Pukinsks

K.Gorkšs – informē klātesošos par pēdējā laika LFF aktualitātēm, tajā skaitā par dalību šī gada 6.,7. februārī UEFA
kongresā, Romā, tur gūstot atbalstu LFF attīstības jautājumiem, tajā skaitā infrastruktūras jautājumiem, Virslīgas
čempionāta organizēšanas, kā arī dažādu speciālistu piesaistes jautājumos.
Informē, ka LFF valdes sēdē piedalīsies pieaicināts UEFA pārstāvis Noel Mooney, lai prezentētu UEFA redzējumu LFF
attīstībā un Virslīgas čempionāta organizēšanā.
Ierosina, kā pirmo izskatīt jautājumu par lēmumu izpildi MTC Staicele saistīto jautājumu ietvaros.
Informē klātesošos, ka lai tiktu nodrošināts precīzs LFF valdes sēžu atspoguļojums, turpmāk valdes sēdes tiks
ierakstītas audio formā.
Ž.Tikmers – izsaka nepieciešamību sagatavot LFF valdes sēžu reglamentu, lai atrunātu sēžu darba kārtības, darba
materiālu, lēmumu projektu sagatavošanas kārtību, kā arī kādā formā audio ieraksti tiks veikti, kā uzglabāti un kam
pieejami:
E.Pukinsks piekrīt sagatavot uz šī gada martā plānoto LFF valdes sēdi LFF valdes sēžu reglamenta projektu.

Ž.Tikmers pauž viedokli, ka nav pamata atkāpties no iepriekš izsūtītās darba kārtības, kur kā pirmais jautājums tika
norādīts jautājums par Virslīgas čempionāta organizēšanu.
E.Pukninsks piekrit uzdevuam sagatavot uz nākamo
Diskusijā iesaistās: Ž.Tikmers, K.Gorkšs, E.Pukinsks.
Ierosinājums: balsot, par darba kārtības saglabāšanu iepriekšējā redakcijā, kur kā pirmais ir norādīts jautājums par
Virslīgas čempionāta organizēšanu.
Balsojums:
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Nolemts:
1.Ar 6 balsīm par un 1 balsi pret nolemts Valdes sēdes darba kārtību saglabāt sākotnēji izsūtītajā redakcijā, kā pirmo
jautājumu izskatot jautājumu par Virslīgas čempionāta organizēšanu.
Diskusijā par pieaicināto personu dalību LFF valdes sēdē iesaistās – Ž.Tikmers, K.Gorkšs, E.Pukinsks.
Ierosinājums:
Balsot, lai apstiprinātu UEFA pārstāvja Noel Mooney, kā arī personas, kas viesim nodrošinās tulkojumu dalību visā šīs
dienas LFF valdes sēdes norises laikā.
Balsojums:
Balsotājs
Kaspars Gorkšs
Māris Verpakovskis
Žoržs Tikmers
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Arturs Zakreševskis
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Nolemts:
2. Vienbalsīgi nolemts apstiprināt UEFA pārstāvja Noel Mooney, kā arī personas, kas viesim nodrošinās tulkojumu
dalību visā šīs dienas LFF valdes sēdes norises laikā.
E.Pukinsks - informē, ka M.Verpakovska ierosinājums par LFV tiesnešu apmaksu 2019.gada sezonā, attiecīgajiem
grozījumiem LFF budžetā un LFF sadarbības līgumā ar Biedrību Latvijas Futbola virslīga tiks iekļauts darba kārtības
punktā Nr.1.
Informē klātesošos ka šīs dienas Valdes sēdē ir pieaicināts finanšu eksperts Uģis Mālmanis, lai prezentētu sevi LFF
valdei un skaidrotu jautājumu par LFF ilgtermiņa budžeta izstrādes principiem.

Ierosinājums:
Balsot, lai darba kārtībā iekļautu jautājumu par pieaicinātā finanšu eksperta Uģa Mālmaņa informācijas sniegšanu par
LFF ilgtermiņa budžeta izstrādes principiem un gaitu, kā dienas kārtības jautājumu Nr.2.
Balsojums:
Balsotājs
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Nolemts:
3. 11.02.2019. Valdes sēdes darba kārtībā kā jautājumu Nr.2 iekļaut:
“2. Informācija par LFF budžeta izstrādes principiem un gaitu. Finanšu Eksperts Uģis Mālmanis.”
Diskusija par LFV pārstāvja M.Krivuņeca dalību šīs dienas LFF valdes sēdē – E.Pukinsks, Ž.Tikmers. Tiek nolemts
pieaicināt LFV pārstāvi M.Krivuņecu ar Virslīgas čempionāta organizēšanu saistītajā prezentācijā, lūgt viesi atstāt sēdi
pirms Virslīgas čempionāta organizēšanas jautājuma lēmuma pieņemšanas daļas.
Secīgi tiek izskatīts jautājums Nr.1
1.
Par Virslīgas čempionāta organizēšanu.

K.Gorkšs

E.Pukinsks – ievada runa par Virslīgas attīstības stratēģiju UEFA redzējumā.

N.Mooney – Iepazīstina klātesošos ar UEFA GROW Leagues pilotprojektu un izklāsta UEFA redzējumu par Latvijas
Virslīgas čempionāta attīstību, kā arī programmas realizēšanas nolūkos iesaka LFF uzņemties atbildību un pārņemt
sacensību savā pārraudzībā.
Iesaistoties UEFA piedāvātajā projektā un LFF pārņemot Virslīgas čempionātu pilnībā savā paspārnē, visi Virslīgas klubi
iegūtu ievērojamus informācijas, zināšanu un finanšu resursus, lai sasniegtu jaunus attīstības augstumus. UEFA
piedāvā būt līdzās katram Virslīgas attīstības solim, ja tiek izvēlēts pareizais ceļš. Ja tiek izvēlēts cits ceļš, mēs šādu
atbalstu Latvijas čempionātam nevaram piedāvāt.
Ja LFF spēj izvēlēties vienotu ceļu atbilstoši UEFA redzējumam, UEFA sniegs atbalstu LFF attīstībai. UEFA izsaka
atbalstu esošajai LFF izpildinstitūcijai - Pašreizējā LFF vadība prezidenta un ģenerālsekretāra personā ir iemantojusi
ļoti lielu UEFA augstākās vadības uzticību un atbalstu uzsāktajam kursam uz LFF ilgtspējīgas darbības attīstību.
Diskusijā iesaistās visi klātesošie.
Diskusijai tiek pieaicināts LFV pārstāvis M.Krivuņecs.
M.Krivuņecs – iepazīstina klātesošos ar LFV redzējumu Virslīgas čempionāta nākotnes attīstībā, pauž
nepieciešamību organizētai klubu komerctiesību apvienošanai vienotā organizācijā, lai vairotu to kopējo vērtību.
Dalās pieredzē par citu valstu pieredzi līgu organizēšanā. Uz doto brīdi komerctiesības ir nodotas trešajām
personām līdz ar to LFV ir saistības pret trešajām personām – ģenerālsponsoru.
Diskusijā iesaistās – Ž.Tikmers, K.Gorkšs, M.Krivuņecs – tiek konstatēts, ka, ja uz doto brīdi LFF komerctiesības
ar sadarbības līgumu nav nodevusi LFV, tad LFV ir uzņēmusies saistības pret trešajām personām, nododot tām
tiesības, bez juridiskām tiesībām to darīt. Tiek pārrunāts kāda veida saistības uz doto brīdi ir LFV.

M.Krivuņecs atstāj LFF valdes sēdi.
E.Pukinsks - aicina katru valdes locekli izteikt viedokli, lai noformētu lēmumu par ko rosināt balsošanu.
Diskusijā iesaistās visi klātesošie LFF valdes locekļi.
Apkopojot valdes locekļu izteiktos viedokļus,
Ierosinājums:
Balsot par sekojošiem lēmuma punktiem ar Virslīgas čempionāta organizēšanu saistītajos jautājumos:
 Nekavējoties uzsākt sadarbības līguma izstrādi par ilgtermiņa sadarbības uzsākšanu ar UEFA par virslīgas
čempionāta attīstību.
 Uzticēt LFF prezidentam Kasparam Gorkšam veikt pārrunas par potenciālā ģenerālsponsora piesaisti
Virslīgas čempionāta organizēšanai, sākot ar 2020.gada sezonu.
 Nekavējoties noslēgt sadarbības līgumu ar Biedrību “Latvijas Futbola Virslīga”, saglabājot
komerctiesības iepriekšējā gada līgumā noteiktajā apjomā, ar darbības termiņu līdz 2019.gada
30.novembrim.
LFF nodrošina Virslīgas čempionāta tiesnešu un inspektoru darba apmaksu 2019.gada sezonai, nepieciešamības
gadījumā veicot attiecīgus grozījumus LFF 2019.gada budžetā.
Balsojums:
Balsotājs
Kaspars Gorkšs*
Māris Verpakovskis
Žoržs Tikmers
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Arturs Zakreševskis*
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* Kaspars Gorkšs un Arturs Zakreševskis balso “PAR” par lēmuma sadaļā norādītajiem punktiem 1.1. un 1.2. un
balso “PRET” par lēmuma sadaļā norādītajiem punktiem 1.3. un 1.4.
Nolemts:
1.1. Nekavējoties uzsākt sadarbības līguma izstrādi par ilgtermiņa sadarbības uzsākšanu ar UEFA par virslīgas
čempionāta attīstību.
1.2. Uzticēt LFF prezidentam Kasparam Gorkšam veikt pārrunas par potenciālā ģenerālsponsora piesaisti
Virslīgas čempionāta organizēšanai, sākot ar 2020.gada sezonu.
1.3. Nekavējoties noslēgt sadarbības līgumu ar Biedrību “Latvijas Futbola Virslīga”, saglabājot komerctiesības
iepriekšējā gada līgumā noteiktajā apjomā, ar termiņu līdz 2019.gada 30.novembrim.
1.4. LFF nodrošina Virslīgas čempionāta tiesnešu un inspektoru darba atmaksu, nepieciešamības gadījumā veicot
attiecīgus grozījumus LFF 2019.gada budžetā.

Kā nākamais tiek izskatīts jautājums Nr.2.
2.
Informācija par LFF budžeta izstrādes principiem un gaitu.

U. Mālmanis

U.Mālmanis – stādās priekšā klātesošajiem, prezentē LFF budžeta izstrādes principus un gaitu, tiek plānots uz šī
gada LFF valdes marta sēdi prezentēt ilgtermiņa LFF budžeta projektu.
Diskusijā iesaistās: Ž.Tikmers, E.Pukinsks, precizējot ar budžeta izstrādi saistīto metodoloģiju.

Lēmums pieņemt informāciju zināšanai.
Secīgi tiek izskatīts jautājums Nr.3.
3.
Par lēmumu izpildi MTC Staicele saistīto jautājumu ietvaros.

E.Pukinsks

E.Pukinsks – atkārtoti informē par MTC Staicele veiktā audita rezultātiem. LFF iepriekš valdē tika pieņemts
lēmums par MTC Staicele saistīto jautājumu risināšanu.
Informē klātesošos, ka Komercreģistrā ir iesniegts iesniegums par izmaiņu reģistrēšanu MTC Staicele valdē – par
valdes locekli ieceļot E.Pukinsku, kā arī par prokūrista M.Skujiņu. LFF ir vērsusies Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojā (KNAB) ar lūgumu izvērtēt saimnieciskos darījumus, vai to starpā nav veikti pārkāpumi.
V.Žuks – gribu iepazīties ar audita rezultātiem.
E.Pukinsks – LFF valdei 2018.gada decembra valdes sēdē tika prezentēti audita rezultāti un atskaites tika
iesniegtas valdes locekļiem kā sēdes darba materiāli.
Klātesošie V.Žuks, E.Pukinsks, Ž.Tikmers, K.Gorkšs, J.Mežeckis, A.Starkovs iesaistās diskusijā par to vai ir bijis
pietiekams pamatojums iesniegumam KNAB, vai šāda veida rīcība nav kaitējums LFF reputācijai.
K.Gorkšs - vēršanās pie atbilstošas kompetences organizācijas un mūsu izdarīto secinājumu nodošana tai
izvērtēšanai, ir saistīta ar to, ka šāda rakstura pārbaužu veikšana nav LFF kompetencē. LFF iestājas par
caurskatāmu pārvaldību, turklāt tas, ar ko bāzes vārds tiek saistīts – nesaprotami lēmumi, stratēģiskas
domāšanas trūkums, sazarotu interešu lobijs – vienlaicīgi ir arī tas, ko mēs Latvijas futbolā vairs nevēlamies
redzēt.
E.Pukinsks – Tiklīdz Komercreģistrā tiks reģistrētas izmaiņas, sāksim strādāt, lai izstrādātu plānu ilgtspējīgai MTC
Staicela bāzes darbībai.
Ierosinājums izskatīt MTC Staicele iesniegumu ar lūgumu pārskaitīt avansā EUR 35 000 finansējumu. Lūdzu valdi
diskutēt par šo jautājumu.
Ž.Tikmers – uz nākamo valdes sēdi ir jāsagatavo finanšu atskaites materiāli cik uz doto brīdi ir nepieciešams bāzes
uzturēšanai.
Ierosinājums:
bāzes darbības saimnieciskās darbības nodrošināšanai tiek pilnvarots Edgars Pukinsks un M.Skujiņš veikt
attiecīgos maksājumus no LFF budžeta.

Balsojums:
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Nolemts:
3.1. Pieņemt informāciju zināšanai un pilnvarot E.Pukinsku, M.Skujiņu nodrošināt MTC Staicele saimniecisko darbību,
veicot nepieciešamos maksājumus un nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgus grozījumus LFF 2019.gada budžetā.
Kā nākamais tiek izskatīts jautājums sadaļā dažādi.
3.1.
Informācija par biedru iesniegumu ārkārtas kongresa organizēšanai.

E.Pukinsks

K.Gorkšs – informē klātesošos, ka LFF saņemts biedru iesniegums par ārkārtas kongresa sasaukšanu, kura pamatā ir
rosināts no amata atsaukt LFF prezidentu, K.Gorkšu.
LFF ir gatava rīkot ārkārtas kongresu, ja tāda ir biedru griba un ir gatava runāt par paveikto, darāmo un ieplānoto
arī šādā formātā, ja tāda ir LFF biedru griba un ja tā ir pausta juridiski korektā veidā. Vēlos gan uzsvērt, ka šāda
prakse būs bīstams precedents. Ārkārtas kongresa rīkošana gan maksās naudu, kas papildus jāmeklē budžetā,
gan prasīs daudz enerģijas un lielā mērā liks daudziem ikdienas procesiem, kuriem jāveicina Latvijas futbola
izaugsme, stāvēt uz vietas. It īpaši jau situācijā, kurā pēc diviem mēnešiem ir gaidāms ikgadējais LFF kongress.
Gribētu uzklausīt valdes locekļu viedokli šajā jautājumā.
V.Žuks – pauž viedokli, ka šis ir bīstams precedents.
M.Verpakovskis – pats neesmu piedalījies RFS lēmuma pieņemšanā par šāda iesnieguma parakstīšanu, taču uzklausot
kolēģu argumentus, kā iemesls tika minēta nepanākta vienošanās par sadarbības līguma noslēgšanu ar LFV.
Ž.Tikmers – ja juridiski biedru iesniegums ir noformēts korekti, tad trīs nedēļu laikā kongress ir jāizsludina. Ar šādu
iesniegumu ir izteikta neuzticība arī ģenerālsekretāram, viceprezidentiem un valdei. Ir jāgatavo ārkārtas kongresa
materiāli, atskaites par LFF darbību.
A.Zakreševskis – atsaucoties uz LFF statūtiem kongress ir jāsasauc, taču iepazīstoties ar šo jautājumu LFF statūtos
esmu konstatējis nesakritības ar LFF Valdes darbības jautājumiem.
V.Direktorenko – ir nepieciešamas Statūtu izmaiņas, lai šādi iesniegumi netiktu iesniegti bez ierobežojumiem.
J.Mežeckis – šis ir ļoti negatīvs precedents. Ārkārtas kongress ir jārīko. Ir nepieciešamas statūtu izmaiņas, lai šādi
gadījumi neatkārtotos nepamatoti.
A.Isakovs – ir jānoskaidro vai iesniegums ir juridiski korekts, šāds gadījums šo pirmo reizi, ir nepieciešams Statūtu
izmaiņas, pēc esošajiem Statūtu noteikumiem šādus iesniegumus var iesniegt neierobežoti.
Ž.Tikmers, E.Pukinsks – šī ir Biedrību un nodibinājumu likumā noteikta kārtība.
A.Starkovs. – Piekrīt iepriekš teiktajam. Šis ir nebijis precedents.
Ž.Tikmers – neuzskatu, ka labākais risinājums vērtēt prezidenta atbilstību ieņemamajam amatam ir rīkot ārkārtas
kongresu, šādi jautājumi būtu jārisina kārtējā kongresā. Ieteikums veikt pārrunas ar biedriem, kas parakstījuši šo
iesniegumu par to parakstu atsaukšanu, un to motivācijas noskaidrošanu, jo minētie argumenti nav uzskatāmi par
pietiekamu pamatu ārkārtas kongresa rīkošanai, šādi jautājumi būtu jārisina kārtējā kongresā uzklausot atskaites par
paveikto darbu.

Ierosinājums:
Uzdot ģenerālsekretāram pārliecināties par iesnieguma atbilstību likumam un LFF Statūtiem, kā arī rīkoties atbilstoši
likumā noteiktajai kārtībai.
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Nolemts:
3.1.1. Tiek uzdots ģenerālsekretāram E.Pukinskim pārliecināties par iesnieguma atbilstību likumam un LFF Statūtiem,
kā arī rīkoties atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai.

Kā nākamais tiek izskatīts jautājums:
3.2.
Informācija par LFF reglamentu papildināšanu saskaņā ar Fiziskas
personas datu aizsardzības regulas noteikumiem, kā arī grozījumiem
2019.gada 2.līgas reglamentā.

E.Pukinsks

E.Pukinsks – iepazīstina klātesošos ar nepieciešamību un pamatojumu veikt šāda veida papildinājumus.
Ierosinājums:
Iekļaut grozījumus LFF reglamentos:
Balsojums:
Balsotājs
Kaspars Gorkšs
Māris Verpakovskis
Žoržs Tikmers
Vadims
Direktorenko
Arturs Zakreševskis

PAR

PRET

ATTU
RAS

Balsotājs

PAR

Vladimirs Žuks
Aleksandrs Isakovs

PRET

ATTU
RAS

BALSOJUMS
PAR

7

PRET

0

ATTU
RAS

0

Nolemts:
3.2.1. papildināt visus LFF sacensību reglamentus ar sekojošo punktu:
"Sacensību laikā var tikt veikta fotografēšana un/vai filmēšana. Uzņemtie materiāli var tikt
izmantoti publicitātes vajadzībām LFF mājaslapā vai tās partneru sociālajos tīklos. Katrs sacensību dalībnieks futbola klubs, piesakoties sacensībām, apliecina, ka saņēmis savu pieteikto spēlētāju/spēlētāju
vecāku piekrišanu personas datu apstrādei un ir tiesīgs datus nodot Latvijas Futbola Federācijai, pamatojoties uz
Fizisko personu datu apstrādes likumu."

3.2.2. Veikt grozījumus 2019.gada 2.līgas reglamenta p.2.1, 3.2.1 un 4.8, nosakot, ka 2.līgas galvenajam trenerim
ir jābūt C-LFF licencei (nevis UEFA-B).

Kā nākamais tiek izskatīts jautājums:
3.3.
Informācija par A līmeņa akadēmiju finansējumu saņemšanu.

E.Pukinsks

E.Pukinsks – informē par noslēgtā līguma ar FK Spartaks nosacījumiem un informē klātesošos par plānotajiem
maksājumiem, kas tuvākajā laikā tiks saņemti un līdz ar to pārskaitīti A līmeņa akadēmijām, saistībā ar FK Spartaks
sodas naudas pārdali par akadēmijas līmeņa kluba prasību neizpildi 2018. gadā. Informē, ka katrai no piecām A
līmeņa akadēmijām pašlaik ir izmaksāts finansējums EUR 10 000 apmērā, bet līdz šī gada 1. martam tiks noslēgta
vienošanās par atlikušā finansējuma izmaksas kārtību.
Diskusijā iesaistās: E.Pukinsks, M.Verpakovskis, J.Mežeckis, K.Gorkšs, Ž.Tikmers.
Ž.Tikmers - Ierosinājums par finansējuma pārdali un izmaksu kārtību lemt martā paredzētajā valdes sēdē kontekstā
ar budžeta pārskatu.
Nolemts pieņemt zināšanai.
Kā nākamais tiek izskatīts jautājums:
3.4. Informācija par trenera Jakub Dovalil piesaistīšanu LFF jauniešu izlasēm,
par trenera līguma nosacījumiem, kā arī treneru rotācijas principiem LFF.

E.Pukinsks

K.Gorkšs – informē klātesošos par čehu speciālista Jakuba Dovalila piesaistīšanu darbam ar Latvijas U-19 un U-18
vecuma jauniešu izlasēm, kā arī diskutē par nākotnes kārtību nacionālo un dažādu vecumu jauniešu izlašu
galveno treneru atlases kārtību.

Klātesošie: K.Gorkšs, J.Mežeckis, A.Starkovs, M.Verpakovskis iesaistās diskusijā par treneru izvēles kritērijiem un
izvēles kārtību, apstiprināšanas kārtību, kā arī līdzšinējo treneru izvēles praksi LFF.
M.Verpakovskis – ierosinu šo jautājumu izskatīt nākamajā valdes sēdē, kad piedalīsies LFF Futbola departamenta
vadītājs, kas sniegtu paplašinātu skaidrojumu.
Ierosinājums: jautājumu izskatīt atkārtoti nākamajā LFF valdes sēdē.
Balsojums:
Balsotājs
Kaspars Gorkšs
Māris Verpakovskis
Žoržs Tikmers
Vadims
Direktorenko
Arturs Zakreševskis

PAR

PRET

ATTU
RAS

Balsotājs

PAR

Vladimirs Žuks
Aleksandrs Isakovs

PRET

ATTU
RAS

BALSOJUMS
PAR

7

PRET

0

ATTU
RAS

0

Nolemts:
3.4.1. Uzdot LFF Futbola departamenta vadītājam D.Kazakevičam sagatavot un izstrādāt nacionālo izlašu treneru
nozīmēšanas sistēmu un apstiprināšanas kārtību ņemot vērā šajā valdes sēdē izteiktos ierosinājumus un valdes
locekļu diskusiju.

Kā nākamais tiek izskatīts jautājums:
3.5.
V.Žuka iesniegums par atbrīvošanu no LFF Tiesnešu komitejas
priekšsēdētāja vietnieka pienākumu pildīšanas.

V.Žuks - pateicas par līdzšinējo sadarbību pildot LFF Tiesnešu komitejas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus,
taču izsaka neapmierinātību par V.Černikova darba ētiku un nepiemēroto uzvedību.
J.Mežeckis – par šo darbinieku saņemam sūdzības no starptautiska līmeņa speciālistiem. Šāda situācija nav
pieļaujama, ka LFF darbinieku vidū ir personas ar šādu reputāciju.
E.Pukinsks – šis jautājums tiek risināts.
Nolemts: pieņemt zināšanai.
Ž.Tikmers – ierosinu uzdot LFF departamentu vadītājiem iesniegt atskaiti par 2018.gadā padarīto katram valdes
loceklim tā kompetences ietvaros.
3.6.

Nākamā valdes sēde.

E.Pukinsks

E.Pukinsks – ierosinājums noteikt nākamo valdes sēdi šī gada 28.februārī, gadījumā, ja tiek sasaukts ārkārtas
Kongress - šī gada 22.februārī.
Nolemts:
3.6.1.Nākamo valdes sēdi nozīmēt 2019. gada 28.februārī, gadījumā, ja tiek sasaukts ārkārtas Kongress - šī gada
22.februārī plkst. 10:00, Rīgā, Grostonas ielā 6B.

Valdes sēde slēgta plkst. 17:25

LFF Prezidents
LFF Ģenerālsekretārs

K.Gorkšs
E.Pukinsks

