2019.gada 16.aprīļa
LFF VALDES SĒDES Protokols Nr.6

Latvijas Futbola federācijas (LFF)
Valdes sēdes protokols Nr.6

Rīgā, Grostonas ielā 6b,
2019. gada 16. aprīlī, plkst. 10:00
Piedalās: K.Gorkšs, M.Verpakovskis, Ž.Tikmers, J.Keišs, V.Žuks, A.Isakovs, A.Zakreševskis, V.Direktorenko, J.Mežeckis,
ģenerālsekretārs – E.Pukinsks.
Uzaicinātās personas: D.Kazakevičs, LFF Futbola departamenta vadītājs; U.Mālmanis, Konsultans - finanšu eksperts.
Protokolē: A.Neilande.
Nav ieradies: G.Blumbergs
Sēdi vada: K.Gorkšs.
K.Gorkšs – Kvorums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta, nolemts strādāt līdz plkst.13:00.

Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
9.1.

LFF gada pārskata apstiprināšana.
Ziņojums par LFF finanšu nodaļas funkcionālā audita uzdevumu un darba
plānu.
Diskusija par LFF ilgtermiņa budžeta projektu.
Potenciālo revīzijas sabiedrību kandidātu izvērtēšana 2019.LFF gada
pārskata revīzijai.
Ziņojums par LFF MTC Staicele gada pārskatu.
Ziņojums par LFF 2018.gada 18.decembra valdes sēdes protokola Nr.16
lēmumu Nr.1.1. līdz 1.9. izpildi par MTC Staicele saistītajiem
jautājumiem, kā arī citu LFF MTC Staicele jautājumu virzību.
2019.gada LFF Statūtu projekta un biedru iesūtīto komentāru izskatīšana.
LFF Biedru saraksta revīzija un tās rezultātu apstiprināšana.
Dažādi.
Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta.

E.Pukinsks
E.Pukinsks

U.Mālmanis
K.Gorkšs
E.Pukinsks
E.Pukinsks

E.Pukinsks
E.Pukinsks
K.Gorkšs

K.Gorkšs – iepazīstina klātesošos ar valdes sēdes darba kārtību, dod vārdu E.Pukinskam.
Darba Kārtības jautājums Nr.1.
1.
LFF gada pārskata apstiprināšana.

E.Pukinsks

E.Pukinsks – iepazīstina valdi ar LFF sastādīto 2018.gada finanšu gada pārskatu, šī gada 20.marta zvērināta revidenta
starpziņojumu un šī gada 2.aprīļa revidenta atteikumu sniegt atzinumu par gada pārskatu kā pamatojumu norādot
LFF neiesniegtos dokumentus. Informē valdi, ka revidentam tika iesniegti visi tā pieprasītie dokumenti, tajā skaitā
sagatavots un LFF vadības parakstīts 2018.gada pārskats, nosūtot tos gan elektroniski, gan fiziski, kā arī LFF vadības
parakstīts vadības apliecinājums. Atteikumā norādītie iemesli ir nepatiesi.
No savas puses piedāvā 3 iespējamos situācijas risinājuma variantus, par ko arī aicina diskutēt:
1) Pieņemt esošo ziņojuma formu, informēt par to LFF biedrus;
2) Pielīgt citu zvērinātu revidentu, lai veiktu auditu par 2018.gada pārskatu;
3) Risināt dialogu par atzinuma sniegšanu ar zvērinātu revidentu I.Latimiru.
Sniegt skaidrojumu par revidentes atteikumu sniegt atzinumu uz valdes sēdi esmu aicinājis finanšu ekspertu
U.Mālmani.

U.Mālmanis – īsumā iepazīstina klātesošos ar savu darba pieredzi. Tehniski šāds atteikums sniegt atzinumu ir
uzskatāms par atzinuma formu, turklāt atteikumā nav norādīti iemesli, kuru starpā būtu ar gada pārskata sastādīšanu
vai grāmatvedības darbību saistīti jautājumi. LFF situācijā būtisks ir biedru uzticības LFF vadībai jautājums, saņemot
šādu atzinumu. Nesaskata riskus saistībās pret Valsts ieņēmumu dienestu vai Valsts pārvaldes organizācijām.
Diskusijā iesaistās: J.Keišs, E.Pukinsks, V.Žuks, Ž.Tikmers, U.Mālmanis,
Tiek vērtētas iespējas mainīt revidentu līdz LFF kārtējam Kongresam. Tiek apsvērts periods, par kuru būtu jāveic
atkārtots audits. Tiek skaidrots vai revidenta atteikumā sniegt atzinumu par gada pārskatu norādītie iemesli ir
pamatoti.
K.Gorkšs – juridiskā atteikuma sniegt atzinumu forma ir tikai viens aspekts. Uzskatu, ka LFF ir jādara viss, lai revidenta
atzinumu saņemtu. Mums ir jābūt pārliecībai par to, kā tiek veikta LFF grāmatvedība. Ir jāmeklē risinājumi kā šo
atzinumu saņemt. Rosinu uzdot LFF ģenerālsekretāram rast risinājumu līdz šī gada 26.aprīlim, LFF kārtējam
Kongresam. Atteikuma sniegt atzinumu par gada pārskatu kā atzinuma forma juridiski, iespējams, ir pieņemama, taču
LFF biedriem ir tiesības gūt pilnīgu priekštatu par LFF finanšu pārvaldības organizēšanas procesiem.
Diskusijā par LFF 2018.gada pārskatu, par tā apstiprināšanu LFF valdē iesaistās: E.Pukinsks, Ž.Tikmers.
Tiek nolemts LFF 2018.gada pārskatu virzīt apstiprināšanai LFF kārtējā Kongresā šī gada 26.aprīlī.
Ierosinājums:
1.1. Uzdot E.Pukinskam veikt pārrunas ar zvērinātu revidentu I.Latimiru par atzinuma saņemšanu, kā arī, lai
nodrošinātu LFF biedru tiesības gūt skaidru priekštatu par LFF grāmatvedības uzskaiti, atbilstoši statūtos
noteiktajai atbildībai, valde uzdod ģenerālsekretāram E.Pukinskam, saskaņā ar starptautiskiem grāmatvedības un
finanšu revīzijas standartiem, izvērtēt iespējamo rīcību klāstu un iegūt zvērināta revidenta ziņojumu par
2018.gada finanšu pārskatu, kas sniedz pilnu ieskatu par LFF grāmatvedības uzskaites atbilstību normatīvajiem
aktiem.
Balsojums:
Balsotājs
Kaspars Gorkšs
Māris Verpakovskis
Žoržs Tikmers
Vadims
Direktorenko
Arturs Zakreševskis
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Vienbalsīgi nolemts:
1.1. Uzdot E.Pukinskam nekavējoši veikt pārrunas ar zvērinātu revidentu I.Latimiru par atzinuma saņemšanu, kā arī,
lai šī gada 26.aprīļa LFF kārtējā Kongresā nodrošinātu LFF biedru tiesības gūt skaidru priekšstatu par biedrības
grāmatvedības uzskaiti, atbilstoši statūtos noteiktajai atbildībai valde uzdod E.Pukinskam, saskaņā ar
starptautiskajiem grāmatvedības un finanšu revīzijas standartiem, izvērtēt iespējamo rīcību klāstu un iegūt
zvērināta revidenta ziņojumu par LFF 2018.gada finanšu pārskatu, kas sniedz pilnu ieskatu par LFF grāmatvedības
uzskaites atbilstību normatīvajiem aktiem.

Darba kārtības jautājums Nr.2.
2.
Ziņojums par LFF finanšu nodaļas funkcionālā audita uzdevumu un darba
plānu.

E.Pukinsks

K.Gorkšs – atsaucoties uz 09.04.2019. valdes sēdē nolemto, kā nākamais tiek izskatīts jautājums par LFF finanšu
nodaļas darbības izvērtēšanu.
E.Pukinsks – informē, ka esam uzaicinājuši FIFA un UEFA finanšu ekspertus LFF finanšu vadības politikas un procesu
izvērtēšanai.
Informē, ka tiek risināts jautājums sadarbībā ar FIFA par iespēju šī gada 25.aprīlī ierasties FIFA finanšu ekspertam, lai
izvērtētu finanšu vadības jautājumu organizēšanas kārtību LFF, to atbilstību FIFA prasībām. Pēc šī gada LFF kārtējā
Kongresa tiek plānota UEFA eksperta vizīte Latvijā.
Ziņo, ka jautājums par LFF finanšu nodaļas darbības izvērtēšanu tiks vērtēts kontekstā ar jautājumu par revidenta
izvēli nākamajam finanšu periodam. Uz doto brīdi veicam potenciālo auditoru aptauju par piedāvājumiem sniegt
revidenta pakalpojumus 2019.gadam, kā arī papildus tam, izvērtēt LFF finanšu uzskaites nodrošināšanu par
iepriekšējo pārskata periodu 2018.gadu.
Esam uzsākuši grāmatvedības politikas izstrādi un tās restrukturizāciju.
Ž.Tikmers – norāda, ka esošais E.Pukinska ziņojums nesakrīt 09.04.2019. valdes sēdē uzdoto uzdevumu – izvērtēt
līdzšinējās LFF finanšu nodaļas darbinieču rīcību, veicot finanšu nodaļas funkcionālo auditu. Valde grib gūt skaidru
priekšstatu par finanšu nodaļas darbību tāpēc norāda uz iepriekš pieņemto lēmumu par uzdevumu un termiņu plānu,
kā arī atbildīgajām personām.
E.Pukinsks – uz doto brīdi iespējamos finanšu nodaļas darbinieču pārkāpumus izvērtē LFF darbinieki, tiek izvērtēti
maksājumus apliecinošie dokumenti, kā arī citu finanšu dokumentu atbilstība normatīviem. Šo jautājumu tiek plānots
ietvert pakalpojumu apjomā, par ko tiks slēgts pakalpojumu līgums ar nākamā finanšu perioda izvēlēto revidentu.
Diskusijā iesaistās: Ž.Tikmers, E.Pukinsks, V.Žuks, J.Mežeckis, D.Kazakevičs, J.Keišs.
Ierosinājums:
2.1. Ar ģenerālsekretāra rīkojumu izveidot dienesta izmeklēšanas komisiju, tās sastāvā iekļaujot finansistu un juristu.
2.2. Sagatavot atskaiti par dienesta izmeklēšanas rezultātā konstatēto iespējamo darbinieku atbildību par
pārkāpumiem līdz šī gada 17.maijam.
Balsojums:
Balsotājs
Kaspars Gorkšs
Māris Verpakovskis
Žoržs Tikmers
Vadims
Direktorenko
Arturs Zakreševskis
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Vienbalsīgi nolemts:
2.1. Ar ģenerālsekretāra rīkojumu izveidot dienesta izmeklēšanas komisiju, tās sastāvā iekļaujot finansistu un juristu,
rīkojumā nosakot komisijas darbības uzdevumus un to izpildes termiņus.
2.2. Sagatavot atskaiti par dienesta izmeklēšanas rezultātā konstatēto iespējamo darbinieku atbildību par
pārkāpumiem līdz šī gada 17.maijam.
Darba kārtības jautājums Nr.3.
3.
Diskusija par LFF ilgtermiņa budžeta projektu.

U.Mālmanis

U.Mālmanis – prezentē klātesošajiem LFF ilgtermiņa budžeta izstrādes vadlīnijas, norādot nepilnības līdz 2019.gadam
veiktajā LFF gada budžetu veidošanas politikā, kurā netika atspoguļota izmaksu uzskaite atbilstoši saņemtajam

mērķfinansējumam. Tiek prezentēti budžeta izstrādes principi – atklāts, caurspīdīgs, atbilstošs uzņemtajiem
pienākumiem un saistībām, nodrošinot sistēmisku uzskaiti tiks uzskaitīts precīzi kam līdzekļi tiek tērēti.
Ir jānodrošina atšifrējums, lai kontrolētu, kas tiek izpildīts no UEFA un FIFA mērķfinansējumiem. Līdz 2019.gada
budžeta izstrādes uzsākšanai nav uzskaites par to, kas ticis izpildīts, atbilstoši paredzētajam. Pamatam tiks ņemti vērā
vēsturiskie gada pārskati.
Diskusijā iesaistās: Ž.Tikmers, J.Mežeckis, E.Pukinsks, U.Mālmanis.
Ž.Tikmers – svarīgi paredzēt budžeta izstrādes plānu, lai atbildīgie valdes locekļi tiek iesaistīti izstrādes gaitā.
Ierosinājums:
3.1. Pieņemt informāciju zināšanai un izskatīt LFF valdē ilgtermiņa budžetu šī gada 23.aprīlī.
Lēmums:
3.1. Pieņemt informāciju zināšanai.
K.Gorkšs – izsludina 5 minūšu pārtraukumu.
Kā nākamais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.4.
4.
Potenciālo revīzijas sabiedrību kandidātu izvērtēšana 2019.LFF gada K.Gorkšs
pārskata revīzijai.
K.Gorkšs – informē klātesošos, ka saskaņā ar statūtiem LFF valdei jāvirza revidents apstiprināšanai LFF kārtējā
Kongresā.
Līdz šī gada 23.aprīlim ir jāpieņem lēmums par auditora izvēli virzīšanai apstiprināšanai LFF kārtējā kongresā.
E.Pukinsks – Iepazīstina klātesošos ar uzrunātajiem un jau izvērtētajiem iespējamajiem auditoriem un to izteiktajiem
piedāvājumiem. Iepazīstina klātesošos ar uzrunāto auditoru cenu piedāvājumiem.
Diskusijā iesaistās: K.Gorkšs, E.Pukinsks, Ž.Tikmers.
Tiek diskutēts par stabila un starptautiski atzīta auditora reputācijas nozīmīgumu esošajā situācijā, LFF saskaroties ar
sarežģījumiem saņemt zvērināta revidenta atzinumu par gada pārskatu. LFF pārvaldāmo finanšu līdzekļu apjoms ir
būtisks faktors respektējama auditora izvēlē.
Ierosinājums:
4.1. Pieņemt informāciju zināšanai un par zvērināta revidenta virzīšanu apstiprināšanai LFF kārtējā Kongresā lemt šī
gada 23.aprīļa valdes sēdē.
Lēmums:
4.1. Pieņemt informāciju zināšanai.
Darba kārtības jautājums Nr.5.
5.
Ziņojums par LFF MTC Staicele gada pārskatu.

E.Pukinsks

E.Pukinsks – informē klātesošos par LFF MTC Staicele gada pārskatu, par revidenta atzinumu un tajā norādītajiem
būtiskākajiem slēdzieniem. LFF MTC Staicele pārskatā atspoguļotie dati apliecina tās nerentabilitāti – tās zaudējumi
būtiski pārsniedz 50% no tās pamatkapitāla.
Diskusijā par LFF MTC Staicele uzņemtajām kredītsaistībām un LFF valdes atbildību līdzšinējo lēmumu pieņemšanā
par finansējuma piešķiršanu LFF MTC Staicele iesaistās: Ž.Tikmers, V.Žuks, Ž.Tikmers.

Ierosinājums:
5.1. Pieņemt informāciju zināšanai.
Lēmums:
5.1. Pieņemt informāciju zināšanai.

Darba kārtības jautājums Nr.6.
6.
Ziņojums par LFF 2018.gada 18.decembra valdes sēdes protokola Nr.16
lēmumu Nr.1.1. līdz 1.9. izpildi par MTC Staicele saistītajiem
jautājumiem, kā arī citu LFF MTC Staicele jautājumu virzību.

E.Pukinsks

E.Pukinsks – Ziņo par LFF 2018.gada 18.decembra valdes sēdes protokola Nr.16 lēmumu Nr.1.1. līdz 1.9. punktu
izpildi:
1.1. – izpildīts pieņemot lēmumu;
1.2. – LFF MTC Staicele prokūrists ir reģistrēts šī gada 14.februārī;
1.3.1. – Tikšanās tika organizēta un iepriekšējo LFF MTC Staicele valdes locekļu J.Bakmaņa un V.Žuka skaidrojums par
saistīto nodibinājumu dibināšanas mērķiem tika uzklausīts.
1.3.2. – 1.3.4. Par risinājumiem saistībā ar saistītajiem nodibinājumiem tiks lemts LFF MTC Staicele dalībnieku sapulcē
šī gada aprīļa beigās, kopīgi tiekoties ar Alojas novada domi.
1.3.5. – Ir noslēgta vienošanās par līguma izbeigšanu ar šī gada 1.jūniju.
1.3.6. – Precizējot informāciju konstatēts, ka skolas likvidēšana nav LFF MTC Staicele kompetencē;
1.3.7. – Uz LFF MTC Staicele vizītē tika aicināts UEFA eksperts, lai izvērtētu bāzes potenciālās darbības attīstības
iespējas, tuvākajā laikā tiks sniegts eksperta atzinums;
1.3.8. – 1.5. jautājumi tiks izskatīts LFF MTC Staicele dalībnieku sapulcē šī gada aprīļa beigās, kopīgi tiekoties ar Alojas
novada domi, ir mainīts valdes loceklis, kā arī tiek plānots lemt par padomes atjaunošanu;
1.6. – LFF bilances posteņi ir koriģēti, ieguldījumu vērtība ir pārvērtēta;
1.7. – 1.8. Notiek pastāvīga izmaksu kontrole un pamatotības izvērtēšana;
1.9. – valdei tiek sniegta informācija par LFF MTC Staicele saistītajiem jautājumiem.
E.Pukinsks – informē klātesošos, par pieaicinātā UEFA eksperta sacīto, ka, lai vērtētu bāzes biznesa potenciālu ir
nepieciešams izstrādāt biznesa plānu.
K.Gorkšs – informē, ka piedalījās vizītē un vēlas precizēt E.Pukinska ziņojumu, pēc bāzes apskatīšanas un iepazīšanās
ar tās darbības principiem UEFA eksperts sniegs atzinumu par bāzes vērtējumu. Taču vizītē paustais viedoklis norādīja
uz to, ka līdzšinējās investīcijas ir izmantotas neefektīvi, un bāzes vide nav piemērota profesionālajam sportam.
Diskusijā iesaistās: K.Gorkšs, E.Pukinsks, D.Kazakevičs, Ž.Tikmers.
Tiek diskutēts par nepieciešamību bāzi sakārtot un optimizēt, lai to izmantotu pēc iespējas efektīvāk, kā arī par
nepieciešamību bāzes attīstības un sakārtošanas jautājumu risināšanā piesaistīt Alojas novada domi.
Ierosinājums:
6.1. Pieņemt informāciju zināšanai.
Lēmums:
6.1. Pieņemt informāciju zināšanai.

Tiek nolemts kā nākamo izskatīt darba kārtības jautājumu Nr.8.
8.
LFF Biedru saraksta revīzija un tās rezultātu apstiprināšana.

E.Pukinsks

E.Pukinsks – saskaņā ar šī gada marta valdes sēdē lemto, esam aptaujājuši biedrus, kuru aktivitātes, saskaņā ar LFF
Statūtos noteikto, nav vērtējamas kā pietiekošas un atbilstošas LFF biedra statusam. Šiem biedriem tika nosūtīta
informācija par lēmumu tos virzīt izslēgšanai no LFF biedru saraksta šī gada LFF kārtējā Kongresā. Informē klātesošos
par biedriem, kuri uz šīm vēstulēm ir atbildējuši un snieguši informāciju par to aktivitāti un darbību.
Atbildes nav snieguši 3 no informētajiem klubiem, kā arī vēl 2 klubi paši ir iesnieguši iesniegumus par to izslēgšanu
no LFF biedru sarakta:
Optimists-R - atbilde nav saņemta
SK Progress - atbilde nav saņemta
A. Kulakova futbola akadēmijas centrs - atbilde nav saņemta
Futbola parks - iesniegums par izslēgšanu
9. Daugavpils BJSS - iesniegums par izslēgšanu
E.Pukinsks – minētos biedrus rosinu virzīt izslēgšanai LFF kārtējā Kongresā šī gada 26.aprīlī kopējā sarakstā.
līdz ar to minētos biedrus rosinu virzīt izslēgšanai LFF kārtējā Kongresā šī gada 26.aprīlī kopējā sarakstā.

Diskusijā iesaistās – V.Žuks, E.Pukinsks, J.Keišs, D.Kazakevičs, Ž.Tikmers.
Ierosinājums:
Virzīt Izslēgšanai vienotā sarakstā no LFF biedru saraksta 3 LFF statūtiem neatbilstošos biedrus, kā arī 2 biedrus, kas
paši iesnieguši pieteikumu par to izslēgšanu no LFF biedru saraksta.
Balsojums:
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Vienbalsīgi nolemts:
8.1.Pamatojoties uz LFF statūtiem, LFF ietvaros veikto biedru saraksta revīziju, kā arī apkopojot saņemto informāciju
no LFF biedriem, apstiprinām organizācijas, kuras vienotā sarakstā tiek virzītas uz izslēgšanu šī gada 26.aprīlī LFF
kārtējā Kongresā:
8.1.1. Optimists-R;
8.1.2. SK Progress;
8.1.3. A. Kulakova futbola akadēmijas centrs;
8.1.4. Futbola parks;
8.1.5. Daugavpils BJSS.
Kā nākamais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.7.
7.
2019.gada LFF Statūtu projekta un biedru iesūtīto komentāru izskatīšana.

E.Pukinsks

K.Gorkšs – ziņo, ka uz doto brīdi turpinām saņemt LFF biedru komentārus par LFF statūtu projektu, turpinām tos
apkopot un izskatīt, kā arī informē, ka šī gada 17., 18., un 24. aprīlī tiek plānotas reģionālās vizītes, lai tiktos ar
biedriem un prezentētu tiem jaunās statūtu redakcijas izmaiņas un atšķirības no uz doto brīdi spēkā esošās statūtu
redakcijas.
E.Pukinsks – ziņo par LFF biedru iesūtīto komentāru saturu un par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra korekcijām
Diskusija par LFF biedru iesūtītajiem komentāriem un priekšlikumiem.

Diskusijā iesaistās: E.Pukinsks, Ž.Tikmers, D.Kazakevičs, J.Mežeckis, M.Verpakovskis, V.Žuks, J.Keišs, A.Zakreševskis.
K.Gorkšs – rosina atkārtoti diskutēt par LFF statūtu projekta komentāriem šī gada 23.aprīlī, pamatojoties uz vēl
priekšā esošajām vizītēm reģionos.
Ierosinājums:
7.1. Pieņemt informāciju zināšanai.
Lēmums:
7.1. Pieņemt informāciju zināšanai.
Plkst. 12:51 – sēdi pamet A.Zakreševskis.
Tiek turpināta diskusija par LFF statūtu projekta komentāriem.
Plkst. 13:05 – sēdi pamet D.Kazakevičs.

9.

Dažādi.

K.Gorkšs – sadaļā dažādi informēju par nepatīkamu starpgadījumu - pirmās līgas komandas Tukums 2000/TSS
pieredzēto rasisma izpausmi pirmās līgas spēlē pret New Project. Šis pārkāpums tiks izskatīts LFF Disciplinārlietu
komitejā. Rasisms uz doto brīdi ir viena no lielākajām problēmām pasaulē ar ko cīnās FIFA un UEFA. Aicinu pret
šādiem pārkāpumiem vērsties ar vislielāko bardzību.
Ierosinājums:
9.Pieņemt zināšanai.
Lēmums:
9.Pieņemt zināšanai.

9.1.

Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta.

K.Gorkšs

Lēmums:
9.1.Nākamo LFF valdes sēdi tiek plānots organizēt 2019.gada 23.aprīlī Elektrum Olimpiskā centra 4. stāva zālē, Rīgā,
Grostonas ielā 6B, plkst. 10:00.

LFF Prezidents

K.Gorkšs

LFF Ģenerālsekretārs

E.Pukinsks

