
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019.gada 9.maija 
LFF VALDES SĒDES Protokols Nr.8 
  



Latvijas Futbola federācijas (LFF) 
Valdes sēdes protokols Nr.8  

Rīgā, Grostonas ielā 6b,  
2019. gada 9. maijā, plkst. 10:00 
 
Piedalās: K.Gorkšs, G.Blumbergs, J.Keišs, V.Žuks, A.Isakovs, A.Starkovs, A.Zakreševskis, V.Direktorenko, 
ģenerālsekretārs – E.Pukinsks. 
Protokolē: A.Neilande. 
Sēdi vada: K.Gorkšs.  
 
K.Gorkšs – Kvorums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta. 

 
Darba kārtība: 

1. LFF infrastruktūras atbalsta nolikuma apstiprināšana. K.Gorkšs 

2.  Jautājuma par LFF veikto finanšu ieguldījumu Daugavas stadiona 
infrastruktūras attīstībā un pielāgošanā izskatīšana. 

E.Pukinsks 

3. Ziņojums par zvērināta revidenta I.Latimiras auditorkompānijas SIA 
“Latimira un partneri” atzinumu par LFF 2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

E.Pukinsks 

4. Diskusija par sieviešu futbola attīstības stratēģiju. E.Pukinsks 

5. Dažādi.  

5.1. Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta. K.Gorkšs 

K.Gorkšs – informē klātesošos par saņemtajiem M.Verpakovska un Ž.Tikmera iesniegumiem par atkāpšanos no 
LFF viceprezidentu un valdes locekļu amatu pienākumu pildīšanas, kā arī informē, ka ir izbeidzies 2018.gada 
3.maija LFF valdes lēmumā Nr.1.4. (protokols Nr.6) noteiktais J. Mežecka valdes padomdevēja pilnvaru termiņš. 
Ņemot vērā minēto, šīs dienas valdes sēde noritēs jau mazākā valdes sastāvā. 
 
Darba kārtības jautājums. 

1. LFF infrastruktūras atbalsta nolikuma apstiprināšana. K.Gorkšs 

K.Gorkšs – kā pirmais šīs dienas darba kārtības jautājums tiek izskatīts Infrastruktūras atbalsta nolikuma projekts, 
kas vakar tika izskatīts Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejā, kurā tika veikti papildinājumu un 
precizējumi. Iepazīstināšanai ar veiktajām korekcijām dodu vārdu E.Pukinskam. 
 
E.Pukinsks – prezentē Infrastruktūras atbalsta nolikumu un tajā veiktos labojumus. 
 
Klātesošie iesaistās diskusijā par precizējumiem nolikuma projektā. 
 
Ierosinājums:  
Apstiprināt Infrastruktūras atbalsta nolikumu iekļaujot valdē veiktās korekcijas, korekciju pārbaudei apstiprināto 
nolikumu izsūtīt elektroniski līdz šī gada 24.maijam, papildus izstrādāt līguma projektu par atbalsta piešķiršanu 
infrastruktūras projektam līdz šī gada 1.jūnijam. 
Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

BALSOJUMS 

K.Gorkšs    G.Blumbergs    
PAR 7 

V.Žuks    A.Zakreševskis    

A.Isakovs    J.Keišs    
PRET 0 

V.Direktorenko        

        ATTU
RAS 

0 

 



Vienbalsīgi nolemts: 

1.1. Apstiprināt Infrastruktūras atbalsta nolikumu ar valdē veiktajām korekcijām. Apstiprināto Infrastruktūras 
atbalsta nolikumu veikto korekciju pārbaudei nosūtīt valdes locekļiem elektroniski līdz 2019. gada 24.maijam. 
1.2. Infrastruktūras atbalsta nolikuma pielikumā izstrādāt līguma projektu par atbalsta piešķiršanu futbola 
infrastruktūras projektam līdz 2019. gada 1.jūnijam. 
 
Kā nākamais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.2. 

2.  Jautājuma par LFF veikto finanšu ieguldījumu Daugavas stadiona 
infrastruktūras attīstībā un pielāgošanā izskatīšana. 

E.Pukinsks 

E.Pukinsks – informē klātesošos par aktuālo situāciju Daugavas stadiona infrastruktūras projekta realizācijā. Uz doto 
brīdi sākotnēji plānotās projekta izmaksas ir pieaugušas. Uz doto brīdi LFF ieguldījumus tiek plānots veikt jumta 
konstrukcijas izbūvei virs skatītāju tribīnēm un mediju zonas un laukuma seguma nomaiņai. Laukuma nomaiņai tiek 
plānots valsts līdzfinansējums, taču tas nav piešķirts pietiekamā apjomā, lai realizētu projektu. Šobrīd notiek pārrunas 
ar iesaistītajām pusēm par valsts finansējuma palielināšanu. Gadījumā ja netiek rasts risinājums valsts finansējuma 
piesaistīšanai pietiekamā apjomā, LFF nav ieinteresēta ieguldīt līdzekļus jumta virs tribīnēm izbūves projekta 
realizācijai, jo, lai laukums tiktu pielāgots UEFA starptautiskajām prasībām ir nepieciešams realizēt šos abus 
nosacījumus.  
Aktuāls jautājums ir  vienošanās ar Daugavas stadiona vadību par laukuma izmantošanas nomas maksas politikas 
noteikšanu Nacionālās izlases spēlēm. Uz doto brīdi laukuma nomas maksa ir palielināta vairākkārt. 
 
Klātesošie iesaistās diskusijā, par laukuma pielāgošanas projekta realizācijas valsts finansējuma piesaisti. Tiek 
diskutēts par nomas maksas apmēra noteikšanas pamatotību, ņemot vērā jau līdz šim veiktos LFF finanšu līdzekļu 
ieguldījums laukuma pielāgošanā. Tiek diskutēts par iespējamām Daugavas stadiona alternatīvām Nacionālās izlases 
spēļu aizvadīšanai. 
 
K.Gorkšs –  gadījumā, ja netiks realizēts laukuma seguma nomaiņas projekts piesaistot pietiekamu valsts finansējumu, 
LFF neplāno realizēt jumta konstrukcijas izbūves projektu, jo izpildot tikai vienu no divām UEFA prasībām, stadions 
netiks kvalificēts kā atbilstošs starptautisko spēļu norisei un UEFA starptautiskajām normām. Mums ir jānodrošina 
LFF interešu aizsardzība. 
 
Nolemts: 
Pieņemt informāciju zināšanai un turpināt LFF uzsāktās pārrunas ar projektā iesaistītajām pusēm. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.3 

3. Ziņojums par zvērināta revidenta I.Latimiras auditorkompānijas SIA 
“Latimira un partneri” atzinumu par LFF 2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

E.Pukinsks 

E.Pukinsks – ziņo klātesošajiem par revidenta ziņojuma sagatavošanas gaitu. Uz doto brīdi I.Latimirai ir iesniegta visi 
papildus prasītie LFF dokumenti, kas nepieciešami revidenta ziņojuma sagatavošanai. Uz doto brīdi notiek 
komunikācija un nepastāv šķēršļi atzinuma sniegšanai par LFF 2018.gada pārskatu. 
 
Nolemts: 
Pieņemt informāciju zināšanai. 
 
 
Darba kārtības jautājums Nr.4. 

4. Diskusija par sieviešu futbola attīstības stratēģiju. E.Pukinsks 

E.Pukinsks – Uz doto brīdi LFF sieviešu futbola attīstības stratēģija sadarbībā ar FIFA ir izstrādes procesā.  
 
K.Gorkšs – sieviešu futbola attīstība šobrīd ir prioritāte gan UEFA, gan FIFA. 
 
V.Žuks iesaistās diskusijā par nepieciešamību atbalstīt sieviešu futbolu līdzvērtīgi vīriešu futbolam. 
 



Klātesošie atbalsta sieviešu futbola attīstības nepieciešamību. 
Nolemts: 
Turpināt diskusiju par sieviešu futbola attīstības stratēģiju nākamajā valdes sēdē. Ciešā sadarbībā ar FIFA un UEFA 
turpināt darbu pie Latvijas sieviešu futbola stratēģijas. 
 
 

5. Dažādi.  

K.Gorkšs – pamatojoties uz V.Žuka lūgumu papildināt valdes sēdes darba kārtību sadaļā “Dažādi” ar jautājumu par 
infrastruktūras attīstību 2019.gadā, dod vārdu V.Žukam. 
 
V.Žuks – pirms uzsākt jautājumu sadaļas “Dažādi” izskatīšanu, iesniedz LFF prezidentam K.Gorkšam 2019.gada 9.maija 
iesniegumu par atkāpšanos no LFF valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas. 
 
Vispārīgi sniedz ieskatu par pēdējos gados paveikto futbola infrastruktūras attīstībā, pateicas par līdzšinējo sadarbību, 
novēl veiksmīgi turpināt darbu. 
 
Kā nākamais lūdz vārdu izteikties A.Starkovs – izsaka savu vērtējumu par LFF valdes darbu, par līdz šim nepieredzētiem 
notikumiem saistībā ar LFF ārkārtas kongresa ierosināšanu, pateicas par sadarbību un novēl veiksmīgi turpināt darbu. 
Iesniedz LFF prezidentam K.Gorkšam 2019.gada 9.maija iesniegumu par atkāpšanos no LFF valdes locekļa amata 
pienākumu pildīšanas. 
 
Nākamais valdi uzrunā J.Keišs. Iesniedz LFF prezidentam K.Gorkšam iesniegumu par atkāpšanos no LFF valdes locekļa 
amata pienākumu pildīšanas ar 2019.gada 10.maiju. Izsaka veiksmīgu novērtējumu savam darbam, novēl veiksmīgi 
turpināt darbu. 
 
Nākamais vēlmi teikt uzrunu izsaka A.Isakovs. Pauž savu viedokli, ka kongresā izteiktā biedru neuzticība LFF valdei 
uzskatāma, kā neuzticība kopīgi visiem – tas ir novērtējums valdes darbam, komiteju darbam un arī LFF darbinieku 
darbam. Aicinu no amata atkāpties visu LFF valdi 11 valdes locekļu sastāvā, kopīgi uzņemoties atbildību par šādi 
novērtētu Valdes darbu. Esot piecu valdes locekļu sastāvā valde uz doto brīdi nav lemttiesīga. 
 
E.Pukinsks – skaidro ka lēmums par valdes locekļu atkāpšanos no amata nav pieņemams kopīgi, jo valdes locekļi tika 
ievēlēti individuāli biedriem par tiem balsojot, līdz ar to arī atkāpšanās ir individuāli pieņemams lēmums. 
 
K.Gorkšs – savu personīgo nostāju jau esmu paudis ārkārtas valdes sēdē uzreiz pēc šī gada 26.aprīļa kārtējā Kongresa. 
Katra valdes locekļa lēmums par atkāpšanos no amata ir viņa individuāls lēmums. Ja kādam valdes loceklim ir vēlme 
atkāpties, tad viņš to ir tiesīgs darīt. 
Gadu esmu ievēlēts LFF prezidenta amatā, LFF biedri savu uzticību man kā LFF prezidentam ir izteikuši atkārtoti LFF 
ārkārtas Kongresā, to apliecinot ar pārliecinošu balsojumu, ir uzsākti daudzi projekti un pārmaiņu procesi, līdz ar to 
no savas puses esmu atbildīgs LFF biedru priekšā, lai realizētu uzsākto.  
 
G.Blumbergs – pamatojoties uz šodien radušos situāciju, kad LFF valde ir palikusi mazākumā, līdz ar to nav lemttiesīga, 
man ir nepieciešams laiks lai atbildīgi izvērtētu situāciju un pieņemtu lēmumu turpināt darbu LFF valdē vai atkāpties 
no amata. Savu lēmumu paziņošu nedēļas laikā. 
 
Lēmums: 
Saskaņā ar LFF statūtiem, šī gada 16.maijā organizēt speciālās komitejas sēdi, kurā lemt par LFF ārkārtas Kongresa 
sasaukšanu un valdes locekļu vēlēšanu organizēšanu. 
 
LFF Prezidents                                                                                                                                           K.Gorkšs 
 
 
LFF Ģenerālsekretārs  E.Pukinsks 


