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Latvijas Futbola federācijas (LFF) 
Valdes sēdes protokols Nr.9  

 
Rīgā, Grostonas ielā 6b,  
2019. gada 19.jūnijā, plkst. 12:00 
 
Piedalās: K.Gorkšs, S.Kovaļovs, J.Engelis, A.Kučinska, A.Gaidels, A.Isakovs, E.Brants, V.Direktorenko, G.Blumbergs, 
A.Zakreševskis, E.Pukinsks. 
Protokolē: A.Neilande 
Sēdi vada: K.Gorkšs 
 
K.Gorkšs – Kvorums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta plkst.12:00. 

 
Darba kārtība: 

1. Valdes locekļu uzrunas. K.Gorkšs 

2.  LFF komiteju priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku 
iecelšana. 

K.Gorkšs 

3.  LFF komiteju locekļu iecelšana vakantajos komiteju locekļu 
amatos. 

K.Gorkšs 

4. LFF valdes reglamenta apstiprināšana. K.Gorkšs 

5. Dažādi.  

5.1. Oficiālā LFF valdes locekļu fotosesija.  

5.2. Nākamās valdes sēdes norises datums, laiks un vieta. K.Gorkšs 
 
K.Gorkšs – atklāj LFF Valdes sēdi, sveicot un uzrunājot jaunievēlētos LFF valdes locekļus. 
Informē klātesošos, ka elektroniski pēc šīs dienas valdes sēdes nosūtīs detalizētu savu redzējumu attiecībā uz LFF 
valdes locekļu darbu. Vēlētos noteikt 100 dienu darba atskaites periodus, pēc kuriem LFF valdes locekļi prezentētu 
paveikto katrs savas kompetences ietvaros. 
 
Papildu lūdzu apstiprināt šīs dienas darba kārtības punktā Nr.5 “Dažādi” punktu 5.3. “Diskusija par LFF jaunās 
statūtu redakcijas izstrādes vadlīnijām, izstrādes procesa kārtību un termiņiem”. 
 
Klātesošie vienojas papildināt darba kārtību ar minēto punktu. 

 
Darba kārtības jautājums. 

1. Valdes locekļu uzrunas. K.Gorkšs 
 
S.Kovaļovs – sveic kolēģus, iepazīstina klātesošos ar savu līdzšinējo darba pieredzi. Kā būtiskus jautājumus, ko vēlas 
atrisināt savu amata pilnvaru laikā, min: 
1) LFF valdē panākt vienotas komandas nostāju; 
2) Atbildīgi un detalizēti strādāt pie 2020.gada LFF budžeta izstrādes. 
Pauž solījumu, ka LFF valdē strādās Latvijas futbola attīstības interesēs. 
 
J.Engelis – sveic kolēģus, īsi iepazīstina klātesošos ar līdzšinējo darba pieredzi. Kā būtisku jautājumu, kas jārisina LFF, 
uzskata pozitīva tēla veidošanu un Latvijas futbola tēla negatīvā vērtējuma novēršanu, kas kavē tā attīstību tostarp 
sponsoru piesaisti. 
 
A.Kučinska - sveic kolēģus, īsi iepazīstina klātesošos ar līdzšinējo darba pieredzi. Kā būtiskus savas kompetences 
ietvaros esošās nozares darba uzdevumus min: 
1) sieviešu futbola tēla attīstīšanu un uzlabošanu; 
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2) sponsoru piesaisti sieviešu futbolam. 
 
A.Gaidels - sveic kolēģus, īsi iepazīstina klātesošos ar līdzšinējo darba pieredzi. Min sava plānotā darba galvenos 
virzienus: 
1) U21 čempionāta izveide, jaunatnes akreditācijas nolikuma izstrāde, diskutējot par to attiecīgajā komitejā ar LFF 
Futbola departamenta vadītāju, jo 2020.gada 1.janvārī spēkā jāstājas jaunam nolikumam; 
2) izveidojot darba grupu, atkārtoti izvērtēt 1.līgas apvienotās A un B līgas sacensību sistēmu.  
3) kopīgi strādāt pie vienotas LFF valdes nostājas panākšanas. 
 
E.Brants - sveic kolēģus, īsi iepazīstina klātesošos ar līdzšinējo darba pieredzi. Savas kompetences ietvaros plāno 
strādāt, lai: 
1) paplašinātu Izglītības nozares, līdz ar to Izglītības nodaļas, funkcijas un darba uzdevumus; 
2) uzlabotu kopējo LFF tēlu. 
 
Lēmums: 
1.1.Pieņemt informāciju zināšanai. 
 

Darba kārtības jautājums. 

2.  LFF komiteju priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku 
iecelšana. 

K.Gorkšs 

 
Ierosinājums: 
2.1. Elites futbola attīstības komitejas priekšsēdētāja amatā iecelt Arturu Gaidelu un komitejas priekšsēdētāja 
vietnieka amatā iecelt Sergeju Kovaļovu. 
Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATT
URA

S 
Balsotājs PAR PRET 

ATT
URA

S 
BALSOJUMS 

K.Gorkšs ☒ ☐ ☐ A.Isakovs ☒ ☐ ☐ 
PAR 9 

A.Zakreševskis ☒ ☐ ☐ J.Engelis ☒ ☐ ☐ 

S.Kovaļovs ☐ ☐ ☒ A.Kučinska ☒ ☐ ☐ 
PRET 0 

G.Blumbergs ☒ ☐ ☐ E.Brants ☒ ☐ ☐ 

V.Direktorenko ☒ ☐ ☐ A.Gaidels ☒ ☐ ☐ ATT
URA
S 

1 

Lēmums:  
2.1. Vienbalsīgi nolemts Elites futbola attīstības komitejas priekšsēdētāja amatā iecelt Arturu Gaidelu un komitejas 
priekšsēdētāja vietnieka amatā iecelt Sergeju Kovaļovu. 
 
Ierosinājums: 
2.2. Klubu sacensību komitejas priekšsēdētāja vietnieka amatā iecelt Arturu Gaidelu. 
Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATT
URA

S 
Balsotājs PAR PRET 

ATT
URA

S 
BALSOJUMS 

K.Gorkšs ☒ ☐ ☐ A.Isakovs ☒ ☐ ☐ 
PAR 9 

A.Zakreševskis ☒ ☐ ☐ J.Engelis ☒ ☐ ☐ 

S.Kovaļovs ☒ ☐ ☐ A.Kučinska ☒ ☐ ☐ 
PRET 0 

G.Blumbergs ☒ ☐ ☐ E.Brants ☒ ☐ ☐ 
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V.Direktorenko ☒ ☐ ☐ A.Gaidels ☐ ☐ ☒ ATT
URA
S 

1 

Lēmums:  
2.2. Nolemts Klubu sacensību komitejas priekšsēdētāja vietnieka amatā iecelt Arturu Gaidelu. 
 
Ierosinājums: 
2.3. Jaunatnes futbola komitejas priekšsēdētāja vietnieka amatā iecelt Sergeju Kovaļovu. 
Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATT
URA

S 
Balsotājs PAR PRET 

ATT
URA

S 
BALSOJUMS 

K.Gorkšs ☒ ☐ ☐ A.Isakovs ☒ ☐ ☐ 
PAR 9 

A.Zakreševskis ☒ ☐ ☐ J.Engelis ☒ ☐ ☐ 

S.Kovaļovs ☐ ☐ ☒ A.Kučinska ☒ ☐ ☐ 
PRET 0 

G.Blumbergs ☒ ☐ ☐ E.Brants ☒ ☐ ☐ 

V.Direktorenko ☒ ☐ ☐ A.Gaidels ☒ ☐ ☐ ATT
URA
S 

1 

Lēmums:  
2.3. Nolemts Jaunatnes futbola komitejas priekšsēdētāja vietnieka amatā iecelt Sergeju Kovaļovu. 
 
Ierosinājums: 
2.4. Lēmuma pieņemšanai par Tiesnešu komitejas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu 
apstiprināšanu amatā, uzdot LFF ģenerālsekretāram nodrošināt juridiska atzinuma sagatavošanu, kas skaidrotu 
komiteju sastāva veidošanas principus saskaņā ar LFF statūtiem. 
Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATT
URA

S 
Balsotājs PAR PRET 

ATT
URA

S 
BALSOJUMS 

K.Gorkšs ☒ ☐ ☐ A.Isakovs ☒ ☐ ☐ 
PAR 10 

A.Zakreševskis ☒ ☐ ☐ J.Engelis ☒ ☐ ☐ 

S.Kovaļovs ☒ ☐ ☐ A.Kučinska ☒ ☐ ☐ 
PRET 0 

G.Blumbergs ☒ ☐ ☐ E.Brants ☒ ☐ ☐ 

V.Direktorenko ☒ ☐ ☐ A.Gaidels ☒ ☐ ☐ ATT
URA
S 

0 

Lēmums:  
2.4. Uzdot LFF ģenerālsekretāram nodrošināt juridiska atzinuma sagatavošanu, kas skaidrotu komiteju sastāva 
veidošanas principus saskaņā ar LFF statūtiem līdz nākamajai LFF valdes sēdei un sagatavoto atzinumu nosūtīt 
valdes locekļiem izskatīšanai 7 dienas pirms plānotās valdes sēdes. 
 
Klātesošie vienojas, ka papildus tiek uzdots LFF valdes loceklim V.Direktorenko sagatavot savu redzējumu Tiesnešu 
komitejas turpmākajam sastāvam un darbam. 
 
V.Direktorenko – lūdz LFF ģenerālsekretāram nodrošināt UEFA Tiesnešu konvencijas tulkojumu latviešu valodā. 
 
2.5. Futbola attīstības komitejas priekšsēdētāja amatā iecelt Egonu Brantu un komitejas priekšsēdētāja vietnieku 
amatos iecelt Anastasiju Kučinsku un Jāni Engeli. 
Balsojums: 
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Balsotājs PAR PRET 
ATT
URA

S 
Balsotājs PAR PRET 

ATT
URA

S 
BALSOJUMS 

K.Gorkšs ☒ ☐ ☐ A.Isakovs ☒ ☐ ☐ 
PAR 9 

A.Zakreševskis ☒ ☐ ☐ J.Engelis ☒ ☐ ☐ 

S.Kovaļovs ☒ ☐ ☐ A.Kučinska ☒ ☐ ☐ 
PRET 0 

G.Blumbergs ☒ ☐ ☐ E.Brants ☐ ☐ ☒ 

V.Direktorenko ☒ ☐ ☐ A.Gaidels ☒ ☐ ☐ ATT
URA
S 

1 

 
Lēmums:  
2.5. Nolemts Futbola attīstības komitejas priekšsēdētāja amatā iecelt Egonu Brantu un komitejas priekšsēdētāja 
vietnieku amatos iecelt Anastasiju Kučinsku un Jāni Engeli. 
 
Ierosinājums: 
2.6. Saskaņā ar LFF statūtu 36.panta 4.punktu Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētāja 
amatā iecelt LFF prezidentu Kasparu Gorkšu un priekšsēdētāja vietnieka amatu saglabāt vakantu. 
Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATT
URA

S 
Balsotājs PAR PRET 

ATT
URA

S 
BALSOJUMS 

K.Gorkšs ☒ ☐ ☐ A.Isakovs ☐ ☐ ☒ 
PAR 7 

A.Zakreševskis ☒ ☐ ☐ J.Engelis ☒ ☐ ☐ 

S.Kovaļovs ☒ ☐ ☐ A.Kučinska ☒ ☐ ☐ 
PRET 1 

G.Blumbergs ☒ ☐ ☐ E.Brants ☐ ☐ ☒ 

V.Direktorenko ☒ ☐ ☐ A.Gaidels ☐ ☒ ☐ ATT
URA
S 

2 

Lēmums:  
2.6. Saskaņā ar LFF statūtu 36.panta 4.punktu Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētāja 
amatā iecelt LFF prezidentu Kasparu Gorkšu un priekšsēdētāja vietnieka amatu saglabāt vakantu. 
 
Darba kārtības jautājums. 

3.  LFF komiteju locekļu iecelšana vakantajos komiteju locekļu 
amatos. 

K.Gorkšs 

 
Klātesošie iesaistās diskusijā par komiteju locekļu amata kandidātu izvērtēšanu. Klātesošie vienojas, ka jautājuma 
izskatīšana tiek atlikta uz nākamo LFF valdes sēdi, līdz tam uzdodot katram LFF komiteju priekšsēdētājam pārskatīt 
komiteju nolikumus, komiteju sastāvu un trīs nedēļu laikā pieņemt lēmumu par turpmāko komiteju sastāvu un 
nolikumu, ko virzīt apstiprināšanai nākamajā LFF valdē. Detalizētu informāciju par komiteju sastāvu un iespējamām 
komitejas nolikumu izmaiņām atsūtīt elektroniski LFF valdei vēlākais 7 dienas pirms plānotās valdes sēdes. 
 

Darba kārtības jautājums. 

4. LFF valdes reglamenta apstiprināšana. K.Gorkšs 
 
Klātesošie iesaistās diskusijā par LFF Valdes reglamentu. 
 
Ierosinājums. 
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4.1. Apstiprināt LFF Valdes reglamentu ar 2019.gada 19.jūniju ar valdes sēdē veiktajiem precizējumiem. 
Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATT
URA

S 
Balsotājs PAR PRET 

ATT
URA

S 
BALSOJUMS 

K.Gorkšs ☒ ☐ ☐ A.Isakovs ☒ ☐ ☐ 
PAR 10 

A.Zakreševskis ☒ ☐ ☐ J.Engelis ☒ ☐ ☐ 

S.Kovaļovs ☒ ☐ ☐ A.Kučinska ☒ ☐ ☐ 
PRET 0 

G.Blumbergs ☒ ☐ ☐ E.Brants ☒ ☐ ☐ 

V.Direktorenko ☒ ☐ ☐ A.Gaidels ☒ ☐ ☐ ATT
URA
S 

0 

Lēmums: 
4.1. Apstiprināt LFF Valdes reglamentu ar valdes sēdē veiktajām izmaiņām ar 2019. gada 19.jūniju. 
 
Kā nākamais tiek izskatīts Valdes darba kārtības sadaļa “Dažādi” pievienotais jautājums Nr.5.3. 

5.3. Diskusija par LFF jaunās statūtu redakcijas izstrādes vadlīnijām, 
izstrādes procesa kārtību un termiņiem. 

E.Pukinsks 

 
E.Pukinsks – iepazīstina klātesošos ar LFF jaunās statūtu redakcijas līdzšinējo izstrādes gaitu un procesu. Aicina 
klātesošos diskutēt par katra valdes locekļa redzējumu attiecībā uz LFF statūtu projektu. 
Klātesošie iesaistās diskusijā. 
Klātesošie vienojas diskutēt atkārtoti, lai LFF statūtu projektā precizētu lēmējvaras un izpildvaras funkcijas un 
nākamās LFF valdes darba kārtībā iekļaut punktu “Diskusija par LFF statūtu projekta izstrādes vadlīnijām, izstrādes 
procesa kārtību un termiņiem”. 
 
Ierosinājums: 
5.3.1. Apstiprināt LFF prezidentu Kasparu Gorkšu par LFF pārvaldes modeļa un statūtu revīzijas darba grupas 
vadītāju. Uzdot K.Gorkšam izveidot jaunu darba grupas sastāvu, izvirzot darba grupas kandidātus, un sagatavot 
rekomendācijas darba grupas turpmākās darbības vadlīnijām apstiprināšanai nākamajā LFF valdes sēdē.  
Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATT
URA

S 
Balsotājs PAR PRET 

ATT
URA

S 
BALSOJUMS 

K.Gorkšs ☒ ☐ ☐ A.Isakovs ☒ ☐ ☐ 
PAR 10 

A.Zakreševskis ☒ ☐ ☐ J.Engelis ☒ ☐ ☐ 

S.Kovaļovs ☒ ☐ ☐ A.Kučinska ☒ ☐ ☐ 
PRET 0 

G.Blumbergs ☒ ☐ ☐ E.Brants ☒ ☐ ☐ 

V.Direktorenko ☒ ☐ ☐ A.Gaidels ☒ ☐ ☐ ATT
URA
S 

0 

Lēmums: 
5.3.1. Apstiprināt LFF prezidentu Kasparu Gorkšu par LFF pārvaldes modeļa un statūtu revīzijas darba grupas 
vadītāju. Uzdot K.Gorkšam izveidot jaunu darba grupas sastāvu, izvirzot darba grupas kandidātus, un sagatavot 

rekomendācijas darba grupas turpmākās darbības vadlīnijām apstiprināšanai nākamajā LFF valdes sēdē. 
 

5.1. Oficiālā LFF valdes locekļu fotosesija.  
(…)  
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5.2. Nākamās valdes sēdes norises datums, laiks un vieta. K.Gorkšs 
 
Ierosinājums. 
5.2.1.Noteikt nākamās LFF Valdes sēdes Nr.10 datumu 2019.gada 24.jūlijā, plkst 12:00, Rīgā, Grostonas ielā 6B, 
ģenerālsekretāra kabinetā. 
 
Lēmums: 
5.2.1.Pieņemt informāciju zināšanai 
 
 
 
 
 
LFF Prezidents                                                                                                                                           K.Gorkšs 
 
 
LFF Ģenerālsekretārs  E.Pukinsks 


