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Latvijas Futbola federācijas (LFF) 

Ārkārtas kongresa protokols  

Nr. 2/2019 

 

Rīga, Jelgavas iela 3, LU Zinātņu māja (“Torņakalns”) 

2019. gada 10. jūnijā, plkst. 11:00 

 

Piedalās: LFF valde, valdes locekļu kandidāti, amatpersonas un darbinieki, LFF biedri, mediji, viesi. 

Ārkārtas kongresa video tiešraide tiek nodrošināta: www.sportacentrs.com un www.lff.lv.  

Protokolē: V. Sopirins. 

Sēdi vada: K. Gorkšs.  

 

 

KONGRESA ATKLĀŠANA 

LFF Ārkārtas Kongresu atklāj LFF prezidents Kaspars Gorkšs. 

K. Gorkšs: “Prieks visus klātesošos redzēt šeit, LFF Ārkārtas Kongresā. Prieks, ka esat mērojuši šo 

tālo ceļu. Pozitīvā lieta ir tā, ka tādējādi mēs varam biežāk tiksies. Šodienas Kongresa diena un laiks 

izvēlēts speciāli, lai pēc oficiālās daļas mēs visi varētu apvienot to ar Latvijas nacionālās futbola 

izlases spēles apmeklējumu. Šī diena ir atbildīga ne tikai Latvijas izlasei. Tā ir atbildīga visai futbola 

sabiedrībai. Šodienas darba kārtības galvenais jautājums ir valdes locekļu vēlēšanas. Man ir liels 

prieks, ka kandidātu ir daudz. Tas rosina domāt, ka ir daudz jaunu un entuziastisku cilvēku, kas ir 

gatavi iesaistīties Latvijas futbola procesos. Jūs, biedrus, aicināšu ar vislielāko atbildību pieiet 

vēlēšanu procesam. Jums ir iespēja noteikt, kāda būs šī komanda, kādi būs šie cilvēki, kas tālāk lems 

par svarīgiem procesiem Latvijas futbolā. Esiet atbildīgi! Šodien tiks lemts, kāds izskatīties mūsu 

futbols nākamos gadus!” 

K. Gorkšs savas uzrunas noslēgumā apsveic LFF ģenerālsekretāru Edgaru Pukinsku ar meitas 

piedzimšanu.  

K.Gorkšs dod vārdu E.Pukinskam ziņojuma sniegšanai par kongresa leģitimitāti. E. Pukinsks pateicas 

par sveicieniem, norāda, ka LFF ārkārtas Kongress ir trešais Kongress gada laikā, kas ir vienlaikus arī 

Eiropas rekords.  

E. Pukinska ziņojums: “Kongresu sasauca LFF 2019. gada 22. maijā, nosūtot LFF biedriem par to 

attiecīgu paziņojumu. LFF uz 2019. gada 10. jūniju reģistrēti 137 balsstiesīgi biedri. Šodien klātienē 

ieradušies 105 no 137 balsstiesīgajiem biedriem. Atbilstoši LFF Statūtu 22. pantam, LFF kongress ir 

lemttiesīgs (leģitīms), ja tajā piedalās vairāk nekā puse no balsstiesīgajiem biedriem. Attiecīgi uz šo 

brīdi lēmuma pieņemšanai nepieciešamas 53 balsis.” 

K.Gorkšs dod vārdu FIFA Eiropas attīstības programmu menedžerim Oliver Jung uzrunas sniegšanai. 

O. Jung uzruna: “Labrīt! Prieks un gods visus redzēt. Šogad esmu jau ceturto reizi Latvijā. Šodien 

būšu īss un konkrēts. Šodien Jums jāpieņem svarīgs lēmums – jāievēl jauni LFF Valdes locekļi, kas ar 

savu darbu turpinās Latvijas futbola attīstību. Nevaram visu laiku rīkot ārkārtas Kongresus. Šodien 

visiem jābūt kopā. Mēs no FIFA puses Jūs atbalstīsim. Mūsu visu kopīgais galvenais mērķis ir atbalstīt 

Latvijas futbolu. Šodien šeit ir daudz Valdes locekļu kandidātu, tostarp, īpaši patīkami redzēt starp 

viņiem arī sievietes. Sievietes un meitenes ir ļoti svarīgas mūsu dzīvē. Dzimumu vienlīdzība ir svarīga 

arī FIFA. Katram ir savs redzējums un virzība, uz kuru viņi vēlas iet... Neatkarīgi no dzimuma, 

http://www.sportacentrs.com/
http://www.lff.lv/
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galvenais, lai ievēlētā persona ir kompetenta savā jomā, pieredzējusi un motivēta palīdzēt Latvijas 

futbolam tā turpmākajā attīstībā. Novēlu veiksmīgu un produktīvu Kongresu! Paldies.” 

K.Gorkšs dod vārdu UEFA Nacionālo asociāciju attīstības daļas HatTrick Programmas menedžerim, 

Denisam Bastari uzrunas sniegšanai. 

D. Bastari uzruna: “Cien. klātesošie! Vispirms nodotu siltākos sveicienus no UEFA prezidenta 

Aleksandra Čeferina puses. Man ir prieks atgriezties Latvijā. Šodien paredzētas izmaiņas, jo tiks 

ievēlēti jauni LFF Valdes locekļi. UEFA seko līdzi situācijai Latvijas Futbola federācijā. Acīmredzami, 

mēs nejūtamies komfortabli pašreizējā situācijā. Ir pazaudēts daudz laika caur dažādiem ķīviņiem un 

raustīšanos turpu šurpu. Šis laiks varētu tikt virzīts futbola attīstībai. Ir saprotams, ka var būt dažādi 

viedokļi futbola ģimenes ietvaros, vienlaikus jāpatur prātā, ka tam visam jābūt par labu Latvijas 

futbolam. Pagājušajā Kongresā Jūs likāt manīt, ka neesat apmierināti ar iepriekšējo Valdes locekļu 

darbu, kā rezultātā viņi atkāpās. Šodien ir prieks redzēts kandidātu vidū arī trīs sievietes. Šodien ir 

lieliska iespēja izvēlēties profesionāļus. Neatkarīgi no tā, kurus cilvēkus Jūs izvēlēsities, cenšaties 

viņus atbalstīt un visādi palīdzēt viņiem izvirzīto uzdevumu sasniegšanā. Šis ir laiks, kad nepieciešams 

visiem vienoties, izveidot komandu un strādāt uz Jūsu pašu futbola attīstību. Dārgie draugi, mēs 

neesam šeit, lai kādu mācītu. Esam šeit, lai apliecinātu savu atbalstu un arī to, ka mūs uztrauc 

notiekošais, kā arī atbalstītu Jūs ceļā uz vienotību. Paldies vēlreiz par viesmīlību. Novēlu veiksmīgu 

Kongresu! Un novēlu sekmīgu spēli šovakar!”  

K.Gorkšs ierosina apstiprināt Kārli Boitmani, Kristeru Putniņu un Aleksandru Anufrijevu par 

balsu skaitītājiem, Juri Ludriķi un Emīlu Latkovski par balsu skaitīšanas procesa uzraugiem no 

biedru vidus, Kasparu Sakniņu par protokola pārbaudītāju un apstiprinātāju, kā arī Viktoru Sopirinu 

par kongresa protokolētāju. 

Jautā vai biedriem nav iebildumu. Ja iebildumu nav, notiek balsojums.  

 

BALSOJUMA REZULTĀTI:  

 

PAR – 104  PRET – 1  ATTURAS – 0 

 

Nolemts: 

- apstiprināt Kārli Boitmani, Kristeru Putniņu un Aleksandru Anufrijevu par balsu skaitītājiem; 

- apstiprināt Juri Ludriķi un Emīlu Latkovski par balsu skaitīšanas procesa uzraugiem no biedru 

vidus; 

- apstiprināt Kasparu Sakniņu par protokola pārbaudītāju un apstiprinātāju; 

- apstiprināt Viktoru Sopirinu par kongresa protokolētāju. 

 

K.Gorkšs dod vārdu E.Pukinskam iepazīstināšanai ar darba kārtību un balsojuma organizēšanai. 

 

E. Pukinsks ierosina apstiprināt sekojošu, iepriekš biedriem izsūtītu, Kongresa darba kārtību: 

1. Kongresa atklāšana; 

2. Oficiālās uzrunas; 

3. Balsu skaitītāju iecelšana; 

4. Darba kārtības apstiprināšana; 

5. Kongresa reglamenta apstiprināšana; 
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6. Biedru iecelšana protokola pārbaudei un apstiprināšanai; 

7. Biedru debates; 

8. Vēlēšanas; 

9. Kongresa slēgšana 

 

Līdz ar darba kārtību tiek rosināts apstiprināt sekojošu Kongresa reglamentu: 

• Debates – 2 minūtes uzrunai. Noteikt, ka vienas organizācijas pārstāvis debatēm var 

pieteikties vienu reizi. Uzrunai jābūt saistītai ar kandidātu iesniegtajām programmām vai 

valdes kompetencēm un atbildības jomu. Kopējais visu debašu laiks – 1 stunda. 

• Valdes amata locekļu kandidātu uzruna – līdz 3 minūtēm. Atbildes un jautājumi – līdz 

20 minūtēm uz katru segmentu (neatkarīgi no kandidātu skaita). 

 

[Gadījumā, ja kongresā nav visu balsstiesīgo biedru, bet tiek pieprasītas izmaiņas darba kārtībā, 

tās noraidāmas pamatojoties uz Statūtu 27. panta 6. punktu: Ārkārtas Kongresa darba kārtību Kongresa 

laikā grozīt nedrīkst, izņemot gadījumus, ja visi biedri ir klāt un tam piekrīt.] 

 

[Gadījumā, ja kongress ir pārstāvēts ar visiem balsstiesīgajiem biedriem un tiek pieprasītas 

izmaiņas darba kārtībā, tad tas apstiprināms ar ¾ balsojumu. Statūtu 26. panta 3. punkts: Kārtējā 

Kongresa darba kārtību var grozīt Kongresa laikā, ja par to nobalso trīs ceturtdaļas no klātesošajiem 

biedriem, kuri par šādu jautājumu ir tiesīgi balsot, ciktāl tas nav pretrunā ar likumu.] 

 

[E.Pukinsks informē, ka kongresa gaitas laikā biedriem ir iespēja savlaicīgi pieteikties debatēm, 

aizpildot izdales materiālos pieejamo pieteikuma veidlapu un norādot vārdu, uzvārdu, pārstāvēto 

organizāciju un uzstāšanās tēmu.] 

 

E. Pukinsks informē, ka uz sešām vakantajām Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes locekļu vietām 

saņemts 21 pieteikums, bet no tiem viens atsijāts, jo pretendents neatbilda kritērijiem. Tādējādi LFF 

ārkārtas kongresā 10. jūnijā valdes locekļu vēlēšanās piedalīsies 20 kandidāti. 
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E. Pukinsks vienlaikus informē, ka ir radusies ārkārtas situācija, proti, kandidāts Jānis Apse 9. jūnijā 

atcelto avio lidojumu dēļ fiziski netika uz šo Ārkārtas Kongresu. Neatkarīgi no šīs situācijas, biedriem 

būs sniegta iespēja paust savu viedokli par šo kandidātu, balsojot.  

 

Pirms balsojuma par LFF Valdes locekļu kandidātu  

 

Aleksandrs Jabukovskis (LDZ Cargo) izsaka piedāvājumu paplašināt Kongresa darba kārtību ar aktīvo 

valdes locekļu atstādīšanu no amata. Edgars Pukinsks izskaidro biedriem, kāpēc šāds ierosinājums 

nevar tikt pieņemts no juridiskās puses, kā arī informē par scenārijiem, kā juridiski leģitīmi biedri var 

likuma kārtībā izteikt neuzticību konkrētiem Valdes locekļiem.  

 

E. Pukinsks informē, ka LFF Valdes loceklis Vadims Direktorenko arī šajā LFF Arkārtas Kongresā 

nepiedalās personīgu iemeslu (starptautisko pienākumu) dēļ.  

 

E. Pukinsks ierosina biedrus balsot par iepriekš izsūtīto Kongresa darba kārtību, Kongresa reglamentu 

un Valdes locekļu amata kandidātu sarakstu.  
 

BALSOJUMA REZULTĀTI:  

 

PAR – 105  PRET – 0  ATTURAS – 0 

 

Nolemts: 

- apstiprināt LFF Ārkārtas Kongresa darba kārtību; 

- apstiprināt LFF Ārkārtas Kongresa reglamentu; 

- Valdes locekļu amata kandidātu sarakstu. 

 

 

DEBATES. 

K.Gorkšs dod vārdu E.Pukinskam debašu organizēšanai. Pirms kongresa debašu atklāšanas E.Pukinsks 

atgādina iepriekš apstiprināto kongresa reglamentu. [Debates – 2 minūtes uzrunai. Noteikt, ka vienas 

organizācijas pārstāvis debatēm var pieteikties vienu reizi. Uzrunai jābūt saistītai ar kandidātu iesniegtajām 

programmām vai valdes kompetencēm un atbildības jomu. Kopējais visu debašu laiks – 1 stunda.] 

Biedri tiek aicināti turpināt pieteikties debatēm. E.Pukinsks atklāj LFF Kongresa debates.  

Debatēm pieteicās tikai viens pārstāvis. 

 

- Vladimirs Šteinbergs (Daugavpils BJSS), galvenie citāti:  

 

“Vēlos paskaidrot, kāpēc neesmu Valdes locekļu kandidātu saraktā. Neesmu guvis pārliecību, ka pēc šīm 

vēlēšanām darbs LFF varētu uzlaboties, attiecīgi esmu nolēmis nekandidēt vēlēšanām. Tomēr pārmaiņas ir 

nepieciešamas. Esmu gatavs labprāt palīdzēt ar savu padomu un idejām, piemēram, futbola akadēmiju darbības 

sistēmā, kuru, manuprāt, šobrīd pienācis laiks mainīt. Uzskatu, ka ļoti jāpiestrādā pie LFF Izglītības sadarbības 

ar Latvijas Republikas Izglītības ministriju, jo šobrīd vēl ir četras dienas, laiko nāktu ar priekšlikumiem ko 

mainīt... Aicinu pievērst lielāku uzmanību futbola reģionu attīstībai, kas šodien nepelnīti tiek aizmirsti.” 

 

Vairāk pieteikumi debatēm nav saņemti.  
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E.Pukinsks informē, ka debates tiek slēgtas.  

 

 

VALDES LOCEKĻU BALSOJUMA PROCEDŪRA. 
 

E.Pukinsks informē par LFF valdes locekļu vēlēšanu procesa organizēšanu, tostarp, izklāsta balsošanas 

procedūru.  

 

 

Pēc tam E.Pukinsks atgādina kongresa reglamentu [Valdes amata locekļu kandidātu uzruna – līdz 3 

minūtēm. Atbildes un jautājumi – līdz 20 minūtēm uz katru segmentu (neatkarīgi no kandidātu skaita)]. 

Secīgi tiek dots vārds kandidātiem, kuri alfabēta secībā katrs no tribīnes iepazīstina ar sevi.  

Pēc katra segmenta kandidātu uzrunas Biedriem tiek dota iespēja uzdot jautājumus. 

 

• ELITES FUTBOLA ATTĪSTĪBA  
 

Arturs Gaidels iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā (prezentācija redzama zemāk). 



Ārkārtas kongresa protokols Nr. 2/2019 

7 
 

 

 

Raivis Hščanovičs iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā.  

Rinalds Zeps iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā (prezentācija redzama zemāk). 

 

 

Biedri uzdod kandidātiem sev interesējušos jautājumus.  

 

• INFRASTRUKTŪRAS UN REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBA 

 

Andis Kronis iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā (prezentācija redzama zemāk). 
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Maksims Krivuņecs iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā (prezentācija redzama zemāk). 

 

 

Māris Peilāns iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā (prezentācija redzama zemāk). 
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Zane Grundiņa-Arāja iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un 

plāniem, nonākot Valdes locekļa amatā (prezentācija redzama zemāk). 

 

 

 

Biedri uzdod kandidātiem sev interesējušos jautājumus.  

 

• IZGLĪTĪBAS SEGMENTA ATTĪSTĪBA 
 

Diāna Zaļupe iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā (prezentācija redzama zemāk). 
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Egons Brants iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā (prezentācija redzama zemāk). 

 

 

Nauris Mackevičs iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā (prezentācija redzama zemāk). 
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Biedri uzdod kandidātiem sev interesējušos jautājumus.  

 

• SIEVIEŠU FUTBOLA ATTĪSTĪBA 

 

Anastasija Kučinska iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā (prezentācija redzama zemāk). 

 

 

Jānis Apse fiziski Kongresa brīdī neatrodas zālē, taču iesniedzis mērķus un plānus, nonākot Valdes locekļa 

amatā (prezentācija redzama zemāk). 
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Krišjānis Kļaviņš iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā.  

 

Biedri uzdod kandidātiem sev interesējušos jautājumus.  

 

• TAUTAS FUTBOLA ATTĪSTĪBA 

 

Antons Semeņaks iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā (prezentācija redzama zemāk). 

 

 

Jānis Engelis iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā (prezentācija redzama zemāk). 
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Pāvels Gognidze iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā (prezentācija redzama zemāk). 

 

 

Vladimirs Asrijancs iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā (prezentācija redzama zemāk). 
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Mārtiņš Auziņš iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā (prezentācija redzama zemāk). 

 

 

Biedri uzdod kandidātiem sev interesējušos jautājumus.  

 

 

• TRENERU ATTĪSTĪBA 

 

Sergejs Kovaļovs iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā (prezentācija redzama zemāk). 
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Egils Trušēlis iepazīstina klātesošos biedrus ar savu profesionālo biogrāfiju, kā arī mērķiem un plāniem, 

nonākot Valdes locekļa amatā (prezentācija redzama zemāk). 

 

 
 

 

Biedri uzdod kandidātiem sev interesējušos jautājumus.  

 

Kaspars Gorkšs plkst. 14:45 izsludina 30 minūšu pusdienu pārtraukumu.  

Biedri dodas pakaļ balsojuma lapām, kā arī vēlreiz piereģistrē savu klātbūtni Kongresā.  

 

Kongress tiek atsākts plkst. 15:14.  
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VALDES LOCEKĻU VĒLĒŠANAS 

 

Edgars Pukinsks skaidro vēlēšanu sistēmu. E. Pukinsks informē, ka uz vēlēšanu sākuma brīdi Kongresā 

atrodas 109 balstiesīgie biedri, attiecīgi lēmuma pieņemšanai nepieciešamas 55 balsis.  

Uz vēlēšanu rezultātu skaitīšanas brīdi urnā atrodas 108 balsojuma biļeteni. 

Notiek balsojums.  

 

BALSOJUMA REZULTĀTI 1. KĀRTĀ 

 

Valdes locekļa amata 

kandidāti 

Darbības 

virziens 

PAR PRET ATTURAS Nederīga 

Arturs Gaidels  
Elites futbola 

attīstība 

68  

3 1 Raivis Hščanovičs 27  

Rinalds Zeps 9  

Andis Kronis 
Infrastruktūras 

un reģionālā 

attīstība 

2  

1 2 
Maksims Krivuņecs  47  

Māris Peilāns  36  

Zane Grundiņa-Arāja 20  

Diāna Zaļupe  Izglītības 

segmenta 

attīstība 

24  

3 2 Egons Brants 47  

Nauris Mackevičs 32  

Anastasija Kučinska 
Sieviešu futbola 

attīstība 

44  

3 - Jānis Apse 34  

Krišjānis Kļaviņš 27  

Antons Semeņaks  

Tautas futbola 

attīstība 

20  

3 - 

Jānis Engelis 56  

Mārtiņš Auziņš 6  

Pāvels Gognidze 21  

Vladimirs Asrijancs 2  

Egils Trušēlis  
Treneru attīstība 

47  
4 - 

Sergejs Kovaļovs 57  

 

 

Par Latvijas Futbola federācijas (LFF) Valdes locekļiem ievēlēti: 

• Arturs Gaidels (Elites futbola attīstība) 

• Jānis Engelis (Tautas futbola attīstība) 

• Sergejs Kovaļovs (Treneru attīstība) 

 

Tiek sveikti jaunievēlētie valdes locekļi.  

 

Notiek balsojums.  
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BALSOJUMA REZULTĀTI 2. KĀRTĀ 

 

Valdes locekļa amata 

kandidāti 

Darbības 

virziens 

PAR PRET ATTURAS Nederīga 

Andis Kronis 
Infrastruktūras 

un reģionālā 

attīstība 

0  

4 1 
Maksims Krivuņecs  49  

Māris Peilāns  36  

Zane Grundiņa-Arāja 18  

Diāna Zaļupe  Izglītības 

segmenta 

attīstība 

23  

3 2 Egons Brants 48  

Nauris Mackevičs 32  

Anastasija Kučinska 
Sieviešu futbola 

attīstība 

52  

3 - Jānis Apse 33  

Krišjānis Kļaviņš 20  

 

Šajā balsošanas kārtā LFF Valdes locekļi netika ievēlēti, taču no turpmākās cīņas izstājās Andis 

Kronis, Diāna Zaļupe un Krišjānis Kļaviņš.  

 

Pēc pārskaitīšanas Kongresa zālē pašlaik atrodas 107 biedri, attiecīgi lēmuma pieņemšanai 

nepieciešama 54 balsis. 

 

Notiek balsojums.  

 

BALSOJUMA REZULTĀTI 3. KĀRTĀ 

 

Valdes locekļa amata 

kandidāti 
Darbības virziens 

PAR PRET ATTURAS Nederīga 

Maksims Krivuņecs  
Infrastruktūras un 

reģionālā attīstība 

50  

1 1 Māris Peilāns  38  

Zane Grundiņa-Arāja 17  

Egons Brants Izglītības segmenta 

attīstība 

64  
2 3 

Nauris Mackevičs 38  

Anastasija Kučinska Sieviešu futbola 

attīstība 

60  
3 - 

Jānis Apse 44  

 

Šajā balsošanas kārtā no turpmākās cīņas par LFF Valdes locekļa amatu izstājās Zane Grundiņa-

Arāja.  

 

Par Latvijas Futbola federācijas (LFF) Valdes locekļiem ievēlēti: 

• Egons Brants (Izglītības segmenta attīstība) 

• Anastasija Kučinska (Sieviešu futbola attīstība) – pirmā sieviete LFF Valdes locekle! 

 

Tiek sveikti jaunievēlētie valdes locekļi.  
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BALSOJUMA REZULTĀTI 4. KĀRTĀ 

 

Valdes locekļa amata 

kandidāti 
Darbības virziens 

PAR PRET ATTURAS Nederīga 

Maksims Krivuņecs  Infrastruktūras un 

reģionālā attīstība 

51  
2 1 

Māris Peilāns  50  

 

Šajā kārtā neviens no kandidātiem netika ievēlēts, jo nebija sasniedzis nepieciešamo balsu skaitu, 

attiecīgi  seko vēl viena balsojuma kārta.  

 

Pēc pārskaitīšanas Kongresa zālē pašlaik atrodas 101 biedri, attiecīgi lēmuma pieņemšanai 

nepieciešama 51 balss. 

 

Notiek balsojums.  

 

BALSOJUMA REZULTĀTI 5. KĀRTĀ 

 

Valdes locekļa amata 

kandidāti 
Darbības virziens 

PAR PRET ATTURAS Nederīga 

Maksims Krivuņecs  Infrastruktūras un 

reģionālā attīstība 

48  
2 1 

Māris Peilāns  50  

 

Arī šajā kārtā neviens no kandidātiem netika ievēlēts, jo nebija sasniedzis nepieciešamo balsu skaitu.  

 

E. Pukinsks paziņo, ka sekos vēl viena balsojuma kārta, kuru klātesošie LFF biedri (balsojumā ar 100 

balsīm “PAR”) nosaka kā noslēdzošo.  

 

Pēc pārskaitīšanas Kongresa zālē pašlaik atrodas 96 biedri, attiecīgi lēmuma pieņemšanai 

nepieciešamas 49 balsis.  

 

Notiek balsojums.  

 

BALSOJUMA REZULTĀTI 6. KĀRTĀ 

 

Valdes locekļa amata 

kandidāti 
Darbības virziens 

PAR PRET ATTURAS Nederīga 

Maksims Krivuņecs  Infrastruktūras un 

reģionālā attīstība 

45  
2 1 

Māris Peilāns  48  

 

Attiecīgi LFF Valdē netiek ievēlēts nedz Maksims Krivuņecs, nedz Māris Peilāns. E. Pukinsks 

informē, ka LFF Valde līdz nākamajam Kongresam darbosies bez viena valdes locekļa.  
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VALDES VICEPREZIDENTU VĒLĒŠANAS 

 

Notiek balsojums par Kaspara Gorkša izvirzīto LFF pirmā viceprezidenta amata kandidātu Artūru 

Zakreševski. 

 

BALSOJUMA REZULTĀTI:  

 

PAR – 61  PRET – 0  ATTURAS – 18 

 

Nolemts: 

Apstiprināt Artūru Zakreševski LFF valdes pirmā viceprezidenta amatā.  

 

Notiek balsojums par Kaspara Gorkša izvirzīto LFF otrā viceprezidenta amata Sergeju Kovaļovu. 

 

BALSOJUMA REZULTĀTI:  

 

PAR – 72  PRET – 0  ATTURAS – 10 

 

Nolemts: 

Apstiprināt Sergeju Kovaļovu LFF valdes otrā viceprezidenta amatā.  

 

K. Gorkšs sveic jaunievēlētos LFF valdes locekļus un viceprezidentus, kā arī informē īsumā par 

formalitātēm.  

K.Gorkšs informē Kongresu par nākamā ārkārtas Kongresa norises datumu, ko paredzēts sasaukt 2019. 

gada septembrī, norises diena vēl tiks precizēta. 

K.Gorkšs pateicas klātesošajiem par dalību Kongresā, noslēdz Kongresu un aicina klātesošos uz Eiropas 

čempionāta kvalifikācijas spēli starp Latviju un Izraēlu.  

LFF Valde jaunievēlētajā sastāvā sapulcējas uz kopīgu fotogrāfiju.  

Kongress tiek slēgts plkst. 18:40. 

 

Kongresa pilnais video ieraksts pieejams:  

http://sportacentrs.com/sportacentrs_tv/pilna_spele/11062019-lff_arkartas_kongress_valdes_loceklu_vele 

 

 

 

 

 

Ārkārtas kongresa vadītājs  K. Gorkšs 

 

Protokola pārbaudītājs  K. Sakniņš 

 

Protokolētājs  V. Sopirins 

 

http://sportacentrs.com/sportacentrs_tv/pilna_spele/11062019-lff_arkartas_kongress_valdes_loceklu_vele

