2019.gada 24.jūlija
LFF VALDES SĒDES Protokols Nr.11

Latvijas Futbola federācijas (LFF)
Valdes sēdes protokols Nr.11
Rīgā, Grostonas ielā 6b,
2019. gada 24.jūlijā, plkst. 12:00
Piedalās: K.Gorkšs, A.Zakreševskis, S.Kovaļovs, G.Blumbers, A.Isakovs, E.Brants, A.Kučinska, A.Gaidels, J.Engelis.
Uzaicinātās personas: M.Gruškevics, LFF Administratīvā departamenta speciālists, M.Skujiņš, LFF finanšu konsultants,
J.Čaplinskis, SIA “LFF MTC “”Staicele”” valdes loceklis.
Nav ieradies: V.Direktorenko
Protokolē: A.Neilande
Sēdi vada: K.Gorkšs
K.Gorkšs – Kvorums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta.

Darba kārtība:
1.
Ziņojums par LFF finanšu pārvaldes procesu un sistēmu.
2.
LFF 2019.gada precizētā budžeta prezentācija.
3.
SIA LFF MTC Staicele valdes locekļa ziņojums par uzņēmuma
attīstības plāniem.
4.
Prezidenta ziņojums par jaunā ģenerālsekretāra amata kandidātu
atlases procesu.
5.
Administrācijas departamenta vadītāja ziņojums.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

M.Skujiņš
M.Skujiņš
J.Čaplinskis
K.Gorkšs

K.Gorkšs/
M.Gruškevics
LFF valdes locekļu ziņojums par savā pārvaldībā esošās jomas K.Gorkšs
prioritātēm un paveicamajiem darbiem nākamajās 100 dienās.
LFF Pārvaldes modeļa un statūtu izstrādes darba grupas sastāva K.Gorkšs
apstiprināšana.
Dažādi.
Juridiskais skaidrojums par LFF komiteju sastāva noteikšanu.
K.Gorkšs
Par LFF Futbola attīstības komitejas plānotajām izmaiņām.
E.Brants
Nākamās valdes sēdes norises datums, laiks un vieta.
K.Gorkšs

Darba kārtības jautājums.

1.

Ziņojums par LFF finanšu pārvaldes procesu un sistēmu.

M.Skujiņš

M.Skujiņš - iepazīstina klātesošos ar savu līdzšinējo darba pieredzi, savu pakalpojumu sniegšanas LFF juridisko formu
– finanšu vadība un grāmatvedība tiek nodrošināta uz uzņēmuma līguma pamatu. LFF grāmatvedību apkalpo 3
personas, M.Skujiņš – Horizon sistēmas ieviešana un tajā ievadīto datu kontrole, viens grāmatvedis, viens
grāmatvedis specializēti algu un ar to saistīto nodokļu aprēķināšanai. Informē par to kā tiek organizēts grāmatvedības
un finanšu pārvaldes darbs LFF. Informē par Horizon sistēmas ieviešanas un pielāgošanas procesa gaitu, par to kā tiek
risināti dažādi ar ieviešanas un pārmaiņu procesu saistītie jautājumi, kā tiek organizēts darbs ar LFF darbiniekiem.
Izskaidro valdei kādas darbības veic darbinieki datu ievadei sistēmā: atbildīgais darbinieks ievada rēķinu datus
sistēmā, rēķini tālāk nonāk saskaņošanai pie departamenta vadītāja, tālāk nonāk pārbaudīšanai un apstrādei
grāmatvedībā, tad nonāk apstiprināšanai pie LFF ģenerālsekretāra (šobrīd – prezidenta). Šāda procesu organizēšana
nodrošina, ka netiek pieļautas kļūdas un katrai ienākumu vai izdevumu pozīcijai pretī ir tieša atbildīgā persona.
Diskusijā iesaistās S.Kovaļovs, A.Kučinska, J.Engelis, E.Brants, M.Skujiņš – tiek diskutēts par to vai darbiniekiem ir
pieaudzis ikdienas darba apjoms. M.Skujiņš izskaidro ka darbiniekiem ir jāapgūst jaunas iemaņas, bet Sistēmas
ieviešanas rezultāts ir atviegloti, pārskatāmi un caurskatāmi grāmatvedības uzskaites procesi.

K.Gorkšs – salīdzinot grāmatvedības izmaksas tās šādi organizējot ir par 2 tūkstošiem mēnesī zemākas nekā iepriekš
algojot personālu. Norāda, ka ieguvums ir ne vien pārskatāma caurspīdība, bet ari samazinātas izmaksas. Ierosina
vērtēt turpmāko sistēmas ieviešanas gaitu un vajadzības gadījumā noteikt vienu atbildīgo darbinieku, kam deleģēt
rēķinu datu ievadi sistēmā, lai atvieglotu LFF darbinieku sistēmas apguves procesu un nekavētu tiešo darba
pienākumu veikšanu.
A.Gaidels – lūdz informēt vai uz doto brīdi LFF ir skaidras naudas kase.
M.Skujiņš – informē, ka no šī gada 26.marta LFF nav veikti skaidras naudas darījumi.
A.Gaidels - esmu informēts, ka bijušais LFF ģenerālsekretārs J.Mežeckis ir nodevis skaidras naudas kasi līdzšinējam
ģenerālsekretāram E.Pukinskam.
K.Gorkšs – E.Pukinsks ar pieņemšanas nodošanas aktu, ir nodevis skaidru naudu par biļešu tirdzniecību. Nauda
atrodas seifā.
M.Skujiņš – tiks veikta LFF skaidras naudas atlikuma inkasācija līdz ar to LFF rīcībā esošā skaidrā nauda tiks iemaksāta
kontā.
A.Gaidels – lūdzu sagatavot dokumentus atskaitei par skaidras naudas izmantošanu vai iemaksāšanu bankā.
Lēmums:
1.1.Nolemts pieņemt informāciju zināšanai un turpināt risināt ar finanšu un grāmatvedību saistīto dokumentu aprites
sistēmas uzlabošanu.

Darba kārtības jautājums.

2.

LFF 2019.gada precizētā budžeta prezentācija.

M.Skujiņš

M.Skujiņš - prezentē 2019.gada pirmā pusgada kopējā budžeta izpildi, kas pirms valdes sēdes nosūtīta valdes
locekļiem, kā darba kārtības materiāls.
Jaunajā sistēmā detalizēti iespējams iepazīties ar katra valdes locekļa atbildības jomas esošajiem un plānotajiem
projektiem. Aicina valdes locekļus individuāli iepazīties ar savā atbildības jomā esošajiem projektiem, iesaistīties
budžeta pārskatīšanā un precizēšanā. Rosina septembrī tikties darba grupās lai pārskatītu 2019.gada budžeta
prognozējamo izpildi un uzsāktu 2020.gada budžeta prognožu plānošanu.
Informē, ka Augustā tiek plānots FIFA starptautiskais audits, septembra sākumā tiek plānota LFF auditoru Ernst &
Young priekšaudita uzsākšana, līdz ar to uz doto brīdi norit aktīvs darbs datu sagatavošanai auditu veikšanai.
Klātesošie iesaistās diskusijā, par to, ka vēlas saņemt detalizēti LFF departamentu un daļu projektu izmaksu tāmes.
M.Skujiņš – tuvāko dienu laikā apkopos 2019.gada budžeta apstiprināto projektu izmaksu tāmes, kā arī sagatavos
informāciju par projektu budžeta izpildi un to precizējumiem.
Lēmums:
2.1.Nolemts pieņemt informāciju zināšanai un uzdot LFF finansistam M.Skujiņam sagatavot valdes locekļiem atskaites
par LFF departamentu plānotajām budžeta izmaksām projektu līmenī un to faktisko izpildi.

G.Blumbergs – pirms nākamā valdes darba kārtības jautājuma izskatīšanas, lūdz izskatīt jautājumu par
Infrastruktūras atbalsta nolikumā noteiktā projektu pieteikšanas termiņa pagarināšanu.
K.Gorkšs – rosina klātesošos balsot par Infrastruktūras atbalsta programmas nolikumā noteiktā projektu
pieteikšanas termiņa pagarināšanu līdz šī gada 1.septembrim.
Balsojums:
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Lēmums:
2.2. Pagarināt Infrastruktūras atbalsta programmas nolikumā noteikto 2019.gada infrastruktūras projektu
pieteikšanas termiņu līdz šī gada 1.septembrim.

G.Blumbergs – aktualizē problēmu jautājumu risināšanu tiesnešu sektorā. Par tiesnešu pieņemtajiem
lēmumiem, iztrūkst dialogs ar LFF atbildīgajām personām. Ir nepieciešams, lai LFF Tiesnešu komiteja sagatavo
skaidrojumu par tiesnešu nozīmēšanas procesiem, par atbildības kompetencēm.
Klātesošie iesaistās diskusijā.
Tiek nolemts uzdot V.Direktorenko sagatavot skaidrojumu.
G.Blumbergs atstāj LFF Valdes sēdi.
Darba kārtības jautājums.

3.

SIA LFF MTC Staicele valdes locekļa ziņojums par uzņēmuma J.Čaplinskis
attīstības plāniem.

J.Čaplinskis – iepazīstina klātesošos ar savu līdzšinējo darba pieredzi.
Ziņo par LFF MTC Staicele uzņēmuma iespējamiem attīstības plāniem. Prezentē nepilnības, kas konstatētas MTC
Staicele pārvaldībā, finanšu pārvaldības un darbības nodrošināšanas procesos, kopš valdes locekļa amata pienākumu
pildīšanas uzsākšanas. Rosina LFF valdi izvērtēt LFF MTC “Staicele” bāzes nozīmi un lomu LFF struktūrā, lai atbilstoši
tam izstrādātu turpmākās darbības plānu.
K.Gorkšs – Latvijas Futbola federācijai būs jāpieņem nopietns lēmums par turpmāko bāzes darbību – MTC Staicele ir
līdz šim lielākais federācijas līdzekļu ieguldījums, taču ieguldītie līdzekļi nav nodrošinājuši bāzes izveidošanu atbilstoši
plānotajam, tas norādīts arī UEFA atzinumā. LFF būs jāizšķiras vai ieguldīt milzīgus līdzekļus, Lai bāzi izveidotu par
nacionālajām izlasēm piemērotu vai rēķināties ar esošo bāzes stāvokli un attīstīt bāzi grasroots līmenī.
Ir būtiski, ka uz vietas ir vadītājs, kam jāveic saimnieciskā darbība, gan jādomā par ieņēmumu sadaļas attīstīšanu
uzrunājot potenciālos sadarbības partnerus un klientus.
Klātesošie diskutē par iepriekš bāzes amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem, bāzes finanšu saistībām, iespējamiem
risinājumiem finanšu stabilizēšanai un turpmākajām darbībām, kas nepieciešamas, lai bāze spētu darboties bez
finansiāliem zaudējumiem.
Lēmums:
3.1. Nolemts pieņemt informāciju zināšanai un tuvākajā laikā organizēt LFF valdes locekļu vizīti SIA “LFF MTC
“Staicele”” bāzē, kā arī tiek uzdots J.Čaplinskim sagatavot MTC Staicele finanšu prognozi periodam līdz 2019.gada
beigām.
Kā nākamais tiek nolemts izskatīt darba kārtības jautājumu.

5.

Administrācijas departamenta vadītāja ziņojums.

K.Gorkšs/
M.Gruškevics

K.Gorkšs - iepazīstina klātesošos ar LFF Administratīvā departamenta speciālistu, vadītāja p.i. M.Gruškevicu.
M.Gruškevics - iepazīstina klātesošos ar savu līdzšinējo darba pieredzi – ilgstoša darba pieredze par sportu atbildīgajā
Izglītības un zinātnes ministrijā ieņemot ministrijas valsts sekretāra amatu, pieredze privātā sektorā izveidojot
uzņēmuma marketinga departamentu, pieredze darbam sabiedriskajās organizācijās, tajā skaitā 4 gadus ieņēmis
Latvijas badmintona federācijas prezidenta amatu. Iepazīstina klātesošos ar paveikto un konstatēto kopš stāšanās
LFF Administratīvā speciālista amatā – iepazinies ar LFF darba organizāciju, dokumentu apriti, apmeklējis SIA LFF MTC

Staicele bāzi. Iepazīstina ar plānotajiem LFF administrācijā veicamajiem uzdevumiem – veikt LFF funkciju auditu,
pilnveidot darbinieku aizvietojamības noteikumus, pārskatīt izdevumu pozīcijas, savā darbībā pārstāvēt LFF intereses,
tajā skaitā iestrādājot to juridiskajos dokumentos, pilnveidot līgumus, uzlabot dokumentu aprites sistēmu.
Lēmums:
5.1.Nolemts pieņemt informāciju zināšanai.

Darba kārtības jautājums.

4.

Prezidenta ziņojums par jaunā ģenerālsekretāra amata kandidātu
atlases procesu.

K.Gorkšs

K.Gorkšs - ziņo par amata kandidātu atlases procesu.
Informē klātesošos, ka ir uzrunājis 4 potenciālos ģenerālsekretāra amata kandidātus, kas ir augsta līmeņa
administratīvie vadītāji, vai personas ar atbilstošu pieredzi sporta organizāciju administrēšanā, taču īsā termiņa dēļ,
kas atlicis līdz 2020.gada aprīlim LFF prezidenta un valdes vēlēšanām, uzrunātās personas nepauž gatavību stāties
LFF ģenerālsekretāra amatā, tādēļ K.Gorkšs LFF valdes locekļiem piedāvā 3 iespējamos risinājumus:
1) prezidents amatu apvienošanas kārtībā, tiek nozīmēts kā ģenerālsekretāra pienākumu izpildītājs, līdz tiek
apstiprināts valdē cits LFF ģenerālsekretārs, ko pieļauj biedrību un nodibinājumu likums;
2) LFF ģenerālsekretāra amatam virzīts M.Gruškevics balsošanai valdē;
3) M.Gruškevics tiek nozīmēts par LFF ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāju.
K.Gorkšs - izsaka aicinājumu valdes locekļiem izteikt savu redzējumu un izteikt ierosinājumus, kuru no trim
piedāvātajiem variantiem valde izvēlas.
Klātesošie neizsaka atbalstu nevienam no trīs piedāvātajiem risinājumiem, iesaistās diskusijā par piedāvāto risinājumu
iespējamajiem ieguvumiem un zaudējumiem.
K.Gorkšs – M.Gruškevica nozīmēšanas par ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāju gadījumā, apvienojot un pārdalot
amatu funkcijas, LFF ietaupījums būtu aptuveni 30 tūkstoši eiro gadā.
A.Gaidels - pauž gatavību LFF valdei stāties ģenerālsekretāra amatā.
K.Gorkšs – izskaidro, ka LFF statūti paredz kārtību, ka prezidents izvirza ģenerālsekretāra kandidātu valdei
apstiprināšanai.
Klātesošie diskutē, ka prezidentam jāturpina veikt pārrunas ar potenciālajiem LFF ģenerālsekretāra amata
kandidātiem, savukārt par M.Gruškevica kandidatūru valde gatava lemt, kad būs iepazinusies vairāk ar viņa darbu.
Lēmums:
4.1.Nolemts pieņemt informāciju zināšanai un LFF prezidentam turpināt uzrunāt potenciālos LFF ģenerālsekretāra
amata kandidātus.
Darba kārtības jautājums.

6.

LFF valdes locekļu ziņojums par savā pārvaldībā esošās jomas K.Gorkšs
prioritātēm un paveicamajiem darbiem nākamajās 100 dienās.

K.Gorkšs - skaidro klātesošajiem, ka šāds uzdevums uzdots, lai atvieglotu valdes locekļu atskaišu sagatavošanu LFF
kongresam. Šāds plāns ir darba instruments katram valdes loceklim, lai analizētu līdz šim paveikto, plānotu turpmāko.
No valdes locekļiem ziņo K.Gorkšs un A.Gaidels, pārējie valdes locekļi uz šo sēdi ziņojumus nav sagatavojuši, varēs
sagatavot pēc iepazīšanās ar budžetu un plānotajiem projektiem.
A.Gaidelis – informē klātesošos par savas jomas plānotajiem darbiem – Jaunatnes klubu akreditācijas nolikuma
izstrāde nākamajiem 4 gadiem, kas stāsies spēkā sākot no 01.01.2020., papildus finansējuma piešķiršanas iespēja
elites futbolistu atbalstam.

K.Gorkšs – informē klātesošos par prioritārajiem darbiem infrastruktūras jautājumā – valsts finansējuma piesaistīšana
reģionālās infrastruktūras projektiem, nacionālā stadiona jautājuma virzība - Daugavas stadiona projekta finansējuma
piesaistīšana no IZM, Infrastruktūras atbalsta programmas pieteikumu izvērtēšana, LFF MTC Staicele turpmākās
darbības jautājums, kā arī plānots izstrādāt LFF infrastruktūras attīstības stratēģiju.
Tiek uzdots LFF Valdes locekļiem vienojas sagatavot paveicamo darbu plānu, katrs savas kompetences ietvaros, pēc
iepazīšanās ar plānotajiem pasākumiem un M.Skujiņa iesniegtajām 2019.gada projektu tāmju budžeta izmaksām.
Lēmums:
6.1.Nolemts pieņemt informāciju zināšanai.
Darba kārtības jautājums.

7.

LFF Pārvaldes modeļa un statūtu izstrādes darba grupas sastāva K.Gorkšs
apstiprināšana.

K.Gorkšs – rosina LFF pārvaldes modeļa un statūtu izstrādes darba grupu apstiprināt sekojošā sastāvā:
K.Gorkšs
M.Šķinķis
M.Gruškevics
S.Usačovs
Ž.Tikmers
J.Engelis
Klātesošie iesaistās diskusijā par pārvaldes modeļa un statūtu darba grupas uzdevumiem, par iespējamo
sastāvu, par statūtu izstrādes un saskaņošanas procesu.
A.Gaidels – pauž, ka nav nepieciešams valdē saskaņot darba grupas sastāvu, rosina to veidot LFF administrācijai,
statūtus izstrādāt un projektu iesniegt LFF valdē.
Klātesošie iesaistās diskusijā par statūtu saskaņošanas procesa gaitu. Tiek diskutēts, ka nav pareizi sasteigt
statūtu projekta saskaņošanu līdz šī gada septembrī paredzētajam LFF ārkārtas kongresam. Uzsver dokumenta
nozīmīgumu, nepieciešamību detalizēti to analizēt, saskaņot ar LFF biedriem un citām iesaistītajām
institūcijām.
Lēmums:
7.1.Tiek uzdots LFF prezidentam K.Gorkšam noteikt LFF Pārvaldes modeļa un statūtu izstrādes darba grupas
sastāvu.
Darba kārtības jautājums.

8.1.

Juridiskais skaidrojums par LFF komiteju sastāva noteikšanu.

K.Gorkšs

K.Gorkšs – iepazīstina klātesošos ar juridisko atzinumu par LFF komiteju sastāva noteikšanu.
Valdes locekļiem nav papildus jautājumu pēc būtības par ziņojuma saturu.
Lēmums:
8.1.Pieņemt informāciju zināšanai.

8.2.

Par LFF Futbola attīstības komitejas plānotajām izmaiņām.

E.Brants

E.Brants – iepazīstina klātesošos ar Futbola attīstības komitejas plānotajām izmaiņām – rosina no komitejas izslēgt
sieviešu futbolu, veidojot tai atsevišķu komiteju un no Futbola attīstības komitejas uzdevumiem izņemt jautājumus
par telpu un pludmales futbolu.

Klātesošie diskutē par jautājumiem, kas būtu jānodala no Futbola attīstības komitejas kompetencēm.
K.Gorkšs – skaidro, ka komitejas tiek noteiktas LFF statūtos, līdz ar to papildus jau noteiktajām komitejām, bez izmaiņu
veikšanas LFF Statūtos nav iespējams veidot jaunas. Atsevišķu jautājumu risināšanai ir iespējams veidot darba grupas.
K.Gorkšs – Rosina grozīt LFF Futbola attīstības komitejas nolikumu, mainot komitejas sastāva locekļu skaitu.
Lēmums:
8.2.1 LFF Administrācijai uzdot sagatavot grozījumus Futbola attīstības komitejas nolikumā, mainot komitejas sastāva
locekļu skaitu.
Grozījumu projektu saskaņot elektroniski LFF valdē.

8.3.

Nākamās valdes sēdes norises datums, laiks un vieta.

K.Gorkšs

Ierosinājums.
Noteikt nākamās LFF Valdes sēdes Nr.12 datumu 2019.gada 19.augustā plkst. 11:00, LFF MTC Staicele sporta bāzē
Staicelē, Sporta ielā 5.
Lēmums:
8.3.1.Pieņemt informāciju zināšanai.
Sadaļā dažādi tiek izskatīts jautājums:

8.4.

Olaines laukuma likšanas darbu aizkavēšanās iemesli.

J.Engelis

J.Engelis – no Olaines pārstāvjiem ir saņemts jautājums, ka nav uzsākti laukuma likšanas darbi un nav informācijas
par kavēšanās iemesliem.
K.Gorkšs – pēc LFF infrastruktūras speciālista H.Gudermaņa sniegtās informācijas, laukuma apsekošanas rezultātā,
tika konstatēts, ka laukuma pamatne plānotajā termiņā netika sagatavota pienācīgā kvalitātē, līdz ar to darbi netika
uzsākti plānotajā laikā. Informācija tiks precizēta un nosūtīta valdes locekļiem zināšanai.

8.5.

Delfi publikācija par sabiedrisko attiecību pakalpojumiem LFF.

S.Kovaļovs

S.Kovaļovs – lūdzu skaidrot situāciju par šodien saņemto informāciju par LFF saņemtajiem komunikācijas
pakalpojumiem. Kas šie ir par pakalpojumiem?
A.Kučinska – vai sniegto pakalpojumu izmaksas ir samērīgas, ņemot vērā ka LFF ir komunikācijas nodaļa?
K.Gorkšs – informē klātesošos par saņemto ārpakalpojumu nepieciešamību LFF, par to apjomu.
Lēmums par ārējā konsultanta piesaistīšanu tika pieņemts, kad LFF saskārās ar to, ka LFF iekšienē trūkst kapacitātes
un kompetences korporatīvajā komunikācijā. Minētais uzņēmums tika iepazīts LOK un citu sporta organizāciju
konkursā par nodokļu reformas kampaņu. Šī gada sākumā, kad LFF risināja valsts attiecības, tēla un korporatīvās
pārvaldības jautājumus tika uzrunāti komunikācijas konsultanti. Uzrunājot konsultantus, LFF prioritāte bija attiecibas
ar valsti un reputācija. Tam atbilstoši aģentūra sagatavoja piedāvājumu un komandu. Tika noslēgts līgums un sākts
darbs pie kampaņas “Par tīru futbolu”, kas risina visus šos jautājumu, bet dienas kartība mainījās. LFF kļuva aktuāli
nevis valsts attiecību jautājumi, bet korporatīvā komunikācija un tas mainīja darbu saturu un komandas iesaisti.
M.Gruškevics palika kā brīvprātīgais konsultants, savukārt Publiskās identitātes grupa risināja ar korporatīvo
komunikāciju saistītos uzdevumus. Līguma ietvaros veiktas konsultācijas, paziņojumu sagatavošana, prezentāciju
izstrāde, preses paziņojumu sagatavošana. Darba apjoms izpildīts ar uzviju, ja kādam no valdes locekļiem rodas vēl
papildu jautājumi, LFF administrācijā var iepazīties ar sniegto pakalpojumu atskaiti.
Valdes sēde tiek slēgta plkst.16:30
LFF Prezidents

K.Gorkšs

