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Latvijas Futbola federācijas (LFF)
Kongresa protokols
Nr. 1/2019
Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā Torņkalnā, Rīgā, Jelgavas ielā 1
2019. gada 26. aprīlī, plkst. 12:00
Piedalās: LFF prezidents un ģenerālsekretārs, LFF valdes locekļi, amatpersonas un darbinieki, LFF biedri, mediji, viesi.
Kongresa video tiešraides translācija: sportacentrs.com.
Protokolē: V.Sopirins
Kongresu vada: K.Gorkšs

1. LFF Kongresu atklāj LFF prezidents K.Gorkšs
K.Gorkša uzruna: “Sveicināti, dārgie kolēģi! Man prieks Jūs visus redzēt šeit. Lai gan ir pagājuši
nepilni divi mēneši pēc ārkārtas kongresa, prieks, ka esat atkal mērojuši ceļu uz Rīgu, lai piedalītos
kārtējā LFF Kongresā. Novēlu Jums produktīvu un konstruktīvu darbu!”
2. K.Gorkšs dod vārdu E.Pukinskam ziņojuma sniegšanai par kongresa leģitimitāti.
E.Pukinsks uzrunā klātesošos viesus un sniedz ziņojumu: “Kongress tika sasaukts LFF 2019. gada
29. martā nosūtot LFF biedriem par to attiecīgu paziņojumu. LFF uz 2019. gada 26. aprīli reģistrēti
136 (141) balsstiesīgi biedri. Šodien ieradušies 93 no 136 (141) balsstiesīgajiem biedriem. Atbilstoši
LFF Statūtu 22. pantam, LFF kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no
balsstiesīgajiem biedriem, kas attiecīgi ir izpildījies. Līdz ar to šodienas kongress ir lemttiesīgs.”

3. Pēc K.Gorkša ierosinājuma ar klusuma brīdi tiek pieminēti pārskata gadā mirušie futbola
ģimenes locekļi: Viktors Kausiņš, Valdis Zakreševskis, Valters Nikans, Eduards Vlasovs,
Rolands Kārkliņš, Kareem Gouglou.
4. K.Gorkšs dod vārdu FIFA Eiropas attīstības programmu menedžerim Oliveram Jungam
uzrunas sniegšanai.
Oliver Jung uzruna: “Esiet sveicināti, klātesošie LFF biedri un federācijas vadība! Šī nav pirmā reize,
kad viesojos šeit. Pēc neilga laika man ir patiess prieks šodien atrasties šeit. FIFA augstākās
amatpersonas arī sūta vislabākos sveicienus un novēl sekmīgu kongresa norisi. FIFA un LFF bauda
auglīgu sadarbību, tā arī vēlamies turpināt, tāpēc es arī šeit esmu. Sadarbībā ar UEFA, vēlamies
turpināt kopīgi iesākto, proti, ar skatu uz tīra futbola attīstību. LFF prezidents Kaspars Gorkšs un viņa
komanda nevar šo darbu padarīt vienatnē. LFF var dot virzienu, bet, lai ieviestu ilgtermiņa stratēģiju,
nepieciešama arī LFF biedru aktīva līdzdalība. K.Gorkšs gadu atpakaļ tika ievēlēts LFF prezidenta
amatā, šajā laikā iesāktas daudzas svarīgas lietas. Mēs virzāmies uz priekšu. Jau šobrīd FIFA izskata
dažādas sadarbības iespējas ar LFF, ietverot gan reģionālo attīstību, gan arī finansējuma
palielinājumu biedriem. Vēl viens rādītājs ir topošās izmaiņas LFF statūtos, par kurām šodien Jums
ir iespēja atklāti diskutēt un izteikties. Mēs vienlaikus nedrīkstam arī aizmirst, kāpēc visi šeit esam...
Kāpēc, mēs mīlam futbolu un vēlamies, lai attīstās visi tā segmenti. Piemēram, es kopā ar savu
komandu divas nedēļas atpakaļ viesojāmies Latvijā un strādājām pie jaunas attīstības programmas
sieviešu futbolā. Mēs visi zinām, ka nākamgad būs jaunas LFF vadības vēlēšanas, tāpēc ir
nepieciešama pacietība un uzticība, lai ieviestie plāni realizētos. Mēs redzam, ka lietas virzās pareizā
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virzienā. Esiet daļa no šī atvērtā un auglīgā dialoga starp visiem Latvijas futbola attīstībā
iesaistītajiem! Un tad Jūs redzēsiet, ka tas nesīs rezultātus. Vēlreiz paldies par ielūgumu. Novēlu
produktīvu Kongresa norisi! Paldies.”
5. K.Gorkšs dod vārdu UEFA Nacionālo asociāciju attīstības daļas HatTrick programmas
menedžerim, Denisam Bastari uzrunas sniegšanai.
Denis Bastari uzruna: “Labdien! Cien. LFF prezident, ģenerālsekretār un klātesošie! Atšķirībā no
Olivera Junga, man šī ir pirmā reize, kad esmu Latvijā... Vēlos nodot vissiltākos sveicienus no UEFA
vadības, tostarp, prezidenta Aleksandra Čeferina. Zinām, ka nepieciešams ieguldīt lielu darbu, lai
optimizētu futbola attīstību un arī to, ka LFF tajā iegulda lielas pūles. Lai ieviesu stratēģiskos
plānus, nepieciešams laiks, bet mēs gūstam pārliecināti, ka LFF dara pareizas lietas, lai sadarbībā
ar biedriem un iesaistītajām pusēm to realizētu. Kad LFF delegācija viesojās UEFA kongresā
februārī Romā, tā iepazinās ar UEFA jaunās stratēģijas“Vienoti futbola nākotnes labā (United for
the future of football – angļu val.)” prezentāciju, kas ietver četrus galvenos pilārus: “futbols 1. vietā
(football first – angļu val.)”, savstarpējās uzticības vairošana (building trust), sportiskās iespējas jeb
iesaiste (sporting opportunities) un labklājība (prosperity). LFF cieši sadarbojas ar UEFA,
izmantojot mūsu piedāvātās atbalsta programmas, tostarp, Forward programmu un HatTrick
infrastruktūras uzlabošanas programmu. Mēs arī zinām, ka LFF lielu uzsvaru liek arī futbola
marketinga jomā, tostarp, futbola iesaistes veicināšanā. Tomēr visu šo plānu sekmīga ieviešana ir
ļoti atkarīga no tā, lai visi Latvijas futbola attīstībā iesaistītie darbotos roku rokā. Paldies par Jūsu
viesmīlību. Novēlu izdevušos Kongresu!”

6. K.Gorkšs ierosina apstiprināt Aļesju Hodakovsku, Artūru Ivuškānu un Aleksandru
Anufrijevu par balsu skaitītājiem.
Notiek balsojums par balsu skaitītājiem un balsu skaitīšanas procesa uzraugiem no biedru vidus.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR: 91

PRET: -

ATTURAS: 2

Nolemts:
Apstiprināt Aļesju Hodakovsku, Artūru Ivuškānu un Aleksandru Anufrijevu par balsu
skaitītājiem.
7. K.Gorkšs dod vārdu E.Pukinskam iepazīstināšanai ar darba kārtību un balsojuma
organizēšanai.
E.Pukinsks ierosina apstiprināt sekojošu, iepriekš biedriem izsūtītu, Kongresa darba kārtību,
neapstiprinot LFF Statūtu jauno redakciju:
1.
2.
3.
4.

Kongresa atklāšana;
Klusuma brīdis;
Oficiālās uzrunas;
Balsu skaitītāju iecelšana;
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5. Darba kārtības apstiprināšana;
6. Kongresa reglamenta apstiprināšana;
7. Biedru iecelšana Kongresa protokola pārbaudei un apstiprināšanai;
8. Biedru izslēgšana;
9. Ziņojums par LFF prezidenta darbu un tā apstiprināšana;
10. Ziņojums par LFF valdes locekļu darbu un tā apstiprināšana;
11. Ziņojums par LFF ģenerālsekretāra darbu un tā apstiprināšana;
12. Revidētā LFF 2018.gada pārskata prezentācija;
13. Revidētā LFF 2018.gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma apstiprināšana;
14. Neatkarīga zvērināta revidenta iecelšana;
15. LFF ilgtermiņa budžeta projekta prezentācija;
16. LFF statūtu jaunās redakcijas prezentācija un apstiprināšana;
17. Pusdienas;
18. Biedru debates;
19. Kongresa slēgšana.
Līdz ar darba kārtību tiek rosināts apstiprināt sekojošu Kongresa reglamentu:
• Prezidenta darba ziņojums – 20 minūtes;
• Ģenerālsekretāra darba ziņojums – 20 minūtes;
• Revidētā 2018. gada pārskata prezentācija – 10 minūtes;
• Ilgtermiņa budžeta projekta prezentācija – 15 minūtes;
• LFF statūtu projekta prezentācija – 15 minūtes;
• Debates – 5 minūtes uzrunai. Noteikt, ka vienas organizācijas pārstāvis debatēm var
pieteikties vienu reizi. Debates paredzētas LFF biedriem, amatpersonām un LFF
izpildinstitūcijas uzaicinātajām personām.
Notiek balsojums par Kongresa darba kārtību un Kongresa reglamentu.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR: 91

PRET:1

ATTURAS: 1

Nolemts:
Apstiprināt Kongresa darba kārtību un Kongresa reglamentu.
8. K.Gorkšs ierosina apstiprināt V.Sopirinu (LFF) par Kongresa protokolētāju.
Notiek balsojums par V.Sopirinu (LFF) kā Kongresa protokolētāju.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR: 92

PRET: -

ATTURAS:

1

Nolemts:
Apstiprināt Viktoru Sopirinu par Kongresa protokolētāju.
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9. K.Gorkšs ierosina apstiprināt Jāni Apsi (FK Dinamo Rīga) par protokola pārbaudītāju un
apstiprinātāju.
Notiek balsojums par Jāni Apsi (FK Dinamo Rīga) par protokola pārbaudītāju un apstiprinātāju
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR: 88

PRET: -

ATTURAS:

5

Nolemts:
Apstiprināt Jāni Apsi (FK Dinamo Rīga) par Kongresa protokola pārbaudītāju un apstiprinātāju.
K.Gorkšs dod vārdu E.Pukinskam.
10.
Saskaņā ar LFF statūtu 8. pantu un veikto aktuālā Biedru saraksta revīziju, kā arī saskaņā ar
valdes 2019. gada 16. aprīļa sēdes lēmumu Nr.8.1. rekomendēt izslēgt no LFF biedriem sekojošas
organizācijas:
N.p.k.
1.

Organizācijas nosaukums
Optimists-R

2.

SK Progress

3.

A.Kulakova futbola akadēmijas
centrs
Futbola parks
Daugavpils BJSS

4.
5.

Izslēgšanas pamatojums
LFF statūtu 14.panta p. 1a) – nav piedalījušies LFF
aktivitātēs 2 gadus
LFF statūtu 14.panta p. 1a) – nav piedalījušies LFF
aktivitātēs 2 gadus
LFF statūtu 14.panta p. 1a) – nav piedalījušies LFF
aktivitātēs 2 gadus
Pašu iesniegums
Pašu iesniegums un papildus iesniegums

Starp klātesošajiem ir izslēdzamo biedru pārstāvji, kuri vēlas izteikties. E.Pukinsks dod vārdu 2 minūšu
uzrunai.
• Vladimirs Šteinbergs (šajā Kongresā pārstāv Daugavpils BJSS) no tribīnes pamato savu viedokli
un aicina klātesošos biedrus neatbalstīt Daugavpils BJSS neizslēgšanu no LFF biedru vidus līdz
brīdim, kamēr Daugavpils futbola skola neiegūs vismaz LFF biedra kandidāta statusu.
Biedri uzdod V.Šteinbergam sev interesējušos jautājumus.
Ņemot vērā izskanējušo, E.Pukinsks ierosina nebalsot par Daugavpils BJSS kopējā sarakstā ar
pārējiem.
Pēc uzrunām tiek rosināts balsot par četru biedru organizāciju - Optimists-R, SK Progress, A.Kulakova
futbola akadēmijas centrs, Futbola parks - izslēgšanu no LFF biedru vidus kopējā sarakstā.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR: 79

PRET: 2

ATTURAS:

12

Nolemts:
Izslēgt no LFF biedru saraksta sekojošas organizācijas - Optimists-R, SK Progress, A.Kulakova futbola
akadēmijas centrs, Futbola parks.
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Atsevišķi tiek rosināts balsot par Daugavpils BJSS izslēgšanu no LFF biedru saraksta.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR: 0

PRET: 78

ATTURAS:

15

Nolemts:
Neizslēgt no LFF biedru saraksta Daugavpils BJSS.
E. Pukinsks informē klātesošos, ka šobrīd Kongresā ieradušies 93 balstiesīgie biedri, attiecīgi
nepieciešamas 47 balsis, lai lēmums tiktu pieņemts.
11. K.Gorkšs ziņo par prezidenta darbu 2018. gadā, papildinot to ar prezentācijas attēliem.
K.Gorkša ziņojuma galvenās tēzes: “Prieks redzēt UEFA un FIFA pārstāvjus. Paldies par sniegto
atbalstu gan finansiāli, gan ar padomu. Šo atbalstu mēs jūtam. Mums ir pieaugošs atbalsts arī no
pašvaldībām. Šis nebija viegls laiks man un manai komandai... Ārkārtas Kongress bija liels
izaicinājums gan man, gan manai komandai un visai futbola sabiedrībai kopumā. Taču no gūtās
pieredzes mēs varējām daudz ko mācīties. Mācīties varēju arī es, tostarp, par to, kā es gribētu redzēt
LFF vadību. Skaidras arī biedru vēlmes. Ļoti būtiska ir LFF biedru iesaiste svarīgos ikdienas
procesos. Tas attiecas arī uz LFF statūtu pārmaiņu procesu. Mums ir jādiskutē un jārunā, lai nonāktu
līdz kopīgi pieņemtam risinājumam. Jūsu aktīva iesaiste ir tas, kas mūs dzīs uz priekšu strādāt Latvijas
futbola attīstības labā.

Šobrīd vēlos runāt par paveiktajām lietām 2018. gadā, pirmkārt, par finansēm. Šobrīd kopā mums ir
sešas atbalsta programmas, kopējais finansējums pēdējos gadus ir audzis. Lai arī 2018. gads atsevišķi
LFF nebija veiksmīgākais gads, taču redzam, ka gandrīz 740 000 EUR ieguldīti biedru dažādās
atbalsta programmās, no kuriem vislielākais ir Futbola Akadēmiju un 1. līmeņa klubu, kā arī Klubu
ilgtspējīgas atbalsta programmas finansējums. LFF turpina ieguldīties sieviešu futbola klubu attīstībā
– šis segments ir viens no straujāk augošākajiem segmentiem arī pasaules futbolā. Ja runājam par
godīgu spēli, vērtībām un komandas garu, sieviešu futbola jomā varam daudz ko mācīties!
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Viennozīmīgi, infrastruktūra ir viens no mūsu rūpju bērniem un punktiem, uz kuru mēs fokusēsimies.
Taču infrastruktūras projektiem jābūt pārdomātiem. Uzsākts darbs pie jauna biznesa modeļa un
attīstības programmas izveides SIA MTC Staicele. Uzsākta investīciju programma nacionālajā
stadionā Daugava. Tiek realizēta infrastruktūras uzlabošanas plāna īstenošana, ieklājot un atklājot
laukumu segumus. VARAM budžeta prioritātēs iekļauts finanšu pieprasījums 2020. gadam – futbola
infrastruktūras attīstībai reģionos.
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Nacionālo izlašu sakarā mūsu mērķis ir atjaunot lepnumu par Latvijas izlasi! Mūsu virsmērķis ir
kvalificēties EURO 2014 un PK 2016. Mēs ticam sapņiem un strādājam, lai tie realizētos!

Mums ir būtiski, lai Latvijas futbolā būtu labi un kvalitatīvi treneri. Ir izveidota Futbola treneru
tālākizglītības atbalsta programma. Izveidota sadarbība ar Latvijas Universitāti.

Rūpējoties par jauniešu iesaisti futbolā, tiek realizēta Talantu programma, kā arī Futbola turnīru
atbalsta programma.
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Attiecībā uz tiesnešiem, esam piesaistījuši ārzemju speciālistu – bijušo FIFA kategorijas arbitru,
tiesnešu instruktoru un ekspertu Alanu Snodiju, sadarbībā ar kuru īstenojam UEFA tiesnešu atbalsta
programmu.

Sieviešu futbola segmentā mūsu mērķis ir veicināt meiteņu / sieviešu dalību un iesaisti futbola spēlē
un pārvaldībā. Mūsu jaunajām futbolistēm vienlaikus nepieciešami paraugi futbolā, uz kuriem tiektos!
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Atbalstām savējos! Futbola stadionos mēs varam gūt pozitīvas emocijas un apspriest ikdienišķas
problēmas. Mēs vēlamies būt atklāti Jums. Tiekamies stadionos, tiekamies nākamajās izlašu spēlēs!
Visi esam par tīru futbolu laukumā un pārvaldībā! Novēlu veiksmīgu Kongresa turpinājumu!”

E.Pukinsks pateicās K. Gorkšam par uzrunu, lūdz klātesošos biedrus uzdot jautājumus prezidentam
par viņa ziņojumu.
Kongresa dalībnieki uzdod jautājumus, sniedz rekomendācijas, vēlējumus un ieteikumus.
K.Gorkšs un E.Pukinsks sniedz atbildes par dažādām tēmām.
E.Pukinsks informē klātesošos, ka šobrīd Kongresā ieradušies 94 balsstiesīgie biedri, attiecīgi, lai
pieņemtu lēmumu, nepieciešams 48 balstiesīgo biedru balsojums.
Tiek ierosināts balsojums par K.Gorkša kā LFF prezidenta ziņojumu.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR: 82

PRET: 3

ATTURAS:

9

Nolemts:
Pieņemt K.Gorkša kā LFF prezidenta ziņojumu.
12.
E.Pukinsks informē, ka izsūtītajos kongresa materiālos biedriem tika sniegts valdes locekļu
ziņojumu pārskats. Ja ir neatbildēti jautājumi, E.Pukinsks lūdz klātesošos uzdot jautājumus par
valdes locekļu ziņojumiem, piesakoties no savas vietas (nosaucot vārdu, uzvārdu, pārstāvēto
organizāciju un kam adresēts jautājums).
Kongresa dalībnieki uzdod jautājumus, tostarp, par LFF budžetu, tā izlietojumu un infrastruktūras
atbalsta programmas izpildi.
E.Pukinsks ierosina balsot par valdes locekļu ziņojuma apstiprināšanu.
Tiek ierosināts balsojums par LFF valdes locekļu ziņojumu.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR: 47

PRET: 10

ATTURAS:

37

Nolemts:
LFF Valdes ziņojums netiek apstiprināts.
13. LFF ģenerālsekretārs E.Pukinsks ziņo par darbu 2018. gadā, papildinot to ar prezentācijas
attēliem.
E.Pukinsks sava ziņojuma ievadā norāda uz LFF budžeta situāciju, tostarp, skaidro LFF personāla algu
apmēru, kā arī iemesliem, kāpēc radies sadārdzinājums, salīdzinot ar 2018. pārskata gadu.
Turpinājumā E.Pukinsks skaidro LFF pašreizējo organizatorisko struktūru, pamatojot to ar iemesliem,
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kāpēc pārskata periodā veikta tās resktrukturizācija, izveidojot ģenerālsekretāra biroju un trīs
departamentus (Administratīvais departaments, Sporta departaments, Komercdepartaments).
E.Pukinsks uzsver, ka pārmaiņas veiktas, lai stiprinātu esošo saikni ar Latvijas Futbola federācijas
ilgtermiņa stratēģiju un prioritātēm, kā arī lai federācijas darbu padarītu efektīvāku un modernāku.
Zemāk norādīti E.Pukinska prezentācijas attēli:
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K.Gorkšs lūdz klātesošos uzdot jautājumus par ģenerālsekretāra ziņojumu.
Kongresa dalībnieki uzdod jautājumus, tostarp, par LFF budžetu, organizatorisko struktūru, kā arī
atsevišķu struktūrvienību un darbinieku veicamajām funkcijām.
E.Pukinsks sniedz atbildes uz LFF biedru un Kongresa dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.
Tiek ierosināts balsojums par E.Pukinska kā LFF ģenerālsekretāra ziņojumu.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR: 78

PRET: 2

ATTURAS:

14

Nolemts:
Pieņemt E. Pukinska kā LFF prezidenta ziņojumu.
14. E.Pukinsks prezentē revidēto gada pārskatu, skaidro ieņēmumu un izdevumu pārskatu, pamato
konkrētās budžeta pozīcijas un nolasa zvērināta revidenta ziņojuma lēmuma sadaļu.
Zemāk norādīti E. Pukinska prezentācijas attēli:
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E.Pukinsks pamato, ka juridiski šis arī ir atzinums, kas ir spēkā esošs. Attiecīgi pēc diskusijām par
lēmuma saņemšanu, LFF izdevās uzrunāt neatkarīgā revidenta SIA “Latimira un partneri” pārstāves
I.Latimiras kundzi personīgi, taču nav spējusi ierasties personīgu iemeslu dēļ.
Zemāk norādīts revidenta ziņojuma teksts:

E.Pukinsks informēja, ka LFF piesaistīja neatkarīgo advokātu biroju “Sorainen”, lai veiktu
mediācijas procesu un panāktu konkrēta atzinuma sniegšanu par nepilnībām.
Komentāru par veikto atzinumu Kongresā klātesošajiem sniedza “Sorainen” advokātu biroja pārstāvis
Jānis Taukačs: “Uzskatām, ka LFF ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks. LFF laikus sniegusi
visu informāciju VID un arī revidentam. Juridiski atteikums sniegt ziņojumu arī ir ziņojums, kā
rezultātā, var uzskatīt, ka līguma pienākums ir izpildīts. Līguma noteikumi ir pārkāpti, taču likuma
prasības ir izpildītas. Neskatoties uz pārkāpumiem, šķiet, ir panākts saprātīgs risinājums, proti,
revidents ir apsolījis nedēļas laikā sniegt precizētu ziņojumu. Uzskatām, ka ir pamats teikt, ka
revidents ir prettiesiski nokavējis līgumā paredzētos termiņus ziņojuma sagatavošanai, nepamatoti
izsniedzis atteikumu sniegt ziņojumu, kā arī nepamatoti nav izsniedzis pārstrādātu ziņojumu. Tāpat ir
pamats uzskatīt likumā noteikto konfidencialitātes noteikumu.”
E.Pukinsks lūdz klātesošos uzdot jautājumus par revidētā gada pārskata ziņojumu.
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Vairāki Kongresa dalībnieki uzdod jautājumus, vienlaikus aicinot LFF vadību apsvērt iespēju vērsties
tiesā pret SIA “Latimira un partneri”.
E.Pukinsks informē, ka LFF ir visus dokumentus iesniegusi laicīgi, savukārt SIA “Latimira un
partneri” nākotnē netiks virzīti kā neatkarīgie revidenti, kā arī pamato to, kāpēc mediācijas procesa
veikšanai piesaistīts “Sorainen” advokātu birojs.
15. E.Pukinsks ierosina balsojuma veidā apstiprināt zvērināta revidenta auditēto gada pārskatu.
Pirms balsojuma J. Keišs pieceļas no savas sēdvietas, piesteidzas pie E.Pukinska, pārtrauc viņa runu,
pieliekot savu mobilo telefonu pie E.Pukinska rokās esošā mikrofona. Atskaņoja klātesošajiem I.
Latimiras kundzes sniegto informāciju. Telefonsarunā I. Latimira apstiprina, ka visa informācija tika
iesniegta 18. aprīlī, kā arī to, ka nepieciešama nedēļa laika, lai pārliecinātos, vai iegūtie gada pārskati
atbilst iepriekš iesniegtajiem, attiecīgi pēc tam viņa sniegs savu atzinumu.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR: 61

PRET: 14

ATTURAS:

19

Nolemts:
Apstiprināt zvērināta revidenta SIA “Latimira un partneri” auditēto gada pārskatu.

16. E.Pukinsks ierosina balsojuma veidā apstiprināt zvērināta revidenta ziņojumu.
Pirms balsojuma Jānis Taukačs un finanšu eksperts Uģis Mālmanis sniedz savu vērtējumu par esošo
situāciju no juridiskās puses.
U. Mālmanis uzsver, ka LFF ir izpildījusi savas saistības un sagatavojusi un iesniegusi informāciju
par gada pārskatu, kas ir publiski pieņemts. U. Mālmanis vienlaikus informē, ka revidenta atzinumi
pēc būtības nepieciešami, lai steikhoderi jeb iesaistītās puses gūtu priekšstatu par esošo situāciju
organizācijā, attiecīgi tam ir simboliska nozīme. Klātesošie biedri uzdod sev interesējušos
jautājumus. Jānis Taukačs noslēgumā izskaidro biedriem, ko nozīmēs balsojums no juridiskās puses,
tostarp, no LFF un SIA “Latimira un partneri” līgumsaistību puses.
Pēc LFF biedru un administrācijas diskusijām tiek ierosināts balsot par zvērināta revidenta ziņojumu.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR: 7

PRET: 9

ATTURAS: 78

Nolemts:
SIA “Latimira un partneri” ziņojums par gada pārskatu nav apstiprināts.
17. K.Gorkšs saskaņā ar valdes 23. aprīļa lēmumu Nr.3.1 ierosina apstiprināt neatkarīgu zvērinātu
revidentu Ernst & Young 2019. gada finanšu pārskata auditēšanai.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR: 78

PRET: 2

ATTURAS:

14
16
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Nolemts:
Apstiprināt neatkarīgu zvērinātu revidentu Ernst & Young 2019. gada finanšu pārskata auditēšanai.
18. K.Gorkšs dod vārdu finanšu ekspertam Uģim Mālmanim precizētā 2019. gada LFF budžeta
projekta un ilgtermiņa budžeta projekta prezentēšanai.
U. Mālmaņa uzruna, galvenās tēzes: “Budžets sagatavots ar ilgtspējīgumu, lai LFF varētu sniegt
pakalpojumus un ilgstoši organizēt futbola pasākumus Latvijā. Budžeta sastādīšanā izmantots
princips, kurā tiek iesaistītas visas struktūrvienības.. Budžeta izveidē ņemta vērā budžeta ieņēmumu
un izdevumu struktūra, iegūstot priekšstatu, kā LFF varētu darboties 2019. gadā. Budžets sastādīts
pēc ieņēmumu un izdevumu struktūras. Lielākie ieņēmumi nāk no FIFA un UEFA. Būtiska sadaļa ir
LFF investīcijas futbola laukumu izveidē, infrastruktūrā utt. 2019. gadu LFF gatavojas noslēgt ar
pozitīvu bilanci, proti, ieņēmumi būs lielāki par izdevumiem. Biedrība mūsdienās ir labuma gūšanas
organizācija, kas negūst peļņu, taču gūst ieņēmumus arī no savas komercdarbības, tostarp, no biļešu
tirdzniecības.”
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Pēc U. Mālmaņa prezentācijas LFF biedri uzdod sev interesējušos jautājumus, tostarp, par
ieguldījumiem futbola popularizēšanā, ieguldījumu atgūšanā ilgtermiņā, stratēģisko mērķu
sasniegšanā, kā arī reputācijas un uzticamības futbolam valstiskā līmenī vairošanā.
18
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Plkst. 16.30 tiek izsludināts PUSDIENU PĀRTRAUKUMS līdz plkst. 17.30.

Plkst. 17.40 Kongress tiek atsākts.
Zālē atgriezušies mazāk biedru nekā to bija pirms pusdienu pārtraukuma, taču, ņemot vērā, ka nekādi
balsojumi nav paredzēti, pārreģistrēšana netiek organizēta.
19. K.Gorkšs dod vārdu E.Pukinskam LFF jauno statūtu projekta prezentācijai un diskusijas
organizēšanai.
Zemāk norādīti E. Pukinska prezentācijas attēli:

19
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Pēc diskusijas E. Pukinsks ierosina apstiprināt laika grafiku LFF statūtu projekta gala versijas
izstrādei un apstiprināšanai.

Pēc E. Pukinska prezentācijas notiek diskusija starp LFF vadību un biedriem par piedāvāto LFF
statūtu jauno redakciju, kuras laikā biedri pauž savus komentārus, priekšlikumus un ierosinājumus.
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20. K.Gorkšs dod vārdu E.Pukinskam debašu organizēšanai. Pirms kongresa debašu atklāšanas
E.Pukinsks atgādina iepriekš apstiprināto kongresa reglamentu. [Debates - Prezidenta darba
ziņojums – 20 minūtes; Ģenerālsekretāra darba ziņojums – 20 minūtes; Revidētā 2018. gada
pārskata prezentācija – 10 minūtes; Ilgtermiņa budžeta projekta prezentācija – 15 minūtes; LFF
statūtu projekta prezentācija – 15 minūtes; Debates – 5 minūtes uzrunai. Noteikt, ka vienas
organizācijas pārstāvis debatēm var pieteikties vienu reizi. Debates paredzētas LFF biedriem,
amatpersonām un LFF izpildinstitūcijas uzaicinātajām personām.]
Biedri tiek aicināti turpināt pieteikties debatēm. E.Pukinsks atklāj LFF Kongresa debates. Pēc
15 minūtēm E.Pukinsks informē kongresu, ka pieteikumi debatēm tiks pieņemti vēl 5 minūtes.
Pēc 20 minūtēm E.Pukinsks informē, ka pieteikumi vairs netiek pieņemti. Pēc pēdējā runātāja
E.Pukinsks informē, ka debates tiek slēgtas.
Žoržs Tikmers (LFF Valdes loceklis), galvenās tēzes: “Godātie klātesošie un Kongresa viesi! Esmu
pagodināt par iespēju uzstāties Kongresā. Mana runa būs par šodien diskutēto. Manā skatījumā, tie
nav tikai futbola termini. Tās ir vērtības un atbildība. Četrus gadus esot LFF valdē, redzu, ka Latvijas
futbols ir lielu izaicinājumu priekšā. LFF nebaidās no jauniem izaicinājumiem, nebaidās no diskusijas.
Tiek veikta inventarizācija. LFF apņēmusies kļūt par ļoti modernu sporta organizāciju - tāds ir
izaicinājums, ar to var lepoties reta sporta organizācija Latvijā. Ceru, ka šī gada rudenī, pieņemot
jauno Statūtu redakciju, LFF kļūs par līderi, kuram pārējie centīsies līdzināties. Manuprāt, mums
bijušas četras kļūdas. Jāizdara stingri secinājumi! Kad biedri nākamreiz vēlēs federācijas prezidentu
un valdi, biedriem būs ne tikai skaidrība par nākotni, precīza budžeta plānošana vidējam termiņam,
bet būs arī investīciju plāns visam gadam, kā arī skaidrība par to, kādus jautājumus pieņem Valde un
padome. Atcerēsimies, ka visu darbu veic LFF administrācija kopā ar biedriem, taču vienlaikus tas
notiek ļoti stingrā un ciešā FIFA un UEFA virsuzraudzībā. Tas izslēdz kļūdas, un par to varam būt
lepni. Laba pārvaldība un moderna organizācija – tas ir tas, ko LFF biedri saņems nākotnē. Diskusija
ir tikai sākusies. Ir ņemts vērā gan Valdes, gan atsevišķu Valdes locekļu viedoklis. Tad arī daudzi
sektori attīstīsies straujāk, tā ir tuva nākotne. Aicinu uzmanīgi attiekties uz dzimuma līdztiesību
jautājumu. Šī ir tendence, kas jārespektē un jāievēro. Šī ir iespēja, kā to demonstrēt arī Latvijā. Mums
ir interesantas, jaukas, profesionālas un kompetentas sievietes futbolā. Šis sektors aug. Ceru, ka šo
gadu laikā paveiktais sieviešu futbolā un panāktā dinamika ar laiku atbalsosies arī rezultātos. Kā
bijušais sportisks, es saprotu valstsvienības bijušo kapteini Kasparu Gorkšu, viņš vēlas sasniegt mērķi,
viņš panāk rezultātu! Taču futbola vadībā rezultāti prasa laiku. Manuprāt, uzsāktais darbs ir pareizs.
Augļus LFF biedri varētu sagaidīt jau pēc gada. Vērtības kā savstarpējā cieņa, uzticēšanas prasa savu
rīcību arī ikdienā. Tāpēc LFF iekšējo konfliktu analīze, cēloņu noskaidrošana, reāla diskusija ar
biedriem, kā arī rūpīga, pārdomāta un izvērstu lēmumu sagatavošana – tās ir lietas, par kurā LFF
vadībai jāstrādā uz priekšu. Uzņemos savu atbildību. Respektēju Kongresa balsojumu par Valdes
darbu un arī to, ka ziņojums netika pieņemts. Saskaņā ar labas pārvaldības un godīgas spēles
principiem esmu pieņēmis lēmumus atkāpties no LFF valdes locekļa pienākumu izpildes un jau
pirmdien iesniegšu attiecīgu paziņojumu LFF prezidentam. Novēlu Jums veidot futbola ģimenes jeb
kopības sajūtu! Olimpiskajā kustībā ir termins “olimpiskā ģimene”. To arī novēlu LFF. Izsaku paldies
bijušajai un esošajai LFF vadībai, LFF valdes locekļiem par sniegto iespēju, tostarp, arī mācīties un
iepazīties ar futbola saimniecību. Bija patiess gods būt par futbola ģimenes dalībnieku. Novēlu visiem
neapstāties pie sasniegtā! Novēlu realizēt mērķus, panākt reformas! Novēlu sasniegt mērķus ne tikai
Kongresā, birojā un laukumā!”
Edgars Pukinsks pirms nākamā debatētāja uzstāšanās nolasa LFF pirmā viceprezidenta M.
Verpakovska (tobrīd neatrodas zālē) saņemto iesniegumu par atkāpšanos no LFF valdes locekļa un
viceprezidenta amata.
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Juris Keišs (LFF Valdes loceklis; par LFF darbu), galvenās tēzes: “Šodien nevēlos runāt par Statūtiem.
Savu pozīciju pietiekoši izvērsti publiskoju. Šodien vēlos runāt par futbola prestižu, Nav noslēpums,
ka tas šobrīd ir nokritis zemāk par zemāko. Nevar salīdzināt attieksmi pret futbolu 2004. gadā un to,
ko mēs redzam tagad. Iemesli ir divi – valstsvienības nesekmīgie rezultāti un nesaskaņas futbola
sabiedrībā. Kā mēs to cenšamies labot? Regulāri mainām izlases trenerus, periodiski grozot statūtus,
izveidojam jaunu federācijas zīmolu.”
Turpinājumā citē Krilova fabulu: “Mainām orķestrantus ar vietām, bet mūzikas kā nav tā nav!”
Retoriski uzdod jautājumu par to, vai kāds ir nopietni analizējis, kāpēc mums nav atbilstošas
kvalifikācijas izlases spēlētāju... Norāda, ka rezultātu dod vairāku faktoru summa. Uzskata, ka mūsu
valstī nav sistēmas bērnu un jaunatnes sporta atbalstam valstiskā līmenī. Uzskata, ka LFF vadībai
vajadzētu uzsākt ciešāku sadarbību ar valsti un pašvaldībām, lai virzītu federācijas programmas
uzstādījumus. Norāda, ka LFF vadībai būtu jādomā par noteiktas sistēmas izveidi, kā arī jārada apstākļi
jeb atbilstoša moderna infrastruktūra, lai motivēti futbolisti varētu realizēt savas ambīcijas. Ceturtkārt,
federācijai būtu jārada kompromiss tam, ka lielie klubi no mazajiem savāc labākos un talantīgākos
bērnus. Uzskata, ka tikai pēc tam, ja paliks resurss un finanšu līdzekļi, var ķerties zīmolu izveidei /
statūtu maiņai un citiem jautājumiem. Noslēgumā informē, ka šodien visi LFF valdes locekļi ir gatavi
atkāpties. No tribīnes apliecina arī savu gatavību turēt solījumu un atkāpties no LFF valdes locekļa
amata.
Vladimirs Žuks (LFF Valdes loceklis) debašu laikā no tribīnes norāda, ka biedru balsojums parādīja
to, ka prezidenta un ģenerālsekretāra ziņojums tika atbalstīs, savukārt Valdes ziņojums – nē. Attiecīgi
Valdei jāuzņemas atbildība, piebilstot, ka no atbildības LFF valdes locekļi nebaidās. Turpinājumā runā
par savstarpēja atbalsta nozīmi. V.Žuks noslēgumā piebilst: “Jā, ne vienmēr LFF Valdes darbā mums
bija vienprātība. Taču tas ir normāli. Vienmēr ir jāspēj sadzirdēt, saklausīt dažādus viedokļus un varbūt
dažreiz vajag atbalstīt arī. Strādājot Latvijas Futbola federācijā dažādos amatos, man nav kauns par
paveikto. Uzskatu, ka es darīju visu, ko varēju. Varbūt arī neiznāca kaut kas, un tas laikam arī ir
normāli. Padarīts ir diezgan daudz. Laiks visu parādīs. Es arī šodien atkāpjos. Paldies visiem par
sadarbību! Ceru, ka no futbola nepazudīšu. Kaut kur šeit arī būšu.”
Jānis Mežeckis, galvenās tēzes: “Prieks visus šeit redzēt. Visiem liels paldies par darbu, kuru kopā
veicām ilgus gadus. Novēlu lietderīgu un pareizu darbu nākotnē! Valdē biju bez balsstiesībām, tās
deliģē Kongress. Savas futbola gaitas sāku 1963. gadā. Biju, esmu un, ceru, ka palikšu futbolā! Ceru
uz Jūsu atbalstu arī turpmāk. Izmantojot iespēju, vēlos apsveikt Raimondu Gaili, kurš izvirzīts valsts
augstākajam apbalvojumam... Man ir prieks, ka valdība novērtēja futbola darba rūķa darbu. (zāle skan
aplausi) Pagājuši 15 kopš spēlējām Eiropas čempionāta finālturnīrā. Ar ko visus arī apsveicu!
Atceraties, kāds tolaik bija entuziasms visā Latvijā futbola sakarā. Man prieks, ka prezidijā ir tās izlases
galvenais treneris, drošības jautājumu virsnieks Vladimirs Žuks un trīs bijušie spēlētāji. Jādomā
pozitīvi, domāju, ka kādreiz mēs atkārtosim šo panākumu! Noslēgumā apsveicu Māri Verpakovski ar
ģimenes pieaugumu – meitiņas piedzimšanu! Visiem paldies un veiksmi darbā!”
Aleksandrs Jakubovskis (Daugavpils Futbola asociācija; par futbolu un Valdes locekļiem) no tribīnes
iepazīstina ar sevi un informē klātesošos, ka debatēm bija sagatavojis vairākus punktus par LFF Valdes
locekļiem, viņaprāt, viņu negodprātīgo darbu, par kuriem šodien tomēr nevēlas runāt, jo Valdes locekļi
ir nolēmuši atkāpties. Izsaka visiem pateicību par darbu, sniegto pieredzi un veiktajiem labajiem
darbiem Latvijas futbola labā.
Aleksandrs Starkovs, galvenās tēzes: “Mani kolēģi šodien nolēmuši atkāpties. Es arī pieņēmu šādu
lēmumu. Šodien izskanēja daudz kritisku vārdu mūsu adresē, tāpēc arī pieņemts lēmums atkāpties.
Futbolā esmu ilgu laiku, esmu spēlējis futbolu, strādājis kā treneris, nodarbojos arī ar organizatorisko
darbu... Ir periodi katrā organizācijā, tostarp, arī federācijā, kad rezultāti nav redzami uz laukuma, bet
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darbs notiek. Es zinu, ka šobrīd notiek liels darbs. Rezultāti mēdz atnākt negaidīti, nemanāmi un bez
acīmredzama paskaidrojuma. Arī pirms kvalificēšanās EURO 2004 izlasē notika treneru maiņa, taču
tā brīža spēcīgā LFF vadība nedeva iemeslus ieslīgt pesimismā, iemesli tika meklēti mūsu pašu vidū...
Uzskatu, ka šodien mums bērnu un jauniešu futbols, kā arī izlašu institūts strādā ļoti kvalitatīvi. Šodien
vēroju UEFA Attīstības turnīra spēles, kur mūsu puiši bija galvastiesu pārāki pār saviem pretiniekiem.
Tāpēc mums futbolā ir nākotne un potenciāls. Novēlu neskumt! Viss būs kārtībā!”
Vladimirs Šteinbergs (Daugavpils BJSS; tēma – Latvijas futbols): “Liels paldies tiem Valdes
locekļiem, kuri pēc šāda balsojuma par ziņojumu pieņēmuši lēmumu atkāpties. Tas ir cienīgs lēmums.
Šis pēdējais gads Latvijas futbolā bija sarežģīts, tas noteikti nebija labākais. Mēs palikām tur, kur bijām
pirms gada. Visi gaidīja pārmaiņas, kad Kaspars Gorkšs kļuva par prezidentu. Prezidentam tiek ļauts
kļūdīties, bet tiek ļauts kļūdīties tad, kad kaut kas tiek darīts... Šobrīd Kasparam man ir tikai viens
lūgums – lūdzu, sāc strādāt un tad viss sanāks! Nenodarbojaties ar intrigām! Labāk par Indriksonu
Jums nesanāks! Sāciet strādāt un tad viss būs!”
Aleksandrs Isakovs (LFF Valdes loceklis): “Vēlos apstiprināt savus vārdus, ka esmu gatavs atkāpties
jebkurā laikā, taču savu gala lēmumu paziņošu pirms nākamās LFF Valdes sēdes”.
Nauris Mackevičs (BFC Daugavpils; tēma - Futbola federācijas tēls), galvenās tēzes: “Ar saviem
strīdiem un intrigām paši bojājam savu dzīvi. Ar katru šādu strīdu paši gandējam sev dzīvi. Arī šodien
arī man bija iebildes par Statūtiem, revidentu ziņojumu... Manuprāt, lielākā daļa skan aizrādījumi, taču
es nedzirdu priekšlikumus. Pateikt, ka viss ir slikti, var vienmēr. Nepieciešams piedāvāt risinājumus!
Visi apzinās, ka ir lietas, ko varēja izdarīt citādāk, taču ne viss ir tik slikti, kā šodien šeit visi centās
pasniegt. Lēmumi ir pieņemti, Valde ir atkāpusies. Paldies visiem par darbu.” Noslēgumā no tribīnes
aizrāda A.Jakubovska kungam, ka viņam vajadzētu būt kaunam par to, ko viņš šodien no tribīnes teica.
Jānis Bakmanis (LFF mācību un treniņu centrs “Staicele”), galvenās tēzes: “Šodien tikos ar Kasparu
Gorkšu ar aicinājumu nogludināt strīdus, kas saistīti ar Staiceles bāzi. Diemžēl tas uz šo brīdi izpaliek.
Esmu izpilddirektors LFF MTC “Staicele” jau 10 gadus. Man nav vienalga, kas ar šo centru notiek...
Šāds centrs valstī ir tikai viens. Šodien arī nelabprāt šeit esmu, jo ir tie raksti, kuros esmu pieminēts,
kā arī citi cilvēki – Indriksons, Mežeckis, Pukinsks, Žuks... Man šodien ir sirds pilna. Tas ir sakrājies
jau vismaz četrus, piecus mēnešus. Šodien vēlos padalīties ar Jums. Kā jau ziniet, G.Indriksons
atbalstīja Staiceles projektu. Staicele un futbols ir mūžīga vērtība. Tāpēc ar šādu kaitniecību un
buldozerisku rāvienu uz priekšu visu šeit nolikvidēt arī nav īsti pareizi. Mums nav noticis apaļais galds,
kur būtu LFF vadība. Neesam kopīgi meklējuši risinājumus. Mierīgi kopā būtu jārisina problēmas,
varbūt jāpiesauc eksperti... Mēs nez kādu motīvu vadīti skrienam un to visu meklējam.
Futbola centrs dibināts 2009. gadā. Dibinātāji bija divi – Latvijas Futbola federācija un Staiceles
pilsētas dome, kas ieguldīja 4 hektārus zemes... Uz šo brīdi 2019. gadā futbola centra rīcībā ir pieci
zālāja futbola laukumi, laukums ar mākslīgo segumu, ģērbtuves, minipitch, basketbola laukums,
volejbola laukums, smilšu futbola laukums, dubļu futbola laukums, viesnīca 140 vietām, Staiceles
profesionālā vidusskola un seši hektāri zemes, uz kura bija paredzēts būvēt rehabilitācijas centru
futbolistiem. Kopā 20 hektāri zemes futbola vajadzībām. Uz šo brīdi LFF prezidents saka, ka FIFA
pārstāvji pavasarī nokritizējuši bāzi. Protams, agrā pavasarī futbola laukumu stāvoklis nav
apmierinošs, tādi ir Latvijas apstākļi. Vasarā apstākļi noteikti būs labāki. Ko tad mēs vēlamies
sasniegt? Katru gadu 35 000 EUR statūtkapitāls tika iesniegts no LFF puses, ko varējām izmantot
futbola laukumu labiekārtošanai. Katru gadu bija jāsniedz atskaite. Pārējā nauda bija pakalpojums no
dažādām organizācijās, kas veidoja kopējos ieņēmumus 20 000 EUR, no kuriem mums viss bija
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jāuztur. Bāzē ir trīs Valdes locekļi – E. Pukinsks, V. Žuks un J. Bakmanis. Jāatzīst, ka Edgars Pukinsks
ir labākais Valdes loceklis, kas “LFF MTC Staicele” ir bijis. Edgars mācējis sakārtot cienīgu algu
jautājumu bāzes darbiniekiem – Staiceles iedzīvotājiem. Taču publiskajā telpā medijos par bāzi
izskanējuši necildinoši salīdzinājumi... (nolasa vairākus publiskajā telpā izskanējušos citātus, ziņu
virsrakstus)
Visi šie raksti ir Latvijas futbolu un Staiceli. Tikai šodien es sapratu – jo trakāk, jo labāk. Izrādās ir
FIFA cilvēku slēdziens, kurš saka, ka turpmākie ieguldījumi Staicelē ir nelietderīgi... Tam sekoja arī
Valdes lēmums par budžeta samazināšanu bāzes funkcionēšanai. Taču, veicot bāzes revīziju, nekas
pretlikumīgs bāzes gada pārskatā netika atrasts... Cilvēkiem taču ir jānes atbildība par uzrakstīto. Jāni
Bakmani var apvainot... Es varu piedot Kasparam Gorkšam. Mēs esam dažādās svaru kategorijās. Es
arī piedodu Kasparam. Taču domāju, ka cilvēkiem nav vienalga par to, kas tiek teikts publiskajā telpā.
Ir viena traka lieta, ko Kaspars Gorkšs ir izdarījis – viņš ir nogriezis Staiceles pilsētai attīstības iespējas,
tostarp, ģenerāļa P. Radziņa profesionālā sporta vidusskolas sekmīgai funkcionēšanai. Meklējot
finansējuma iespējas, man visur norāda par nepilnībām un mahinācijām! Vēršu arī FIFA un UEFA
pārstāvju uzmanību uz radušos situāciju. Uz šīs tribīnes šodien šo teikt nepatīkami teikt, taču Staicele
ir jāglābj, ģenerāļa P. Radziņa profesionālā sporta vidusskolas direktors iesūdz Kasparu Gorkšu tiesā
par apmelošanu!”
Egons Brants (Latvijas Jaunatnes Futbola līga; tēma - futbola sīkumi) uzrunas ievadā norāda uz tām
lietām, kuras, viņaprāt, pateicoties LFF ieguldītajam darbam, ir pozitīvi ietekmējušas Latvijas futbola
tēlu. Izsaka pateicību Denisam Bezuščonokam un Artūram Zakreševskim par vairāku organizatorisku
jautājumu sakārtošanu Latvijas jaunatnes futbola čempionātā. Viņaprāt, negatīvi futbola tēlu ietekmēja
Vilka tēla ieviešana, norādot, ka Vilka talismana prezentācija, kā otrajai sporta federācijai, attiecīgi
simbola izveide pēc citas sporta federācijas zīmola prezentācijas uzskatāma kā “zaudējums”. Uzskata,
ka vilka tēla ieviešana sākotnēji bija plānota tikai nacionālās izlases tēlam, taču šobrīd tas ir pārgājis
teju visos futbola segmentos. Uzskata, ka Vilka tēls tiek izplatīts pārāk daudz. Norāda, ka futbola
laukums ir svēta vieta, taču pirms Latvija - Kazahstāna spēles UEFA Nāciju līgas ietvaros tika jāts ar
zirgu un cepta gaļa, kas tomēr nav īsti pareizi... Turpinājumā aicina cilvēkus salikt pareizās vietās,
tostarp, LFF kabinetu ietvaros, lai veidotu ciešāku komunikāciju. Norāda uz klipu pirms K.Gorkša
atvadu spēles, kurā bija dzirdama lamāšanās. Aicina K.Gorkšu vairāk pieņemt pašam lēmumus un nest
par tiem atbildību. Noslēgumā sveic visus mātes dienā!
Aigars Ragainis (Limbažu un Salacgrīvas sporta skola; tēma – komentāri saviem kolēģiem) izsaka
pateicību biedriem par atbalstu Kasparam Gorkšam iepriekšējā LFF Ārkārtas kongresā. Norāda, ka
LFF biedru izvēlētajam prezidentam nepieciešams iedot divus gadus, lai sevi pierādītu. Piemin, ka
draudzība – tā vienlaikus ir arī cieņa... Atceras, ka iepriekšējā LFF laureātu vakarā netika pasniegtas
piemiņas balvas, tostarp, J.Docenko balva, I.Liepiņa balva, G.Šitika balva. Aicinu atjaunot šīs balvas
pasniegšanai LFF laureātu vakarā! Norāda, ka pašiem līdzjutējiem vajadzēja izvēlēties valstsvienības
simbolu un talismanu. Ideja par Vilku kopumā nav slikta, taču realizācija varēja būt veiksmīgāka...
Norāda, ka esam vienīgā valstsvienība, kas nespēlē ar Latvijas Futbola federācijas emblēmu. Uzskata,
ka izlases atšķirīgais logo arī var tikt atspoguļots, taču LFF emblēmai arī būtu jābūt. Noslēgumā
piemin, ka LFF ir Latvijas miniatūra. Pauž prieku, ka parādījās Jaunatnes komiteja, tiek domāts arī par
veterānu futbolu. Noslēgumā pauž savu viedokli par šajā Kongresā notikušo Valdes lēmumu atkāpties.
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Dainis Gudermanis (tēma – LFF kā vienots organisms, kurā valda draudzība un normāli tiek uzņemti
dažādi viedokļi, LFF vadības pieejamība) iesākumā atgādina, ka ilgu laiku Latvijas futbolā bija
lozungs “Viena Komanda – Viens Mērķis”. Uzskata, ka šodien ir grupējumi, opozīcija utt. Norāda, ka
nevēlas savā pēdējā stundā domāt par to, ka dzīvi ir nodzīvojis veltīgi. Norāda, ka futbola sabiedrība
pati ir izveidojusi negatīvu tēlu ap futbolu. Norāda, ka Vilka bildes LFF ofisā neveicina iesaisti futbolā.
2021. gadā būs Latvijas Futbola federācijas 100 gadi. Aicina aizdomāties par futbola muzeja izveidi.
Izsaka pateicību par paveikto darbu veterānu futbola atbalsta jomā. Ierosina federācijas darba grafikā
izveidot LFF prezidenta dienu, ģenerālsekretāra dienu, Sporta direktora dienu... Noslēgumā aicina
visus dzīvot draudzīgi!
Krišjānis Kļaviņš (SK Cēsis; tēma – par Latvijas futbolu) novērtē Kongresu kā interesantu...
Iepriekšējā gadā notikušo procesu raksturo kā “turbulences periodu”. Retoriski vaicā, kāpēc balsojums
pret Valdes atskaiti un ģenerālsekretāra / prezidenta atskaiti atšķīrās... Uzsver, ka federācijai ļoti
būtiski būs parādīt revidenta dokumentus no I.Latimiras kundzes. Norāda uz potenciālajiem
scenārijiem pēc LFF valdes atkāpšanās. Aicina biedrus izdarīt nopietnus secinājumus. Uzrunas laikā
aicina padomāt par tiem risinājumiem, kā Latvijas futbols “var tikt ārā no bedres”, tostarp, nacionālās
izlases un jauniešu izlases rezultātu ziņā. Aicina LFF vadību aizdomāties vairāk par pārbaudes spēļu
organizēšanu pret vadošajām Eiropas un pasaules jauniešu izlasēm. Norāda uz nepieciešamību
aizdomāties par jauno talantīgo futbolistu stimulēšanu, kā arī kopīgu treniņu aizvadīšanu, pieminot
Ziemeļmaķedonijas piemēru. Aicina izveidot kādu paliekošu vērtību Latvijas Futbola federācijai pirms
tā simtgades 2021. gadā, piemēram, mākslas filmu vai seriāla par Latvijas futbolu.
Vladimirs Asrijancs (SK Vēsma; tēma - par reklāmu un nodokļiem bērnu futbolā) pozitīvi izsakās par
nacionālās izlases jaunizveidoto simbolu (talismanu) Vilku un šajā identitātē integrētajām vērtībām.
Runā par līdzekļiem, kas nonāk pašvaldībā un to tālāko sadalījuma principiem. Vaicā, kā LFF var
palīdzēt šajā jautājumā.
Ģirts Mihelsons (FS METTA; tēma – par LFF un biedriem) ievadā norāda, ka arī LFF prezidents ir
Valdes loceklis, vienlaikus uzņemoties atbildību. Norāda, ka šobrīd ir krīze Latvijas futbolā. Uzskata,
ka prezidenta un valdes viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Izsaka gandarījumu, ka LFF Valdē ir futbola cilvēki,
kas nolēma sadarboties ar Latvijas Futbola virslīgu. Norāda, ka šobrīd LFF vadības darbs ir paralizēts.
Uzskata, ka viens no iemesliem, kāpēc tā ir noticis, ir milzīgs pieredzes trūkums vai arī tā ir minimāla.
Uzrunā klātesošos par to, ka visi apzinās, ko nozīmē futbola kluba (organizācijas) vadība... Šajā
procesā ļoti svarīgas ir komunikācijas spējas. Norāda, ka Latvijas futbols, salīdzinot ar pārējo pasauli,
ļoti ir atpalicis metodikā, tehnoloģijās. Uzskata, ka šobrīd ir aizmirsts futbolistu sagatavošanas vecums
no 10 līdz 12 gadiem. Atgādina, ka visi pašmāju pazīstamākie spēlētāji ir izauguši tieši šeit, Latvijā.
Izsaka piedāvājumu nekavējoties likvidēt visu, kas saistīts ar Vilka tēmu. Pauž sašutumu par tiem
jautājumiem, kas, viņaprāt, norāda uz pieredzes trūkumu federācijas vadībā un līderības spēju
audzināšanas trūkumu LFF veiktajās aktivitātēs. Norāda, ka LFF ir atbildīga tiešā veidā par katra kluba
attīstību, taču šo momentu diemžēl šobrīd nevar saklausīt. Aicina biedrus un novēl klātesošajiem
sajust, ka šeit visi strādā Latvijas futbola labā.”
Ainārs Seļickis (JFK Saldus; par futbola tēlu ikdienā) iesākumā pārmet METTA organizācijai to, ka tā
uzvedas kā mazais ģenerālis. Norāda, ka arī METTA ir līdzatbildīga par futbola tēlu. Uzskata, ka
biedrība var nodarboties ar uzņēmējdarbību, taču peļņu var izmantot statūtos norādītajiem mērķiem.
Izsaka sekojošu domu: “Futbola sabiedrībā vislabāk redzams tas, ka latvietim labākais ēdiens ir otrs
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latvietis”. Norāda, ka katram jāsāk ar sevi! Uzskata, ka jāpalīdz jaunajai vadībai nevis meklēt vienam
otrajā utis!
E.Pukinsks informē par potenciālajiem scenārijiem, kas var sekot pēc LFF Valdes locekļu
iesniegumiem par atkāpšanos. Uz protokola izveides brīdi oficiālu iesniegumu iesniedzis tikai Māris
Verpakovskis.
E.Pukinsks dod noslēdzošo vārdu K.Gorkšam.
K.Gorkšs: “Paldies klātesošajiem par izturību, iesaisti. Esam uzsākuši pārmaiņas. Mēs informēsim
par turpmākajiem soļiem. Novēlu sekmīgu mājupceļu!”
21. K.Gorkšs pateicas klātesošajiem par dalību Kongresā, noslēdz Kongresu un novēl veiksmīgu
mājupceļu.
22. Kongress tiek slēgts plkst. 20:37.
Kongresa pilnais video ieraksts pieejams:
http://sportacentrs.com/sportacentrs_tv/pilna_spele/27042019latvijas_futbola_federacijas_kongress_pil
Kongresa vadītājs

K.Gorkšs

Protokola pārbaudītājs

J.Apse

Protokolētājs

V.Sopirins
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