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Biedrības „Latvijas Futbola federācija” (LFF) 

Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas sēdes protokols  

Nr. 1. /2019 

 

Rīgā, 2019. gada 3.septembrī 

 

Piedalās: Komitejas locekļi: Oļegs Burovs, Kārlis Boldiševics, Gatis Griezītis, Uģis Bisenieks, 

Kaspars Gorkšs, Aldis Adamovičs, Guntis Apīnis, Guntars Indriksons. 

Pieaicināts: Mareks Gruškevics, Haralds Gudermanis, Rihards Rusins 

Protokolē: Haralds Gudermanis 

 

Sēde sākta pulksten 13.00 

Sēde slēgta pulksten 15.00 

 

Nr. Darba kārtība 

1.  Informācija par 2019.gada budžeta izpildi 

2.  Daugavas stadiona tehnisko darbu virzība 

3.  Daugavas stadiona jumta un laukuma renovācijas finansējums 

4.  Informācija par valsts finansējumu futbola infrastruktūras attīstībai 

5.  Futbola infrastruktūras atbalsta programmas iesniegumu apkopojums 

6.  Informācija par Futbola infrastruktūras atbalsta programmas 

vērtēšanas komisijas sastāvu un tās apstiprināšana 

7.  Citi 

 

Komitejas locekļiem iebildumi pret darba kartību un sēdes protokolēšanu audio ieraksta veidā nav. 

 

1. Informācija par 2019.gada budžeta izpildi 

H.Gudermanis - Ziņo par budžetā iekļautajiem infrastruktūras segmentiem un to realizācijas gaitu: 

• Sintētiskā seguma futbola laukumu būvniecība - Klātesošie tiek informēti par Olaines 

stadiona projektu un projektiem, kas iespējams tiek pārcelti uz 2020.gadu. 

• Daugavas stadiona pilnveidošana atbilstoši UEFA prasībām. 

• Infrastruktūras objektu atbalsta programma  - Informācija par Daugavgrīvas vsk. stadiona un 

Zemgales OC automātiskās laistīšanas sistēmas ierīkošanas līdzfinansējumu. Klātesošie tiek 

informēti, ka gada sākumā, izstrādājot Futbola infrastruktūras atbalsta programmas 

nolikumu, minētā segmenta ieplānotais finansējums tiek novirzīts uz šo atbalsta programmu. 

• Stadionu licencēšanas un uzraudzības procesa nodrošināšana - Informācija par stadionu datu 

bāzes izstrādes cenas aptauju. 

• Laukumu uzturēšanas semināra organizēšana  - sakarā ar semināra organizēšanu 2018.gadā 

un neieviesto stadionu datu bāzi, seminārs tiek atcelts. 

O.Burovs – uzdod jautājumu kāpēc infrastruktūras budžetā netika ieplānota Rīgas 86.vsk. futbola 

laukuma (64x43) seguma izbūve un informē par vēstuli, kurā lūdz nodrošināt futbola laukumu ar 

segumu un apgaismojumu.  

K.Gorkšs - informē, ka, plānojot LFF budžetu 2019.gadam, rakstiska informācija par situāciju 

Rīgas 86.vsk. nav bijusi. Vienlaikus informē par saņemto vēstuli no Rīgas domes Īpašumu 

departamenta, ka arī par principiem sadarbībai starp pašvaldību un LFF. Uzsver, ka prioritāri Rīgā 

sacensību un treniņu nodarbību nodrošināšanai nepieciešami standarta izmēra futbola laukumi. 
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Diskusijā iesaistās H.Gudermanis, K.Gorkšs, O.Burovs, A.Adamovičs, M.Gruškevics, 

K.Boldiševics, G.Indriksons - tiek izteikts priekšlikums aizstāt budžetā apstiprināto Rīgas 

75.vsk.projektu ar Rīgas 86.vsk.stadiona projektu. 

O.Burovs min iemeslus kāpēc netiek īstenots Rīgas 75.vsk.stadiona projekts un neredz iespēju 

tuvākajos gados šo projektu realizēt. 

 

1.Komiteja nolemj: 

Sagatavot valdei priekšlikumu aizstāt budžetā apstiprināto Rīgas 75.vsk.projektu ar Rīgas 

86.vsk.stadiona sintētiskā seguma izbūvi. 

 
Balsotājs PAR PRET ATTURAS 

Kaspars Gorkšs    

Kārlis Boldiševics    

Guntis Apīnis    

Guntars Indriksons    

Aldis Adamovičs    

Oļegs Burovs    

Uģis  Bisenieks    

Gatis  Griezītis    

 

Ņemot vērā O.Burova iespējamo interešu konfliktu izvirzītā jautājumā, O.Burovs balsojumā 

nepiedalās. 

Pēc balsojuma komitejas loceklis O.Burovs un pieaicinātā persona R.Rusins komitejas sēdi atstāj. 

 

Turpinot darba kārtības 1.jautājumu komitejā tiek diskutēts par stadionu datu bāzes izstrādi, kā arī 

neapgūto līdzekļu turpmāko novirzīšanu šādam mērķim. 

 

2.Komiteja nolemj: 

Uz nākamo komitejas sēdi H.Gudermanim uzdot sagatavot prezentāciju par stadionu datu bāzi un 

iespējamo laukuma kopēju semināra organizēšanas izdevumu novirzīšanu uz stadionu datu bāzes 

izstrādes projekta realizāciju 2020.gada budžeta ietvaros. 

 

 

2. Daugavas stadiona tehnisko darbu virzība 

G.Indriksons – Ziņo par atlikušo darbu virzību Daugavas stadionā: 

1) Jumta izbūve VIP un mediju zonā; 

2) Futbola laukuma seguma uzlabošana; 

3) Mediju zonas, elektrības un interneta vietu pārnešana atbilstoši UEFA prasībām. 

 

G.Indriksons informē par darbiem mediju zonas pārnešanā, par saskaņotu jumta konstrukcijas 

tehnisko projektu, kā arī veiktajiem grunts izpētes darbiem futbola laukuma rekonstrukcijas darbu 

veikšanai. 

Komiteja tiek informēta par jumta izbūves darbu specifiku, iespējamiem riskiem un provizorisko 

darbu izpildes tāmi, kas atbilstoši projekta kontroltāmei ir 520 000 EUR. 

Diskusijā iesaistās A.Adamovičs, M.Gruškevics, K.Boldiševics - diskutē par finansējuma 

iespējamiem scenārijiem jumta izbūvei Daugavas stadionā. 
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Komiteja nolemj: 

Atbalstīt Daugavas stadiona projekta virzību UEFA prasību izpildei, tai skaitā jumta izbūvi, kur 

finansējumu rast no 2019.gada infrastruktūras budžeta atlikuma un 2020.gada budžeta finansējuma. 

 
Balsotājs PAR PRET ATTURAS 

Kaspars Gorkšs    

Kārlis Boldiševics    

Guntis Apīnis    

Guntars Indriksons    

Aldis Adamovičs    

Uģis  Bisenieks    

Gatis  Griezītis    

 

 

3. Daugavas stadiona jumta izbūves un laukuma rekonstrukcijas finansējums 

M.Gruškevics – informē par Daugavas stadiona laukuma un skrejceļa rekonstrukcijas plāniem un 

LFF plānu kopā ar Daugavas stadiona vadību vērsties IZM par finansējuma piesaisti projektā, kur 

finansējums tiktu dalīts sekojoši - Valsts finansējums 1 milj. uz skrejceļu renovāciju un 1 milj. uz 

futbola laukuma rekonstrukciju un LFF finansējums laukuma rekonstrukcijai 0,5 milj. 

 

Diskusijā iesaistās K.Boldiševics, K.Gorkšs, A.Adamovičs, G.Indriksons, M.Gruškevics. 

 

Komiteja nolemj:  

Sagatavot Saeimas Sporta apakškomisijai priekšlikumu par Daugavas stadiona skrejceļa un futbola 

laukuma rekonstrukcijas finansējuma modeli. 

Uz  nākamo komitejas sēdi prezentēt investīciju līgumu ar Daugavas stadionu. 

 
Balsotājs PAR PRET ATTURAS 

Kaspars Gorkšs    

Kārlis Boldiševics    

Guntis Apīnis    

Guntars Indriksons    

Aldis Adamovičs    

Uģis  Bisenieks    

Gatis  Griezītis    

 

 

4. Informācija par Futbola infrastruktūras atbalsta programmas vērtēšanas komisijas 

sastāvu un tās apstiprināšana 

 

Ņemot vērā komitejas locekļa U.Bisenieka aizņemtību pamatdarbā un lūgumu ļaut atstāt komitejas 

sēdi, tiek izteikts priekšlikums mainīt dienas kārtību un izskatīt jautājumu par Futbola 

infrastruktūras atbalsta programmas vērtēšanas komisijas sastāvu. 

 

No komitejas Futbola infrastruktūras atbalsta programmas vērtēšanas komisijas sastāvam tiek 

virzīts komitejas loceklis U.Bisenieks un G.Indriksons. 

 

Komiteja nolemj:  
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Atbalstīt Futbola infrastruktūras atbalsta programmas vērtēšanas komisijas sastāvā izvirzītos 

komitejas locekļus U.Bisenieku un G.Indriksonu. 

 
Balsotājs PAR PRET ATTURAS 

Kaspars Gorkšs    

Kārlis Boldiševics    

Guntis Apīnis    

Guntars Indriksons    

Aldis Adamovičs    

Uģis  Bisenieks    

Gatis  Griezītis    

 

Pēc balsojuma komitejas locekļi U.Bisenieks un A.Adamovičs komitejas sēdi atstāj. 

 

5. Informācija par valsts finansējumu futbola infrastruktūras attīstībai 

 

K.Gorkšs klātesošos informē par vēršanos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar 

lūgumu atbalstīt futbola infrastruktūras pilnveidošanas projektus 4 milj. apmērā 4 gadu laikā. Ir 

bijušas tikšanās gan ar finanšu ministru, gan arī ar VARAM ministru. Šobrīd tiek gaidīts atzinums 

no ministrijas par finansējuma piešķiršanu. 

 

Komiteja nolemj:  

Pieņemt zināšanai esošo situāciju.  

 

6. Futbola infrastruktūras atbalsta programmas iesniegumu apkopojums 

 

H.Gudermanis informē par atbalsta programmas pamatprincipiem, iesniegumu pieņemšanas kārtību 

un iesniedzējiem. Aicina nākamajā valdes sēdē apstiprināt vērtēšanas komisijas sastāvu - LFF 

prezidents, LFF ģenerālsekretārs, Futbola departamenta vadītājs, LFF infrastruktūras nodaļas 

vadītājs un LFF infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas izvirzītie locekļi. 

 

Diskusijā iesaistās K.Boldiševics, M.Gruškevics, G.Indriksons. 

 

Komiteja nolemj:  

Pieņemt zināšanai esošo situāciju. Uzdot vērtēšanas komisijai, balstoties uz LFF noteiktajām 

prioritātēm, veikt iesniegumu izvērtēšanu un uz nākamo komitejas sēdi sniegt vērtēšanas rezultātus. 

 

Sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti, un sēde tiek pasludināta par slēgtu. Komitejas 

sēdes protokols ir noformēts uz 4 (četrām) lapām divos eksemplāros. 

 

Komitejas priekšsēdētājs       Kaspars Gorkšs 

 

 

Protokolētājs         Haralds Gudermanis 


