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Latvijas Futbola federācijas (LFF)
Valdes sēdes protokols Nr.13

Rīgā, Grostonas iela 6b,
2019. gada 30. septembrī, plkst. 13:00
Piedalās: K.Gorkšs, A.Zakreševskis, S.Kovaļovs, G.Blumbergs, A.Isakovs, V.Direktorenko, A.Kučinska, A.Gaidels,
J.Engelis, E.Brants, ģenerālsekretāra pienākumi izpildītājs– M.Gruškevics.
Uzaicinātās personas: LFF Futbola departamenta vadītājs D.Kazakevičs, Nacionālās izlases treneris S.Stojanovičs,
biedrības “Virslīga” pārstāvji M.Krivuņecs un A.Dakša.
Protokolē: A.Neilande.
Sēdi vada: K.Gorkšs.

Darba kārtība:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.1
13.2
13.3
13.4

Biedrības “Latvijas Futbola Virslīga” prezentācija par 2019.gadā realizēto M.Krivuņecs
un turpmākās sadarbības piedāvājums.
Vietējo spēlētāju un leģionāru skaita ierobežojumi sacensību sistēmā.
K.Gorkšs/
A.Isakovs/
A.Zakreševskis/
D.Kazakevičs
Diskusija par 2018.gada LFF Valdes protokola Nr.16, lēmuma Nr.3 K.Gorkšs/
atcelšanu.
S.Kovaļovs/
D.Kazakevičs
Nacionālās izlases trenera S.Stojanoviča ziņojums par izlases turpmākās S.Stojanovičs
darbības plānu.
Izlašu spēlētāju prēmēšanas kārtība.
K.Gorkšs/
D.Kazakevičs/
Informācija par LFF 2019.gada budžeta aktuālo situāciju.
M.Gruškevics/
M.Skujiņš
Balsojums par LFF 2020.gada budžeta izstrādes grafiku.
M.Gruškevics/
M.Skujiņš
Informācija par revidenta atzinumu LFF 2018.gada pārskatam.
K.Gorkšs/
M.Gruškevics/
I.Latimira
LFF ekipējuma nodrošināšana.
M.Gruškevics/
J.Zeltiņš
SIA LFF MTC Staicele finanšu situācijas izskatīšana.
M.Skujiņš
LFF veterānu komitejas sastāva apstiprināšana.
K.Gorkšs
LFF Valdes reglamenta grozījumi. Precizēta LFF valdes balsojuma kārtība. K.Gorkšs/
M.Gruškevics
Dažādi.
Informācija par LFF tiesvedību ar SIA “Arčers”.
K.Gorkšs
Informācija par Rīgas 86.vidusskolas laukuma projekta realizēšanu.
K.Gorkšs
FK Tukums 2000 iesnieguma izskatīšana.
K.Gorkšs
Nākamās LFF valdes sēdes datums, laiks un norises vieta.
K.Gorkšs
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K.Gorkšs - Kvorums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta, nolemts strādāt četras stundas (līdz plkst.17:00), ja četrās
stundās neizdosies izskatīt visus dienas kārtības jautājumus, iespējami tuvākā laikā tiks organizēta papildus valdes
sēde.
K.Gorkšs - ierosina šīs dienas darba kārtības jautājumu Nr.12 LFF Valdes reglamenta grozījumi. Precizēta LFF valdes
balsojuma kārtība izskatīt kā pirmo.

12.

LFF Valdes reglamenta grozījumi. Precizēta LFF valdes balsojuma kārtība. K.Gorkšs/
M.Gruškevics
K.Gorkšs - skaidro Valdes reglamentā piedāvāto precizējumu par balsošanas kārtības precizējumu iekļaujot punktu:
3.8. Valdes locekļu balsojums lēmuma pieņemšanā tiek ieskaitīts balsojot ar “par” vai “pret”. Atturēšanās no
balsojuma gadījumā, balsojums tiek pielīdzināts valdes locekļa klāt neesamībai valdes sēdē.
Klātesošie diskutē par nepieciešamību padziļināti iepazīties ar piedāvāto redakciju.
A.Gaidelis – rosina par valdes reglamenta izmaiņu apstiprināšanu balsot nākamajā sēdē, kad valde būs
iepazinusies ar iesniegto projektu.
G.Blumbergs – piekrīt A.Gaidelim atlikt šī jautājuma izskatīšanu, kā arī lūdz LFF valdes reglamentā iestrādāt
papildu noteikumus diskusiju apjomu kārtības regulēšanai katra jautājuma izskatīšanai, līdzīgi kā tiek
reglamentēta jautājumu izskatīšanas kārtība pašvaldībās.
Ierosinājums:
Atlikt lēmuma pieņemšanu, papildināt LFF Valdes reglamentu saskaņā ar valdes ierosinājumiem un izsūtīt to
elektroniski valdes locekļiem izskatīšanai.
Balsojums:
Balsotājs

PAR

K.Gorkšs
S.Kovaļovs
A.Zakreševskis
A.Isakovs
A.Gaidels

PRET

ATTU
RAS

Balsotājs

PAR

PRET

A.Kučinska
E.Brants
J.Engelis
V.Direktorenko
G.Blumbergs

ATTU
RAS

BALSOJUMS
PAR

10

PRET

0

ATTU
RAS

0

Lēmums:
12.1. Atlikt lēmuma pieņemšanu, LFF administrācijai papildināt LFF Valdes reglamentu saskaņā ar valdes
ierosinājumiem un izsūtīt to elektroniski valdes locekļiem izskatīšanai.
Kā nākamais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.1.
1.
Biedrības “Latvijas Futbola Virslīga” prezentācija par 2019.gadā realizēto
un turpmākās sadarbības piedāvājums.
Sēdē tiek uzaicināti piedalīties A.Dakša un M.Krivuņecs.

M.Krivuņecs

M.Krivuņecs – prezentē klātesošajiem atskaiti par Virslīgas darbības rezultātiem 2019.gadā. Informē par pasākumiem,
kas tiek veikti, lai popularizētu Virslīgas aktivitātes un veicinātu tās atpazīstamību.
Klātesošie iesaistās diskusijā.
A.Gaidels – man ir jautājums par finansējumu. Cik liels ir Virslīgas budžets? Un cik no šī budžeta ir piesaistījusi līga?

3

30.09.2019 Valdes sēdes protokols Nr.13
M.Krivuņecs – ja runājam par budžetu – līga ir piesaistījusi 95%. 5% procentu dotācija ir no federācijas.
S.Kovaļovs – Kāds ir virslīgas klubu ieguvums no dalības šajā organizācijā. Publiski nav atrodams jūsu organizācijas
nolikums un statūti. Kādas tieši ir biedrības funkcijas?
M.Krivuņecs – Biedrības “Virslīga” pamata funkcija ir klubu komerctiesību centralizēta realizēšana. Biedrība darbojas
tās biedru interesēs, tās biedriem visa informācija ir pieejama.
A.Dakša – Biedrība “Virslīga” ir dibināta komerctiesību centralizētai realizācijai. Klubi saņem labumu no šo tiesību
realizēšanas. Par labuma gūšanu jautājums ir jāuzdod biedriem. Ieņēmumu avoti ir dažādi, bet lēmumus par biedrības
darbību un tās izdevumiem nolemj biedri.
G.Blumbergs – biedrība izveidota, lai klubi kopā risinātu sev svarīgos jautājumus virslīgas labā. Prieks, ka pēdējo gadu
laikā darbs ir konstruktīvs. Uzskatu, ka sadarbība ir jāturpina.
A.Kučinska – Jautājums par bērniem kam paredzēta bezmaksas ieeja uz visām virslīgas spēlēm.
M.Krivuņecs – vai ir kāds incidents, kur nav ielaisti bērni?
A.Kučinska – vai ir informācijas piemēram sporta skolām, ka bērniem ir bezmaksas ieeja?
M.Krivuņecs – mums nav zināms licencēto bērnu skaitu. Pirms sezonas informējam klubus par bērniem, invalīdiem,
licencētiem spēlētājiem, ka šāda iespēja pastāv.
A.Kučinska – “Metta” spēlēs nav bezmaksas ieeja.
M.Krivuņecs – šo jautājumu piefiksēsim un risināsim.
Klātesošie iesaistās diskusijā, ka līdz šim šādu informāciju nav zinājuši, ka licencētajiem spēlētājiem līdz 19 gadu
vecumam ir bezmaksas ieeja uz Virslīgas čempionāta spēlēm.
A.Zakreševskis – licencētie jaunatnes spēlētāji varētu apmeklēt Virslīgas spēles uzrādot savas licences elektroniskā
formātā telefonā.
A.Dakša – piefiksējam un no savas puses sagatavosim priekšlikumus.
S.Kovaļovs – man jautājums par komerctiesībām. Kā piemēram, ja “Jelgava” izdomā pati realizēt savas
komerctiesības, vai šādas iespējas pastāv?
M.Krivuņecs – šāds solis pazeminātu komerctiesības vērtību līdz 0, partneri ir ieinteresēti visos Virslīgas klubos ne
kādā
A.Dakša – kopējā produkta vērtība nav tāda, ka partneri stāvētu rindā. Vērtība palielinās tieši apvienojot.
A.Gaidels – principā ja klubi ir apmierināti, tad tas ir galvenais rādītājs. Ja no klubiem nav sūdzību, tas ir rādītājs un
mums ir jāmeklē veidi kā sadarboties.
S.Kovaļovs – Minējāt, ka Virslīgas budžets ir 300 tūkstoši, un federācija no kopējā apjoma piešķir 5 %, ko federācija
apmaksā piešķirot 22 tūkstošus Virslīgai?
A.Zakreševskis – tas ir atbalsts bez tiesnešu apmaksas.
K.Gorkšs – 10 tūkstoši par INSTAT, 10 tūkstoši par TV translācijām, 2 tūkstoši par gada grāmatas izdošanu.
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K.Gorkšs – pagājušo gadu ilgi diskutējām par sadarbības līguma slēgšanu. Mani interesē Virslīgas vīzija nākotnē
piesaistīt skatītājus ne vien Virslīgas spēlēm bet visam Latvijas futbolam. Vai jums šī mērķa sasniegšanai ir pasākumu
plāns? Noslēdzot sadarbības līgumu jūs apņēmāties Virslīgas iekšējās dokumentācijas un statūtu sakārtošanu,
atbilstoši LFF statūtiem, izstrādāt un iesniegt skatītāju piesaistes plānu, izveidot iekšējā marketinga nodaļu. Kā jums
sokas ar šiem jautājumiem?
M.Krivuņecs – mūsu izstrādātajā plānā ir daudzi punkti, Ja sasniegsim pirmo soli, lai pagarinātu līgumu darbības
termiņus, šos mērķus varēsim realizēt.
Klubi ir ieinteresēti izveidoti kvalitatīvu TV produktu, lai diferencētu ienākumu avotus. Nākamos gadus pie šī
strādāsim.
A.Dakša – ja būtu zinājuši par šādu jautājumu būtu sagatavojuši prezentāciju par attīstības stratēģiju.
Pagājušo gad šādu plānu prezentējām. Šis plāns paredzēja arī zināmas investīcijas. Maksims (Krivuņecs) jau minēja,
ko esam realizējuši šogad. Esam atvērti sadarbībai un kopīgu mērķu realizēšanai, arī sadarbībai marketinga jomā.
K.Gorkšs – paldies.
M.Krivuņecs – vēl papildus vēlos pajautāt par klubu soda naudu samaksu Virslīgai, vai iespējams šo jautājumu pavirzīt.
Otrs jautājums – Virslīgas klubu interesēs vēlamies piedalīties leģionāru jautājuma izskatīšanā, lai paustu klubu
nostāju.
K.Gorkšs – LFF valde pieņems lēmumu par šo un jūs informēsim.
Virslīgas pārstāvji atstāj valdes sēdes telpu.
Klātesošie apsver minētos jautājumus un vienojas, ka Virslīgas pārstāvji netiks aicināti piedalīties darba kārtības Nr.2.
jautājuma izskatīšanā.
D.Kazakevičs – vēlos piebilst, ka Virslīgas darbs klubu vidū netiek viennozīmīgi vērtēts, kā piemēram FK Jelgava ir
iebildumi par Virslīgas darbu. Virslīgai jānodala komerctiesību realizēšana no sportisko jautājumu risināšanas.
Klātesošie iesaistās diskusijā.
K.Gorkšs – rosinu darba kārtības jautājumu Nr.1. pieņemt zināšanai un prasīt Biedrībai “Latvijas Futbola Virslīga”
iesniegt atskaiti par LFF piešķirto līdzekļu izlietojumu ātrāk kā līgumā paredzētajā kārtībā, lai pieņemtu lēmumu par
turpmākās sadarbības jautājumu risināšanu.
K.Blumbergs – rosinu lēmumā iekļaut jautājumu par sadarbības līguma izstrādi.
Balsojums:
Balsotājs
K.Gorkšs
S.Kovaļovs
A.Zakreševskis
A.Isakovs
A.Gaidels

PAR

PRET

ATTU
RAS

Balsotājs

PAR

PRET

ATTU
RAS

A.Kučinska
E.Brants
J.Engelis
V.Direktorenko
G.Blumbergs

BALSOJUMS
PAR

10

PRET

0

ATTU
RAS

0

Lēmums:
1.1.Pieņemt lēmumu zināšanai;
1.2. pieprasīt biedrībai “Latvijas Futbola Virslīga” iesniegt LFF atskaiti par LFF piešķirto līdzekļu izlietojumu;
1.3. LFF administrācijai strādāt pie līguma projekta sagatavošanas nākamajam termiņam.
Ierosinājums balsot par Virslīgas pārstāvju dalību dienas kārtības jautājuma Nr.2 izskatīšanā.
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Balsotājs
K.Gorkšs
S.Kovaļovs
A.Zakreševskis
A.Isakovs
A.Gaidels

PAR

PRET

ATTU
RAS

Balsotājs

PAR

PRET

ATTU
RAS

A.Kučinska
E.Brants
J.Engelis
V.Direktorenko
G.Blumbergs

BALSOJUMS
PAR

5

PRET

5

ATTU
RAS

0

Lēmums:
1.2. Neaicināt biedrības “Latvijas Futbola Virslīga” pārstāvjus piedalīties 30.09.2019. LFF valdes sēdes darba kārtības
jautājuma Nr.2 izskatīšanā.
Kā nākamais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.2.
2.
Vietējo spēlētāju un leģionāru skaita ierobežojumi sacensību sistēmā.

K.Gorkšs/
A.Isakovs/
A.Zakreševskis/
D.Kazakevičs
K.Gorkšs – šī jautājuma izskatīšanai esam saņēmuši LFF Klubu sacensību un Elites futbola attīstības komitejas
sēdes protokolu, kurā pieņemts lēmums:
“virzīt valdei uz apstiprināšanu uz trīs gadiem no 2020.gada līdz 2022.gadam spēlētāju limitu Virslīgas
čempionātā 8+3, no kuriem vismaz 3 spēlētājiem ir jābūt Federācijas sagatavotajiem spēlētājiem, savukārt
spēlētājiem, kuri nav Federācijas sagatavotie spēlētāji piemērota pieteikuma maksa, kura tiks novirzīta Elites
futbola attīstībai. Pie viena atceļas spēlētāju pieteikuma limits Virslīgas čempionātam.”
Šī lēmuma virzīšanu LFF valdē lūdz skaidrot LFF Klubu sacensību un Elites futbola attīstības komitejas
priekšsēdētājam A.Isakovam.
A.Isakovs – informē klātesošos par Komitejā pieņemto lēmumu. Ir bijušas plašas diskusijas un viedokļi, ar komitejas
lēmumu nolemts virzīt apstiprināšanai valdē. Ierosinājums vērtēt atsevišķi jautājumu par pieteikuma maksas
noteikšanu
K.Gorkšs – kāda ir komitejas kopējā motivācija mainīt spēkā esošo proporciju?
A.Isakovs – ir bijuši dažādi viedokļi, Virslīgas sapulcē par šo jautājumu balsoju “pret”. Pirmais iemesls kāpēc esmu
mainījis viedokli ir sliktie izlases rezultāti. Spēlētājiem jābūt iespējai trenēties un spēlēt ar ārzemju spēlētajiem.
A.Gaidels – šo jautājumu esam izskatījuši, jo komitejā saņēmām virslīgas klubu iesniegumu kas pēc būtības mums ir
jāizskata. Virslīgas klubi nav apmierināti ar pagājušo gad pieņemto lēmumu, pauda nostāju ka iepriekš nav sadzirdēti.
K.Gorkšs - vai juridiski esam tiesīgi prasīt ārvalstīs sagatavotu spēlētāju pieteikumu maksu?
A.Isakovs – šī jautājuma juridisko pusi vēl vērtēsim.
G.Blumbergs – nākamnedēļ vēlos dzirdēt UEFA un FIFA juridisko skaidrojumu par šī jautājuma juridisko pusi par ES
pilsoņu tiesību ierobežošanu.
A.Zakreševskis – esmu savu nostāju paudis kā LFF Jaunatnes futbola komitejas priekšsēdētājs biedriem nosūtot
aicinājumu. Skaidrs, ka klubiem primāras ir komercintereses. Taču es aizstāvu mūsu iepriekšējā gadā pieņemto
lēmumu. Neuzskatu ka šis lēmums krasi ietekmēs izlases sniegumu, taču ietekmēs ilgtermiņā jaunatnes futbola
attīstību.
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G.Blumbergs – aicinu atbalstīt Virslīgas klubu un komitejas pieņemto lēmumu par 8+3 modeli. Jā, virslīgas klubiem ir
svarīgi komerciālas intereses, taču tie ir investēti līdzekļi, kas nonāk futbola attīstībā. Piekrītu tam, ka jāmaksā
leģionāru pieteikumu maksa, un šai naudai, vienalga caur federāciju vai Virslīgu jāaiziet futbola attīstībā.
Aicinu atbalstīt 8+3 modeli.
D.Kazakevičs – kā LFF futbola departamenta vadītājs uzrunā klātesošos un pauž nostāju, ka Latvijas futbola jaunatnes
sistēmas attīstībai lēmums samazināt asociācijā sagatavotu spēlētāju noteikto minimālo skaitu uz laukuma ir
nelabvēlīgs. Min, ka publiski paudis jau savu viedokli. Pauž izpratni, ka šis ir jautājums, kur saskaras pretēji viedokļi.
Pusēm ir daudz argumentu. Plaši izklāsta ietekmi uz futbola sistēmu kopumā, gadījumā, ja tiktu pieņemts lēmums
samazināt asociācijā sagatavoto spēlētāju noteikto maksimālo skaitu uz laukuma.
Futbols ir masveidīgākais sporta veids valstī un šāds lēmums ietekmētu jauno futbolistu iespējas nākotnē.
Uzskata, ka jāpieņem fundamentāls un sarežģīts lēmums – lēmums, kas noteiks tālāko attīstības virzienu un iespaidos
ļoti plašas futbolā iesaistītās sabiedrības masas. Šis lēmums atspoguļos arī līdz šim vairāku gadu darba novērtējumu.
Klātesošie iesaistās diskusijā.
J.Engelis – neesmu pārliecināts ne par vienu no piedāvājumiem. Uzskatu, ka ir vajadzīgs uzklausīt 1.līgas, Virslīgas
klubus un visus entuziastus, kam rūp 11 uz 11 futbols un izdiskutēt modeli. Kur ir garantija ka rīt nebūs Virslīgas
vēstule par modeli 11+0?
Klātesošie iesaistās diskusijā par lēmumu atcelšanas sekām, radot nestabilu futbola sistēmu.
A.Gaidels – ja mēs pieļaujam precedentu LFF mājas lapā publicētu anketu viedokļu paušanai gan par leģionāriem gan
par sacensību struktūru, tad jārēķinās, ka ir arī citu jautājumi izskatīšanai, piemēram, par nacionālās izlases treneri,
par budžetu būs jāizmanto tādas pašas metodes.
Klātesošie turpina diskusijas.
K.Gorkšs – ir dažādi argumenti un vēl ilgi varam diskutēt. Lielākā daļa argumentu neattaisno 8+3 modeli. Aicinu par
šo jautājumu balsot un gadījumā, ja par šādu modeli nenobalsojam, virzīt šo modeli pārskatīšanai atpakaļ kādā
apvienotā darba grupā, lai strādātu pie sacensību sistēmas veidošanas. Manuprāt šis ir bīstams precedents, kad
mērķtiecīgi tiek mainīti fundamentāli noteikumi. Par samaksas piemērošanu balsot nevaram, jo jāturpina šī jautājuma
juridiskais izvērtējums.
Ierosinājums:
Balsot, lai apstiprinātu uz trīs gadiem no 2020.gada līdz 2022.gadam spēlētāju limitu Virslīgas čempionātā
komandu sākuma sastāvā 8+3, no kuriem vismaz 3 spēlētājiem ir jābūt Federācijas sagatavotajiem spēlētājiem.
Balsojums:
Balsotājs
K.Gorkšs
S.Kovaļovs
A.Zakreševskis
A.Isakovs
A.Gaidels

PAR

PRET

ATTU
RAS

Balsotājs
A.Kučinska
E.Brants
J.Engelis
V.Direktorenko
G.Blumbergs

PAR

PRET

ATTU
RAS

BALSOJUMS
PAR

6

PRET

4

ATTU
RAS

0

Lēmums:
2.1. Apstiprināt uz trīs gadiem no 2020.gada līdz 2022.gadam spēlētāju limitu Virslīgas čempionātā komandu
sākuma sastāvā 8+3, no kuriem vismaz 3 spēlētājiem ir jābūt Federācijas sagatavotajiem spēlētājiem.
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Tiek izsludināta 5 minūšu pauze.
Kā nākamais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.4.
4.
Nacionālās izlases trenera S.Stojanoviča ziņojums par izlases turpmākās
darbības plānu.
K.Gorkšs – dod vārdu Nacionālās izlases trenerim Slavišam Stojanovičam.

S.Stojanovičs

S.Stojanovičs – ziņo klātesošajiem par līdzšinējo Nacionālās izlases darbību, ziņo par iespējamajiem iemesliem, kādēļ
izlases sniegums, nav tāds kā mēs sagaidām. Izklāsta izlases turpmākās darbības plānus.
K.Gorkšs – aicina klātesošos uzdot trenerim jautājumus.
G.Blumbergs – Vai Stojanoviča kungs var noraksturot izlases spēlētāju sagatavotību – cik viņā ir iniciatīva, sportiskais
niknums, mentālā atdeve un motivācija “ēst zemi” laukumā, nerunājot par tehnisko sagatavotību.
S.Stojanovičs – par šo daudz esam runājuši ar sporta direktoru, kāds ir spēlētāja raksturojums. Skatoties jūsu izlases
iepriekšējās spēles un iepriekšējo paaudžu spēlētāju spēles redzēju, ka spēlētājos ir disciplīna, cīņas gars, nacionālais
lepnums un arī fiziskās sagatavotības līmenis, kas šobrīd redzams arī basketbola un hokeja izlašu spēlētājos, tie šobrīd
ir labāk sagatavoti kā mūsu spēlētāji.
G.Blumbergs – ja pareizi saprotu, tad šobrīd spēlētāji dzīvo tādos kā siltumnīcas apstākļos?
S.Stojanovičs – Piekrītu, ka spēlētāji jūtas komforta zonā, tie ir labi atalgojumi. Tiem nav jācīnās. Nav gatavi doties
spēlēt citur saņemot zemāku atalgojumu. Arī klubu pārstāvji pauž šādu viedokli.
S.Kovaļovs – kādēļ tādi spēlētāji vispār tiek aicināti izlasē?
S.Stojanovičs – šis ir loģisks jautājums. Šobrīd mums nav labāku alternatīvu kā izvēloties spēlētājus ar šādu
raksturojumu. Mēs varam šādus spēlētājus strauji nogriezt, taču tad cietīs rezultāti, otrs variants ir palēnām aizstāt
tos spēlētājus, kuri visvairāk atrodas komforta zonā. Puse virslīgas spēlētāju ir ārzemju spēlētāji, līdz ar to ir grūti
izdarīt izvēli, jo bieži jāizvēlas no tiem, kas sēž uz rezervistu soliem.
S.Kovaļovs – nevaru teikt, ka esmu saņēmis atbildi, jo neuzskatu ka Latvijā pietrūktu spēlētāju, kas varētu “grauzt
zemi” uz laukuma un nesēdētu komforta zonā. Šādiem nav vietas izlasē. Domāju, ka treneris šādus spēlētājus var
atpazīt pēc pāris spēlēm.
J.Engelis – vai Stajanoviča kungs nav apsvēris domu piesaistīt asistenta amatā kādu vietējo Latvijas treneri?
S.Stojanovičs – pieņemot Latvijas nacionālās izlases trenera amatu, mans treneru asistentu štābs bija daudz lielāks,
no kuriem man bija jāizvēlas. Mana pirmā izvēle parasti ir izvēlēties vienu savu asistentu un vienu vietējo asistentu.
Mana pirmā izvēle bija 2 vietējie treneri, taču tie nepiekrita manis izteiktajam piedāvājumam nākt manā komandā,
lai neriskētu zaudēt savas darba vietas. Šie paši treneri man kā asistentu rekomendēja Koļinko. Runājot par maniem
līdzi uzaicinātajiem 2 asistentiem – tie ir strādājuši ar mani vairākos klubos, valstīs. Iepazīstina klātesošos ar savu
izvēlēto asistentu profesionālajām iemaņām un profiliem.
A.Gaidels – paldies par jūsu sniegto informāciju, novēlu panākumus. Man ir jautājums par to cik daudz laika Jūs
pavadāt Latvijā un cik Virslīgas spēles skatāties? Jūs tās skatāties televīzijā vai uz vietas stadionos?
S.Stojanovičs – 80% sava laika pavadu Latvijā. Esmu bijis ar ģimeni 10 dienas jūlijā - pārtraucu savu atvaļinājumu, lai
dotos palīdzēt RFS izbraukumā. Cenšos apmeklēt katru spēli, ko varu. Skatos arī spēles arī tiešraidē.
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A.Zakreševskis – kāda tipa spēlētājiem dod priekšroku? Tehniskam un kreatīvam, kurš neatdodas spēlei pilnībā vai
tādu, kas ir gatavs cīnīties, ziedot sevi spēlei un komandas interesēm?
S.Stojanovičs – labprāt izvēlas 2 tipa spēlētājus, tādus kas ir gatavi cīnīties fiziski, veidot komandu un smagi strādāt.
V.Direktrenko – vispārībā, kas Jūsuprāt būtu jārisina, lai uzlabotu Latvijas kopējo futbola līmeni
S.Stojanovičs - Sadarbību ar klubiem, spēlētāju fizisko sagatavotību.
A.Gaidels – vai ir jūtams, ka mūsu spēlētāji atšķirībā no Eiropas spēlētājiem vēl nespēlē atbilstoši jaunajai Laws of the
game redakcijai?
S.Stojanovičs – vienmēr ir labi būt līmenī ar pārējiem. Ir jābūt plānam kā attīstīties.
Klātesošie iesaistās diskusijā ar treneri par to, ka mūsu spēlētāji ir siltumnīcas apstākļos, kam treneris piekrīt taču
pauž uzskatu, ka samazinot noteikto minimālo vietējo spēlētāju skaitu laukumā atbilstoši 8 + 3 modelim Nacionālā
izlase tikai cietīs, jo samazināsies spēlētāju klāsts no kā izvēlēties spēlētājus izlasei.
K.Gorkšs – pateicas par atbildēm un novēl veiksmi turpinot un min, ka nākamā tikšanās tiek plānota pēc pēdējās
izlases spēles novembrī.
Ierosinājums:
Pieņemt informāciju zināšanai.
Balsotājs

PAR

PRET

K.Gorkšs
S.Kovaļovs
A.Zakreševskis
A.Isakovs
A.Gaidels

ATTU
RAS

Balsotājs

PAR

PRET

ATTU
RAS

A.Kučinska
E.Brants
J.Engelis
V.Direktorenko
G.Blumbergs

BALSOJUMS
PAR

10

PRET

0

ATTU
RAS

0

Lēmums:
4.1. pieņemt informāciju zināšanai.
G.Blumbergs atstāj sēdi.
Kā nākamais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.3.
3.
Diskusija par 2018.gada LFF Valdes protokola Nr.16, lēmuma Nr.3
atcelšanu.

K.Gorkšs/
S.Kovaļovs/
D.Kazakevičs
K.Gorkšs – esam saņēmuši iesniegumu no S.Kovaļova par darba kārtībā minētā jautājuma atcelšanu, dod vārdu
S.Kovaļovam. Kā arī lūks D.Kazakevičam izteikt viedokli.
S.Kovaļovs – uzskatu, ka šis lēmums jāatceļ un jālikvidē 1 B līga kā tāda, lai nekropļotu 1.līgu un jāļauj 1.līgai darboties
iepriekšējā kārtībā. Uzskatu ka šeit nav jādiskutē, bet lēmums jāatceļ.
J.Engelis – ja atceļam lēmumu, tad kāds ir spēkā esošais reglaments. Kādas komandas krīt laukā?
A.Gaidelis – valdes locekļiem ir nosūtīti pārejas noteikumi. Pēdējā komitejas sēdē izskatījām jautājumu par sacensību
struktūru.
Tiek prezentēts iesniegtais modelis.
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Klātesošie diskutē par sacensību sistēmas piedāvātajām izmaiņām. Ka ir sarežģīti skatīt šo jautājumu atrauti no darba
kārtības Nr.2.
Ierosinājums:
Pieņemt zināšanai un virzīt uz nākamo LFF sacensību komitejas sēdi, lai izstrādātu izspēles kārtību un komitejas
vadītājam virzīt atkārtoti izskatīšanai valdē.
Balsojums:
Balsotājs

PAR

PRET

ATTU
RAS

K.Gorkšs
S.Kovaļovs
A.Zakreševskis
A.Isakovs
A.Gaidels

Balsotājs

PAR

PRET

ATTU
RAS

A.Kučinska
E.Brants
J.Engelis
V.Direktorenko

BALSOJUMS
PAR

9

PRET

0

ATTU
RAS

0

Lēmums:
3.1.Pieņemt zināšanai un virzīt uz nākamo LFF sacensību komitejas sēdi, lai izstrādātu izspēles kārtību un komitejas
vadītājam virzīt atkārtoti izskatīšanai valdē.
Kā nākamais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.5
5.
Izlašu spēlētāju prēmēšanas kārtība.

K.Gorkšs/
D.Kazakevičs/
K.Gorkšs – šāds jautājums aktualizēts atsaucoties uz plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par Nacionālās
izlases prēmēšanas kārtību. Uz doto brīdi tāda ir noteikta Nacionālajai vīriešu izlasei. Aicinu D.Kazakeviču sniegt savu
redzējumu par visu izlašu prēmēšanas kārtību.
D.Kazakevičs – iepazīstina klātesošos, ka nav līdz šim vienotas prēmēšanas kārtības visām izlasēm. Ir atsevišķi
noteikumi, kā līdz šim prēmēt Nacionālo vīriešu izlasi.
Klātesošie diskutē par prēmēšanas kritēriju izstrādi.
Ierosinājums:
Uzdot D.Kazakevičam līdz novembra LFF valdes sēdei izveidot šī jautājuma izvērtēšanai darba grupu un izstrādāt izlašu
prēmēšanas noteikumu piedāvājumu.

Balsojums:
Balsotājs
K.Gorkšs
S.Kovaļovs
A.Zakreševskis
A.Isakovs
A.Gaidels

PAR

PRET

ATTU
RAS

Balsotājs
A.Kučinska
E.Brants
J.Engelis
V.Direktorenko

PAR

PRET

ATTU
RAS

BALSOJUMS
PAR

9

PRET

0

ATTU
RAS

0

Lēmums:
5.1. D.Kazakevičam tiek uzdots līdz šī gada novembra beigām izveidot šī jautājuma izvērtēšanai darba grupu un
izstrādāt izlašu prēmēšanas noteikumu piedāvājumu.
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Kā nākamais tiek izskatīts jautājums Nr.8
8.
Informācija par revidenta atzinumu LFF 2018.gada pārskatam.

K.Gorkšs/
M.Gruškevics/
I.Latimira
K.Gorkšs – informē klātesošos par to, ka dažas minūtes pirms šīs valdes sēdes sākuma saņemts I.Latimiras, kā jau visi
valdes locekļi redz savos e-pastos, kārtējais atteikums ierasties uz LFF valdes sēdi, lai sniegtu savu komentāru par
esošo situāciju.
Esam saņēmuši no Valsts policijas aicinājumu sniegt paskaidrojumus par LFF finanšu uzskaiti. Resoriskās pārbaudes
ietvaros skaidrojumus sniedz LFF bijušie un esošie darbinieki. Uz doto brīdi veicam pārrunas ar Ernst & Young par
atkārtotu 2018.gada pārskata revīzijas veikšanu. Informē klātesošos par UEFA plānotā audita uzsākšanu oktobrī.
Ierosinājums:
Pieņemt zināšanai.
Balsotājs

PAR

PRET

ATTU
RAS

K.Gorkšs
S.Kovaļovs
A.Zakreševskis
A.Isakovs
A.Gaidels

Balsotājs

PAR

PRET

ATTU
RAS

A.Kučinska
E.Brants
J.Engelis
V.Direktorenko

BALSOJUMS
PAR

9

PRET

0

ATTU
RAS

0

Lēmums:
8.1.Pieņemt informāciju zināšanai.
Kā nākamais tiek izskatīts jautājums Nr.9
9.
LFF ekipējuma nodrošināšana.

M.Gruškevics/
J.Zeltiņš
K.Gorkšs – paldies A.Kučinskai par iesaisti ekipējuma nodrošināšanas jautājuma izvērtēšanas procesā, došu vārdu
nokomentēt savus novērojumus. Šis jautājums ir jādala divās daļās – ekipējuma uzskaite un organizēšana, otra puse
– Adidas līgums. Mums ir nepieciešams noslēgt līgumu par ekipējuma piegādi, jo līdz nākamai sezonai šis ekipējums
ir jāpaspēj saražot un piegādāt. Dodu vārdu A.Kučinskai.
A.Kučinska – šodien notika tikšanās ar SIA “Fanu pasaule” kas detalizēti izklāstīja situāciju. Uz doto brīdi optimālāku
variantu, kā Adidas ekipējums mums nav, līdz ar to sadarbība jāturpina.
Otrs jautājums, kurš ir tas (sadarbības partneris), kas izpilda mūsu pienākumus pret Adidas.
Un trešais jautājums ir LFF noliktavas sakārtošana, lai tā būtu pareiza, mūsdienīga un preces tiktu plānotas.
M.Gruškevics – Adidas piedāvājumam alternatīvu nav. Par šo būtu nepieciešams balsot.
Otrs jautājums – izvērtēt kam uzticēt saistību izpildi pret Adidas apmērā, par ko pretī LFF saņem izlases ekipējumu. Ir
divas iespējas – turpināt esošo sadarbību ar Fanu Pasaule vai Sportland.
Trešais jautājums ir Zeltiņa kunga vadītā noliktava. Ir nepieciešams ieviest datorizētu uzskaites sistēmu un veikt
inventarizāciju. Mēneša laikā būtu jāveic inventarizāciju. Dod vārdu J.Zeltiņam.
J.Zeltiņš – uzskaita izlases, kurām tiek nodrošināts ekipējums. Pauž uzskatu, ka finansējums esošajā apjomā ir
nepietiekams, lai nodrošinātu nepieciešamo.
Klātesošie iesaistās diskusijā. Izskan ierosinājums J.Zeltiņam veikt izlašu ekipējuma menedžera pienākumus un
nodrošināt noliktavā darbinieku, kas organizētu noliktavas uzskaiti un dokumentāciju.
K.Gorkšs – aicinu balsot apvienotā balsojumā par visiem četriem lēmuma punktiem kopā.
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Ierosinājums:
1.Atbalstīt jauna līguma noslēgšanu ar LFF izlašu ekipējuma piegādātāju – Adidas;
2.Uzsākt pārrunu procesu ar SIA Fanu Pasaule par līguma noslēgšanu par Adidas līgumā noteikto apjomu;
3.Uzdot LFF administrācijas vadītājam divu mēnešu laikā veikt LFF ekipējuma noliktavas inventarizāciju. Par
rezultātiem ziņot LFF valdes sēdē;
4.Izvērtēt štata vietas izveidi noliktavas administratoram (noliktavas pārzinis).
Balsotājs
K.Gorkšs
S.Kovaļovs
A.Zakreševskis
A.Isakovs
A.Gaidels

PAR

PRET

ATTU
RAS

Balsotājs
A.Kučinska
E.Brants
J.Engelis
V.Direktorenko

PAR

PRET

ATTU
RAS

BALSOJUMS
PAR

9

PRET

0

ATTU
RAS

0

Lēmums:
9.1.Atbalstīt jauna līguma noslēgšanu ar LFF izlašu ekipējuma piegādātāju – Adidas;
9.2.Uzsākt pārrunu procesu ar SIA Fanu Pasaule par līguma noslēgšanu par Adidas līgumā noteikto apjomu;
9.3.Uzdot LFF administrācijas vadītājam divu mēnešu laikā veikt LFF ekipējuma noliktavas inventarizāciju. Par
rezultātiem ziņot LFF valdes sēdē;
9.4.Izvērtēt štata vietas izveidi noliktavas administratoram (noliktavas pārzinis).

Kā nākamais tiek izskatīts jautājums Nr.11.
11.
LFF veterānu komitejas sastāva apstiprināšana.
K.Gorkšs
K.Gorkšs – iepazīstina klātesošos ar komitejas pamata uzdevumiem, izskatāmajiem jautājumiem un iespējamo
komitejas sastāvu.
Klātesošie iesaistās diskusijā par komitejas statusu, veicamajām funkcijām, līdzšinējo darbību un
nepieciešamajām izmaiņām reglamentā.
Ierosinājums:
1.Mainīt komitejas nosaukumu;
2. Atcelt LFF valdes 18.03.2019. pieņemtos lēmumus (protokols Nr.4, punkts Nr.3.1., 3.2., 3.3., 3.4.) par
Veterānu komiteju.
3. LFF administrācijai papildināt komitejas reglamentu atbilstoši valdes precizējumiem un nosaukuma maiņai,
komitejas reglamentu un sastāvu nosūtīt elektroniski valdes locekļiem apstiprināšanai.
Balsojums:
ATTU
ATTU
Balsotājs
PAR PRET
Balsotājs
PAR PRET
BALSOJUMS
RAS
RAS
K.Gorkšs
A.Kučinska
PAR
9
S.Kovaļovs
E.Brants
A.Zakreševskis
J.Engelis
PRET 0
A.Isakovs
V.Direktorenko
A.Gaidels
ATTU
0
RAS
Lēmums:
11.1. Mainīt komitejas nosaukumu;
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11.2. Atcelt LFF valdes 18.03.2019. pieņemtos lēmumus (protokols Nr.4, punkts Nr.3.1., 3.2., 3.3., 3.4.) par
Veterānu komiteju.
11.3. LFF administrācijai papildināt komitejas reglamentu atbilstoši valdes precizējumiem un nosaukuma
maiņai, komitejas reglamentu un sastāvu nosūtīt elektroniski valdes locekļiem apstiprināšanai.
Klātesošie vienojas uz nākamo tuvāko valdes sēdi pārcelt šīs dienas kārtības jautājumus Nr.6, Nr.7. un Nr.10.

13.4 Nākamās LFF valdes sēdes datums, laiks un norises vieta.
K.Gorkšs
K.Gorkšs – nākamā valdes sēde tiek plānota piedaloties UEFA un FIFA kolēģiem statūtu jautājuma izskatīšanai.
Ierosinājums:
Nākamo valdes sēdi organizēt 07.10.2019. plkst. 10:00.
Balsojums:
Balsotājs

PAR

PRET

K.Gorkšs
S.Kovaļovs
A.Zakreševskis
A.Isakovs
A.Gaidels

ATTU
RAS

Balsotājs

PAR

PRET

ATTU
RAS

A.Kučinska
E.Brants
J.Engelis
V.Direktorenko

BALSOJUMS
PAR

9

PRET

0

ATTU
RAS

0

Lēmums:
13.4.1. Nākamo valdes sēdi organizēt 07.10.2019. plkst. 10:00, Rīgā, Grostonas ielā 6B.
Kā nākamā tiek izskatīta darba kārtības sadaļa “Dažādi”.
Dažādi.
13.1 Informācija par LFF tiesvedību ar SIA “Arčers”.
K.Gorkšs
13.2 Informācija par Rīgas 86.vidusskolas laukuma projekta realizēšanu.
K.Gorkšs
13.3 FK Tukums 2000 iesnieguma izskatīšana.
K.Gorkšs
13.4 Nākamās LFF valdes sēdes datums, laiks un norises vieta.
K.Gorkšs
K.Gorkšs – informē par katru sadaļas “Dažādi” punktu:
13.1. Īsumā informē, ka 16.10.2019. notiks tiesas sēde ar SIA “Arčers”.
13.2. Rīgas 86.viduskolas laukums ir pabeigts.
13.3. Par FK Tukums 2000 lūgumu uzņemt par LFF biedru, lai varētu pieteikties dalībai Virslīgas čempionātā. Šis
jautājums jāizskata Biedru kandidātu uzņemšanas komisijā, pirms virzīšanas valdē. Valde var pieņemt lēmumu
uzņemt par biedru līdz apstiprināšanai kongresā.
Pieņemts zināšanai.
Valdes sēde tiek slēgta plkst. 17:30.

13

30.09.2019 Valdes sēdes protokols Nr.13
LFF Prezidents

K.Gorkšs
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