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Latvijas Futbola federācijas (LFF) 
Ārkārtas valdes sēdes lēmuma projekts 
 
Grostonas ielā 6B, Rīgā  
2019. gada 15.oktobrī, plkst. 14:00 
 
Piedalās: K.Gorkšs, A.Zakreševskis, S.Kovaļovs, E.Brants, J.Engelis.  
Nav ieradies: A.Isakovs, G.Blumbergs, A.Gaidels, A.Kučinska, V.Direktorenko. 
Protokolē: A.Neilande 
Sēdi vada: K.Gorkšs 
Uzaicinātās personas: M.Gruškevics, L.Caune 
 
K.Gorkšs – sēde tiek atklāta plkst. 14:00 
 
Darba kārtība: 

1. Ziņojums: VID termiņi un nepieciešamā LFF federācijas rīcība, lai novērstu 
"Dāvinājuma līgumu" sekas 

K.Gorkšs/ 
M.Gruskevics/ 
L.Caune 

2. Ziņojums: Par fiktīvu darījumu pazīmēm starp LFF un LFF darbiniekiem vai 
viņu ģimenes locekļiem piederošiem uzņēmumiem. 

K.Gorkšs/ 
M.Gruskevics/ 
L.Caune 

3. Ziņojums: LFF Debitoru saraksts un piedziņa. K.Gorkšs/ 
M.Gruskevics/ 
L.Caune 

4. Ziņojums par LKSSA atskaitēm 2017-2019, ziņojums par HatTrick 
atskaitēm kopš 2012.gada. 

K.Gorkšs/ 
M.Gruskevics/ 
L.Caune 

5. Dažādi.  

5.1. Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta. K.Gorkšs 

 
Secīgi tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.1. 

1. Ziņojums: VID termiņi un nepieciešamā LFF federācijas rīcība, lai novērstu 
"Dāvinājuma līgumu" sekas 

K.Gorkšs/ 
M.Gruskevics/ 
L.Caune 

K.Gorkšs – iepazīstina klātesošos ar ārkārtas LFF valdes sēdes sasaukšanas nepieciešamības pamatojumu, 
iepazīstina klātesošos ar grāmatvedības uzņēmuma AS CBB pārstāvi Lienīti Cauni, kas piesaistīta LFF specializētu 
ar grāmatvedību saistītu jautājumu risināšanā, L.Caunes pieredzi sporta federāciju grāmatvedības jautājumu 
nodrošināšanā un atskaišu sagatavošanā par valsts finansējuma izlietojumu.  
Iepazīstina klātesošos ar dokumentiem, kur redzami LFF pārkāpumi, tajā skaitā līgumi ar Valsts ieņēmumu 
dienesta vēstulēm LFF, kur LFF saņēmusi aizrādījumus par pārkāpumiem jau par 2017.gada pārskatā norādīto 
informāciju, ir bijuši brīdinājumi par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu LFF, taču LFF uz to nav 
reaģējusi. Pretenzijas ir par dāvinājumiem un ziedojumiem, par fiktīvu darījumu pazīmēm ar LFF saistītām 
personām un ir debitoru jautājumiem.  
Dod vārdu L.Caunei.  
 
L.Caune – Uz doto brīdi ir panākta vienošanās ar VID, līdz šī gada 8.novembrim sniegt nepieciešamos 
skaidrojumus un dokumentus, nenovērsīsim šī gada 2.oktobra VID vēstulē norādīto no LFF puses, lai VID 
nepieņemtu lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu LFF.  
LFF tikām pieaicināti, lai sniegtu izvērtējumu par dāvinājuma līgumu izmantošanu norēķinos, tad LFF tika 
saņemta valsts ieņēmumu dienesta 2.oktobra vēstule, kopā ar Kasparu (Gorkšu) bijām uz pārrunām VID, kur 
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vienojāmies, ka mēneša laikā norādītos pārkāpumus novērsīsim – tajā skaitā jāaprēķina sociālais nodoklis 
dāvinājuma līgumiem, jāskaidro slēgto darījumu pamatojums ar LFF saistītām personām, kā arī ir jābūt zvērināta 
revidenta atzinumam. Pirmos divus jautājumus sakārtosim, taču sarežģīti ir ar atzinuma iegūšanu.  
AS CBB sadarbības līgums ar LFF ir noslēgts šī gada 10 oktobrī, uzsākot nepieciešamo pakalpojumu priekšizpēti 
konstatējām, ka valstij nav nodotas atskaites par izlietoto finansējumu par pēdējiem 3 gadiem, tās šobrīd esam 
nodevuši. Ar IZM esam vienojušies par to, lai nepiemēro sankcijas. 
VID norādīja, ka redz slēpta atalgojuma izmaksu izmantojot dāvinājuma līgumus, tas konstatēts jau pēc 
2017.gada pārskata iesniegšanas, par ko norādīts arī zvērināta revidenta atzinumā jau par 2017.gadu. 
Problēma LFF gada pārskatā sagādā SIA Futbola aģentūra aizdotie līdzekļi gandrīz pusmiljona eiro apmērā no 
2011.gada, LFF nav prasījusi naudas atgriešanu kā arī nav lūgusi atskaitīties par līdzekļu izlietošanu, šobrīd 
2017.gadā ir pieņemts lēmums par SIA likvidēšanu ieceļot likvidatoru. Līdz ar to LFF ir jāpieņem lēmums šo 
parādu norakstīt vai atgūt. Pēc aizdevuma līguma noteikumiem LFF bija jāsaņem aizdevuma atmaksa 2015.gadā. 
Līdz ar to jau 2015.gada LFF pārskatā ir bijis jābūt LFF skaidrojumam par šo līdzekļu izlietojumu.  
 
Klātesošie iesaistās diskusijā par iespējamajiem risinājumiem. 
 
L.Caune – LFF būtu jāvēršas pie likvidatora ar kreditora prasību par līdzekļu atgūšanu. 
 
M.Gruškevics – šis jautājums nonācis redzeslokā, jo LFF gada pārskatā savu meitas kompāniju norādījusi kā 
šaubīgo debitoru. 
 
Klātesošie iesaistās diskusijā, kādas ir LFF valdes iespējas pieņemt lēmumu šajā jautājumā, tiek diskutēts par 
aizdevuma līgumā norādītajiem līguma mērķiem. 
 
L.Caune – LFF nav SIA, kas var brīvi rīkoties ar saviem līdzekļiem ko valsts, FIFA, UEFA piešķīrusi konkrētiem 
mērķiem, vēl jo vairāk - aizdot komercsabiedrībai saimnieciskās darbības veikšanai. 
 
Klātesošie iesaistās diskusijā par LFF iespēju saņemt zvērināta revidenta atzinumu. 
 
L.Caune - Ir jāvērtē juridiskā puse, kā tika pieņemti lēmumi. Laika ziņā ir iespējams saņemt izvērtējumu par 
konkrētiem darījumiem ar SIA Futbola aģentūru.  Šis nav ilgs process. Līdz ar to LFF valdei būtu vieglāk pieņemt 
lēmumu, kā virzīties tālāk. 
 
M.Gruškevics – šī jautājuma izskatīšanā esam ietvēruši arī šīs dienas darba kārtības jautājumu Nr.3. 

3. Ziņojums: LFF Debitoru saraksts un piedziņa. K.Gorkšs/ 
M.Gruskevics/ 
L.Caune 

 
L.Caune – atgriežoties pie dāvinājuma līgumiem – sniedzām atzinumu, ka dāvinājums nevar būt daļa no 
atalgojuma, šo arī VID norādīja. Šis ir pārkāpums. Ja mēs paši neveicam sociālā nodokļa aprēķinu par šiem 
līgumiem tad VID to darīs pēc likuma trīskāršā apmērā. Vienojāmies ar VID, ka labojot 2018.gada pārskatu 
veiksim labojumus aprēķinot sociālo nodokli. 
L.Caune skaidro klātesošajiem dāvinājuma līguma izmantošanas pamatojumu un ierobežojumiem, 
dokumentāciju uz kā pamatojoties ir piemērojams dāvinājums. 
 
Klātesošie iesaistās diskusijā par LFF dāvinājuma līgumiem, to pamatojumu un likumību. 
 
K.Gorkšs – jāņem vērā atbildība pret UEFA, FIFA – kā starptautiskajiem partneriem skaidrot jautājumu par to, ka 
veicam dāvinājumus, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. 
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Klātesošie turpina diskusiju par dāvinājumu līgumu formu. 
 
K.Gorkšs – šobrīd varam diskutēt kā zvērināta revidente I.Latimira mums sniegusi pakalpojumus, taču nevaram 
ignorēt to, ko ir norādījusi gan starpziņojumā, gan atzinumā – skaidrs, ka šis atzinums novedis pie tā, ka papildus 
uzmanību mums pievērš Valsts ieņēmu dienests. 
 
J.Engelis – ir redzamas daudz problēmas, taču ko darīt, lai šos jautājumus atrisinātu. 
 
L.Caune – problēmas jārisina secībā pēc darījumu apmēra. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.2. 

2. Ziņojums: Par fiktīvu darījumu pazīmēm starp LFF un LFF darbiniekiem vai 
viņu ģimenes locekļiem piederošiem uzņēmumiem. 

K.Gorkšs/ 
M.Gruskevics/ 
L.Caune 

K.Gorkšs – arī šis ir viens no jautājumiem, kas minēts zvērināta revidenta atzinumā, ka LFF par darījumiem ar 
saistītu personu uzņēmumiem par sniegtajiem pakalpojumiem trūkst dokumentācija, trūkst informācijas par 
kādiem pakalpojumiem samaksa veikta. LFF grāmatvedībā šādu dokumentu nav, kur redzams par kādiem 
pakalpojumiem samaksa veikta, vai šie pakalpojumi atbilst apmaksas apmēram, vai šiem uzņēmumiem ir 
atbilstoša kvalifikācija, lai konkrētus pakalpojumus sniegtu. 
 
Klātesošie diskutē par grāmatveža atbildību, par valdes locekļu atbildību pēc likuma. 
 
L.Caune – šodien šo sēdi bija nepieciešams sasaukt, lai valdes locekļus informētu, kā šo procesu sekmīgi novadīt, 
lai līdz 8.novembrim novērstu pārkāpumus. Mēs kā grāmatveži veiksim savu darbu, taču valdei ir jābūt gatavai 
pieņemt lēmumus, par to, ko labot 2018.gada pārskatā, lai pārskats atbilst likumdošanai. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.4 

4. Ziņojums par LKSSA atskaitēm 2017-2019, ziņojums par HatTrick 
atskaitēm kopš 2012.gada. 

K.Gorkšs/ 
M.Gruskevics/ 
L.Caune 

Šis jautājums daļēji tika iekļauts iepriekšējo jautājumu ziņojumos. 
 
Lēmums par darba kārtības jautājumiem Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4: 
Pieņemt informāciju zināšanai. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.5.1. 

5.1. Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta. K.Gorkšs 

K.Gorkšs – nākamā ārkārtas LFF valdes sēde paredzēta pēc 2019.gada 17.novembra LFF ārkārtas kongresa. 
 
Lēmums: 
3.2.1. Pieņemt informāciju zināšanai. 
 
Valdes sēde tiek slēgta plkst. 14:10 
 
 
 
LFF prezidents, K.Gorkšs  _________________________ 
 
 
 


