Latvijas Futbola federācija (LFF)
Ārkārtas valdes sēdes protokols/ lēmums
Nr. 4
Rīgā Grostonas iela 6b,
2019. gada 22. oktobrī, plkst. 09:00
Piedalās: A.Zakreševskis, S.Kovaļovs, A.Kučinska, E.Brants, J.Engelis, A.Gaidels, V.Direktorenko
Valdes sēdē neieradās: A.Isakovs. G.Blumbergs,
Uzaicinātās personas: M.Gruškevics, E.Pukinsks, V.Ļašenko, M.Šķiņķis
Protokolē: A.Neilande
Sēdi vada: A.Zakreševskis
A.Zakreševskis – Kā LFF pirmais viceprezidents un sēdes vadītājs ziņo, ka kvorums ieradies pietiekams,
sēde tiek atklāta.
Darba kārtība:
1.

LFF ģenerālsekretāra apstiprināšana.

A.Zakreševskis

2.

Dažādi.

2.1.

Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta.

A.Zakreševskis

Secīgi tiek izskatīti jautājumi:
1.

LFF ģenerālsekretāra apstiprināšana.

A.Zakreševskis

A.Zakreševskis – iepazīstina valdi ar radušos situāciju, informējot par sekojošo. 2019. gada 17. aprīlī
LFF biedru sapulcē pieņemts lēmums par LFF prezidenta Kaspara Gorkša atsaukšanu no amata. LFF nav
arī ģenerālsekretāra. Līdz ar to šobrīd LFF darbojas bez izpildinstitūcijas (sk. LFF Statūtu 18. panta 3.
punktu). Šobrīd nav neviena persona, kura ir tiesīga juridiski uz āru pārstāvēt LFF un kurai būtu paraksta
tiesības LFF vārdā. Šajā sakarā lūdzu skatīt LFF Statūtu 38. pantu, kas nosaka, ka prezidents un
ģenerālsekretārs juridiski pārstāv LFF atsevišķi, un viņiem ir paraksta tiesībās LFF vārdā. Ja nav
prezidenta un ģenerālsekretāra, nav nevienas personas, kas var pārstāvēt LFF.
Radusies situācija ir netipiska, nav tieši paredzēta LFF Statūtos un ir nepārvaramu apstākļu (force
majeure) gadījums LFF Statūtu 64. panta izpratnē. Vienlaikus LFF Statūtu 36. panta 6. punkts nosaka,
ka es kā LFF pirmais viceprezidents gadījumā, ja prezidents sēdē nepiedalās, viņu aizvietoju. Atbilstoši
LFF Statūtu 36. panta 3. punktam, prezidents var ierosināt ģenerālsekretāra iecelšanu vai atbrīvošanu.
LFF prezidents sēdē nepiedalās un nevar piedalīties, līdz ar to es kā pirmais viceprezidents varu un arī
esmu gatavs ierosināt par ģenerālsekretāru iecelt konkrētu kandidātu. Uzskatu, ka šādā kārtībā ir
pieļaujama ģenerālsekretāra iecelšana, jo tādu kārtību nosaka LFF Statūti, tā nav pretrunā ar Biedrību un
nodibinājumu likumu un tā nodrošina, ka LFF būs darboties spējīga. Tikai šāda kārtība var pasargāt LFF
no faktiskas rīcībnespējas, kam var būt dramatiskas sekas.
Lai novērstu jebkādas šaubas par manis piedāvāto risinājumu, aicinu LFF valdi ar balsojumu akceptēt,
ka es kā LFF pirmais viceprezidents, ievērojot LFF Statūtu 36. panta 6. punktu un 64. pantu, esmu tiesīgs
ierosināt LFF valdei apstiprināt ģenerālsekretāra kandidātu jeb ierosināt ģenerālsekretāra iecelšanu.
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A.Zakreševskis uzaicina ģenerālsekretāra kandidātu E.Pukinsku prezentācijas sniegšanai, kurš sniedz
prezentāciju un atbild uz LFF valdes locekļu jautājumiem.
A.Zakreševskis uzaicina ģenerālsekretāra kandidātu V.Ļašenko prezentācijas sniegšanai, kurš sniedz
prezentāciju un atbild uz LFF valdes locekļu jautājumiem.
A.Zakreševskis – Ievērojot gan to, ka Edgars Pukinsks jau vienu reizi ir ticis izvirzīts kā ģenerālsekretāra
kandidāts no iepriekšējā LFF prezidenta puses un guvis LFF valdes akceptu, ierosinu par
ģenerālsekretāru saskaņā ar LFF Statūtu 33. panta 1. punkta g) apakšpunktu, 36. panta 3. un 6. punktu
un 64. pantu apstiprināt Edgaru Pukinsku, personas kods 201284-12257. Ierosinu kandidātu apstiprināt
sākot ar 2019. gada 22. oktobri uz pilnvaras termiņu līdz 2020. gada 30. aprīlim.
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Nolemts:
1.1. Apstiprināt, ka LFF pirmais viceprezidents A.Zakreševskis ir tiesīgs ierosināt LFF valdei apstiprināt
ģenerālsekretāra kandidātu jeb ierosināt ģenerālsekretāra iecelšanu.
1.2. Saskaņā ar LFF Statūtu 33. panta 1. punkta g) apakšpunktu, 36. panta 3. un 6. punktu un 64. pantu
par LFF ģenerālsekretāru sākot no 2019. gada 22. oktobra apstiprināt Edgaru Pukinsku, personas
kods 201284-12257, uz pilnvaru termiņu līdz 2020. gada 30. aprīlim.
1.3. Darba kārtības 2. un 2.1. punktu izskatīt atsevišķā valdes sēdē.
A.Zakreševskis – ierosinu darba kārtība 2. un 2.1. punktus izskatīt atsevišķā valdes sēdē, šobrīd slēdzot
valdes sēdi.
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Valdes sēde slēgta plkst. 10.15.
LFF pirmais viceprezidents, sēdes vadītājs A.Zakreševskis _________________________

LFF otrais viceprezidents S.Kovaļovs _________________________

LFF valdes locekle A.Kučinska _________________________

LFF valdes loceklis E.Brants _________________________

LFF valdes loceklis J.Engelis _________________________

LFF valdes loceklis A.Gaidels _________________________

LFF valdes loceklis V.Direktorenko _________________________

Protokolētēja A.Neilande _________________________

