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Rīgā, Grostonas ielā 6B  
2019. gada 4.novembrī, plkst. 10:00 
 
 
 
 
 
Piedalās: S.Kovaļovs, A.Zakreševskis, G.Blumbergs, A.Gaidels, A.Kučinska, E.Brants, J.Engelis, E.Pukinsks 
Nav ieradies: V.Direktorenko, A.Isakovs 
Protokolē: A.Neilande 
Sēdi vada: A.Zakreševskis 
Pieaicinātās personas: LFF Futbola departamenta vadītājs D.Kazakevičs, darba kārtības jautājuma Nr.6 izskatīšanā 
pieaicināts LFF Sacensību nodaļas vadītājs A.Saļņikovs. 
 
A.Zakreševskis – Kvorums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta plkst. 11:00. 

 
Darba kārtība: 

1. Informācija par VID pārbaudes virzību. E.Pukinsks 

2. Finanšu situācijas sakārtošanas statuss un budžeta izstrādes plāns. E.Pukinsks 

3. Statūtu apstiprināšanas projekta plāns. E.Pukinsks 

4. Stratēģiskā padome - statūtu kontekstā. E.Pukinsks 

5. Veterānu atbalsta sistēmas ieviešana. E.Pukinsks 

6. Klubu licencēšanas noteikumu grozījumu izskatīšana un FK Tukums 2000 
biedra statuss. 

A.Zakreševskis, 
E.Pukinsks 

7.1. Dažādi.  

7.2. Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta. A.Zakreševskis 

A.Zakreševskis – Sveic E.Pukinksu ar paraksta tiesību reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā, informē klātesošos, ka līdz ar 
to ir atrisināti saimnieciskās darbības jautājumi, kas tika kavēti. Sēde tiek plānota aptuveni līdz plkst. 12:00. Dod 
vārdu E.Pukinskam ziņot par darba kārtības jautājumu Nr.1. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.1 

1. Informācija par VID pārbaudes virzību. E.Pukinsks 

E.Pukinsks – Informē klātesošos par noslēgto grāmatvedības pakalpojumu līgumu ar AS “CBB” – par atskaišu 
sagatavošanu Valsts ieņēmumu dienestam (VID), kur termiņš noteikts 2019.gada 8.novembris un par grāmatvedības 
pakalpojumu nodrošināšanu. Valsts ieņēmumu dienests uz doto brīdi ir veicis nodokļu aprēķinu par dāvinājuma 
līgumiem 60 000 EUR apmērā par 2018.gadu, to darām proaktīvi, līdz ar to soda naudas no VID puses nebūs. Vēl tiks 
veikts aprēķins par 2017. un 2016. gadu. Ar VID tiks veidots dialogs, lai vienotos par aprēķinātās summas atmaksas 
grafiku. Pilnveidojot grāmatvedības politiku attiecība par PVN priekšnodokļa uzskaiti, veidojot uzkrājumu ar valsti 
varēs norēķināties dzēšot uzkrājumu. Attiecībā uz VID ir vēl 2 sadaļas – SIA “Futbola aģentūra” (FA) un jautājums par 
saistītajiem mikro uzņēmumiem. Par FA – esam vienojušies piesaistīt neatkarīgu auditoru šī jautājuma izskatīšanai, 
kas sniegs pilnīgu ainu darījumu analīzē, kā arī sniegs risinājuma piedāvājumu par mikro uzņēmumu jautājumu. 
Uzrunāta ir auditoru kompānija Nexia. Līdz 8.novembrim VID informēsim par uzsāktajiem procesiem. 



Lai pieņemtu konstruktīvus lēmumu pēc veiktajām pārbaudēm, rosinu izveidot ekspertu grupu 3 cilvēku sastāvā – 
valdes pārstāvis, finansists un jurists, kas starp LFF valdes sēdēm varētu operatīvi tikties ar auditoru un risināt 
jautājumus. Rosinu šajā grupā apstiprināt kā valdes pārstāvi Sergeju Kovaļovu, finanšu ekspertu Uģi Mālmani un 
juristu Matīsu Šķiņķi.  
 
A.Kučinska – kas ir ar Futbola aģentūru? Par to runājām Adidas jautājumā. 
 
E.Pukinsks – eksistē divas Futbola aģentūras. Viena ir SIA “Latvijas futbola aģentūra”, kas iesaistīta LFF un Adidas 
sadarbības līgumā. LFF tiek atjaunota piekļuve kontiem, un sakārtots jautājums ar VID. 
 
A.Kučinska – cik saprotu, kā skaidroja M.Gruškevics - šī aģentūra nav vajadzīga, lai slēgtu līgumu ar Adidas 
 
E.Pukinsks – ir vajadzīga, esmu sazinājies. Jūnijā runājot ar Adidas tika izteikts viedoklis, ka neredz, ka līgumu var slēgt 
ar LFF tieši, taču šobrīd situācija ir mainījusies un ir izteikta vajadzība pēc droša partnera. Jautājumu precizēsim, kad 
saņemšu un iepazīšos ar līguma projektu. 
Otra ir SIA “Futbola aģentūra”, vēl jāskaidro tās veiktās funkcijas. 
 
Klātesošie diskutē par nodokļu aprēķinu. 
 
E.Pukinsks – turpmāk, lai noformētu dāvinājumus par pateicībām LFF ir jāizstrādā atbilstošs nolikums, par izlašu 
spēlētājiem – jāpiemēro atbilstoša līgumu forma. 
 
Klātesošie turpina diskutēt par saistītajiem jautājumiem. 
 
A.Zakreševskis – par SIA “Futbola aģentūra” ir konstatēts liels parāds pret LFF. 
 
E.Pukinsks – šobrīd summa ir precizēta un ir jāskatās dokumentāli, uz kāda pamata tā ir tikusi norakstīta. Tādēļ 
piesaistām neatkarīgu auditoru un rosinu apstiprināt ekspertu grupu. Darba grupas kandidātus esmu uzrunājis, līdz 
kongresam šos jautājumus ir gatavi noskaidrot. 
 
Ierosinājums: 
Apstiprināt ekspertu darba grupu operatīvai jautājumu virzīšanai un izskatīšanai sadarbībā ar auditoriem LFF finanšu 
darījumu izvērtēšanai atskaišu sagatavošanai VID: 
S.Kovaļovs – LFF valdes pārstāvis, darba grupas vadītājs; 
U.Mālmanis – finanšu eksperts; 
M.Šķinķis – jurists. 
 

Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

BALSOJUMS 

A.Zakreševskis    A.Kučinska    
PAR 6 

S.Kovaļovs    E.Brants    

A.Gaidels    J.Engelis    
PRET 0 

G.Blumbergs        

        ATTU
RAS 

0 

S.Kovaļovs nepiedalās balsojumā par savas kandidatūras apstiprināšanu darba grupā. 
 
Lēmums: 
1.1. Apstiprināt ekspertu darba grupu operatīvai jautājumu virzīšanai un izskatīšanai sadarbībā ar auditoriem LFF 
finanšu darījumu izvērtēšanai atskaišu sagatavošanai VID: 
S.Kovaļovs – LFF valdes pārstāvis, darba grupas vadītājs; 



U.Mālmanis – finanšu eksperts; 
M.Šķinķis – jurists. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.2. 

2. Finanšu situācijas sakārtošanas statuss un budžeta izstrādes plāns. E.Pukinsks 

E.Pukinsks – divu nedēļu laikā esmu ticies ar personām, kas risinājušas finanšu jautājumus, tas ir M.Gruškevicu, 
M.Skujiņu un grāmatvedi, kā arī AS CBB. Lai CBB pārņemtu grāmatvedības procesus līdz gada beigām tiks pagarināts 
līgums ar M.Skujiņu - nav saplānots process kā notiek lietu nodošana. CBB ar šonedēļ uzsāk lietu pārņemšanu. 
Šobrīd ir jāsāk budžeta izstrādes procesi.  
Atzīst, ka organizēt LFF grāmatvedību ārpakalpojumā ir atbilstoši, taču pauž viedokli, ka organizācijā ar specifiku kā 
LFF un ņemot vērā kopējā budžeta apjomu, finanšu vadībai un plānošanai ir jāpaliek iekšienē, ir nepieciešams atbalsts 
darbiniekiem.  
Aicinu valdei nākt ar iniciatīvu izveidot pagaidu finanšu komiteju ar termiņu līdz nākamā gada kongresam, kuras 
uzdevums būtu sakārtot finanšu pārvaldes sistēmu, izstrādāt budžetu 2020.gadam, uzraudzīt gada pārskata 
sagatavošanas procesu. 
Kā finanšu ekspertu šajā komitejā, pamatojoties uz līdzšinējo pieredzi, aicinu apstiprināt Uģi Mālmani, lai uz decembra 
valdes sēdi mums apstiprināšanai ir 2020.gada budžets un skaidra LFF finanšu pārvaldības struktūra. 
 
S.Kovaļovs – kāds būtu šīs pagaidu komitejas sastāvs? 
 
Šobrīd tas būtu viens finanšu eksperts Uģis Mālmanis, kas nāktu un par procesiem informētu LFF valdi, uzraudzītu 
procesu norisi LFF interesēs. 
 
Klātesošie diskutē par iespējamo LFF finanšu uzraudzības modeli nākotnē, par līdzšinējiem problēmjautājumiem. 
 
A.Zakreševskis – tad ar U.Mālmani tiktu slēgts līgums? Vai tas neatstās jūtamu ietekmi uz LFF budžetu, zinot, ka jau 
tiek veikti taupības pasākumi (LFF laureātu vakara un LFF Jaunatnes noslēguma pasākuma sakarā). 
 
E.Pukinsks – jā, tiktu slēgts līgums un ja šodien lēmums tiek pieņemts jau šonedēļ uzsāktu darbu pie jautājumu 
risināšanas. 
 
A.Kučinska – jūnijā saņēmām informāciju, ka uz doto brīdi LFF esošais finanšu pārvaldes modelis izveidots, lai būtu 
ekonmija. 
 
E.Pukinsks – skaidri jāapzinās jautājumi, kuros drīkst ekonomēt. 
 
D.Kazakevičs – ir būtiski, lai LFF ir pilnvērtīga sistēma. 
 
S.Kovaļovs – gada garumā esam redzējuši ka esošā sistēma nespēj funkcionēt pilnīgi. Kaut kas ir jāmaina. 
 
S.Kovaļovs – komiteja viena cilvēka personā? Vai nav nepieciešams no valdes piesaistīt pārstāvjus? 
 
E.Pukinsks  - rosinu komitejas sastāvā iekļaut S.Kovaļovu un A.Kučinsku. 
 
Ierosinājums: 
Apstiprināt finanšu komiteju trīs personu sastāvā ar termiņu līdz nākamā gada kongresam, kuras uzdevums ir sakārtot 
finanšu pārvaldes sistēmu, izstrādāt budžetu 2020.gadam, uzraudzīt gada pārskata sagatavošanas procesu. 
Komitejas sastāvā iekļaut S.Kovaļovu, A.Kučinsku un U.Mālmani. 
 
 

Balsojums: 



Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

BALSOJUMS 

A.Zakreševskis    A.Kučinska    
PAR 7 

S.Kovaļovs    E.Brants    

A.Gaidels    J.Engelis    
PRET 0 

G.Blumbergs        

        ATTU
RAS 

0 

 
Lēmums: 
2.1. Apstiprināt finanšu komiteju trīs personu sastāvā ar termiņu līdz nākamā gada kongresam, kuras uzdevums ir 
sakārtot finanšu pārvaldes sistēmu, izstrādāt budžetu 2020.gadam, uzraudzīt gada pārskata sagatavošanas procesu. 
Komitejas sastāvā iekļaut: 
 S.Kovaļovs – LFF valdes pārstāvis, 
 A.Kučinska – LFF valdes pārstāve, 
U.Mālmanis – finanšu eksperts. 
 
A.Kučinska – pie darba kārtības jautājuma Nr.2 piebilstu, ka līdz bilances nodošanai ir jāsakārto LFF noliktavas 
jautājums. 
 
G.Blumbergs – aicinu vispārīgi turpmāk LFF problēmjautājumus risināt laicīgi un valdi informētu laicīgi.  
 

3. Statūtu apstiprināšanas projekta plāns. E.Pukinsks 

E.Pukinsks – šis process norit jau ilgi, pēdējo mēnešu laikā ir stipri pamainīta sākotnējā versija.  
-Statūtu saskaņošanas beigu datumu ārkārtas kongresā piedāvāju šī gada 12.decembri. 
-Šī gada 19.novembrī apvienojot ar Nacionālās izlases spēli piedāvāju organizēt forumu, kur aicināt katra LFF biedra 
pārstāvi, lai diskutētu. Lai atbildētu uz jautājumiem iespējams varam aicināt UEFA, FIFA pārstāvjus piedalīties, kā arī 
iespējams Uzņēmumu reģistra pārstāvjus. 
- līdz 19.novembrim izsūtīt iesaistītajām pusēm statūtu projektu izskatīšanai. M.Šķinķim tiks uzdots izveidot statūtu 
saskaņošanas grafiku. 
Lai iekļautos šajos plānotajos termiņos, šobrīd ir nepieciešams apstiprināt vienu projekta vadītāju, nevis darba grupu 
kā bija iepriekš, bet vienu atbildīgo par projekta vadīšanu un par komunikāciju ar UEFA, FIFA un visām iesaistītajām 
pusēm. Rosinu šī projekta vadībai apstiprināt M.Šķinķi. 
 
Klātesošie diskutē par statūtu saskaņošanas procesa efektivitāti, par līdz šim organizēto diskusiju reģionos 
apmeklētību, rosina organizēt vienu diskusiju, kur visi biedri aicināti vienkopus, par nepieciešamību statūtus veidot 
 
D.Kazakevičs – dažādu UEFA, FIFA dalībvalstu statūti ir atšķirīgi, jāņem vērā LFF intereses. Ir jāvērtē vai iekļaut statūtos 
fundamentālas izmaiņas, ja nav pārliecības ka tās tiks apstiprinātas ar 2/3 biedru balsu.  
 
Diskusijā iesaistās: A.Zakreševskis, G.Blumbergs, J.Engelis, A.Gaidels, E.Pukinsks, A.Kučinska, S.Kovaļovs. 
 
Ierosinājums: 
Par statūtu izstrādes un saskaņošanas projekta vadītāju apstiprināt juristu M.Šķinķi. 
 

Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

BALSOJUMS 

A.Zakreševskis    A.Kučinska    
PAR 7 

S.Kovaļovs    E.Brants    

A.Gaidels    J.Engelis    PRET 0 



G.Blumbergs        

        ATTU
RAS 

0 

 
Lēmums: 
3.1. Par LFF statūtu izstrādes un saskaņošanas projekta vadītāju apstiprināt juristu M.Šķinķi. 
 
 
Darba kārtības jautājums Nr.4. 

4. Stratēģiskā padome - statūtu kontekstā. E.Pukinsks 

E.Pukinsks – bijusi man diskusija ar atsevišķiem valdes locekļiem, statūtu kontekstā par LFF pārvaldes modeli, vai 
papildus valdei kas ir lēmējinstitūcija ir nepieciešams veidot stratēģisko padomi. 
 
A.Gaidels – domāju, ja tiek piesaistīti spēcīgi speciālisti šis nav slikts risinājums. 
 
G.Blumbergs – par padomēm viedokļi ir dažādi. Min piemērus par organizācijām, kur izvairās no padomju ieviešanas, 
jāņem vērā UEFA, FIFA viedoklis. 
 
D.Kazakevičs, G.Blumbergs, A.Kučinska iesaistās diskusijā par statūtos paredzēto pārvaldes modeli. 
 
A.Zakreševskis – lūdz viedokli vai nepieciešams M.Šķiņķim uzdot iestrādāt statūtu projektā LFF padomi. 
 
Klātesošie iesaistās diskusijā par statūtos paredzēto pārvaldes modeli. 
 
A.Zakreševskis - uzskatu, ka nebūs pareizi, ja pēc tam, kad mēs pēc diskusijām ar starptautiskiem partneriem pārrunās 
esam atteikušies no padomes LFF statūtu kontekstā, un to jau trijās tikšanās reizēs ar biedriem prezentējuši pēdējā 
(uz šodienu) statūtu versijā, pēkšņi atkal atgriežamies pie padomes. No malas tas izskatītos vairāk nekā dīvaini. 
 
D.Kazakevičs – pauž atbalstu stratēģiskās padomes izveidei. 
 
Lēmums: 
4.1. Pieņemt informāciju zināšanai. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.5. 

5. Veterānu atbalsta sistēmas ieviešana. E.Pukinsks 

E.Pukinsks – LFF valdei ir jāapstiprina sistēma, kā tiks atbalstīts veterānu fonds. Lūgšu kolēģus sniegt informāciju par 
to, kas līdz šim valdē ir apstiprināts, nolikumu un komitejas sastāvu. 
 
Klātesošie iesaistās diskusijā par līdz šim jau valdē apstiprināto Futbola veterānu komiteju, tās sastāvu. Klātesošie 
vienojas par nepieciešamību atbalstīt futbola veterānus. 
 
E.Pukinsks – valdei būs jāpieņem lēmums par atbalsta sniegšanas sistēmas apstiprināšanu – kā šis segments tik 
nodrošināts.  
 
Lēmums: 
5.1. Pieņemt informāciju zināšanai. 
 
Darba kārtības jautājuma Nr.6. izskatīšanā tiek aicināts sēdē piedalīties LFF Sacensību nodaļas vadītājs A.Saļņikovs. 

6. Klubu licencēšanas noteikumu grozījumu izskatīšana un FK Tukums 2000 
biedra statuss. 

A.Zakreševskis, 
E.Pukinsks, 
A.Saļņikovs. 



A.Zakreševskis – Informē, ka ir nepieciešams izskatīt LFF Sacensību nodaļas sagatavotos klubu licencēšanas 
noteikumu grozījumus, kā arī jāatrisina jautājums saistībā ar FK Tukums 2000 iesniegumu par biedra statusa 
piešķiršanu. 
S.Kovaļovs – uzskata, ka, lai atrisinātu FK Tukums 2000 jautājumu saistībā ar Virslīgas licencēšanas procesa uzsākšanu, 
nav jāmaina Klubu licencēšanas noteikumi, jo, balstoties uz LFF statūtiem kā valde varam pieņemt SIA “FK TUKUMS 
2000” kā LFF biedrus līdz kārtējam LFF kongresam. Aicina valdei nobalsot piešķirt vai nepiešķirt biedru statusu. 
 
D.Kazakevičs – būtiski visus LFF sacensību reglamentus pielāgot tā, lai visos sporta procesos, licencēšanā, atbalsta 
programmās tiktu pielīdzinātas biedru un biedru kandidātu tiesības, jo ir liels skaits biedru kandidātu. Manuprāt, visur 
izņemot balsstiesības, biedriem un biedru kandidātiem ir jābūt vienlīdzīgiem. 
 
A.Saļņikovs – šobrīd ir jāapstiprina Klubu licencēšanas noteikumu grozījumi, lai sāktu klubu licencēšanas procesu 
22.novembrī. Norāda, ka sagatavotie grozījumi nav vien par to, ka biedru kandidāti var pretendēt dalībai attiecīgajos 
LFF čempionātos, taču ir iestrādāti arī citi grozījumi, pamatojoties uz UEFA veikto revīziju, līdz ar to jautājumu ir 
jāiedala divās daļās: 

1. Klubu licencēšanas noteikumu izmaiņas kopumā; 
2. Izmaiņas organizāciju statusā, kas var pieteikties dalībai LFF organizētajās sacensībās. 

 
S.Kovaļovs – kārtējā LFF kongresā biedriem būs iespēja apstiprināt SIA “FK TUKUMS 2000”, tagad lūdzam piešķirt 
statusu līdz kongresam, mums ir arguments - lai SIA “FK TUKUMS 2000” varētu piedalīties Virslīgas čempionātā. 
Kongresā biedriem būs iespēja arī neapstiprināt biedra statusu. 
 
A.Gaidels – par klubu licencēšanas noteikumiem – ilgus gadus esam pilnveidojuši un stiprinājuši savus noteikumus, 
lai izvairītos no nestabilu organizāciju dalības sacensībās . Dēļ viena gadījuma nevajadzētu mainīt noteikumus, te ir 
lieli riski. Lielākais risks iedodot biedra statusu šobrīd ir tas, ka SIA FK Tukums 2000 nav biedra kandidāta statusā 
pietiekami ilgi. 
Lai uzsāktu licencēšanu un pieļautu dalību Virslīgā – SIA “FK TUKUMS 2000”  būtu jābūt izcīnījušam vietu sacensībās, 
un otrs ir biedra statuss.  
 
E.Pukinsks – domāju ka piemērotākais risinājums ir nepiešķirt SIA “FK TUKUMS 2000” biedra statusu, bet grozīt 
reglamentu papildinot ar biedra kandidāta statusu – tas neatceltu citus licencēšanas noteikumus. 
 
A.Gaidels – UEFA sacensībās SIA “FK TUKUMS 2000”  piedalīties nevarēs, jo nav bijis LFF biedrs 3 gadus. 
 
D.Kazakevis, A.Gaidels iesaistās diskusijā par laiku, cik ilgi pirms biedra statusa saņemšanu ir jāatrodas biedra 
kandidāta statusā. 
 
S.Kovaļovs – aicinu valdes sēdes vadītāju virzīt šo jautājumu uz balsojumu – vai LFF valde atbalsta SIA “FK TUKUMS 
2000” kā biedrus līdz aprīļa kongresam.  
 
D.Kazakevičs – vai tikai biedru statusu vai arī grozījumiem? 
 
S.Kovaļovs –SIA esam izpildījuši visus nosacījumus, lai par šo jautājumu lemtu valdē un, lai SIA “FK TUKUMS 2000”  
varētu spēlēt Virslīgā. 
 
Klātesošie diskutē par biedra kandidāta dalību Virslīgā. 
 
A.Zakreševskis – par šo jautājumu balsosim, taču ja apstiprinām SIA “FK TUKUMS 2000” ar valdes balsojumu, vai 
nepieciešams grozīt arī noteikumus?  
 
A.Saļņikovs – ar valdes balsojumu par licencēšanas noteikumu grozījumu apstiprināšanu tiktu apstiprinātas izmaiņas 
kas attiektos uz visiem licenču pretendentiem. 



 
A.Zakreševskis – jautā, vai sagatavotie grozījumi ir apstiprināti Klubu sacensību komitejā? 
 
A.Saļņikovs – informē, ka komitejā grozījumi vēl nav apstiprināti, taču tiks izskatīti Klubu sacensību komitejā 
6.novembrī. 
 
E.Pukinsis – vai esam gatavi mainīt noteikumus par biedru kandidātu tiesībām arī LFF statūtu kontekstā? 
 
Klātesošie iesistās diskusijā. 
 
D.Kazakevičs – aicinu atbalstīt grozījumus noteikumos biedru kandidātu tiesību pielīdzināšanai biedru tiesībām. 
 
G.Blumbergs, A.Saļņikovs, E.Pukinsks  – diskutē par licencēšanas noteikumos iekļautajām izmaiņām, izskatot 
konkrētus noteikuma punktus, starptautisko noteikumu un LFF statūtu konteksta. 
 
A.Zakreševskis – aicinu balsot par LFF biedra statusa piešķiršanu SIA “FK Tukums 2000” līdz kārtējam LFF kongresam, 
ņemot vērā sekojošo: 
[1] Valdes tiesības lemt par biedra pagaidu uzņemšanu, kuras paredz LFF statūtu 8.panta 4.punkts; 
[2] SIA FK Tukums 2000 š.g. 23.septembra iesniegumu un tam pievieno tiesību pārņemšanas līgumu no biedrības FK 
Tukums 2000, tajā skaitā attiecībā uz dalību LFF un starptautiskās sacensībās; 
[3] Nepieciešamību šo izskatīt kā ārkārtas gadījumu, lai nodrošinātu SIA FK Tukums 2000 un tā struktūrā esošā klubu 
pilnvērtīgu dalību klubu licencēšanas procesā, ņemot vērā FK Tukums 2000 izcīnīto 1.vietu 1.līgas-A čempionātā. 
 

Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

BALSOJUMS 

A.Zakreševskis    A.Kučinska    
PAR 4 

S.Kovaļovs    E.Brants    

A.Gaidels    J.Engelis    
PRET 1 

G.Blumbergs        

        ATTU
RAS 

2 

Lēmums: 
6.1. Piešķirt LFF biedra statusu SIA “FK Tukums 2000” līdz kārtējam LFF kongresam, ņemot vērā iepriekšminēto 
pamatojumu un apsvērumus. 
 
Ierosinājums: 
Balsot elektroniski par LFF Klubu licencēšanas nolikuma grozījumu apstiprināšanu pēc to apstiprināšanas Klubu 
sacensību komitejā. 
 

Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

BALSOJUMS 

A.Zakreševskis    A.Kučinska    
PAR 7 

S.Kovaļovs    E.Brants    

A.Gaidels    J.Engelis    
PRET 0 

G.Blumbergs        

        ATTU
RAS 

0 

Lēmums: 



6.2. Balsot elektroniski par LFF Klubu licencēšanas nolikuma grozījumu astiprināšanu pēc to apstiprināšanas Klubu 
sacensību komitejā. 
 
Sadaļa “Dažādi”. 

7.1. Dažādi.  

G.Blumbergs – rosina diskutēt par PRO licences iegūšanas prasībām. 
 
A.Gaidels – jautājums - kad klubi saņems Eirokausos nopelnīto naudas līdzekļu pārskaitījumu?  
 
E.Pukinsks – tuvākajās dienās tiek plānots veikt pārskaitījumu, tiklīdz tiks apstiprināti maksājumu veikšanai 
nepieciešamie  pieteikumi bankai. 
 
A.Gaidels – par infrastruktūras komiteju - jānosaka kurš vada, pieņem lēmumus, arī 2020.gada budžeta izstrādes 
kontekstā. 
 
E.Pukinsks – kad tiks atrisināti finanšu piekļuves jautājumi, lai precizētu kādi ir mērķim pieejamie finanšu līdzekļi, 
jāsasauc komiteja un tās vadītājs jāizvēl no locekļu vidus, sēde jāsasauc, lai apzinātu kādi lēmumi ir pieņemti, un kādu 
atbildes informāciju sniegt projekta pieteicējiem. 
 
J.Engelis, A.Gaidels, D.Kazakevičs – iesaistās diskusijā par 1 A un B līgas sacensību modeli. 
 

7.2. Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta. A.Zakreševskis 

 
Lēmums: 
7.2.1. Nākamā LFF valdes sēde tiek plānota pēc LFF statūtu diskusijām, šī gada 21.novembrī, plkst.10:00. 
 
Valdes sēde tiek slēgta plkst.12:30 
 
 
 
LFF Viceprezidents   A.Zakreševskis                                                                                                                                             


