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Latvijas Futbola federācijas (LFF) 
Valdes sēdes protokols 
 
Grostonas ielā 6B, Rīgā  
2019. gada 25. novembrī, plkst. 10:00 
 
Piedalās: S.Kovaļovs, G.Blumbergs, A.Kučinska, A.Isakovs, E.Brants, J.Engelis, V.Direktorenko, 
E.Pukinsks.  
Nav ieradies: A.Zakreševskis 
Protokolē: T.Ārmanis 
Sēdi vada: E.Pukinsks 
Uzaicinātās personas: J.Čaplinskis, SIA LFF MTC Staicele valdes loceklis, Slaviša Stojanovičs, Nacionālās 
izlases treneris, A.Gaidels, LFF izpilddirektors. 
 
Darba kārtība: 

1. Nacionālās izlases galvenā trenera atskaite S.Stojanovičs 
 

2. Staiceles bāzes attīstības plāns. J.Čaplinskis 

3. LFF Sacensību sistēmas apstiprināšana. A.Isakovs 

4. Federācijas sagatavotu spēlētāju noteikumi Virslīgas čempionātā 
(3+8 papildinājumi). 

A.Isakovs 

5. Ārkārtas kongresa (par LFF statūtiem) norise. E.Pukinsks 

6. Dažādi. E.Pukinsks 

6.1. Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta. E.Pukinsks 

 
 
Secīgi tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.1. 

1. Nacionālās izlases galvenā trenera atskaite S.Stojanovičs 
 

Sēdi atklāj S.Kovaļovs un uztic turpmāko sēdes vadīšanu E.Pukinskam. 
 
S.Stojanovičs – Prezentācijā iezīmē savas ierašanās un darba izvēles Latvijā iemeslus un motivāciju, 
analizē Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra rezultātus un izklāsta savu vīziju, kā arī nākotnes 
redzējumu. Atbild uz valdes locekļu jautājumiem par treneru korpusa izvēli un iespējamajām tā 
izmaiņām, par nākamajā gadā uz izlasi izsaucamo spēlētāju loku un par vietējā futbola raksturojumu. 
 
Valdes locekļi diskutē par pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem esošā trenera darbā, par trenera 
darba attīstību un progresu, kā arī par vietējo speciālistu lomu izlasē. 
 
Ierosinājums: 
LFF administrācijai sagatavot izlašu darbības un attīstības plānu 2020.-2022. gadam izskatīšanai 
nākamajā LFF valdes sēdē. 
 
 
 
 



25.11.2019 Valdes sēdes protokols 

3 
 

Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

BALSOJUMS 

A.Isakovs    A.Kučinska    
PAR 7 

S.Kovaļovs    E.Brants    

V.Direktorenko    J.Engelis    
PRET 0 

G.Blumbergs        

        ATTU
RAS 

0 

Lēmums: 
1.1.LFF administrācijai sagatavot izlašu darbības un attīstības plānu 2020.-2022. gadam izskatīšanai 
nākamajā LFF valdes sēdē. 
 
E.Pukinsks – ierosinājums darba kārtības jautājumu Nr.2 pārcelt pēc sadaļas “Dažādi”.  
 
Darba kārtības jautājums Nr.3. 

3. LFF Sacensību sistēmas apstiprināšana. A.Isakovs 

A.Isakovs – Prezentē klātesošajiem sacensību sistēmas izmaiņas, iepazīstina ar Klubu sacensību 
komitejas sēdē pieņemtajiem pārejas noteikumiem. 
 
A.Isakovs, E.Brants, A.Gaidels, V.Direktotorenko, G.Blumbergs, S.Kovaļovs iesaistās diskusijā par 
ieviestajām izmaiņām un to plānoto termiņu. 
 
 
Ierosinājums: 
Apstiprināt LFF sacensību sistēmu 2020. – 2023.gadam un atcelt iepriekšējo sistēmu. 
 
Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

BALSOJUMS 

A.Isakovs    A.Kučinska    
PAR 6 

S.Kovaļovs    E.Brants    

V.Direktorenko    J.Engelis    
PRET 0 

G.Blumbergs        

        ATTU
RAS 

1 

Lēmums: 
3.1. Atcelt 18.12.2018. LFF valdes lēmumu protokols Nr.16, punkts Nr.3.1.; 
3.2. Apstiprināt LFF sacensību sistēmu 2020. – 2023.gadam. (Sacensību sistēmas shematiskais attēls 
tiek pievienots protokolam kā pielikums Nr.1). 
 
Darba kārtības jautājums Nr.4. 

4. Federācijas sagatavotu spēlētāju noteikumi Virslīgas čempionātā 
(3+8 papildinājumi). 

A.Isakovs 

A.Isakovs – Prezentē klātesošajiem pieņemtās izmaiņas. Tiek uzdots D.Kazakevičam izveidot sistēmu, 
kā tiks izmantota par leģionāriem samaksātā kompensācijas maksa. 
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A.Gaidels – Informē, ka plānots izveidot fondu, kur tiks maksāti līdzekļi par leģionāru izmantošanu. Šī 
fonda līdzekļus paredzēts izmantot vietējo  (U-21 spēlētāju) attīstībai, izveidojot sistēmu pie kuras 
klubi, kuri izmanto LV jauniešu spēlētājus Virslīgas spēlēs, saņems finansējumu no minētā leģionāru 
fonda. 
 
G.Blumbergs – Lūdz precizēt sacensību komitejas pieņemtos lēmumus par spēlētāju pieteikumiem 
paredzētajiem noteikumiem. 
 
A.Isakovs – skaidro komitejā pieņemto lēmumu par pieteikumos prasīto spēlētāju skaita nosacījumiem. 
 
Klātesošie uzdod papildus jautājumus par sacensību sistēmas modeļa izmaiņām, tajā skaitā par 
pārspēlēm. 
 
Ierosinājums: 
Uzdot LFF administrācijai izstrādāt sistēmu jauno spēlētāju sagatavošanas atbalstam, izmantojot klubu 
veiktās iemaksas par citas federācijas sagatavotiem spēlētājiem.  
 
Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

BALSOJUMS 

A.Isakovs    A.Kučinska    
PAR 7 

S.Kovaļovs    E.Brants    

V.Direktorenko    J.Engelis    
PRET 0 

G.Blumbergs        

        ATTU
RAS 

0 

Lēmums: 
4.1. Uzdot LFF administrācijai izstrādāt sistēmu jauno spēlētāju sagatavošanas atbalstam, izmantojot 
klubu veiktās iemaksas par citas federācijas sagatavotiem spēlētājiem (Pielikums Nr.1). 
 
Ierosinājums apstiprināt sekojošus Sacensību sacensības komitejas lēmumus: 
 
4.2. Izveidot Virslīgas čempionāta pieteikumā ierobežojumu – ne vairāk kā 30 spēlētāji pieteikumā, no 
kuriem var būt ne vairāk kā 15 spēlētāji, kas nav federācijas sagatavotie spēlētāji. 
 
Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

BALSOJUMS 

A.Isakovs    A.Kučinska    
PAR 5 

S.Kovaļovs    E.Brants    

V.Direktorenko    J.Engelis    
PRET 0 

G.Blumbergs        

        ATTU
RAS 

2 
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Lēmums: 
4.2. Apstiprināt Virslīgas čempionāta pieteikumā ierobežojumu – ne vairāk kā 30 spēlētāji pieteikumā, 
no kuriem var būt ne vairāk kā 15 spēlētāji, kas nav federācijas sagatavotie spēlētāji. 
 
4.3. Virslīgas čempionāta spēles pieteikumā jābūt vismaz vienam federācijas sagatavotajam 
spēlētājam, kas atbilst U-21 vecumam. 
 
Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

BALSOJUMS 

A.Isakovs    A.Kučinska    
PAR 7 

S.Kovaļovs    E.Brants    

V.Direktorenko    J.Engelis    
PRET 0 

G.Blumbergs        

        ATTU
RAS 

0 

 
 
Lēmums: 
4.3. Apstiprināt noteikumu, ka Virslīgas čempionāta spēles pieteikumā jābūt vismaz vienam federācijas 
sagatavotajam spēlētājam, kas atbilst U-21 vecumam. 
 
4.4. Ieviest pieteikuma maksu Virslīgas klubiem par spēlētājiem, kas nav federācijas sagatavotie 
spēlētāji. Pirmajiem 8 spēlētājiem, kas nav federācijas sagatavotie spēlētāji – 1000 EUR par katru, par 
devīto, desmito, vienpadsmito spēlētāju, kas nav federācijas sagatavotais spēlētājs – 3000 EUR par 
katru, par katru nākamo – 5000 EUR. 
 
Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

BALSOJUMS 

A.Isakovs    A.Kučinska    
PAR 7 

S.Kovaļovs    E.Brants    

V.Direktorenko    J.Engelis    
PRET 0 

G.Blumbergs        

        ATTU
RAS 

0 

 
Lēmums: 
4.4. Apstiprināt pieteikuma maksas ieviešanu Virslīgas klubiem par spēlētājiem, kas nav federācijas 
sagatavotie spēlētāji. Pirmajiem 8 spēlētājiem, kas nav federācijas sagatavotie spēlētāji – 1000 EUR 
par katru, par devīto, desmito, vienpadsmito spēlētāju, kas nav federācijas sagatavotais spēlētājs – 
3000 EUR par katru, par katru nākamo – 5000 EUR. 
 
Klātesošie iesaistās diskusijā par dublieru čempionāta organizēšanu un tā mērķiem. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.5. 
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5. Ārkārtas kongresa (par LFF statūtiem) norise. E.Pukinsks 

E.Pukinsks – Informē, ka 7.novembrī saņemta UEFA un FIFA apvienotā vēstule, kurā norāda, ka līdz 
15.decembrim jāsaskaņo LFF statūti. Informē, ka 19.novembrī tika organizēta diskusija ar LFF biedriem. 
Plāno tikties ar UEFA, FIFA, lai diskutētu par būtiskākajiem jautājumiem. Kongresa darba kārtībā bez 
statūtu jautājuma iekļauts arī jautājums par vēlēšanu komisijas apstiprināšanu. 28. novembrī tiek 
plānots izsūtīt LFF biedriem kongresa darba kārtību. 
 
Klātesošie diskutē par statūtos paredzēto LFF pārvaldes modeli un nākamo vēlēšanu kandidātu 
pieteikšanās izsludināšanu. 
 
Lēmums: 
5.1. Pieņemt informāciju zināšanai. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.6. 

6. Dažādi. E.Pukinsks 

Darba kārtības sadaļā “Dažādi” tiek iekļauts E.Pukinska ziņojums par finanšu jautājumiem. Informē par 
Finanšu komitejas sēžu lēmumiem, grāmatvedības funkciju atjaunošanu LFF iekšienē, budžeta 
izstrādes procesu, kā arī finanšu un grāmatvedības politikas aktualizēšanu. 
 
E.Pukinsks ziņo par FIFA FORWARD projektu realizāciju un to statusu, kā arī prezentē plānotos 
nākotnes projektus programmas ietvaros. 
 
Klātesošie diskutē par būtiskākajiem LFF saimnieciskās darbības finanšu jautājumiem. 
 
E.Pukinsks – ziņo, ka tiek veiktas pārrunas ar Biedrību “Latvijas Futbola Virslīga” par sadarbības līguma 
izstrādi, saglabājot esošos sadarbības noteikumus. 
 
Klātesošie diskutē par sadarbības principiem ar Biedrību “Latvijas Futbola Virslīga”. 
 
 

6.1. Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta. E.Pukinsks 

E.Pukinsks – nākamā LFF valdes sēde paredzēta šī gada 9. decembrī plkst. 10:00, Grostonas ielā 6B, 
Rīgā, LFF biroja 206. telpā. 
 
Lēmums: 
6.1.1. Pieņemt informāciju zināšanai. 
 
 
Kā nākamais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.2. 

2. Staiceles bāzes attīstības plāns. J.Čaplinskis 

J.Čaplinskis – Prezentē valdes locekļiem prezentāciju par līdz šim paveikto LFF MTC “Staicele” valdes 
locekļa amatā, savu redzējumu bāzes vadībā, nepieciešamajiem resursiem un iespējām, kā nodrošināt 
bāzes ienākumus. 
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Klātesošie A.Kučinska, E.Brants, S.Kovaļovs, E.Pukinsks, J.Čaplinskis iesaistās diskusijā par bāzes 
pakalpojumu maksas noteikšanu. Klātesošie uzdod precizējošus jautājumus par bāzes sniegtajiem 
pakalpojumiem – to cenu, iespējamo apjomu un bāzes kapacitāti personu uzņemšanai. 
 
E.Pukinsks rosina LFF MTC “Staicele” pagaidu padomes maiņu, padomes sastāvā ieceļot valdes locekli. 
 
Ierosinājums: Atcelt no SIA “LFF MTC Staicele” padomes locekļa amata Aneti Neilandi, izvirzīt padomes  
priekšsēdētāja amatā Egonu Brantu. 
 
Balsojums: 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

Balsotājs PAR PRET 
ATTU
RAS 

BALSOJUMS 

A.Isakovs    A.Kučinska    
PAR 6 

S.Kovaļovs    E.Brants    

V.Direktorenko    J.Engelis    
PRET 0 

G.Blumbergs        

        ATTU
RAS 

1 

 
Lēmums: 
2.1. Virzīt lēmumu SIA “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs “Staicele”” dalībnieku 
sapulcē par Anetes Neilandes atcelšanu no padomes locekļa amata, izvirzot padomes priekšsēdētāja 
amatā Egonu Brantu. 
 
 
Valdes sēde tiek slēgta plkst. 14:30 
 
LFF ģenerālsekretārs E.Pukinsks _________________________ 
 


