2020. gada 03. aprīļa
LFF VALDES SĒDES protokols

Latvijas Futbola federācijas (LFF)
valdes sēdes protokols
Rīgā
2020. gada 03.aprīlī, plkst. 10:00
Piedalās: S.Kovaļovs, A.Kučinska, E.Brants, A.Isakovs, A.Zakreševskis, V. Direktorenko ,E.Pukinsks – LFF
ģenerālsekretārs
Protokolē: T.Ārmanis
Sēdi vada: A.Zakreševskis
Uzaicinātās personas: A.Gaidels – LFF izpilddirektors
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5.2 Par klubu treniņiem

6.

Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta

E.Pukinsks

Sēdi atklāj A.Zakreševskis. Valdes sēde tiek noturēta attālināti ar elektronisko sakaru līdzekļu
starpniecību, kas tiek interpretēta kā klātesamība. A.Zakreševskis secina, ka kvorums ieradies
pietiekams un sēde tiek atklāta, apstiprinot darba kārtību.

Secīgi tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.1.
Gada pārskats par 2019. gadu
1.

E.Pukinsks

E.Pukinsks iepazīstina valdi ar 2019. gada pārskata un audita procesu gaitu. Nākamnedēļ ir paredzēta
Finanšu komitejas sēde, pēc kuras gada pārskats par 2019.gadu tiks virzīts apstiprināšanai Valdē
tuvākajā sēdē.
Ierosinājums: Pieņemt informāciju zināšanai.
1.1.Lēmums: Valde pieņem informāciju zināšanai.

Darba kārtības jautājums Nr.2.
LFF kongress
2.

E.Pukinsks

E.Pukinsks, ņemot vēra valstī izsludināto ārkārtas situāciju, piedāvā 2020.gada 24.aprīlī paredzēto LFF
kongresu atlikt uz nenoteikto laiku. A. Gaidels informē, ka saskaņā ar Vēlēšanu komitejas (VK) iepriekš
apstiprināto grafiku, visi pieteikumi (Valdes locekļu kandidātiem) ir saņemti un iesniegti VK. Šis process

ir noslēdzies. Tāpat A. Gaidels informē, ka LFF strādā pie kongresa attālinātas organizēšanas opcijām
gadījumā, ja ārkārtas situācija ievērojami pagarināsies.
Ierosinājums: atlikt 2020. gada 24.aprīlī paredzēto LFF vēlēšanu kongresa norisi uz nenoteiktu laiku līdz
valstī noteikto attiecīgo ierobežojumu atcelšanai. Pagarināt darba līguma termiņu ar LFF
ģenerālsekretāru E.Pukinsku uz nenoteiktu laiku, bet ne ilgāku par 15 kalendāra dienām pēc 2020. gada
vēlēšanu kongresa norises dienas.
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2.1.Lēmums: Valde vienbalsīgi nolemj atlikt 2020. gada 24.aprīlī paredzēto LFF vēlēšanu kongresa
norisi uz nenoteiktu laiku līdz valstī noteikto attiecīgo ierobežojumu atcelšanai, kā arī pagarināt darba
līguma termiņu ar LFF ģenerālsekretāru E.Pukinsku uz nenoteiktu laiku, bet ne ilgāku par 15 kalendāra
dienām pēc 2020. gada vēlēšanu kongresa norises dienas.

Darba kārtības jautājums Nr.3.
Par atbalsta pasākumiem LFF biedriem dīkstāves seku mazināšanai
3.

A.Kučinska

A.Kučinska informē, ka, pamatojoties uz sava uzņēmuma pieredzi, pretendēšana uz pabalstiem valsts
līmenī ir sarežģīts process. A.Kučinska piedāvā izstrādāt darba grupu LFF biedru atbalsta kritēriju
izstrādei. V.Direktorenko piedāvā arī izstrādāt atbalsta kritērijus LFF tiesnešiem. E.Pukinsks informē, ka
LFF jau uzsākusi procesu par atbalsta mehānismu izstrādāšanu, komunicējot par to ar UEFA un FIFA
pārstāvjiem. Ņemot vērā esošu situāciju, piedāvāts pagarināt biedru naudas maksāšanas termiņu līdz
šī gada beigām.





Ierosinājums:
Izveidot darba grupu operatīvai biedru atbalsta sistēmas un kritēriju izveidei. Pilnvarot
A.Kučinsku izveidot darba grupu attiecīgo jautājumu risināšanai un iespējamo risinājumu
prezentēšanu nākamajā valdes sēdē;
saistībā ar Covid-19 izplatīšanos un izsludināto ārkārtējo situāciju noteikt biedru naudas
samaksas termiņa pagarinājumu līdz 2020. gada 31. decembrim;
izveidot LFF mājaslapā informatīvu sadaļu par biedriem ārkārtas situācijā būtiskiem valdības,
LFF, UEFA un FIFA lēmumiem, kā arī par iespējām saņemt atbalstu;
uzdot LFF Tiesnešu komitejai izstrādāt kritērijus tiesnešu atbalsta mehānisma izveidei. Iesniegt
kritērijus iepriekš minētajai darba grupai to izvērtēšanai un iekļaušanai izstrādātajās

rekomendācijās un virzīšanai lēmuma pieņemšanai par atbalsta mehānismiem nākamajā valdes
sēdē.
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3.1.Lēmums: Valde vienbalsīgi atbalsta visus ierosinājumus.
Darba kārtības jautājums Nr.4.
Par stadiona “Esplanāde” 2.kārtas būvprojektu
4.

E.Pukinsks

E.Pukinsks iepazīstina ar situāciju par stadiona “Esplanāde” 2.kārtas būvprojektu un to, ka pašvaldība
nepilda savas līguma paredzētās saistības. A.Isakovs izsaka priekšlikumu sagatavot vēstuli Daugavpils
Domei, lai pašvaldība norādītajos termiņos saskaņā ar līgumu izpildītu savas uzņemtās saistības.
S.Kovaļovs piedāvā – vērsties pie Daugavpils pašvaldības, piemērojot līguma p. 7.4 tūlītēju izpildi.
Ierosinājums: Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp LFF un Daugavpils pašvaldību, vērsties Daugavpils
pašvaldībā ar oficiālu vēstuli, pamatojot to ar Līguma 7.4.punktu un noteikt šī punkta izpildi
nekavējoties.
Balsojums:
Balsotājs

PAR

PRET

A.Zakreševskis
S.Kovaļovs
V.Direktorenko

ATTU
RAS

Balsotājs
A.Kučinska
E.Brants
A.Isakovs

PAR

PRET

ATTU
RAS

BALSOJUMS
PAR

6

PRET

0

ATTU
RAS

0

4.1.Lēmums: Valde vienbalsīgi nolemj vērsties pie Daugavpils pašvaldības ar pieprasījumu atgriezt
projektā ieguldītos LFF līdzekļus, ja būvprojekta realizācija noteiktajā termiņā netiek veikta.
Darba kārtības jautājums Nr.5.
Dažādi.
5.

E.Pukinsks

5.1. Par U. Strautmaņa vēstuli.
5.1.Lēmums: Valde vienbalsīgi nolemj atbalstīt ierosinājumu pieņemt informāciju zināšanai. Jautājums
tiek virzīts uz Ētikas komiteju.

5.2 Par klubu treniņiem – E.Pukinsks informē, ka daži klubi šonedēļ joprojām organizēja treniņus, un
ka telefoniski un rakstiski LFF izteikusi stingru rekomendāciju ievērot valstī noteiktos ierobežojumus.
Ierosinājums: Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kas nosaka virkni stingru ierobežojošu
pasākumu, kā arī ņemot vērā atsevišķu biedru darbības, atkārtoti izteikt publiski stingru rekomendāciju
visiem klubiem ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un rekomendācijas ārkārtējās situācijas laikā.
Virzīt LFF Ētikas komitejai izskatīt jautājumu par atsevišķu LFF biedru rīcību un valstiska līmeņa
instrukciju neievērošanu.
Balsojums:
Balsotājs
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Darba kārtības jautājums Nr.6.
6.

Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta

Nākamā LFF Valdes sēde paredzēta 2020. gada 8.aprīlī plkst. 10:00*
Valdes sēde tiek slēgta plkst. 12:00
LFF pirmais viceprezidents A.Zakreševskis ___________________

LFF ģenerālsekretārs E.Pukinsks ___________________________

* Nākamās valdes sēdes norise pārcelta uz 14. aprīli.

E.Pukinsks

