2020. gada 14. aprīļa
LFF VALDES SĒDES protokols

Latvijas Futbola federācijas (LFF)
valdes sēdes protokols
Rīgā
2020. gada 14.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
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.

6.

Gada pārskats par 2019. gadu
Informācija par LFF precizēto budžetu
Par atbalsta kritērijiem LFF biedriem
Dažādi
4.1 SSPK sastāva papildināšana;
4.2 Vēstule no Virslīgas;
4.3 Nolikums par starptautisko pasākumu biļetēm;
4.4 LFF vēstule par dīkstāves atbalstu futbola organizācijām
Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta

E.Pukinsks
E.Pukinsks
A.Kučinska

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

Auditoru kompānija “Ernst & Young”, kas veica 2019. gada pārskata revīziju, prezentē Valdei procesa
gaitu, sniedz informāciju par revīzijas rezultātiem, novērojumiem, ka arī sniedz ieteikumus par
grāmatvedības procesu uzlabojumiem turpmāk.
Valde informāciju pieņem zināšanai.
Darba kārtības jautājums Nr.2.
Informācija par LFF precizēto budžetu
2.

E.Pukinsks

E.Pukinsks informē, ka, ņemot vērā, pasākumu skaita samazināšanos, tiek precizēts LFF šī gada
budžets. Informācija no visām struktūrvienībām ir saņemta un apkopota, un tuvākajā laikā tiks
prezentēts precizēts 2020. gada budžeta projekts.
Valde informāciju pieņem zināšanai.

Darba kārtības jautājums Nr.3.
Par atbalsta kritērijiem LFF biedriem
3.

A.Kučinska

A.Kučinska informē par darba grupas procesa norisi un iepazīstina ar darba grupas rezultātiem. Valdes
locekļi iesaistās diskusijā par iespējamo atbalstu kritērijiem un nolikuma nepieciešamību.
V.Direktorenko sniedz informāciju par tiesnešu atbalsta kritērijiem. A.Zakreševskis ierosina LFF
administrācijai sagatavot nolikumu par Latvijas jaunatnes futbola treneru prēmēšanu par treneru labi
padarīto darbu.
Ierosinājums:
 Uzdot LFF administrācijai izstrādāt nolikumu un pieteikuma veidlapas "Biedru un
tiesnešu atbalstam COVID-19 izraisītās ārkārtas situācijā Latvijā laikā" līdz 22.aprīļa
valdes sēdei.
 Uzdot LFF Finanšu nodaļai sagatavot precizēto LFF budžetu, paredzot iespējamo
kalkulāciju finansējuma apjomam programmas "Biedru un tiesnešu atbalstam COVID19 izraisītās ārkārtas situācijā Latvijā laikā" ietvaros.
 Uzdot LFF ģenerālsekretāram izveidot darba grupu programmas "Biedru un tiesnešu
atbalstam COVID-19 izraisītās ārkārtas situācijā Latvijā laikā" pieteikumu izvērtēšanai;
 Uzdot LFF administrācijai izstrādāt nolikumu par Latvijas jaunatnes futbola treneru
prēmēšanas kārtību.
Balsojums:
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3.1.Lēmums: Valde vienbalsīgi atbalsta visus ierosinājumus.
Darba kārtības jautājums Nr.4.
Dažādi.
4.

E.Pukinsks

4.1. E.Pukinsks informē, ka Spēlētāju statusa un pāreju komisijas sastāvā ir brīva vieta, un valde ir
elektroniski informēta par kandidātu A.Kuzņecovu.
Ierosinājums: atbalstīt iepriekš elektroniski saskaņotu lēmumu par A.Kuzņecova iekļaušanu Spēlētāju
statusa un pāreju komisijas sastāvā līdz 2020. gada kongresam.
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4.1.Lēmums: Valde vienbalsīgi nolemj atbalstīt lēmumu par A.Kuzņecova iekļaušanu Spēlētāju statusa
un pāreju komisijas sastāvā līdz 2020. gada kongresam.

4.2. E.Pukinsks informē, ka 13. aprīlī tika saņemta vēstule no biedrības “Latvijas Futbola virslīga”
par iespējamo Virslīgas klubu atbalstu.
Valde nolemj atlikt vēstules izskatīšanu uz nākamo Valdes sēdi.
4.3. A.Zakreševskis informē, ka iepriekš Valdē apstiprināšanai tika virzīts nolikums par UEFA/FIFA
starptautisko pasākumu biļešu izplatīšanu. Ņemot vērā radušos situāciju, izsludināto pandēmiju un
valstī pieņemto ārkārtas situāciju, ka arī UEFA izstrādātas rekomendācijas,
Ierosinājums: Atlikt nolikuma apstiprināšanu uz nenoteiktu laiku.
Balsojums:
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4.3.Lēmums: Valde vienbalsīgi nolemj atlikt nolikuma par UEFA/FIFA starptautisko pasākumu
biļešu izplatīšanu apstiprināšanu uz nenoteiktu laiku.

4.4. E.Pukinsks informē, ka LFF ir sagatavojusi un nosūtījusi vēstuli Ministru kabinetam un
atbildīgajām ministrijām, kuras ir iesaistītas dīkstāves pabalsta piešķiršanas procesā. Vēstulē tiek
lūgts atbalstāmo organizāciju un nozaru sarakstā iekļaut futbola klubus un organizācijas.
Valde informāciju pieņem zināšanai.

Darba kārtības jautājums Nr.5.
5.

Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta

Nākamā LFF Valdes sēde paredzēta 2020. gada 22. aprīlī plkst. 10:00
Valdes sēde tiek slēgta plkst. 12:30
LFF pirmais viceprezidents A.Zakreševskis ___________________

LFF ģenerālsekretārs E.Pukinsks ___________________________

E.Pukinsks

