2020. gada 24. novembra
LFF VALDES ĀRKĀRTAS SĒDES protokols

Latvijas Futbola federācijas (LFF)
valdes ārkārtas sēdes protokols
2020. gada 24. novembris, plkst. 19:00 attālinātajā režīmā
Piedalās: V. Ļašenko, S. Kovaļovs, O. Pulks, N. Mackevičs, A. Kučinska, V. Mihaļčuka, A. Rozītis, J. Engelis,
E. Latkovskis
Protokolē: A. Uldriķis
Sēdi vada: V. Ļašenko
Uzaicinātās personas: E. Pukinsks – LFF ģenerālsekretārs, A. Gaidels – LFF izpilddirektors, A. Saļņikovs
– LFF Sacensību nodaļas vadītājs, D. Kazakevičs – LFF Izlašu nodaļas vadītājs, K. Rubīns – LFF drošības
un godīgas spēles speciālists, M. Krivuņecs – biedrības “Latvijas Futbola Virslīga” valdes priekšsēdētājs,
A. Dakša – biedrības “Latvijas Futbola Virslīga” izpilddirektors.
Darba kārtība:
1. Latvijas čempionāta “Optibet” virslīga (120 min.)

V. Ļašenko

Sēdi atklāj V. Ļašenko, secinot, ka kvorums ieradies pietiekams. Sēde tiek atklāta, apstiprinot darba
kārtību.
Darba kārtības jautājums Nr.1
1.
Latvijas čempionāta “Optibet” virslīga

V. Ļašenko

V. Ļašenko informē par situāciju Latvijas čempionāta “Optibet” virslīgā, kas izveidojusies sakarā ar
Covid-19 vīrusu, un turnīra turpmāko norisi.
K. Rubīns informē par esošo situāciju ar Virslīgas komandu Covid-19 testēšanu un iegūtajiem
rezultātiem.
K. Rubīns atbild uz LFF valdes locekļu jautājumiem.
M. Krivuņecs informē par Virslīgas klubu viedokli attiecībā par sacensību turpināšanu vai pārtraukšanu.
M. Krivuņecs atbild uz jautājumiem.
A. Dakša informē par klubu noskaņojumu un attieksmi pret čempionāta turpmāko norisi.
LFF valdes locekļi iesaistās diskusijā.
A. Saļņikovs izklāsta čempionāta turpinājuma scenārijus un iepazīstina ar iespējamām izmaiņām LFF
organizēto sacensību sanitārajā protokolā.
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus un izsaka savus viedokļus.
M. Krivuņecs un A. Dakša pamet valdes sēdi.
Katrs LFF valdes loceklis secīgi izsaka viedokli par čempionāta turpmāko norisi un pauž savus
argumentus.
D. Kazakevičs izsaka viedokli par čempionāta iespējamo turpināšanu.
E. Pukinsks izklāsta savu redzējumu par čempionāta norisi.
A. Gaidels izsaka viedokli par esošo situāciju.
K. Rubīns un A. Saļņikovs pamet LFF valdes sēdi.
Starp LFF valdes locekļiem turpinās aktīva diskusija.

Ierosinājums: Balsot par Latvijas čempionāta “Optibet” virslīgas čempionāta turpināšanu, veicot
sekojošus papildinājumus un grozījumus LFF organizēto sacensību sanitārajā protokolā:
1) izmantojot komandas transportu nokļūšanai uz spēļu norises vietām, visiem komandas dalībniekiem
ir obligāti jāizmanto sejas maskas.
2) aizstāt iepriekšējo protokola regulējumu attiecībā uz čempionāta turpināšanas nosacījumiem un
noteikt sekojošo: Ja kādas komandas spēlētāju grupa dēļ saslimšanas ar Covid-19 vai saistībā ar
atzīšanu par kontaktpersonām tiek ievietota obligātajā karantīnā vai pašizolācijā saskaņā ar
kompetentās valsts iestādes lēmumu, komanda turpina dalību sacensībās tik ilgi, kamēr komandai ir
pieejami vismaz 13 spēlētāji (ieskaitot spēlētājus no Dublieru čempionāta pieteikuma).
Balsojums:
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S. Kovaļovs un N. Mackevičs nepiedalās balsojumā, izvairoties no interešu konflikta.
Lēmums: Valde ar balsu vairākumu nolemj apstiprināt ierosinājumu.
Valdes sēde tiek slēgta plkst. 22:00.
LFF prezidents V. Ļašenko ___________________

LFF viceprezidents O. Pulks ___________________________

LFF viceprezidents S. Kovaļovs ___________________
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