
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021. gada 21. janvāra 
LFF VALDES SĒDES Nr. 1/2021 protokols 
  



Latvijas Futbola federācijas (LFF)  
valdes sēdes Nr. 1/2021 protokols  
     

2021. gada 21. janvāris, plkst. 11:00 (attālinātajā režīmā, izmantojot Zoom videokonferences 
platformu). 
  

Piedalās LFF valdes locekļi: 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, LFF prezidents 
Uzaicinātās personas:  E. Pukinsks, LFF ģenerālsekretārs; A. Gaidels, LFF izpilddirektors; D. Kazakevičs, 
LFF Izlašu nodaļas vadītājs 
 
Sēdes atklāšana 
V. Ļašenko atklāj sēdi, secinot, ka sēdē piedalās deviņi LFF valdes locekļi, kas veido kvorumu. V. Ļašenko 
piedāvā apstiprināt sēdes darba kārtību. 
 
Lēmums Nr. 1/1/2021 
Valde nolēma apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 
 

1. 2021. gada Latvijas virslīgas čempionāta reglaments ( 30 min.) A. Saļņikovs 

2.  Par LFF nacionālajām izlasēm (vīriešu nacionālā, vīriešu U-21, 
sieviešu, telpu futbola) (180 min) 

A. Starkovs, 
D. Kazakevičs, 
A. Basovs, D. Matīss, 
A. Šketovs 

3.  Dažādi ( 30 min.) 
3.1 Informācija par 2021. gada LFF budžeta procesu; 
3.2 Informācija par LFF funkcionāla audita procesu; 
3.3 2020. gada Latvijas futbola nomināciju un laureātu noteikšanas 
nolikums; 
3.4 Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta. 

E. Pukinsks,  
V. Ļašenko, 
V. Mihaļčuka 

 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.1 

1. 2021. gada Latvijas virslīgas čempionāta reglaments A. Saļņikovs 

 
LFF valdes sēdei pievienojas LFF Sacensību nodaļas vadītājs Artūrs Saļņikovs. 
A. Saļņikovs iepazīstina ar izstrādātajām izmaiņām 2021. gada Latvijas virslīgas čempionāta reglamentā 
un komentē izteiktos ierosinājumus. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus, izsaka ierosinājumus un iesaistās diskusijā. 
A. Rozītis prezentē ideju par ārzemnieku dalības maksu jauno modeli 2021. gadā. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus un iesaistās diskusijā. 



V. Ļašenko norāda, ka šādas būtiskas izmaiņas būtu jāizskata agrāk nekā septiņas nedēļas pirms turnīra 
sākuma, kā arī vispirms būtu jāizskata LFF Sacensību komitejā un jāapspriež ar biedrību “Latvijas 
Futbola Virslīga”. 
Sakarā ar to LFF valde vienojas pārcelt 2021. gada Latvijas virslīgas čempionāta reglamenta 
apstiprināšanu uz nākamo LFF valdes sēdi vai nepieciešamības gadījumā sasaukt ārkārtas sēdi. 
 
A. Saļņikovs iepazīstina ar LFF organizēto sacensību sanitāro protokolu un izstrādātajām izmaiņām. 
A. Saļņikovs pamet LFF valdes sēdi. 
V. Ļašenko ierosina pieņemt LFF organizēto sacensību sanitāro protokolu. 
 
Lēmums Nr. 2/1/2021 
Valde nolēma apstiprināt LFF organizēto sacensību sanitāro protokolu (pielikumā). 
 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
LFF valdes sēdei pievienojas LFF Sacensību nodaļas vadītājs Artūrs Saļņikovs. 
A. Saļņikovs iepazīstina ar 2021. gada Latvijas jaunatnes futbola čempionāta reglamentu. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus un iesaistās diskusijā. 
A. Saļņikovs pamet LFF valdes sēdi. 
 
V. Ļašenko ierosina pieņemt 2021. gada Latvijas jaunatnes futbola čempionāta reglamentu. 
 
Lēmums Nr. 3/1/2021 
Valde nolēma apstiprināt 2021. gada Latvijas jaunatnes futbola čempionāta reglamentu (pielikumā). 
 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.2 

2. Par LFF nacionālajām izlasēm (vīriešu nacionālā, vīriešu U-21, 
sieviešu, telpu futbola) 

A. Starkovs 
D. Kazakevičs, 
A. Basovs, D. Matīss, 
A. Šketovs 

 
LFF valdes sēdei pievienojas LFF izlašu direktors Aleksandrs Starkovs. 
A. Starkovs iepazīstina ar LFF izlašu departamenta darbības programmu. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus un pieņem informāciju zināšanai. 
 
D. Kazakevičs iepazīstina ar atskaiti par Latvijas futbola izlases sniegumu 2020. gadā. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus un pieņem informāciju zināšanai. 
V. Ļašenko izvirza uzdevumu izcīnīt vismaz ceturto vietu 2022. gada pasaules čempionāta kvalifikācijas 
turnīra grupā. 
LFF valdes locekļi to pieņem zināšanai. 
 
LFF valdes sēdei pievienojas Latvijas U-21 izlases galvenais treneris Aleksandrs Basovs. 
A. Basovs sniedz Latvijas U-21 izlases atskaiti par 2020. gadu. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus un pieņem informāciju zināšanai. 



A. Basovs pamet LFF valdes sēdi. 
 

LFF valdes sēdei pievienojas Latvijas sieviešu izlases galvenais treneris Didzis Matīss. 
D. Matīss sniedz Latvijas nacionālās sieviešu izlases atskaiti par 2020. gadu. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus un pieņem informāciju zināšanai. 
D. Matīss pamet LFF valdes sēdi. 
 
LFF valdes sēdei pievienojas Latvijas telpu futbola izlases galvenais treneris Artūrs Šketovs. 
A. Šketovs sniedz Latvijas telpu futbola izlases atskaiti par 2020. gadu. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus un pieņem informāciju zināšanai. 
V. Ļašenko izvirza uzdevumu izcīnīt vismaz otro vietu 2022. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas 
turnīra grupā. 
A. Šketovs un A. Starkovs pamet LFF valdes sēdi. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.3 

3. Dažādi 
3.1 Informācija par 2021. gada LFF budžeta procesu; 
3.2 Informācija par LFF funkcionāla audita procesu; 
3.3 2020. gada Latvijas futbola nomināciju un laureātu noteikšanas 
nolikums 
3.4 Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta. 

E. Pukinsks,  
V. Ļašenko 
V. Mihaļčuka 

 
3.1. Informācija par 2021. gada LFF budžeta procesu. 
E. Pukinsks informē par pašreizējo situāciju 2021. gada LFF budžeta izstrādē. 
LFF valdes locekļi iesaistās diskusijā. 
LFF valdes locekļi pieņem informāciju zināšanai. 
 
3.2. Informācija par LFF funkcionāla audita procesu. 
V. Mihaļčuka iepazīstina ar LFF funkcionālā audita procesu un esošo situāciju. 
LFF valdes locekļi pieņem informāciju zināšanai. 
 
3.3 2020. gada Latvijas futbola nomināciju un laureātu noteikšanas nolikums. 
E. Pukinsks informē par 2020. gada Latvijas futbola nomināciju un laureātu noteikšanas nolikumu, ko 
LFF valdes locekļi apstiprināja elektroniski. 
E. Pukinsks ierosina apstiprināt 2020. gada Latvijas futbola nomināciju un laureātu noteikšanas 
nolikumu. 
 
Lēmums Nr. 4/1/2021 
Valde nolēma apstiprināt 2020. gada Latvijas futbola nomināciju un laureātu noteikšanas nolikumu 
(pielikumā). 
 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
3.4 Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta. 
 
Lēmums Nr. 5/1/2021 



Valde nolēma nākamo LFF valdes sēdi noturēt 2021. gada 9. februārī plkst. 11:00 attālinātajā režīmā. 
 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Valdes sēde tiek slēgta plkst. 18:00. 
 
LFF prezidents V. Ļašenko ___________________ 
 
 
LFF viceprezidents O. Pulks ___________________________ 
 
 
LFF viceprezidents S. Kovaļovs ___________________ 


