
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021. gada 9. februāra 
LFF VALDES SĒDES Nr. 3/2021 protokols 
  



Latvijas Futbola federācijas (LFF)  
valdes sēdes Nr. 3/2021 protokols  
     

2021. gada 9. februāris, plkst. 14:00 (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. 1/3/2021 
Valde nolēma apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 
 

1. Par LFF 2021. gada budžeta apstiprināšanu ( 90 min.) E. Pukinsks 

2. Par futbola haļļu ražotāja apstiprināšanu ( 60 min.) S. Glaskovs 

3.  Dažādi ( 45 min.) 
3.1 Par Latvijas telpu futbola čempionātu; 
3.2 Par COVID-19 krīzes atbalstu LFF biedriem; 
3.3 Par LFF Infrastruktūras komitejas vēstuli; 
3.4 Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta. 

E. Pukinsks,  
V. Ļašenko 

 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.1 

1. Par LFF 2021. gada budžeta apstiprināšanu E. Pukinsks 

 
E. Pukinsks iepazīstina ar precizējumiem un ieviestajām korekcijām budžeta izstrādes procesā. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus, izsaka ierosinājumus un iesaistās diskusijā. 
E. Pukinsks izsaka priekšlikumu konceptuāli atbalstīt LFF 2021. gada budžeta projektu Nr. 4 par pamatu, 
virzīt to detalizācijas izstrādei LFF administrācijā, saskaņošanai LFF Finanšu komitejā un apstiprināšanai 
nākamajā LFF valdes sēdē. 
 
V. Ļašenko ierosina balsot par E. Pukinska priekšlikumu. 
 
Lēmums Nr. 2/3/2021 
Valde nolēma konceptuāli atbalstīt LFF 2021. gada budžeta projektu Nr. 4 par pamatu, virzīt to 
detalizācijas izstrādei LFF administrācijā, saskaņošanai LFF Finanšu komitejā un apstiprināšanai nākamajā 
LFF valdes sēdē. 



Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.2 

2. Par futbola haļļu ražotāja apstiprināšanu S. Glaskovs 

 
LFF sēdei pievienojas LFF Infrastruktūras nodaļas pārstāvis Sergejs Glaskovs. 
A. Gaidels informē par futbola haļļu būvniecības projekta virzību. 
S. Glaskovs iepazīstina ar futbola haļļu ražotāju izteiktajiem piedāvājumiem no vairākiem 
uzņēmumiem, veiktajām pārrunām un situācijas analīzi. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus un iesaistās diskusijā. 
S. Glaskovs pamet LFF valdes sēdi. 
 

V. Ļašenko ierosina apstiprināt uzņēmumu “Duol” kā LFF partneri futbola haļļu būvniecības programmā 
2021. - 2024. gadam un uzdot LFF administrācijai sagatavot sadarbības līgumu. 
 
Lēmums Nr. 3/3/2021 
Valde nolēma apstiprināt uzņēmumu “Duol” kā LFF partneri futbola haļļu būvniecības programmā 2021. 
- 2024. gadam un uzdot LFF administrācijai sagatavot sadarbības līgumu. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.3 

3. Dažādi 
3.1 Par Latvijas telpu futbola čempionātu; 
3.2 Par COVID-19 krīzes atbalstu LFF biedriem; 
3.3 Par LFF Infrastruktūras komitejas vēstuli; 
3.4 Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta. 

E. Pukinsks,  
V. Ļašenko 

 
3.1. Par Latvijas telpu futbola čempionātu 
LFF valdes sēdei pievienojas LFF Drošības un godīgas spēles speciālists Konstantīns Rubins. 
A. Gaidels informē par esošo situāciju Latvijas telpu futbolā, kā arī par iespējamo Latvijas telpu futbola 
čempionāta virslīgas atsākšanu un attiecīgo reglamenta punktu grozīšanu. 
K. Rubins izskaidro valdības pieņemtos lēmumus ārkārtas situācijā un iespējamos risinājumus turnīra 
atsākšanā. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus un iesaistās diskusijā. 
V. Mihaļčuka pamet LFF valdes sēdi. 
K. Rubins pamet LFF valdes sēdi. 
 
V. Ļašenko ierosina atsākt Latvijas telpu futbola čempionātu 2021. gada 13. februārī, nosakot, ka 
klubiem ir jānodrošina Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 apakšpunkta 5.17.3 
izpilde - par profesionāliem sportistiem (personām, kuras uz līguma pamata un par nolīgto samaksu 
gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās), un veicot sekojošus grozījumus Latvijas telpu futbola 
2020./2021. gada sezonas virslīgas čempionāta reglamentā: 
a) 3.2. punktā - 2020./2021.gada Latvijas Virslīga norisināsies no 2020. gada septembra līdz 2021. gada 
jūnijam, saskaņā ar Telpu futbola organizācijas komitejas apstiprināto kalendāru (turpmāk – LFF 
kalendārs); 



b) 5.7.2. punktā - Otrais pāreju periods sākas 1. janvārī un noslēdzas 12. februārī. Otrajā pāreju periodā 
pieteiktie spēlētāji drīkst spēlēt tikai pēc tam, kad komanda ir aizvadījusi vismaz sešas spēles. 
 
Lēmums Nr. 4/3/2021 
Valde nolēma atsākt Latvijas telpu futbola čempionātu 2021. gada 13. februārī, nosakot, ka klubiem ir 
jānodrošina Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 apakšpunkta 5.17.3 izpilde - par 
profesionāliem sportistiem (personām, kuras uz līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta 
sacensībām un piedalās tajās), un veicot sekojošus grozījumus Latvijas telpu futbola 2020./2021. gada 
sezonas virslīgas čempionāta reglamentā: 
a) 3.2. punktā - 2020./2021.gada Latvijas Virslīga norisināsies no 2020. gada septembra līdz 2021. gada 
jūnijam, saskaņā ar Telpu futbola organizācijas komitejas apstiprināto kalendāru (turpmāk – LFF 
kalendārs); 
b) 5.7.2. punktā - Otrais pāreju periods sākas 1. janvārī un noslēdzas 12. februārī. Otrajā pāreju periodā 
pieteiktie spēlētāji drīkst spēlēt tikai pēc tam, kad komanda ir aizvadījusi vismaz sešas spēles. 
V. Ļašenko, S. Kovaļovs, O. Pulks, N. Mackevičs, E. Latkovskis, A. Rozītis, J. Engelis, A. Kučinska – par, V. 
Mihaļčuka nepiedalās. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
E. Latkovskis pamet LFF valdes sēdi. 
 
3.2 Par COVID-19 krīzes atbalstu LFF biedriem 
V. Ļašenko ierosina apspriest jautājumu par atbalstu LFF biedriem COVID-19 pandēmijas radītās krīzes 
ietekmes mazināšanai. 
LFF valdes locekļi izsaka viedokļus un iesaistās diskusijā. 
E. Pukinsks izsaka priekšlikumu uzdot LFF administrācijai izvērtēt iespēju sniegt atbalstu LFF biedriem, 
tiesnešiem u.c. speciālistiem COVID-19 radītās krīzes ietekmes mazināšanai. Izvērtēt iespējas organizēt 
informācijas pieejamību un/vai semināru par valsts nodrošinātā atbalsta iespējām dažādiem futbola 
sabiedrības pārstāvjiem un iesniegt LFF valdei piedāvātos risinājumus elektroniski līdz šā gada 12. 
februārim. 
 
V. Ļašenko ierosina balsot par E. Pukinska priekšlikumu. 
 
Lēmums Nr. 5/3/2021 
Valde nolēma uzdot LFF administrācijai izvērtēt iespēju sniegt atbalstu LFF biedriem, tiesnešiem u.c. 
speciālistiem COVID-19 radītās krīzes ietekmes mazināšanai. Izvērtēt iespējas organizēt informācijas 
pieejamību un/vai semināru par valsts nodrošinātā atbalsta iespējām dažādiem futbola sabiedrības 
pārstāvjiem un iesniegt LFF valdei piedāvātos risinājumus elektroniski līdz šā gada 12. februārim. 
V. Ļašenko, S. Kovaļovs, O. Pulks, N. Mackevičs, A. Rozītis, J. Engelis, A. Kučinska – par, V. Mihaļčuka, E. 
Latkovskis - nepiedalās. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
3.3. Par LFF Infrastruktūras komitejas vēstuli. 
V. Ļašenko informē par LFF Infrastruktūras komitejas 09.02.2021. vēstuli. 
LFF valdes locekļi iesaistās diskusijā. 
 
V. Ļašenko ierosina uzdot LFF administrācijai sagatavot atbildes vēstuli. 
 



Lēmums Nr. 6/3/2021 
Valde nolēma uzdot LFF administrācijai sagatavot atbildes vēstuli. 
V. Ļašenko, S. Kovaļovs, O. Pulks, N. Mackevičs, A. Rozītis, J. Engelis, A. Kučinska – par, V. Mihaļčuka, E. 
Latkovskis – nepiedalās. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
3.4. Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta. 
 
Lēmums Nr. 7/3/2021 
Valde nolēma nākamo LFF valdes sēdi noturēt 2021. gada 23. februārī plkst. 13:00 attālinātajā režīmā. 
V. Ļašenko, S. Kovaļovs, O. Pulks, N. Mackevičs, A. Rozītis, J. Engelis, A. Kučinska – par, V. Mihaļčuka, E. 
Latkovskis – nepiedalās. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Valdes sēde tiek slēgta plkst. 16:40. 
 
LFF prezidents V. Ļašenko ___________________ 
 
 
LFF viceprezidents O. Pulks ___________________________ 
 
 
LFF viceprezidents S. Kovaļovs ___________________ 


