
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021. gada 4. februāra 
LFF VALDES ĀRKĀRTAS SĒDES Nr. 2/2021 protokols 
  



Latvijas Futbola federācijas (LFF)  
valdes ārkārtas sēdes Nr. 2/2021 protokols  
     

2021. gada 4. februāris, plkst. 10:30 (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. 1/2/2021 
Valde nolēma apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 
 

1. Par Latvijas virslīgas čempionāta reglamentu ( 90 min.) A. Saļņikovs 

2.  Dažādi ( 30 min.) 
2.1 Par COVID atbalstu LFF biedriem 

E. Pukinsks,  
V. Ļašenko 

 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.1 

1. Par Latvijas virslīgas čempionāta reglamentu A. Saļņikovs 

 
LFF valdes sēdei pievienojas LFF Sacensību nodaļas vadītājs Artūrs Saļņikovs. 
A. Saļņikovs iepazīstina ar izstrādātajām izmaiņām 2021. gada Latvijas virslīgas čempionāta 
reglamentā. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus, izsaka ierosinājumus un iesaistās diskusijā. 
A. Saļņikovs pamet LFF valdes sēdi. 
 
LFF valdes locekļi izsaka viedokļus un iesaistās diskusijā par jauno modeli maksai par futbolistiem, kas 
nav LFF sagatavotie spēlētāji. 
V. Ļašenko izsaka priekšlikumu pārskatīt maksu par futbolistiem, kas nav LFF sagatavotie spēlētāji, un 
ieviest maksu par ārzemju treneriem 2022. gada Latvijas futbola čempionāta virslīgā, nosakot precīzas 
summas un izlietojumu LFF valdes sēdē līdz 2021. gada 30. aprīlim. 
A. Rozītis izsaka priekšlikumu no 2022. gada sezonas Latvijas futbola čempionāta virslīgā ieviest 
sekojošas maksas par futbolistiem, kas nav LFF sagatavotie spēlētāji: par 1. - 8. spēlētāju – EUR 3000, 
par katru nākamo – EUR 8000. 



E. Latkovskis izstāsta vēsturisku ievadu, kā un kāpēc šāda sistēma ir izveidojusies. Viņš atgādina, ka šī 
ir plašāka vienošanās, kas ne tikai ietver balansa nodrošināšanu ar spēlētājiem, kas nav LFF sagatavotie. 
E. Latkovskis aicina nemainīt noteikumus, jo tas būtu: 
- solījumu neievērošana no LFF puses pret Latvijas Futbola virslīgu (LFV), 
- nevadīšanās pēc principa “noteikumus spēles laikā nemaina”, 
- LFF, LFV un virslīgas klubu konsensus izjaukšana šajā jautājumā, 
- risks atvērt LFF neērtos jautājumus ar Eiropas Savienības spēlētāju diskrimināciju un UEFA 
solidaritātes maksājumiem, 
- politiski neglīts gājiens: jaunā LFF valde ir spējīga sameklēt papildus līdzekļus tikai savu biedru kabatās, 
- politiski neglīts gājiens: A. Rozīša ierosinātais modelis rada interešu konfliktu LFF valdes locekļiem O. 
Pulkam, J. Engelim, A. Rozītim un S. Kovaļovam, 
- veids un laiks, kādā lēmums virzīts uz balsojumu ir neprofesionāls un nekorekts. 
E. Latkovskis aicina: 
- ieviest identisku maksas modeli par 1. līgas spēlētājiem, kas nav LFF sagatavotie, 
- papildus atbalstīt 1. līgas klubus, kas audzina vietējos spēlētājus, no piesaistītā ģenerālsponsora 
līdzekļiem, 
- nepārdalīt finanšu līdzekļus no virslīgas uz 1. līgu, 
- izveidot darba grupu, kurā būtu gan Sacensību komitejas, gan Jaunatnes komitejas pārstāvji, lai jau 
laicīgi diskutētu, ko darīt ar maksu modeli par spēlētājiem, kas nav LFF sagatavotie, pēc 2022. gada 
sezonas (2020. – 2022. gada perioda padziļināta analīze). 
 
N. Mackevičs aicina pievērst uzmanību Latvijas Futbola virslīgas un Sacensību komitejas lēmumiem, 
aicinot nemainīt sistēmu, kas tika apstiprināta uz trim gadiem līdz 2022. gada sezonas beigām. Papildus 
tam viņš izsaka ierosinājumu nepiedalīties ne diskusijās, ne balsojumos tiem LFF valdes locekļiem, 
kuriem pastāv jebkāda veida interešu konflikts vai ieinteresētība šī jautājuma izskatīšanā. 
 
A. Rozītis kā vienu no kompromisiem iesaka leģionāru maksas atstāt virslīgai Elites jauno spēlētāju 
atbalstam. 
 
LFF valde vienojas, ka uz balsošanu saistīti tiek virzīti trīs ierosinājumi: 1) par 2021. gada Latvijas 
virslīgas čempionāta reglamentu, 2) par V. Ļašenko priekšlikumu, 3) par A. Rozīša priekšlikumu. 
 
V. Ļašenko ierosina apstiprināt 2021. gada Latvijas futbola čempionāta virslīgas reglamentu. 
 
Lēmums Nr. 2/2/2021 
Valde nolēma apstiprināt 2021. gada Latvijas futbola čempionāta virslīgas reglamentu (pielikumā). 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
V. Ļašenko ierosina balsot par savu priekšlikumu pārskatīt maksu par futbolistiem, kas nav LFF 
sagatavotie spēlētāji, un ieviest maksu par ārzemju treneriem 2022. gada Latvijas futbola čempionāta 
virslīgā, nosakot precīzas summas un izlietojumu LFF valdes sēdē līdz 2021. gada 30. aprīlim. 
 
Lēmums Nr. 3/2/2021 
Valde nolēma neatbalstīt V. Ļašenko priekšlikumu. 
V. Ļašenko – par, A. Rozītis, N. Mackevičs, J. Engelis – pret, S. Kovaļovs, O. Pulks, E. Latkovskis, V. 
Mihaļčuka, A. Kučinska – atturas. 



 
V. Ļašenko ierosina balsot par A. Rozīša priekšlikumu no 2022. gada sezonas Latvijas futbola 
čempionāta virslīgā ieviest sekojošas maksas par futbolistiem, kas nav LFF sagatavotie spēlētāji: par 1. 
- 8. spēlētāju – EUR 3000, par katru nākamo – EUR 8000. 
V. Mihaļčuka aicina izskatīt maksu apmēru par futbolistiem, kas nav LFF sagatavotie spēlētāji, un 
diskutēt par šīs summas izlietojumu. 
A. Kučinska ierosina izskatīt iespēju samazināt A. Rozīša priekšlikumā piedāvātas maksas apmēru. 
V. Ļašenko norāda, ka priekšlikums par summu izmainīšanu tika formulēts otrajā ierosinājumā, un 
aicina turpināt balsošanas procedūru par trešo ierosinājumu. 
 
Lēmums Nr. 4/2/2021 
Valde nolēma: 
(1) noteikt gada reģistrēšanas maksu par futbolistu, kas nav LFF sagatavotie spēlētāji, iekļaušanu Latvijas 
futbola čempionāta virslīgas komandas pieteikumā šādā apmērā: 

(a) par 1. -  8. spēlētāju komandā – EUR 3000, 
(b) par katru nākamo spēlētāju komandā – EUR 8000, 

(2) lēmums stājas spēkā, sākot ar 2022. gada sezonu. 
S. Kovaļovs, O. Pulks, A. Rozītis, J. Engelis, V. Mihaļčuka, A. Kučinska – par, V. Ļašenko, E. Latkovskis, N. 
Mackevičs – pret. 
 
J. Engelis izsaka priekšlikumu ieviest reģistrēšanas maksu par ārzemju futbola speciālistu, atskaitot 
medicīnas personālu (fiziskās sagatavotības treneris, ārsts, fizioterapeits), iekļaušanu Latvijas futbola 
čempionāta virslīgas komandas pieteikumā, kuri Latvijā nostrādājuši mazāk nekā piecus gadus. Sākot 
ar 2022. gadu, noteikt reģistrēšanas maksu EUR 3000 apmērā par katru pieteikto ārzemju futbola 
speciālistu. 
LFF valdes locekļi iesaistās diskusijā. 
V. Ļašenko ierosina balsot par J. Engeļa priekšlikumu. 
 
Lēmums Nr. 5/2/2021 
Valde nolēma: 
(1) noteikt gada reģistrēšanas maksu par katra ārzemju futbola speciālista, kuri Latvijā nostrādājuši 
mazāk nekā piecus gadus (atskaitot fiziskās sagatavotības trenerus, ārstus, fizioterapeitus), iekļaušanu 
Latvijas futbola čempionāta virslīgas komandas pieteikumā EUR 3000 apmērā, 
(2) lēmums stājas spēkā, sākot ar 2022. gada sezonu. 
V. Ļašenko, S. Kovaļovs, O. Pulks, N. Mackevičs, A. Rozītis, J. Engelis, V. Mihaļčuka, A. Kučinska – par, E. 
Latkovskis – atturas. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.2 

2. Dažādi 
2.1 Par COVID atbalstu LFF biedriem 

E. Pukinsks,  
V. Ļašenko 

 
V. Ļašenko ierosina pārcelt šo darba kārtības punktu uz nākamo LFF valdes sēdi 2021. gada 9. februārī. 
 
Lēmums Nr. 6/2/2021 
Valde nolēma pārcelt darba kārtības punktu par COVID atbalstu LFF biedriem uz nākamo LFF valdes sēdi 
2021. gada 9. februārī. 



Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Valdes sēde tiek slēgta plkst. 14:00. 
 
LFF prezidents V. Ļašenko ___________________ 
 
 
LFF viceprezidents O. Pulks ___________________________ 
 
 
LFF viceprezidents S. Kovaļovs ___________________ 


