
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021. gada 23. marta 
LFF VALDES SĒDES Nr. 7/2021 protokols 
  



Latvijas Futbola federācijas (LFF)  
valdes sēdes Nr. 7/2021 protokols 
     

2021. gada 23. marts, plkst. 13:00 (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 
Uzaicinātā persona:  E. Pukinsks, LFF ģenerālsekretārs 
 
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. 1/7/2021 
Valde nolēma apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 
 

1. Par infrastruktūras jautājumiem ( 60 min.) 
1.1. Futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programmas 

nolikums; 
1.2. Vēstules no pašvaldībām 

H. Gudermanis 
S. Kovaļovs 

2.  Par precizējumiem Latvijas virslīgas čempionāta un sieviešu futbola 
reglamentos ( 45 min.) 

D. Bezuščonoks 

3.  Dažādi ( 30 min.) 
3.1 Par MTC “Staicele”; 
3.2 Par LFF 100 gadu jubilejas pasākumiem; 
3.3 Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta 

E. Pukinsks,  
V. Ļašenko, 
A. Rozītis 

 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.1 

1. Par infrastruktūras jautājumiem ( 60 min.) 
1.1 Futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programmas 

nolikums; 
1.2 Vēstules no pašvaldībām 

H. Gudermanis 
S. Kovaļovs 

 
1.1. Futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programmas nolikums. 
 
LFF valdes sēdei pievienojas LFF Infrastruktūras nodaļas vadītājs Haralds Gudermanis. 
H. Gudermanis iepazīstina ar izstrādāto Futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programmas 
nolikumu, kas tiks izskatīts LFF Infrastruktūras komitejā un pēc tam apstiprināts LFF valdē. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus un iesaistās diskusijā. 
 



V. Ļašenko ierosina pieņemt informāciju zināšanai. 
 
Lēmums Nr. 2/7/2021 
Valde nolēma pieņemt informāciju zināšanai. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
1.2 Vēstules no pašvaldībām 
 

S. Kovaļovs informē par komunikāciju ar pašvaldībām un LFF biedriem futbola infrastruktūras attīstībā. 
LFF valdes locekļi iesaistās diskusijā. 
H. Gudermanis pamet LFF valdes sēdi. 
 
V. Ļašenko ierosina pieņemt informāciju zināšanai. 
 
Lēmums Nr. 3/7/2021 
Valde nolēma pieņemt informāciju zināšanai. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.2 

2. Par precizējumiem Latvijas virslīgas čempionāta un sieviešu futbola 
reglamentos ( 45 min.) 

D. Bezuščonoks  

 
LFF valdes sēdei pievienojas LFF Sacensību nodaļas jaunatnes speciālists Deniss Bezuščonoks. 
Sakarā ar FC “Noah Jurmala” licences atsaukšanu 2021. gada Latvijas virslīgas čempionātā LFF valdes 
locekļi analizē situāciju šī turnīra izspēles kārtībā. Iepazīstoties ar biedrības “Latvijas Futbola virslīga” 
š.g. 18. marta vēstuli Nr. 3-2 un ar LFF Sacensību komitejas š.g. 23. marta sēdes protokolu Nr. 2021/05, 
LFF valdes locekļi izsaka viedokļus par pārspēlēm starp līgām un iesaistās diskusijā. 
 
V. Ļašenko ierosina apstiprināt 2021. gada Latvijas virslīgas futbola čempionātā sekojošu izmaiņu 8.4. 
punktā: “Klubs, kas ieņem pēdējo vietu 2021. gada Virslīgas čempionātā, 2 (divās) spēlēs (savā un 
pretinieku laukumā) tiekas ar komandu, kas Latvijas 1. līgas čempionātā ieņēma trešo vietu.” 
 
Lēmums Nr. 4/7/2021 
Valde nolēma apstiprināt 2021. gada Latvijas virslīgas futbola čempionātā sekojošu izmaiņu 8.4. punktā: 
“Klubs, kas ieņem pēdējo vietu 2021. gada Virslīgas čempionātā, 2 (divās) spēlēs (savā un pretinieku 
laukumā) tiekas ar komandu, kas Latvijas 1. līgas čempionātā ieņēma trešo vietu.”. 
V. Ļašenko, S. Kovaļovs, O. Pulks, E. Latkovskis, A. Rozītis, J. Engelis, V. Mihaļčuka, A. Kučinska – par, N. 
Mackevičs – pret. 
 
V. Ļašenko ierosina apstiprināt 2021. gada Latvijas virslīgas futbola čempionātā sekojošu izmaiņu 8.6. 
punktā: “Klubi, kas ieņem pirmo un otro vietu 2021. gada 1. līgas čempionātā, izcīna tiesības 2022. 
gadā piedalīties Virslīgas čempionātā.” un Latvijas 1. līgas čempionātā sekojošu izmaiņu 7.5 punktā: 
“Komandas, kas ieņem pirmo un otro vietu 2021. gada 1. līgas čempionātā, izcīna tiesības piedalīties 
2022. gada Virslīgas čempionātā. Komanda, kas 1. līgas čempionāta beigās ieņem trešo vietu, divās 
spēlēs tiekas ar Virslīgas klubu, kas 2021. gada Virslīgas čempionātā ieņem pēdējo vietu.” 
 



Lēmums Nr. 5/7/2021 
Valde nolēma apstiprināt 2021. gada Latvijas virslīgas futbola čempionātā sekojošu izmaiņu 8.6. punktā: 
“Klubi, kas ieņem pirmo un otro vietu 2021. gada 1. līgas čempionātā, izcīna tiesības 2022. gadā 
piedalīties Virslīgas čempionātā.” un Latvijas 1. līgas čempionātā sekojošu izmaiņu 7.5 punktā: 
“Komandas, kas ieņem pirmo un otro vietu 2021. gada 1. līgas čempionātā, izcīna tiesības piedalīties 
2022. gada Virslīgas čempionātā. Komanda, kas 1. līgas čempionāta beigās ieņem trešo vietu, divās 
spēlēs tiekas ar Virslīgas klubu, kas 2021. gada Virslīgas čempionātā ieņem pēdējo vietu.” . 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
V. Ļašenko informē par grozījumiem Latvijas sieviešu futbola reglamentos, kas bija nepieciešami sakarā 
ar esošo epidemioloģisko situāciju Latvijā un ierobežojumiem attiecībā uz Latvijas sieviešu futbola 1. 
līgas un Latvijas meiteņu futbola čempionāta organizēšanu. LFF valdes locekļi tos apstiprināja 
elektroniski, un tagad ir nepieciešams apstiprinājums LFF valdes sēdē. 
 
V. Ļašenko ierosina apstiprināt sekojošus grozījumus Latvijas sieviešu un meiteņu futbola čempionātu 
reglamentos: 
- Latvijas sieviešu futbola 1. līgā pagarināt iekšējo (ne starptautisko) spēlētāju pāreju logu līdz 2021. 
gada 1. aprīlim un vārdisko pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2021. gada 9. aprīlim, 
- Latvijas meiteņu futbola čempionātā pagarināt iepriekšējo pieteikumu iesniegšanas termiņu 
līdz 2021. gada 29. martam un vārdisko pieteikumu iesniegšanas  termiņu līdz 2021. gada 30. aprīlim. 
 
Lēmums Nr. 6/7/2021 
Valde nolēma apstiprināt sekojošus grozījumus Latvijas sieviešu un meiteņu futbola čempionātu 
reglamentos: 
- Latvijas sieviešu futbola 1. līgā pagarināt iekšējo (ne starptautisko) spēlētāju pāreju logu līdz 2021. 
gada 1. aprīlim un vārdisko pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2021. gada 9. aprīlim, 
- Latvijas meiteņu futbola čempionātā pagarināt iepriekšējo pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2021. 
gada 29. martam un vārdisko pieteikumu iesniegšanas  termiņu līdz 2021. gada 30. aprīlim. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.3 
 

3. Dažādi ( 30 min.) 
3.1 Par MTC “Staicele”; 
3.2 Par LFF 100 gadu jubilejas pasākumiem; 
3.3 Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta 

E. Pukinsks,  
V. Ļašenko, 
A. Rozītis 

 
3.1. Par MTC “Staicele” 
 
A. Rozītis informē par MTC “Staicele” aktualitātēm. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus un iesaistās diskusijā. 
 
V. Ļašenko ierosina apstiprināt MTC “Staicele” padomi sekojošā sastāvā: Vadims Ļašenko, Andis Rozītis, 
Edgars Pukinsks un Uģis Mālmanis, kā arī veikt nepieciešamās izmaiņas LR Uzņēmumu reģistrā. 
 
Lēmums Nr. 7/7/2021 



Valde nolēma apstiprināt MTC “Staicele” padomi sekojošā sastāvā: Vadims Ļašenko, Andis Rozītis, Edgars 
Pukinsks un Uģis Mālmanis, kā arī veikt nepieciešamās izmaiņas LR Uzņēmumu reģistrā. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
3.2. Par LFF 100 gadu jubilejas pasākumiem 
 
E. Pukinsks informē par LFF 100 gadu jubilejas pasākumu plānu. 
LFF valdes locekļi iesaistās diskusijā. 
 
Lēmums Nr. 8/7/2021 
Valde nolēma pieņemt informāciju zināšanai. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
3.3. Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta 
 
Lēmums Nr. 9/7/2021 
Valde nolēma nākamo LFF valdes sēdi noturēt 2021. gada 26. martā attālinātajā režīmā. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Valdes sēde tiek slēgta plkst. 15:10. 
 
LFF prezidents V. Ļašenko ___________________ 
 
 
LFF viceprezidents O. Pulks ___________________________ 
 
 
LFF viceprezidents S. Kovaļovs ___________________ 


