
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021. gada 6. aprīļa 
LFF VALDES SĒDES Nr. 9/2021 protokols 
  



Latvijas Futbola federācijas (LFF)  
valdes sēdes Nr. 9/2021 protokols 
     

2021. gada 6. aprīlis, 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 
 
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. 1/9/2021 
Valde nolēma apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 
 

1. Par LFF biedru vēstulēm ( 90 min.) V. Ļašenko 

2.  Par LFF kongresa darba kārtību ( 30 min.) A. Gaidels 

3.  Dažādi ( 30 min.) 
3.1. Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta 

V. Ļašenko 

 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.1 

1. Par LFF biedru vēstulēm ( 90 min.) V. Ļašenko 

 
V. Ļašenko informē par saņemtajām LFF biedru vēstulēm sakarā ar spēles bumbas izmēriem Latvijas 
jaunatnes čempionāta U-13 vecuma grupā. 
 
LFF valdes sēdei pievienojas biedrības “Futbola skola Rikor” valdes priekšsēdētājs  Harijs Āboliņš. 
H. Āboliņš izsaka viedokli par spēles bumbas izmēriem Latvijas jaunatnes čempionātā. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus. 
H. Āboliņš pamet LFF valdes sēdi. 
 
LFF valdes sēdei pievienojas biedrības FK “Aliance” valdes loceklis Jānis Kleperis. 
J. Kleperis izsaka viedokli par spēles bumbas izmēriem Latvijas jaunatnes čempionātā. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus. 
J. Kleperis pamet LFF valdes sēdi. 
 
LFF valdes sēdei pievienojas biedrības “Valtera Talantu skola” valdes priekšsēdētājs Valters Jekševics. 
V. Jekševičs izsaka viedokli par spēles bumbas izmēriem Latvijas jaunatnes čempionātā. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus. 
V. Jekševics pamet LFF valdes sēdi. 
 



LFF valdes sēdei pievienojas biedrības “Rēzeknes FA” valdes priekšsēdētājs Romans Ščavinskis. 
R. Ščavinskis izsaka viedokli par spēles bumbas izmēriem Latvijas jaunatnes čempionātā. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus. 
R. Ščavinskis pamet LFF valdes sēdi. 
 
LFF valdes sēdei pievienojas biedrības “Futbola klubs Metta” valdes loceklis Miks Vilkaplāters. 
M. Vilkaplāters izsaka viedokli par spēles bumbas izmēriem Latvijas jaunatnes čempionātā. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus. 
M. Vilkaplāters pamet LFF valdes sēdi. 
 
LFF valdes sēdei pievienojas biedrības “Futbola Parks Academy” valdes priekšsēdētājs Kristaps Slaidiņš. 
K. Slaidiņš izsaka viedokli par spēles bumbas izmēriem Latvijas jaunatnes čempionātā. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus. 
K. Slaidiņš pamet LFF valdes sēdi. 
 
LFF valdes sēdei pievienojas FK “Jelgava” direktors Marks Dresmanis un FS “Jelgava” vadītājs Elvijs 
Antonišķis. 
M. Dresmanis un E. Antonišķis izsaka viedokļus par spēles bumbas izmēriem Latvijas jaunatnes 
čempionātā. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus. 
M. Dresmanis un E. Antonišķis pamet LFF valdes sēdi.  
 
LFF valdes locekļi izsaka viedokļus. V. Ļašenko piedāvā turpināt šī jautājuma padziļināto analīzi un 
atgriezties pie šī jautājuma izskatīšanas pirms 2022. gada sezonas. 
 
V. Ļašenko ierosina balsot par priekšlikumu, - ņemot vērā LFF biedru un citu institūciju ierosinājumus, 
2021. gada Latvijas jaunatnes čempionāta reglamenta 5.7 punktā noteikt, ka U-13 vecuma grupā 
spēles bumbas izmērs ir Nr. 4, un turpināt pētījumu par šo jautājumu. 
 
Lēmums Nr. 2/9/2021 
Valde nolēma, ņemot vērā LFF biedru un citu institūciju ierosinājumus, 2021. gada Latvijas jaunatnes 
čempionāta reglamenta 5.7 punktā noteikt, ka U-13 vecuma grupā spēles bumbas izmērs ir Nr. 4, un 
turpināt pētījumu par šo jautājumu. 
V. Ļašenko, S. Kovaļovs, O. Pulks, E. Latkovskis, N. Mackevičs, J. Engelis – par, A. Rozītis, V. Mihaļčuka, 
A. Kučinska – atturas. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.2 

2. Par LFF kongresa darba kārtību ( 30 min.) A. Gaidels 

 
LFF valdes sēdei pievienojas LFF izpilddirektors Arturs Gaidels. 
A. Gaidels iepazīstina ar 2021. gada LFF kongresa darba kārtību, kongresa reglamentu un informē par 
kongresa norises procedūru. 
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus un izsaka ierosinājumus. 
A. Gaidels pamet LFF valdes sēdi. 
 
V. Ļašenko ierosina apstiprināt 2021. gada LFF kongresa darba kārtību un kongresa reglamentu. 



 
Lēmums Nr. 3/9/2021 
Valde nolēma apstiprināt 2021. gada LFF kongresa darba kārtību un kongresa reglamentu (pielikumā). 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.3 

3. Dažādi 
3.1. Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta 

V. Ļašenko 

 
Lēmums Nr. 4/9/2021 
Valde nolēma nākamo LFF valdes sēdi noturēt 2021. gada 23. aprīlī pulksten 12:00 attālinātajā režīmā. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Valdes sēde tiek slēgta plkst. 16:50. 
 
LFF prezidents V. Ļašenko ___________________ 
 
 
LFF viceprezidents O. Pulks ___________________________ 
 
 
LFF viceprezidents S. Kovaļovs ___________________ 


