
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021. gada 16. jūnija 
LFF VALDES ĀRKĀRTAS SĒDES Nr. 13/2021 protokola izraksts 
  



Latvijas Futbola federācijas (LFF)  
valdes ārkārtas sēdes Nr. 13/2021 protokols 
     

2021. gada 16. jūnija, plkst. 15:00 (attālinātajā režīmā, izmantojot Zoom videokonferences 
platformu). 
  

Piedalās LFF valdes locekļi: V. Ļašenko, S. Kovaļovs, O. Pulks, N. Mackevičs, E. Latkovskis, J. Engelis, A. 
Rozītis, A. Kučinska, V. Mihaļčuka 
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. 
[..] 
 
Lēmums Nr. 1/13/2021 
Valde nolēma apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 
 

1. LFF sacensību reglamentu grozījumi (60 min.) V. Ļašenko 

 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.1 
 

1. LFF sacensību reglamentu grozījumi (60 min.) V. Ļašenko 

 
[..] 
 
Lēmums Nr. 2/13/2021 
Valde nolēma apstiprināt sekojošas izmaiņas 2021. gada Latvijas virslīgas futbola čempionāta reglamenta 
8.4. punktā: “Gadījumā, ja Virslīgas čempionātā paliek mazāk par deviņām komandām, pārspēles starp 
Virslīgu un 1. līgu netiek organizētas.” un 8.6. punktā: “Gadījumā, ja Virslīgas čempionātā paliek astoņas 
komandas, klubi, kas ieņem pirmo un otro vietu 2021. gada 1. līgas čempionātā, izcīna tiesības 2022. 
gadā piedalīties Virslīgas čempionātā. Gadījumā, ja Virslīgas čempionātā paliek septiņas komandas, klubi, 
kas ieņem pirmo, otro un trešo vietu 2021. gada 1. līgas čempionātā, izcīna tiesības 2022. gadā piedalīties 
Virslīgas čempionātā.” 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Lēmums Nr. 3/13/2021 
Valde nolēma apstiprināt sekojošas izmaiņas 2021. gada Latvijas 1. līgas futbola čempionāta reglamenta 
7.5. punktā: “Gadījumā, ja Virslīgas čempionātā paliek astoņas komandas, pārspēles netiek organizētas 
un 1. līgas čempionāta 1. un 2. vietas ieguvējas iegūst tiesības piedalīties 2022. gada Virslīgas 
čempionātā. Gadījumā, ja Virslīgas čempionātā paliek septiņas komandas, 1. līgas čempionāta 1., 2. un 
3. vietas ieguvējas iegūst tiesības piedalīties 2022. gada Virslīgas čempionātā.” un 7.5.1. punktā: 



“Gadījumā, ja Virslīgas čempionātā paliek mazāk par deviņām komandām, neviena no 2021. gada 1. līgas 
komandām nezaudē tiesības piedalīties 2022. gada 1. līgas čempionātā un pārspēles starp 1. līgu un 2. 
līgu netiek organizētas.” 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Lēmums Nr. 4/13/2021 
Valde nolēma apstiprināt sekojošas izmaiņas 2021. gada Latvijas 2. līgas futbola čempionāta reglamenta 
6.4. punktā: “Gadījumā, ja Virslīgas čempionātā paliek astoņas komandas, pārspēles starp 1. līgu un 2. 
līgu netiek organizētas. Gadījumā, ja Virslīgas čempionātā paliek septiņas komandas, 2. līgas 1., 2. un 3. 
vietas ieguvējas izcīna tiesības piedalīties 2022. gada 1. līgas čempionātā.” un 6.5. punktā: “Gadījumā, ja 
Virslīgas čempionātā paliek mazāk par deviņām komandām, pārspēles starp 2. līgu un 3. līgu netiek 
organizētas.” 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Lēmums Nr. 5/13/2021 
Valde nolēma apstiprināt sekojošas izmaiņas 2021. gada Latvijas 3. līgas futbola čempionāta reglamenta 
5.19. punktā: “Gadījumā, ja Virslīgas čempionātā paliek mazāk par deviņām komandām, pārspēles starp 
2. līgu un 3. līgu netiek organizētas un 3. līgas 2. vietas ieguvēja izcīna tiesības piedalīties 2022. gada 2. 
līgas čempionātā. Gadījumā, ja Virslīgas čempionātā paliek septiņas komandas, 3. līgas 1., 2. un 3. vietas 
ieguvējas izcīna tiesības piedalīties 2022. gada 2. līgas čempionātā.” 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Valdes sēde tiek slēgta plkst. 16:00. 
 
LFF prezidents V. Ļašenko ___________________ 
 
 
LFF viceprezidents O. Pulks ___________________________ 
 
 
LFF viceprezidents S. Kovaļovs ___________________ 


