
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021. gada 11. oktobra 
LFF VALDES ĀRKĀRTAS SĒDES Nr. 22/2021 protokola izraksts 
  



Latvijas Futbola federācijas (LFF)  
Valdes ārkārtas sēdes Nr. 22/2021 protokols 
     

2021. gada 11. oktobris, plkst. 15:30 (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. 1/22/2021 
Valde nolēma apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 
 

1. Par Latvijas futbola čempionātu norisi (90 min.) 
 

A. Saļņikovs, K. Rubīns 

 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.1 

1. Par Latvijas futbola čempionātu norisi (90 min.) 
 

A. Saļņikovs, K. Rubīns 

 
[..] 
 
Lēmums Nr. 2/22/2021 
Valde nolēma - saistībā ar 2021. gada 9. oktobrī pieņemto Ministru kabineta rīkojumu "par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu": 
1. No 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 11. janvārim LFF organizētās sacensības notiek 
epidemioloģiski drošā vidē, un sacensību dalībniekiem (spēlētājiem, treneriem, personālam) ir jābūt 
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Izņēmuma kārtā, augstāko līgu (Virslīgu) 
čempionātos var piedalīties spēlētāji arī ar sertifikātu, kas apliecina negatīvu Covid-19 testu; 
2. Skatītāji drīkst apmeklēt LFF organizētās sacensības tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas/pārslimošanas 
sertifikāts un skatītāju atrašanās stadionos no spēles organizatora (futbola kluba) puses atbilst MK 
rīkojumā noteiktajiem nosacījumiem; 
3. Ņemot vērā ierobežojumus, kuri stājas spēkā no 2021. gada 11. oktobra, Latvijas Jaunatnes 
čempionāta, Virslīgas dublieru, 1. līgas (arī sieviešu), 2. līgas un 3. līgas futbola klubiem, kuri piedalās LFF 
organizētajās sacensībās, līdz 2021. gada 13. oktobra plkst. 12:00 ir rakstiski jāinformē par attiecīgajām 
sacensībām atbildīgo LFF struktūrvienību par pieejamo spēlētāju skaitu katrā komandā, kas atbilst 
iepriekšminētajiem nosacījumiem (ir vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāts), lai varētu turpināt dalību 
LFF organizētajās sacensībās, ņemot vērā augstākminētos ierobežojumus. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 



 
Valdes sēde tiek slēgta plkst. 18:00. 
 
LFF prezidents V. Ļašenko ___________________ 
 
 
LFF viceprezidents O. Pulks ___________________________ 
 
 
LFF viceprezidents S. Kovaļovs ___________________ 


