
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021. gada 13. oktobra 
LFF VALDES ĀRKĀRTAS SĒDES Nr. 23/2021 protokola izraksts 
  



Latvijas Futbola federācijas (LFF)  
Valdes ārkārtas sēdes Nr. 23/2021 protokols 
     

2021. gada 13. oktobris, plkst. 17:00 (attālinātajā režīmā, izmantojot Zoom videokonferences 
platformu). 
  

Piedalās LFF valdes locekļi: V. Ļašenko, S. Kovaļovs, O. Pulks, N. Mackevičs, 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 astoņi LFF valdes locekļi, kas veido kvorumu. [..] 
 
Lēmums Nr. 1/23/2021 
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. 2/23/2021 
Valde nolēma - 1. Turpināt sekojošas LFF organizētās sacensības saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 
noteikumiem Nr.720 – “par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”: 
 1.1. “Optibet” virslīgas čempionāts, Latvijas sieviešu futbola līga un “Optibet” telpu futbola virslīgas 
čempionāts – epidemioloģiski daļēji drošā vidē; 
 1.2. “Optibet” Nākotnes līga, 2. līga, 3. līgas finālturnīrs un virslīgas dublieru čempionāts – 
epidemioloģiski drošā vidē; 
2. Papildus tam LFF valde nolemj, ka tajās LFF organizētajās sacensībās, uz kurām tiek nozīmēts delegāts 
vai inspektors, kurš veic delegāta funkcijas, sadarbspējīgu sertifikātu pārbaudi veic delegāts vai 
inspektors, kurš veic delegāta funkcijas. Tajos čempionātos, kuros netiek nozīmēts delegāts vai 
inspektors, minēto pienākumu veic spēles 4. tiesnesis, savukārt, ja netiek nozīmēts 4. tiesnesis, minēto 
pārbaudi veic spēles galvenais tiesnesis; 
3. Uz MK noteikumu Nr. 720 darbības laiku apturēt LFF organizēto sacensību sanitāro protokolu darbību 
daļā, kas neatbilst aktuālajai MK noteikumu Nr. 720 redakcijai; 
4. Uz MK noteikumu Nr. 720 darbības laiku apturēt LFF Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr. 13. punktu 
sekojošā daļā: Komanda tiek izslēgta no attiecīgā čempionāta par atkārtotu neierašanos uz kalendārā 
paredzēto čempionāta spēli. 



5. Šis LFF valdes lēmums stājas spēkā nekavējoties un ir spēkā uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 720 – 
“par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” darbības laiku. 
V. Ļašenko, S. Kovaļovs, O. Pulks, A. Rozītis, A. Kučinska, V. Mihaļčuka – par, N. Mackevičs, J. Engelis -
atturas. 
 
[..] 
 
Lēmums Nr. 3/23/2021 
Valde nolēma pārtraukt 2021. gada Latvijas sieviešu futbola 1. līgas čempionātu, nosakot vietu 
sadalījumu turnīra tabulā ar koeficienta palīdzību. Koeficients tiek izrēķināts, sadalot komandas iegūto 
punktu skaitu ar komandas nospēlēto spēļu skaitu. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
[..] 
 
Lēmums Nr. 4/23/2021 
Valde nolēma pārtraukt 2021. gada “Evelatus” Latvijas jauniešu futbola čempionātu no šī gada 15. 
oktobra, nosakot vietu sadalījumu turnīra tabulās ar koeficienta palīdzību. Koeficients tiek izrēķināts, 
sadalot komandas iegūto punktu skaitu ar komandas nospēlēto spēļu skaitu. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
[..] 
 
Lēmums Nr. 5/23/2021 
Valde nolēma – ņemot vērā turnīra dalībnieku atrašanos paaugstināta riska grupā sakarā ar Covid-19 
vīrusa izplatību un rūpējoties par viņu veselību, pārtraukt 2021. gada Latvijas atklāto veterānu futbola 
čempionātu un sadalīt vietas atbilstoši pašreizējai situācijai turnīra tabulā. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Valdes sēde tiek slēgta plkst. 20:00. 
 
LFF prezidents V. Ļašenko ___________________ 
 
 
LFF viceprezidents O. Pulks ___________________________ 
 
 
LFF viceprezidents S. Kovaļovs ___________________ 


