
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021. gada 22. oktobra 
LFF VALDES ĀRKĀRTAS SĒDES Nr. 25/2021 protokola izraksts 
  



Latvijas Futbola federācijas (LFF)  
Valdes ārkārtas sēdes Nr. 25/2021 protokols 
     

2021. gada 22. oktobris, plkst. 10:00 (attālinātajā režīmā, izmantojot Zoom videokonferences 
platformu). 
  

Piedalās LFF valdes locekļi: V. Ļašenko, S. Kovaļovs, O. Pulks, E. Latkovskis, N. Mackevičs, J. Engelis, A. 
Rozītis, A. Kučinska. 
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. 1/25/2021 
Valde nolēma apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 
 

1. Par LFF sacensību turpmāko norisi (45 min.) 
 

A. Saļņikovs, K. Rubīns 

 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.1 

1. Par LFF sacensību turpmāko norisi (45 min.) 
 

A. Saļņikovs, K. Rubīns 

 
[..] 
 
Lēmums Nr. 2/25/2021 
Valde nolēma – turpināt sekojošas LFF organizētās sacensības saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 
noteikumiem Nr. 720 – “par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”: “Optibet” virslīgas čempionāts un 
“Atbildīgas spēles” Latvijas kausa izcīņa – epidemioloģiski daļēji drošā vidē, bez skatītāju klātbūtnes un 
ar nosacījumu, ka spēles protokolā tiek iekļauti tikai spēlētāji, ar kuriem futbola klubam ir noslēgti darba 
līgumi un kuri atbilst Sporta likuma profesionālo sportistu definīcijai. Šis lēmums ir spēkā uz Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 720 – “par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” darbības laiku. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
[..] 
 
Lēmums Nr. 3/25/2021 
Valde nolēma – augstāko līgu (virslīgu) klubi līdz šī gada 15. novembrim ir tiesīgi organizēt treniņprocesu 
epidemioloģiski drošā vidē, un ar negatīvu Covid-19 testu drīkst trenēties tie spēlētāji, kuri ir uzsākuši 
Covid-19 vakcinācijas procesu. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 



[..] 
 
Lēmums Nr. 4/25/2021 
Valde nolēma – no šī gada 21. oktobra noslēgt sekojošas 2021. gada LFF organizētās sacensības: 
“Optibet” Nākotnes līga, Latvijas 2. līgas čempionāts (vienlaicīgi atceļot 2. līgas čempionāta 2. posmu), 
Latvijas 3. līgas čempionāta 1. posms un Latvijas virslīgas dublieru čempionāts, nosakot vietu sadalījumu 
turnīra tabulās, piemērojot koeficientu. Koeficients tiek izrēķināts, sadalot komandas iegūto punktu 
skaitu ar komandas nospēlēto spēļu skaitu. 
V. Ļašenko, S. Kovaļovs, O. Pulks, E. Latkovskis, N. Mackevičs, A. Rozītis, A. Kučinska – par, J. Engelis – 
nepiedalās. 
 
[..] 
 
Lēmums Nr. 5/25/2021 
Valde nolēma atcelt 2021. gada Latvijas 3. līgas čempionāta finālturnīru. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
[..] 
 
Lēmums Nr. 6/25/2021 
Valde nolēma pārcelt 2021. gada Latvijas sieviešu futbola kausa izcīņas finālu uz 2022. gadu. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
[..] 
 
Lēmums Nr. 7/25/2021 
Valde nolēma apturēt 2021./2022. gada “Optibet” telpu futbola virslīgas čempionātu uz laika posmu no 
2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim un līdz tālākajiem LFF lēmumiem. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Valdes sēde tiek slēgta plkst. 10:50. 
 
LFF prezidents V. Ļašenko ______________________ 
 
 
LFF viceprezidents O. Pulks _____________________ 
 
 
LFF viceprezidents S. Kovaļovs ___________________ 


