
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021. gada 15. novembra 
LFF VALDES ĀRKĀRTAS SĒDES Nr. 28/2021 protokola izraksts 
  



Latvijas Futbola federācijas (LFF)  
Valdes ārkārtas sēdes Nr. 28/2021 protokols 
     

2021. gada 15. novembris, plkst. 11:00 (attālinātajā režīmā). 
  

Piedalās LFF valdes locekļi: V. Ļašenko, S. Kovaļovs, O. Pulks, E. Latkovskis, 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 deviņi LFF valdes locekļi, kas veido kvorumu. [..] 
 
Lēmums Nr. 1/28/2021 
Valde nolēma apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 
 

1. Par “Optibet” telpu futbola virslīgas čempionātu (30 min.) 
 

A. Saļņikovs, K. Rubīns 

 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Darba kārtības jautājums Nr.1 

1. Par “Optibet” telpu futbola virslīgas čempionātu (30 min.) 
 

A. Saļņikovs, K. Rubīns 

 
Lēmums Nr. 2/28/2021 
Valde nolēma – 1. No šī gada 15. novembra atjaunot 2021./2022. gada “Optibet” telpu futbola virslīgas 
čempionāta norisi saskaņā ar Telpu futbola virslīgas komitejas apstiprināto sacensību kalendāru. 
2. Turpmāk minētās sacensības norisinās epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot sekojošus nosacījumus: 
2.1. visiem sacensību dalībniekiem (spēles protokolā iekļautajām personām) ir jābūt derīgam vakcinācijas 
vai pārslimošanas sertifikātam, kas ir jāuzrāda spēles inspektoram vai delegātam pirms spēles; 
2.2. līdz šī gada 15. decembrim minētajās sacensībās drīkst piedalīties personas ar Covid-19 testēšanas 
sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga ietvaros veiktu negatīvu Covid-19 testa rezultātu tajā gadījumā, 
ja persona ir uzsākusi vakcināciju pret Covid-19; 
2.3. ārkārtas situācijas darbības laikā sacensības notiek bez skatītāju klātbūtnes. Papildus spēles 
protokolā iekļautajām personām spēles norises vietā var atrasties 15 akreditētas personas no laukuma 
saimnieku puses, 5 personas no viesu komandas puses un 5 personas no LFF puses, kas ir iesaistītas 
spēles organizēšanā. Minētajām personām ir jābūt derīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. 
3. Visas pārējās prasības sacensību un treniņu organizēšanai nosaka MK rīkojums Nr. 720 un MK 
noteikumi Nr. 662. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Valdes sēde tiek slēgta plkst. 11:40. 
 
LFF prezidents V. Ļašenko ________________________ 



 
 
LFF viceprezidents O. Pulks _______________________ 
 
 
LFF viceprezidents S. Kovaļovs _____________________ 


