
Iļja Poļakovs

ČetrI kongresi nedaudz 
vairāk nekā gada laikā. Latvi-
jas Futbola federāciju (LFF) 
22 gadus vadīja Guntis Ind-
riksons un darīja to diezgan 
mierīgi. Kopš pagājušajā ga-
dā par organizācijas prezi-
dentu kļuva Kaspars Gorkšs, 
pašmāju futbola sabiedrība 
ir sašķelta kā vēl nekad. Šo-
gad jau notika viens LFF ār-
kārtas kongress, kurā biedri 
pauda uzticību K. Gorkšam. 
Piektdien notika LFF ikgadē-
jais kongress, un tā gaitā par 
atkāpšanos no LFF valdes 
paziņoja Žoržs Tikmers, kā 
arī Māris Verpakovskis. Viņu 
piemēram sekoja arī Juris 
Keišs, kurš bija atbildīgs par 
izglītības segmenta attīstību, 
kā arī Vladimirs Žuks un 
Aleksandrs Starkovs. Jau ie-

priekš LFF valdi bija atstājis 
Dainis Gudermanis, tāpēc 
tuvākajā mēnesī LFF būs jā-
rīko vēl viens ārkārtas kon-

gress, lai ievēlētu jaunu LFF 
valdi. Tiesa, pašlaik oficiāls 
atlūgums saņemts tikai no 
M. Verpakovska. Pārējiem tas 
vēl jāizdara oficiāli un rakst-
veidā.

G. Indriksons vēl pirms 
piektdienas kongresa Delfi 
sacīja, ka, viņaprāt, K. Gork-
šam, LFF ģenerālsekretāram 
Edgaram Pukinskam un visai 
valdei būtu jāatkāpjas, jo pē-
dējā gada darbs esot bijis ār-
prātīgs.

Dienu pirms kongresa LFF 
beidzot nosūtīja biedriem 
jauno statūtu projektu, kas 
raisīja vairāk jautājumu nekā 
atbilžu. Visbūtiskākās plāno-
tās pārmaiņas bija par LFF 
vadību. Šobrīd organizāciju 
vada prezidents kopā ar val-
di, kurā ģenerālsekretārs pie-
dalās bez balsstiesībām. Sa-
vukārt jaunajos statūtos pa-

redzēts, ka par LFF stratēģis-
kajiem soļiem lemtu triju cil-
vēku padome (prezidents un 
vēl divi), savukārt LFF valdes 
atbildība būtu īstenot pado-
mes lēmumus. Konkrētajā si-
tuācijā tas faktiski nozīmētu, 
ka Gorkšs vēl ar diviem cilvē-
kiem pieņemtu visus atbildī-
gos lēmumus par LFF attīstī-
bas virzienu, bet E. Pukinsks 
vēl ar desmit biedriem mek-
lētu risinājumus, kā tos soļus 
veikt. Taču plāni par jauno 
statūtu apstiprināšanas bal-
sojumu kongresā pēdējā brī-
dī tika mainīti. Tā vietā noti-
ka diskusijas par statūtiem. 
Tika nolemts saskaņot jauno 
statūtu gala versiju ar bied-
riem, uzrādīt rakstisku UEFA, 
FIFA un Uzņēmumu reģistra 
atzinumu, bet statūtu apstip-
rināšanu pārcelt uz vēlāku 
laiku.

Visnopietnākie pārmetu-
mi K. Gorkša vadītajai ko-
mandai ir par budžeta deficī-
tu. Iepriekšējā kongresā par 
neatkarīgu revidentu apstip-
rināja SIA Latimira un part-
neri, taču tas finanšu pārska-
tu par 2018. gadu nav snie-
dzis, solot atzinumu tuvāka-
jā laikā. Šādā situācijā LFF 
piesaistīja neatkarīgu advo-
kātu biroju Sorainen, tā pār-
stāvis Jānis Taukačs kongre-
sam norādīja uz vairākiem 
revidenta pārkāpumiem. Sa-
vukārt budžeta deficītu 
skaidroja E. Pukinsks. Ie-
priekšējā gadā 2,6 miljonu 
eiro lielus zaudējumus esot 
radījis tas, ka lielu daļu 2018. 
gada budžetam paredzētās 
summas UEFA esot iemaksā-
jusi jau 2017. gadā: 500 tūk-
stošus eiro avansā par dalību 
UEFA Eiropas līgā, vienu mil-

jonu eiro par nacionālās 
valstsvienības TV tiesībām 
un 1,4 miljonus infrastruktū-
ras investīciju programmai 
Hattrick.

Kongresā biedri apstipri-
nāja LFF prezidenta un ģe-
nerālsekretāra ziņojumu, ta-
ču neapstiprināja LFF valdes 
ziņojumu.

«Kongress izgaismoja di-
vas lietas. Vispirms – vecās 
un jaunās futbola filozofijas 
sadursmi. Tāpēc šobrīd LFF 
galvenais uzdevums ir vairāk 
skaidrot biedriem pārmaiņas 
un iesaistīt tos procesos. Tas 
ļaus labāk saprast pārmaiņu 
mērķi. Otrais – tas, ko daži 
sauc par haosu, ir demokrā-
tijas un atklātības cena. Tā ir 
gatavība runāt gan par la-
bām, gan grūtām lietām, jo 
tikai tā tās var atrisināt,» sa-
cīja K. Gorkšs. 5

Karaļa svīta izklīst
Tikmers un Verpakovskis pamet LFF valdi, atkal gaidāms ārkārtas kongress

0 LatvIjas Futbola federācijas (LFF) valdi pamet vēl pieci locekļi ar Māri Verpakovski un Žoržu Tikmeru priekšgalā. LFF kongresā biedri pieņēma prezidenta Kaspara Gorkša un Edgara 
Pukinska (att. centrā) ziņojumu, bet valdi aicināja atkāpties.  F o t o – L E tA
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