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LFF PREZIDENTA GUNTA INDRIKSONA UZRUNA 

Cienījamie Latvijas Futbola federācijas biedri, mūsu futbola ģimenes locekļi! 

Pirmkārt, gribu izteikt sirsnīgu pateicību visiem Latvijas futbolā iesaistītajiem cilvēkiem – spēlētājiem, viņu 

vecākiem un treneriem, tiesnešiem, ārstiem, menedžeriem un funkcionāriem, iepriekšējiem LFF Valdes locekļiem, 

sponsoriem un atbalstītājiem, mediju pārstāvjiem un, protams, arī mūsu līdzjutējiem – visiem, kas pagājušos 20 

gados kopā ar mani un mūsu komandu ir strādājuši, veltījuši savu laiku un enerģiju un izdarījuši ne mazums labu 

lietu Latvijas futbolam. Esam attīstījuši un pacēluši mūsu futbolu nesalīdzināmi augstākā līmenī, nekā tas bija 1996. 

gadā, kad sāku pildīt LFF prezidenta pienākumus. Paldies ikvienam! 

Mēs visi kopā esam liela futbola ģimene. Katrs tās loceklis ir atbildīgs par futbola kā galvenās ģimenes vērtības 

uzturēšanu un rūpējas par to. Jā, protams, visu un vienmēr var izdarīt labāk, efektīgāk, veiksmīgāk un ātrāk. 

Iespējams, iepriekšējos gados arī esam pieļāvuši kļūdas, nepilnības, ne visu esam izdarījuši, kā vēlējāmies, bet 

nekļūdās tas, kurš neko nedara. Izsaku pateicību arī visiem mūsu darba kritiķiem, taču vienlaikus arī uzskatu, ka 

Latvijas futbols LFF vadībā attīstās un pilnveidojas. 

Kopš esmu Latvijas Futbola federācijas prezidents vienmēr esmu domājis par to, kas nepieciešams mūsu futbolam, 

lai nokļūtu Eiropas vadošajās pozīcijās. Vērtējot arī kopējos procesus pasaules futbolā, esmu pārliecinājies, ka 

panākumi un lielas uzvaras nerodas tāpat vien. LFF šodien iegulda lielus resursus - kā finansiālos, tā arī laika un 

cilvēku resursus - infrastruktūras radīšanā, jauno un talantīgo pašmāju spēlētāju atlasē un izglītošanā, tautas jeb 

masu futbola aktivitātēs, sadarbībā ar pašvaldībām un citām par sportu atbildīgajām iestādēm Latvijā. 

20 gados ir desmitkārtīgi pieaudzis ar futbolu ikdienā nodarbojošos bērnu, jauniešu skaits, ir izveidotas Latvijas 

reģionālās jauniešu futbola izlases, kurās reāli notiek darbs un treniņprocesā ar talantīgajiem spēlētājiem strādā 

kvalificēti pašmāju treneri. Pastāvīgi pieaug jaunās paaudzes spēlētāju loks, kuri šodien spēlē ārzemju klubos, un 

tas ir liels potenciāls arī valstsvienības rezultātu uzlabošanai nākotnē. Vienlaikus mums visiem ir jāsaprot, ka 

valstsvienība un Latvijas futbols pats par sevi nevarēs neko sasniegt, ja tas nesaņems pienācīgu atbalstu no 

pašreizējiem un topošajiem sadarbības partneriem, valsts, pašvaldībām, kā arī protams, medijiem un mūsu 

uzticamajiem futbola līdzjutējiem. 

Esmu pārliecināts, ka ieņemtais attīstības kurss un mūsu kopējais ieguldītais darbs ar laiku futbolam nesīs arī 

gaidītos panākumus. Jau šodien mēs redzam tos augļus, ko sniegusi pārdomāta un uz iepriekšējās situācijas analīzi 

balstīta LFF futbola attīstības stratēģija. Notiek darbs ar talantīgajiem jaunajiem futbolistiem LFF Futbola akadēmijā, 

Latvijas jauniešu futbola izlases sekmīgi startē starptautiskajos turnīros, notiek reāla cīņa pret negodīgu spēļu 

rezultātu ietekmēšanu pašmāju klubu sacensībās, savukārt Latvijas nacionālajā futbola izlasē notika paaudžu 

nomaiņa un galvenā trenera Mariana Pahara uzņemtais kurss mūsu komandai ļauj atkal cīnīties līdzvērtīgi ar 

Eiropas spēcīgākajām valstsvienībām. Nevienu brīdi nerodas šaubas par to, ka Latvijas nacionālā izlase, tās spēlētāji 

un treneru štābs, kurā apvienots jaunības azarts, ambīcijas un pieredze, jaunajā kvalifikācijas ciklā ar sekmīgu spēli 

un pozitīvu rezultātu spēs iepriecināt līdzjutējus.  

29. aprīlis ir ļoti nozīmīga diena. No jaunievēlētās Latvijas Futbola federācijas Valdes un tās locekļiem biedri 

pieprasīs izvirzīto mērķu realizēšanu, kā arī neatlaidīgu darbu Latvijas futbola labā. Tāpēc ir svarīgi, lai Valdē tiktu 

ievēlēti tādi cilvēki, kuri ir ne tikai griboši, bet arī spējīgi sasniegt savās programmās aprakstītos mērķus un 

vienoties konceptuāli par Latvijas futbola attīstības galvenajām prioritātēm. 

LFF prezidenta amatā esmu jau 20 gadus. Jā, saprotu, ka 20 gadi ir “nepieklājīgi” ilgi. Esmu teicis un šodien varu 

atkārtot, ka pie šī krēsla neturos. Taču, ņemot vērā šodienas reālās Latvijas futbola vajadzības un izaicinājumus, 

esmu pārliecināts, ka tikai kopā ar Jums es varu un spēju palīdzēt Latvijas futbolam un strādāt futbola labā arī 

turpmāk! 

Būsim kopā! Lai mums izdodas!  

 

 

Guntis Indriksons 

Latvijas Futbola federācijas prezidents 
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LFF ĢENERĀLSEKRETĀRA JĀŅA MEŽECKA UZRUNA 

Cienītās dāmas, godātie kungi un LFF Kongresa dalībnieki! 

Katru gadu LFF Kongresā atskatāmies uz līdz šim paveikto un iezīmējam galvenos darbus, kas jāpaveic tuvākā vai 

tālākā nākotnē. Šajā ziņā šis LFF Kongress nav izņēmums, jo arī šoreiz Latvijas futbola ģimenes priekšā atskaitāmies 

par darbiem, ko ar kopīgiem spēkiem esam paveikuši, un par iecerēm, kas mūs saistīs nākotnē. Tomēr līdztekus 

tam šis LFF Kongress ir īpašs – tas ir kā simbolisks atskaites punkts Latvijas futbola dzīvei pēdējo četru gadu 

griezumā un iespēja mums visiem pašiem izvēlēties savu nākotni. Tas ir solis, kas jāsper ar vislielāko atbildību. 

Ja atskatāmies gan uz aizvadīto gadu, gan uz visu šo četru gadu darba termiņu, skaidri iezīmējas tie attīstības 

virzieni, kuros visi kopā esam būtiski auguši. Rezultātus ir devusi mūsu bezkompromisa cīņa pret negodīgu spēļu 

ietekmēšanu sportā, jo šajā laikā esam ne tikai attīrījuši mūsu valsts futbola eliti no negodīgiem klubiem un 

darboņiem, bet ciešā sadarbībā ar Virslīgas čempionāta vadību, Latvijas Olimpisko komiteju, Saeimu un 

tiesībsargājošajām instancēm panākuši ilgi gaidītās izmaiņas Krimināllikumā. Nenoguršu uzsvērt - šī cīņa nebūt 

nav galā, un arī turpmāk mums visiem plecs pie pleca būs jācīnās ar šo sporta sērgu. 

Gan augstākminētais, gan mērķtiecīga attīstības vīzija ir palīdzējusi mūsu Virslīgas čempionātam atdzimt pavisam 

jaunā kvalitātē. Jau tagad tas mūs lutina ar neprognozējamām un saturīgām cīņām, kas sakņojas godīgā spēlē. Ar 

atvērtu un draudzīgu identitāti var lepoties ne tikai “SynotTip” Virslīgas čempionāts, bet arī komanda.lv Pirmās 

līgas čempionāts, kas pēdējās sezonās ir ļoti būtiski progresējis, kā arī daudzie sieviešu un meiteņu futbola turnīri, 

kuros skaidri izpaužas šī sporta veida demokrātiskums un pieejamība. Tās ir vērtības, kuras mums ir jāciena, jālolo 

un jāsargā. 

Arī citviet federācija un mūsu biedri sper nozīmīgus attīstības soļus – ļoti augstiem standartiem atbilstoša futbola 

speciālistu izglītošanas sistēma, kas ir brīvi pieejama un atvērta ikvienam interesentam, stabila un kvalitatīva 

futbola tiesnešu iemaņu pilnveidošanas sistēma, dažādas mūsu futbola klubu atbalsta programmas, daudzskaitlīgie 

bērnu futbola pasākumi, sociālie projekti, iespēja regulāri vienkopus tikties Latvijas futbola veterāniem. Īpaši šeit 

ir izceļama jaunatnes futbola ikdienas dzīve, jo rūpīgs ikdienas darbs mūsu jauno talantu attīstīšanā visplašākajā 

valsts ģeogrāfijā norisinās daudzajās Latvijas Jaunatnes čempionāta spēlēs, bet labākie no labākajiem vairākas 

reizes gadā satiekas LFF Futbola akadēmijas pasākumos, kur iegūst papildus motivāciju nākotnē tiekties uz Latvijas 

izlases augstumiem. Šīs futbola piramīdas augšai – Latvijas nacionālajai izlasei – tuvākie gadi būs būtiska līdzšinējā 

darba mēraukla, jo gados jaunais sastāvs ar mūsdienīgi domājošu treneru korpusu priekšgalā noteikti vēlēsies likt 

par sevi runāt tālu aiz Latvijas robežām. Veiksmi mūsu vīriem Baltijas kausa izcīņā un pēc tam jau arī Pasaules 

kausa atlases turnīrā, kurā lūkosim likt mūsu vārdam izskanēt vispozitīvākajā gaismā! 

Visas pieminētās lietas ir kā apliecinājums tam, cik liela ir katram no mums uzticētā atbildība Latvijas futbola 

priekšā. Šajā Kongresā izdarot izvēli par Latvijas futbola nākotnes attīstības ceļu, neaizmirsīsim par šo atbildību un 

izdarīsim izvēles, kas nesīs labumu Latvijas futbola ilgtspējai un izaugsmei. Es ticu, ka allaž modrā Latvijas futbola 

ģimene gan šajā Kongresā, gan ikdienas futbola darbos savas izvēles izdarīs ar vislielāko atbildību! 

Ar cieņu, 

 

 

Jānis Mežeckis 

Latvijas Futbola federācijas ģenerālsekretārs 
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LFF VALDE UN KOMITEJAS 

--- LFF Valdes sastāvs, komiteju un komisiju sastāvi, lēmumi --- 

LFF valde: Guntis Indriksons, Žoržs Tikmers, Ingars Eriņš, Juris Keišs, Ģirts Mihelsons, 

Aleksandrs Isakovs, Dainis Gudermanis, Jurijs Silovs, Jānis Osis, Vladimirs Žuks, Kaspars 

Lakševics, Vadims Čerņikovs, Aleksandrs Starkovs. 

 

Valdes sēžu lēmumi - http://lff.lv/lv/zinas/?q=LFF+valde 

Finanšu komiteja: 

Priekšsēdētājs - Ingars Eriņš 

Locekļi – Vladimirs Žuks, Uģis Mālmanis 

Futbola izglītības komiteja: 

Priekšsēdētājs – Juris Keišs 

Locekļi – Signe Luika, Andrejs Gluščuks, Uģis 

Kreitenbergs, Dāvis Mednis 

Jaunatnes futbola komiteja: 

Priekšsēdētājs – Ģirts Mihelsons 

Locekļi – Askolds Uldriķis, Jānis Apse, Aleksandrs 

Kohans, Oskars Mucenieks, Sergejs Kovaļovs, 

Artūrs Zakreševskis 

Klubu sacensību komiteja: 

Priekšsēdētājs - Aleksandrs Isakovs 

Locekļi – Ainārs Vahtelis, Dmitrijs Hohlovs, 

Imants Bleidelis, Artūrs Zakreševskis 

Reģionu attīstības komiteja: 

Priekšsēdētājs – Dainis Gudermanis 

Locekļi – Jānis Bakmanis, Aigars Ragainis, 

Vladimirs Žuks, Ainārs Vahtelis, Igors Derjagins, 

Jānis Antanevičs, Aleksandrs Kohans, Aleksandrs 

Isakovs 

Sabiedrisko attiecību un mārketinga komiteja: 

Priekšsēdētājs – Jurijs Silovs 

Locekļi – Ainārs Vahtelis, Vladimirs Gaļperins, 

Eduards Bērziņš-Lācis, Aleksejs Šeiņins 
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Sieviešu futbola komiteja: 

Priekšsēdētājs – Jānis Osis 

Locekļi – Imants Siliņš, Valdis Avotiņš, Gatis 

Ģērmanis, Tatjana Šaļimova 

Stadionu un infrastruktūras komiteja: 

Priekšsēdētājs – Vladimirs Žuks 

Locekļi – Juris Gorkšs, Kaspars Gabrāns, 

Aleksandrs Bukevičs, Ansis Birznieks, Uģis 

Bisenieks, Guntars Indriksons 

Telpu futbola un pludmales futbola komiteja: 

Priekšsēdētājs – Kaspars Lakševics 

Locekļi – Andrejs Baumanis 

LFF disciplinārlietu komisija: 

Priekšsēdētājs - Vitālijs Liholajs 

Locekļi - Sergejs Zaikins, Jevgēņijs Voitkovs 

LFF nacionālo izlašu komiteja:  

Priekšsēdētājs – Aleksandrs Starkovs 

Komitejas locekļi – Marians Pahars, Artūrs 

Zakreševskis, Mihails Zemļinskis, Vladimirs 

Babičevs un Sergejs Golubevs 

LFF tiesnešu komiteja: 

Priekšsēdētājs – Vadims Čerņikovs 

Locekļi – Ginta Pēce, Sergejs Braga, Kiazo 

Leladze 

LFF spēlētāju statusa un pāreju komisija: 

Priekšsēdētājs - Māris Logins 

Locekļi - Sergejs Usačovs, Matīss Šķiņķis 

LFF apelācijas komisija: 

Priekšsēdētājs – Aivars Bergers 

Locekļi – Reinis Papulis un Aleksandrs Birnsons 

LFF klubu licencēšanas komisija: 

Priekšsēdētājs – Āris Kakstāns 

Locekļi – Larisa Pramneka, Artjoms Kalacs, Pāvels 

Tjuševs, Ieva Otomere 

LFF godīgas spēles un ētikas komiteja: 

Priekšsēdētājs – Jānis Mežeckis 

Locekļi – Emīls Latkovskis, Aleksandrs Starkovs, 

Saulvedis Vārpiņš 
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BIEDRI UN ADMINISTRĀCIJA 

--- LFF biedru saraksts --- 

N.p.k. Organizācija Kontaktpersona Adrese 

1 Ventspils jauniešu futbola klubs Aleksandrs Kohans Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601 

2 Jaunatnes Futbola Centrs "Dobele" Oļegs Kmetjuks Cielavas-9, Bērze, Dobeles nov. LV-3732 

3 LATVIJAS FUTBOLA TIESNEŠU 

ASOCIĀCIJA 

Andris Treimanis Gramzdas iela 80-79, Rīga, LV-1029 

4 FUTBOLA SKOLA "METTA" Maira Mihelsone Grostonas 6b, Rīga, LV-1013 

5 Rīgas 62.vidusskolas sporta klubs 

"Super Nova" 

Jānis Engelis Maskavas iela 108/110-7, Rīga, LV-1003 

6 Latvijas Bērnu fonds Mihails Nazarovs Brīvības gatve 310-75, Rīga, LV-1006 

7 Futbola klubs Jelgava Jānis Vuguls Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004 

8 FUTBOLA KLUBS "PRIEKUĻI" Andrejs Krickis Raiņa iela 9-2, Priekuļi, LV-4126 

9 FUTBOLA KLUBS "SMILTENE" Raimonds Dūmiņš Pils iela 2, Smiltene, LV-4729 

10 Futbola klubs "ĀDAŽI" Agris Bondars Gaujas iela 30, Ādaži, LV-2164 

11 Rīgas Futbola federācija Juris Keišs R.Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050 

12 Jura Docenko futbola skola 

"Alberts" 

Artūrs Zakreševskis Hipokrāta iela 9-66, Rīga, LV-1079 

13 FUTBOLA KLUBS "TUKUMS 2000" Ainārs Vahtelis Kuldīgas iela 74, Tukums, LV-3104 

14 Jūrmalas sporta centrs Aleksejs Ļeonovs Rūpniecības iela 13, Jūrmala, LV-2016 

15 FUTBOLA KLUBS KAUGURI-PBLC Nikolajs Poļakovs Skolas iela 25-56, Jūrmala , LV-2016 

16 Ilūkstes novada Sporta skola Imants Rubļevskis Stadiona iela 1, Ilūkste, LV-5447 

17 TFK "Rēzekne" Vitālijs Voskāns Pulkv.Brieža iela 3-32, Rēzekne, LV-4601 

18 FK BANDAVA Kaspars Dzintars Brīvības iela 99, Liepāja, LV-3401 

19 FUTBOLA KLUBS "AUDA" Juris Gorkšs Saulgriežu iela 10, Katlakalns, Ķekavas nov., LV-2111 

20 Rīgas 71.vidusskolas futbola klubs 

BALTIKA 

Anatolijs Kožujevs Iļģuciema 6, Rīga, LV-1055 

21 Baltijas bērnu futbola līga Anatolijs Kožujevs Iļģuciema 6, Rīga, LV-1055 

22 Sporta klubs "KALNCIEMA 

LĪDERIS" 

Anatolijs Kožujevs Iļģuciema 6, Rīga, LV-1055 

23 Ogres novada sporta centrs Jānis Cīrulis Skolas iela 21, Ogre, LV-5001 

24 Bērnu nama "Imanta" sporta klubs Valdis Avotiņš Imantas 7. līnija 4, Rīga, LV-1083 

25 SIA "FUTBOLA KLUBS 

"VENTSPILS"" 

Sergejs Usačovs Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601  

26 Jaunatnes futbola centrs "Skonto" Aleksejs Šarando Emiļa Melngaiļa iela 1a, Rīga, LV-1010  

27 SIA SKONTO ACADEMY Raimonds Laizāns Punduru iela 6, Rīga, LV-1015  

28 Rēzeknes Bērnu - jaunatnes sporta 

skola 

Žanis Ārmanis 18.novembra iela 39, Rēzekne, LV-4601 

29 RTU Futbola centrs Juris Keišs Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050 

30 JAUNIEŠU FUTBOLA KLUBS 

SALDUS 

Ainars Seļickis Jelgavas iela 6, Saldus, Saldus nov., LV-3801  

31 Daugavpils Bērnu un jaunatnes 

sporta skola 

Andrejs Sipailo Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401 

32 Madonas Bērnu un jaunatnes 

sporta skola 

Jānis Irbe Gaujas iela 13, Madona, LV-4801 

33 Futbola klubs "Olaine" Aleksejs Gromovs Parka iela 11-16, Olaine, Olaines nov., LV-2114 

34 Futbola klubs "Carnikava" Roberts Raimo Zvejnieku iela 7-14, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163 

https://www.lursoft.lv/adrese/imantas-7-linija-4-riga-lv-1083
https://www.lursoft.lv/adrese/sporta-iela-7/9-ventspils-lv-3601
https://www.lursoft.lv/adrese/emila-melngaila-iela-1a-riga-lv-1010
https://www.lursoft.lv/adrese/punduru-iela-6-riga-lv-1015
https://www.lursoft.lv/adrese/kalku-iela-1-riga-lv-1050
https://www.lursoft.lv/adrese/jelgavas-iela-6-saldus-saldus-novads-lv-3801
https://www.lursoft.lv/adrese/parka-iela-11-16-olaine-olaines-novads-lv-2114
https://www.lursoft.lv/adrese/zvejnieku-iela-7-14-carnikava-carnikavas-novads-lv-2163


LFF KONGRESS 2016 

35 Futbola skola "Garkalne" Valdis Klibus Priežu iela 23A, Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137 

36 Ludzas novada Sporta skola Mihails Oļipovs Raiņa iela 16a, Ludza, LV-5701 

37 Valkas novada Bērnu-jaunatnes 

sporta skola 

Valērijs Kriviņš Semināra iela 27A, Valka, LV-4701 

38 Futbola klubs "Valka" Jānis Brīdiņš Rīgas iela 41, Valka, Valkas nov., LV-4701  

39 Sporta klubs BABĪTE Aļiks Kārkliņš Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 

40 A.Kulakova futbola akadēmijas 

centrs 

Aleksandrs Kulakovs Miera iela 16 k-8 -18, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 

41 Ventspils olimpiskā cerība Aleksandrs Kohans Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602  

42 FB Gulbene 2005 Arnis Martusevičs O. Kalpaka iela 1A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401  

43 Pļaviņu pilsētas bērnu, jauniešu 

un pieaugušo futbola klubs 

"Dolomīts" 

Imants Siliņš Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120 

44 Sporta klubs Kengaroos Aleksandrs Benskis Enerģētiķu iela 5-45, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121 

45 ŠITIKA FUTBOLA SKOLA Jurijs Pavlovskis Augšiela 1, Rīga, LV-1009 

46 FUTBOLA KLUBS SPARTAKS Spartaks Melkumjans Glūdas iela 18, Jūrmala, LV-2016 

47 Salaspils Futbola Centrs  Vladimirs Šteinbergs "Saulkalne 26"-25, Saulkalne, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-

2117  

48 Academ Football Club Leonīds Fjodorovs Rēzeknes iela 36-1, Rīga, LV-1073 

49 RTU SPORTS Ingars Eriņš Āzenes iela 16/20, Rīga, LV-1048 

50 Latvijas Jaunatnes Futbola Līga Dainis Gudermanis Augšiela 1, Rīga, LV-1009 

51 Valmieras futbola klubs Andis Ādamsons Sporta iela 2, Valmiera, LV-4201 

52 Rīgas Futbola skola (izgl. iest.) Vladimirs Žuks Uzvaras bulvāris 10, Rīga, LV-1048 

53 Bērnu futbola centrs Daugava Nauris Mackevičs Saules iela 69-3, Daugavpils, LV-5401 

54 Vidzemes Jaunatnes futbola centrs 

"Staicele" 

Aigars Ragainis Sporta iela 5, Staicele, Alojas nov., LV-4043 

55 Jēkabpils sporta centrs Ruslans Bajārietis Brīvības iela 289, Jēkabpils, LV-5201 

56 Preiļu novada Bērnu un jauniešu 

sporta skola 

Imants Babris Aglonas iela 24, Preiļi, LV-5301 

57 Grobiņas sporta centrs Andis Ādiņš M.Namiķa 2b, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430 

58 JAUNATNES FUTBOLA CENTRS 

"JELGAVA" 

Dainis Kazakevičs Kārklu iela 33, Jelgava, LV-3008  

59 Jēkabpils Sporta skola Raimonds Gailis Brīvības iela 289, Jēkabpils, LV-5201 

60 FUTBOLA KLUBS "BALVU VILKI" Gints Grīslis Brīvības iela 68-8, Balvi, Balvu nov., LV-4501 

61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"SKONTO FC" 

Askolds Uldriķis Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050 

62 FUTBOLA SKOLA "DAUGAVA 

RĪGA" 

Vladimirs Beļajevs Augšiela 1, Rīga, LV-1009 

63 FARIONA FUTBOLA KLUBS Vadims Farions Varavīksnes gatve 8-8, Rīga, LV-1082 

64 Jelgavas Bērnu un jaunatnes 

sporta skola 

Guntis Malējs Lapskalna iela 18B, Jelgava, LV-3007 

65 Bērnu futbola attīstības centrs 

"SKONTO" 

Jevgēnijs Laizāns Ezermalas iela 24/26-1, Rīga, LV-1014 

66 Jaunatnes futbola centrs Corona 

Borealis 

Sakits Mamedovs Druvienas iela 18-32, Rīga, LV-1079 

67 Viesītes Sporta skola Jānis Osis Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237 

68 Torpedo Riga Andrejs Baharevs Emiļa Melngaiļa iela 1a, Rīga, LV-1010 

69 Zemgales Futbola Centrs Vasīlijs Botošs Loka maģistrāle 9-59, Jelgava, LV-3004 

70 Kuldīgas novada sporta skola Gvido Treimanis Dzirnavu iela 13, Kuldīga, LV-3301 

71 Futbola klubs RABA Artūrs Šketovs Ganību dambis 27, Rīga, LV-1005 

https://www.lursoft.lv/adrese/priezu-iela-23a-garkalne-garkalnes-novads-lv-2137
https://www.lursoft.lv/adrese/rigas-iela-41-valka-valkas-novads-lv-4701
https://www.lursoft.lv/adrese/miera-iela-16-k-8-18-salaspils-salaspils-novads-lv-2169
https://www.lursoft.lv/adrese/dzintaru-iela-66-ventspils-lv-3602
https://www.lursoft.lv/adrese/o-kalpaka-iela-1a-gulbene-gulbenes-novads-lv-4401
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72 Bērnu un skolēnu sporta centrs 

"IKŠĶILE" 

Andis Paulovičs Priedaines iela 7, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-

5052 

73 Futbola klubs OGRE Raivis Rubīns Mālkalnes prospekts 21-3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 

74 FUTBOLA KLUBS DINAMO 

SAURIEŠI 

Valters Jekševics Stirnu iela 51-33, Rīga, LV-1084 

75 FUTBOLA KLUBS "NIKARS" Pāvels Jerohins Sergeja Eizenšteina iela 39-35, Rīga, LV-1079 

76 Futbola klubs FLAMINKO Maksims Koļuškins Hospitāļu iela 30-30, Rīga, LV-1013 

77 FK DINAMO RĪGA Jānis Apse Ulbrokas iela 11-41, Rīga, LV-1021 

78 Talsu novada Sporta skola Kaspars Sakniņš Kareivju iela 12, Talsi, LV-3201 

79 FK Staiceles Bebri Gints Hansons "Jaunplanči", Staicele, Alojas nov., LV-4043 

80 Sporta klubs BLĀZMA Aivars Brīvers Atbrīvošanas aleja 174, Rēzekne, LV-4604 

81 Futbola klubs 33 Jānis Cīrulis Mednieku iela 19 k-3 -88, Ogre, Ogres nov., LV-5001 

82 Ostas sporta klubs Georgijs Mavļins Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045 

83 FC RAITA Jurijs Plēpis Ķengaraga iela 1A, Rīga, LV-1063 

84 FK Nīca Ingars Kalējs Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, LV – 3473 

85 Brocēnu BJSS Evija Šulce Ezera iela 1, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851 

86 Riga United F.C. Mo Awada Ūnijas iela 68 k-2 -29, Rīga, LV-1084 

87 Sporta klubs NEW PROJECT Jurijs Altenburgs Stūres iela 5-34, Rīga, LV-1055 

88 Futbola klubs Jēkabpils Ruslans Bajārietis Brīvības iela 289, Jēkabpils, LV-5201 

89 Futbola klubs Alberts Intars Grabovskis Brīvības iela 40-25, Rīga, LV-1010 

90 FC Aizkraukle Antons Ciematnieks Lāčplēša iela 12-51, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 

91 FC Daugava Igors Simonovs Višķu iela 17, Daugavpils, LV-5410 

92 Balvu novada pašvaldības Balvu 

SC 

Edgars Kaļva Sporta iela 8, Balvi, LV-4501 

93 Biedrība AFA Olaine Jānis Engelis Parka iela 11-16, Olaine, Olaines nov., LV-2114 

94 Rēzeknes novada pašvaldības 

BJSS 

Aldis Ciukmacis Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601 

95 Biedrība Rēzeknes FA Andris Studāns Rūpnīcas iela 7-3, Rēzekne, LV-4604 

96 Biedrība Futbola klubs Krāslava Vadims Atamaņukovs Tautas iela 98-16, Daugavpils, LV-5417 

97 Biedrība Optimists-R Vladimirs Kloss Maskavas iela 24-32, Rēzekne, LV-4604 

98 FK Liepāja Māris Verpakovskis Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401 

99 LFF MTC Staicele Vladimirs Žuks Sporta iela 5, Staicele, Alojas nov., LV-4043 

100 Futbola Komanda "Lielupe" Kārlis Villerušs Kuldīgas iela 9-12, Jūrmala, LV-2010 

101 Mārupes novada domes Mārupes 

Sporta centrs 

Agris Kokorevičs Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 

102 Limbažu un Salacgrīvas novadu 

sporta skola 

Diāna Zaļupe Parka iela 36, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 

103 Futbola Klubs 1625 Liepāja Dmitrijs Kalašņikovs Kuršu iela 32, Liepāja, LV-3401 

104 SK Progress Anatolijs Izmailovs Rūpnīcas iela 5a-21, Rēzekne, LV-4604 

105 FS Gauja Jānis Bacis Smiltenes iela 11, Valmiera, LV-4201 
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--- Latvijas futbola klubu karte --- 
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--- Latvijas jaunatnes futbola klubu karte --- 
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--- Organizācijas un vadības struktūra --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LFF KONGRESS 2016 

--- Štatu saraksts, kontakti un funkcijas --- 

LFF vadība 

 

 

 

Funkcijas: 

• Ģenerālsekretārs 

• Resursu pārvalde 

• LFF budžeta izstrāde un finansiāli būtisku lēmumu pieņemšana valdes 

apstiprinātā budžeta ietvaros 

• LFF un meitas uzņēmumu vadība un personāla vadība 

• LFF pārstāvniecība attiecībās ar FIFA, UEFA, Valsts un pašvaldību institūcijām, 

kā arī citiem stratēģiskiem partneriem 

• LFF valdes un komiteju darba organizēšana 

• Izpilddirektors un ģenerālsekretāra vietnieks 

• LFF vadība ģenerālsekretāra prombūtnes laikā 

• Pakļautībā esošo struktūrvienību vadība 

• Stratēģiskās vadības procesa koordinēšana 

• Reģionālo centru attīstības procesa vadība 

• LFF pārstāvniecība attiecībās ar FIFA, UEFA 

• Sporta direktors 

• Pakļautībā esošo struktūrvienību vadība 

• Klubu akreditācijas un atbalsta sistēmas vadība 

• Talantu atlases un pilnveides programmu vadība 

• Elites futbola attīstības sistēmas vadība 

• Futbola tehniskās programmas izstrāde 

 

Finanšu daļa 

Vārds, Uzvārds Amats E-pasts 

Ginta Feldmane Finanšu direktore ginta.feldmane@lff.lv 

Veronika Blauberga Grāmatvede-kasiere info@lff.lv 

Erna Koks Grāmatvede info@lff.lv 

 

Funkcijas: 

• Finanšu direktore 

• Ilgtermiņa finanšu plāna vadība 

• Ikgadējā budžeta izstrādes vadība un izpildes uzraudzība 

• Naudas plūsmas vadība 

• Revīzijas procesa vadība un finanšu atskaišu gatavošana 

Vārds, Uzvārds Amats E-pasts 

Jānis Mežeckis Ģenerālsekretārs info@lff.lv 

Edgars Pukinsks Izpilddirektors edgars.pukinsks@lff.lv  

Dainis Kazakevičs Sporta direktors dainis.kazakevics@lff.lv 

mailto:ginta.feldmane@lff.lv
mailto:edgars.pukinsks@lff.lv
mailto:dainis.kazakevics@lff.lv
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• Grāmatvedība 

• Grāmatvedības sistēmas izstrāde un ieviešana 

• Grāmatvedības organizēšana 

• Kases vadība 

• Gada pārskata gatavošana 

• Statistikas datu gatavošana 

• Revīzijas sagatavošanas darbu veikšana 

 

Administratīvā daļa 

Vārds, Uzvārds Amats E-pasts 

Edīte Uršuļska Biroja administratore info@lff.lv 

Andris Treimanis Jurists andris.treimanis@lff.lv 

Sergejs Malovs Saimniecības vadītājs sergejs.malovs@lff.lv 

Andrejs Šubjonkins Laukumu kopšanas speciālists info@lff.lv 

 

Funkcijas: 

• Administrācija 

• Lietvedības funkciju nodrošināšana 

• Iekšējo procesu un procedūru izstrāde 

• Personālvadības funkciju nodrošināšana 

• Juridisko funkciju nodrošināšana 

• Biroja vadība 

• Saimniecības nodaļa 

• LFF infrastruktūras (ofisi, noliktavas) apsaimniekošana 

• LFF infrastruktūras (ofisi, noliktavas) uzraudzība 

• Transporta sistēmas vadība 

• Atmuitošanas un sagādes procesu organizēšana 

 

Attīstības daļa 

Vārds, Uzvārds Amats E-pasts 

Renārs Krīgers Futbola attīstības nodaļas 

vadītājs 

renars.krigers@lff.lv 

Lelde Lejniece Futbola attīstības nodaļas 

speciāliste 

lelde.lejniece@lff.lv 

Ņina Travkina Sieviešu futbola nodaļas 

vadītāja 

nina.travkina@lff.lv 

Haralds 

Gudermanis 

Infrastruktūras speciālists haralds.gudermanis@lff.lv 

Rūdolfs Petrovs Komunikācijas un mārketinga 

nodaļas vadītājs 

rudolfs.petrovs@lff.lv 

Jana Magone Biznesa attīstības speciāliste jana.magone@lff.lv 
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Toms Ārmanis Sabiedrisko attiecību 

speciālists 

toms.armanis@lff.lv 

Viktors Sopirins Sabiedrisko attiecību 

speciālists 

viktors.sopirins@lff.lv 

Maksims Raspopovs Projektu nodaļas vadītājs maksims.raspopovs@lff.lv 

Aļesja Hodakovska Projektu nodaļas speciāliste alesja.hodakovska@lff.lv 

Romāns 

Kuropatņikovs 

Projektu nodaļas speciālists romans.kuropatnikovs@lff.lv 

 

Funkcijas: 

• Futbola attīstības nodaļa 

• Visu futbola segmentu darbības analīze un attīstības rekomendāciju izstrāde 

(atbalsta analīze, statistika u.c.) 

• Atbalsta fondu izveide un vadība 

• LFF apbalvojumu/ pateicību plānošana un uzskaite 

• Sociālās atbildības projektu plānošana un organizēšana 

• Futbola pasākumu kvalitātes kritēriju izstrāde un ieviešana 

• Tautas futbola (grassroots) pasākumu plānošana un organizēšana 

• Festivālu organizēšana 

• Skolu futbola vadība 

• Amatieru futbola vadība 

• Bērnu futbola un bērnu futbola telpās vadība 

• Augstskolu futbola vadība 

• Infrastruktūras speciālists 

• Infrastruktūras attīstības plānošana un projektu vadība 

• Stadionu licencēšanas un pieņemšanas procesa vadība 

• Esošās infrastruktūras uzraudzība un rekomendāciju sniegšana 

• Infrastruktūras pieejamības un kvalitātes uzraudzība un nodrošināšana 

• Infrastruktūras datu bāzes veidošana 

• Sieviešu futbola nodaļa 

• Sieviešu futbola attīstības projektu plānošana un organizēšana 

• Sieviešu futbola sacensību sistēmas uzlabošana un vadīšana 

• Tautas futbola organizēšana sieviešu futbolā 

• Mārketinga un komunikācijas nodaļa 

• Mārketinga stratēģijas izstrāde un realizēšana 

• Ieņēmumu nodrošināšana no sponsorēšanas, reklāmas un fanu atribūtikas 

tirdzniecības 

• CRM datubāzes veidošana un izmantošanas stratēģijas plānošana un realizēšana 

• Komunikācijas stratēģijas izstrāde un realizēšana 

• Krīzes komunikācijas plānošana un vadība 

• Elektronisko resursu organizēšana un vadība (mājaslapa, sociālie mediji, 

Vikipēdija, youtube u.c.) 

• LFF iekšējās komunikācijas organizēšana (iekšējais kalendārs, iekšējais cirkulārs, 

jaunumu izsūtīšana u.c.) 
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• LFF vēstures un sporta statistikas datubāzes veidošana (t.sk. LFF muzeja 

veidošana) 

• Projektu nodaļa 

• Izlašu spēļu organizēšana 

• LFF klubu sacensību finālu organizēšana 

• Ieņēmumu nodrošināšana no biļešu tirdzniecības un TV tiesību pārdošanas 

• Brīvprātīgo darba organizēšana 

• Līdzjutēju kustības attīstīšana 

• Lojalitātes programmu plānošana un ieviešana 

 

Sporta daļa 

Vārds, Uzvārds Amats E-pasts 

Jurijs Andrejevs  Treneru izglītības nodaļas 

vadītājs 

jurijs.andrejevs@lff.lv 

Arturs Biezais Izglītības nodaļas metodiķis arturs.biezais@lff.lv 

Kirils Buravcevs Izglītības nodaļas metodiķis kirils.buravcevs@lff.lv 

Roberts Mežeckis Izlašu nodaļas vadītājs roberts.mezeckis@lff.lv 

Ilvars Rutkovskis Izlašu administrators ilvars.rutkovskis@lff.lv 

Aivars Vaivods Izlašu administrators aivars.vaivods@lff.lv 

Jānis Zeltiņš Izlašu ekipējuma menedžeris / 

Noliktavas pārzinis 

janis.zeltins@lff.lv 

Andis Dombrovskis Izlašu administrators andis.dombrovskis@lff.lv 

Marians Pahars Nacionālās izlases galvenais 

treneris 

info@lff.lv 

Vladimirs Serbins Jaunatnes izlašu koordinators vladimirs.serbins@lff.lv 

Aleksandrs Basovs U-19 galvenais treneris info@lff.lv 

Igors Stepanovs U-17 galvenais treneris info@lff.lv 

Arturs Gaidels Sacensību nodaļas vadītājs arturs.gaidels@lff.lv 

Egons Brants Sacensību nodaļas speciālists egons.brants@lff.lv 

Artūrs Saļņikovs Sacensību nodaļas speciālists, 

jurists 

arturs.salnikovs@lff.lv 

Ralfs Dirnēns Sacensību nodaļas speciālists ralfs.dirnens@lff.lv 

Artūrs Ivuškāns Sporta medicīnas un 

pētniecības nodaļas vadītājs 

arturs.ivuskans@lff.lv 

Anatolijs Makejevs Sporta ārsts info@lff.lv 

Vadims Čerņikovs Tiesnešu nodaļas vadītājs vadims.cernikovs@lff.lv 

Aleksandrs 

Anufrijevs 

Tiesnešu nodaļas speciālists aleksandrs.anufrijevs@lff.lv 

 

Sporta daļas darbinieki uz stundu likmi 

Vārds, Uzvārds Amats 

Aleksandrs Jeļisejevs LFF Futbola akadēmijas galvenais treneris 
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Aleksandrs Proskurņins Vārtsargu treneris 

Anastasija Ročāne WU-19 izlases trenera asistents 

Andrejs Gluščuks  U-19 trenera asistents 

Anna Antoščenko Sieviešu izlases ārste 

Anna Propošina WU-17 sieviešu trenera asistente 

Arturs Demidovs Sieviešu izlases fizioterapeits 

Boriss Novikovs Sporta ārsts 

Dāvis Caune Fiziskās sagatavotības treneris 

Didzis Matīss Sieviešu izlases galvenais treneris 

Igors Lukjanovs Sieviešu izlases sporta ārsts 

Jānis Intenbergs U-21 izlases trenera asistents 

Jevgēņijs Belovs Sieviešu izlases vārtsargu treneris 

Jurijs Hudjakovs U-17 trenera asistents 

Jurijs Trofimovs Telpu futbola vārtsargu treneris 

Romāns Kvačovs WU-17 izlases treneris 

Sergejs Gavrilovs Telpu futbola fizioterapeits 

Sergejs Golubevs U-21 izlases trenera asistents 

Sergejs Pečņikovs Fizioterapeits 

Tatjana Šaļimova Sieviešu izlases trenera asistente 

Vadims Atamaņukovs Telpu futbola treneris 

Viktors Spole Jaunatnes izlašu treneris 

Viktors Vicehovskis WU-19 izlases galvenais treneris 

 

Funkcijas: 

• Izglītības nodaļa 

• Izglītības programmu realizācijā 

• Metodiskās literatūras apkopošana un pieejamības nodrošināšana 

• Treneru darba kvalitātes kontrole un analīze 

• Treneru licencēšanas organizēšana 

• Izlašu nodaļa 

• Izlašu darbības plānošana un organizēšana 

• Sadarbība ar Treneru Padomi izlašu treneru darba jautājumos 

• Pasākumu un rezultātu analīze (spēlētāju un komandas) 

• Datubāzes organizēšana (spēlētāju profili, statistika, spēļu analīze, turnīru 

rezultāti, pretinieku analīze, video/foto arhīvs u.c.) 

• Sacensību nodaļa 

• Kalendāra plānošana (virslīga, I līga, II līga, LV kauss, U19-U13) 

• Sacensību organizēšana 

• Spēlētāju licencēšana 

• Klubu licencēšana 

• Reglamentu izstrāde un izpildes uzraudzība 

• Sacensību organizēšana 

• Transfertu organizēšana 

• Spēles delegātu izglītošana un licencēšana 
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• Elites jaunatnes futbola sacensību organizēšana (piem., U21 čempionāts, LFF 

kausa izcīņa ziemā, reģionālo izlašu turnīri u.c.) 

• Klubu startu nodrošināšana Eiropas un Pasaules sacensībās 

• Sporta medicīnas un pētniecības nodaļa 

• Medicīnas pasākumu un medikamentu iepirkumu plānošana un organizēšana 

• Individuālais darbs ar spēlētājiem (rehabilitācija, individuālās programmas, 

vitaminizācija u.c.) 

• LFF pasākumu medicīniskais nodrošinājums 

• Datubāzes organizēšana (spēlētāju medicīnas vēsture, traumu logs, individuālo 

programmu arhīvs, medicīnas iestāžu un speciālistu reģistrs) 

• Futbola pētījumu plānošana un organizēšana 

• Tiesnešu nodaļa 

• Tiesnešu un inspektoru izglītības sistēmas izstrāde un ieviešana 

• Tiesnešu un inspektoru kvalifikācijas atbilstības novērtēšana 

• Tiesnešu un inspektoru nozīmēšana uz sacensībām 

• Tiesnešu un inspektoru darba analīze 

• Tiesnešu un inspektoru klasifikatora izstrāde un vešana 

• Metodisko materiālu tulkošana un organizēšana 

• Rekomendē tiesnešus un asistentus FIFA kategorijas piešķiršanai 
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IZLASES 

--- Vīriešu nacionālā izlase --- 

Latvijas nacionālā vīriešu futbola izlase 2015. gadā aizvadīja astoņas oficiālās spēles (seši EČ 

kvalifikācijas mači un 2 pārbaudes spēles), iekrājot četrus neizšķirtus un četrus zaudējumus. 

Izlase noslēdza dalību EURO 2016 kvalifikācijas turnīrā, kur savā apakšgrupā ar pieciem 

punktiem desmit spēlēs ieņēma sesto vietu. 

Plašāka informācija - http://www.lff.lv/lv/latvijas-izlases/viriesu-izlases/nacionala-izlase/ 

 

Galvenā trenera Mariana Pahara kopsavilkums par EURO 2016 atlases ciklu  

Pirms veikt jebkādus secinājumus, jāskatās, uz ko izdarīt galveno akcentu. Man negribētos teikt, ka iegūtā vieta 

Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā reāli ataino pašreizējo lietu stāvokli. Pirmkārt, man pašam ir žēl savus 

spēlētājus, kuri aizvadītajā ciklā bija pelnījuši ko vairāk. Ar spēlētājiem kopā mēs veicām lielu darba apjomu. 

Uzskatu, ka mēs kopā bijām pelnījuši pozitīvāku rezultātu turnīra tabulas kopvērtējumā! 

Skaidrs, ka es kā treneris uz atlases ciklu skatos objektīvāk nekā futbolisti. Spēlētāji tiešām paveica lielu darba 

apjomu, tāpēc vainot kādu pašaizliedzības vai vēlēšanās trūkumā šobrīd nevēlos. Diemžēl šajā grupā spēku samēri 

nebija līdzvērtīgi. Kaut kur mums pietrūka spēka, kaut kur veiksmes. Kaut kur tika pieļautas manas un treneru 

štāba kļūdas. Tāpēc varbūt arī rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. 

Analizējot ciklu kopumā, galvenokārt, es vēlētos izcelt pozitīvās lietas. Rezultāts ir rezultāts, bet futbols ar to 

nebeidzas. Mums, Latvijas izlasei, visiem kopā jāizdara secinājumi, jāpastiprinās, jāuzlabo visi darba aspekti. Mums 

jāiet uz priekšu! Uzskatu, ka kvalifikācijas cikla laikā bija daudz pozitīvas lietas – komanda pielika kā spēles 

kvalitātes ziņā, tā arī pārliecības ziņā kopumā. Mums šobrīd jau ir, no kā atsperties. Aizvadījām vairākas labas 

spēles. Mēs arī nezaudējām tādas spēles, pirms kurām kāds varēja pateikt, ka mums izredžu šeit vispār nav. 

Mēs darījām pareizas lietas, strādājām un sasniedzām pozitīvu rezultātu. Atlases cikla noslēgumā tika veikts arī liels 

analītiskais darbs, kura rezultātā noteicām vairākus būtiskus faktorus, kas ietekmēja rezultātu. Neskatoties uz to, 

domājot jau par nākamo ciklu, mums šobrīd jāizdara pareizie secinājumi. Kaut kur esam to jau izdarījuši, turpmāk 

centīsimies tos pielietot. Ceram uz pozitīvu rezultātu, ceram uz spēlētāju pozitīvu attieksmi!  

Pēc neveiksmīgā cikla mēs nedrīkstam bēdāties. Rezultāts ir tāds, kāds ir. Atkārtošos, kā treneris es vērtēju šo 

rezultātu objektīvi. Mums komandā bija savi iekšēji ikdienas mērķi šajā kvalifikācijas turnīrā. Lai arī pilnībā 
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nespējām tos realizēt, taču mēs bijām uz pareizā ceļa, lai tos sasniegtu. Kaut kas pietrūka. Vienu konkrētu iemeslu 

šobrīd nevarētu nosaukt, tas bija vesels kopums, kas neļāva mūsu komandai pilnībā atvērties. Potenciāls komandai 

ir, mums nav vāju spēlētāju, nav vājo vietu. Mums jāslīpē savs spēles modelis, jātrenējas un jāstrādā vairāk! 

Protams, spēlētāju sagatavošanas ziņā ikdienā daudz atkarīgs no klubiem, kuros viņi atrodas un kur trenējas, kur 

pavada lielāko daļu savas spēles laika. Ja tos spēlētājus, kuri spēlē Latvijas klubos, mēs vēl varam kādā mērā 

ietekmēt, piemēram, komunicējot ar viņu klubu treneriem, tad šobrīd Latvijas izlases pamatsastāva futbolisti, 

galvenokārt, spēlē ārzemēs. Protams, es braucu ciemos pie spēlētājiem komandējumos, taču tas ir ierobežots laiks 

un daudzas lietas nav iespējams atrisināt šajās pāris dienās. Valstsvienības futbolistiem ir jāgatavojas Latvijas izlasei, 

pastāvīgi jāuzlabo sava spēle un fiziskās kondīcijas! Arī, atrodoties savos klubos, spēlētājiem jādzīvo ar domām par 

Latvijas izlasi! 

Latvijas nacionālās izlases spēlētāju saraksts 2015. gadā  

VĀRDS, 

UZVĀRDS  

KLUBS (aktuālais uz 

2016. g. aprīli) 

CZE UKR NED TUR CZE ISL KAZ NIR Spēles Minūtes Vārti Brīd.  Nor. 

Andris 

Vaņins 

FC Sion, Šveice 90  90 90 90 90 90 73 6 613  1  

Aleksandrs 

Koliņko 

-  90       1 90    

Pāvels 

Šteinbors 

Nea Salamis 

Famagusta, Kipra 

       17 1 17    

Vitālijs 

Maksimenko 

SV Mattersburg, 

Austrija 

90 45 90 90 90 90 90  7 585 1 2  

Kaspars 

Dubra 

FC Bate, Baltkrievija 90 45  90 90 90 90  6 495  1  

Vitālijs 

Jagodinskis 

FC Hoverla 

Uzhhorod, Ukraina 

 90 90 90    90 4 360    

Kaspars 

Gorkšs 

FK Dukla Praha, 

Čehija 

90 90 90  90 90 90 90 7 630  1  

Antons 

Kurakins 

Hamilton 

Academical, Skotija 

 45      90 2 135    

Vladislavs 

Gabovs 

Korona Kielce, 

Polija 

 90 53 90 57 90 90 90 7 560    

Gints 

Freimanis 

FK Jelgava 90  37  33    3 160  1  

Igors 

Tarasovs 

Jagiellonia Białystok, 

Polija 

90 45 90 90 90 77  90 7 572  2  

Oļegs 

Laizāns 

FC Riga 66 90  82  13 90 78 6 419    

Aleksandrs 

Cauņa 

Maskavas CSKA, 

Krievija 

   60 24 90 72  4 246 1   

Aleksandrs 

Fertovs 

Korona Kielce, 

Polija 

8 45   90    3 143    

Artūrs 

Zjuzins 

FK Gazovik 

Orenburg, Krievija 

87 45 90 30 90 85 83 90 8 600 1   

Jānis 

Ikaunieks 

FC Metz, Francija 24  90   15 7 12 5 148    

Jurijs 

Žigajevs 

FK Ventspils 3 45       2 48  1  

Vladimirs 

Kamešs 

FK Liepāja     29   5 2 34    

Aleksejs 

Višņakovs 

Rīgas Futbola skola 82 45 75 90 61 65 57 59 8 534 1   

Valērijs 

Šabala 

FK Pribram, Čehija 90 68 62 5  90 90 19 7 424 2 1  

Deniss 

Rakels 

Reading FC, Anglija 90 90 90 90 90 90 90 85 8 715  1  

Eduards 

Višņakovs 

K.V.C. Westerlo, 

Beļģija 

 22 28 8   18 71 5 147  1  

Artūrs 

Karašausks 

Piast Gliwice, Polija   15 85 66 25 33  5 224  1  

Artjoms 

Rudņevs 

Hamburger SV, 

Vācija 

       31 1 31    
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--- Sieviešu nacionālā izlase --- 

Latvijas nacionālā sieviešu futbola izlase 2015. gadā aizvadīja 12 spēles – trīs pārbaudes mačus, 

četras spēles “Aphrodite Cup” ietvaros, trīs cīņas UEFA kvalifikācijas turnīrā un divus mačus 

Baltijas kausa izcīņas ietvaros. Gūtas piecas uzvaras, panākts viens neizšķirts un piedzīvoti seši 

zaudējumi. 

Plašāka informācija - http://www.lff.lv/lv/latvijas-izlases/sieviesu-izlases/nacionala-sieviesu-

izlase/ 

 

Galvenā trenera Didža Matīsa kopsavilkums par 2015. gadu  

Divējādas sajūtas par 2015. gadu, taču meitenes izteicās, ka kopumā jāsaskata pozitīvās lietas. Nevis jābēdājas, bet 

jāredz pozitīvais. Meitenes atzina man, ka viņas arī gribēja sasniegt mērķus, jo tika izdarīts liels darbs un arī pašā 

komandas spēlē vērojams progress, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. 

Līdz ar to visi kopā izdarījām secinājumu, ka solis uz priekšu ir izdarīts gan spēles ziņā, gan attieksmes ziņā, gan 

profesionalitātes ziņā. Mani priecē, ka šis kolektīvs bija noskaņots konkrētam mērķim. Viena otru meitenes dzina 

uz priekšu. Neviena meitene neizkrita no kolektīva. Jaunās saliedējās ar pieredzējušajām spēlētājām, strādāja kopā. 

Ņemot vērā to, pozitīvi ir tas, ka ir nākotne, uz ko mēs visi kopā varam iet. Bet, lai to sasniegtu, jāpieliek 

profesionalitātē tādā ziņā, ka divreiz vairāk jāstrādā ikdienā. Ar to laiku, kas ir izlasē, nepietiek. Jāstrādā arī klubos!  

Šajā situācijā arī klubu vadītājiem un treneriem jākļūst divreiz prasīgākiem pret meitenēm. Saprotu – tas būs grūti. 

Taču nevar arī aizmirst to, ka sieviešu un meiteņu futbols - tā vienlaikus ir sociālā programma mūsu valstī. Un 

attieksmes un profesionalitātes ziņā šobrīd to nevar salīdzināt ar tādām valstīm kā Anglija, Zviedrija, Norvēģija un 

citas. Līdz ar to mēs šeit pildām tādu kā misiju futbola popularizēšanai savā valstī! Mēs arī Latvijā uz to ejam. 

Domāju, ka šogad tāda līdzi sekošana sieviešu futbolam un atbalsts, kādu mēs saņēmām, nebija sajusts iepriekš 

nekad! Tas bija ļoti patīkami! Līdz ar to tāpēc aizvadīto gadu es vērtēju tikai pozitīvi! 

2015. gadā iepriecināja gan lielā izlase, gan meiteņu izlases, jo parādījušies ieguldītā darba augļi, pie kā darbs 

palēnām sākās piecus gadus atpakaļ. To redzam rezultātos. 

Es saprotu, ka nākotnē tas ir grūti un varbūt finansiāli to nevarēs izdarīt, taču kā viena no idejām būtu izveidot 

kādu internāta tipa iestādi, kur šāda vecuma – 13 līdz 17 gadus vecas - meitenes trenētos profesionāli ikdienā kopā 

ar mērķi pēc tam viņas novirzīt tālāk. Uzskatu, ka tieši šajā vecumā ir vērts ieguldīties šajās meitenēs, lai viņas pēc 

tam būtu konkurētspējīgas ne tikai Latvijā, bet arī ārpus mūsu valsts robežām!  

Ja paskatāmies šodienas situāciju, mūsu futbolistes ārpus Latvijas nespēlē tāda līmeņa klubos, kuros viņas augtu. 

Taču mums ir meitenes, kurām daba ir devusi talantu un nepieciešamās spējas, bet es domāju, ka šādas meitenes 

– futbolistes ir jāattīsta. Tas varētu notikt efektīgāk, ja labākās futbolistes būtu vienkopus. Nerunāju šeit par to, ka 
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kāds varbūt vēlas pretendēt uz šīm futbolistēm. Ir zināms Šveices modelis, kur meitenes tiekas vienkopus, divus 

gadus trenējas, bet ikdienā viņas turpina spēlēt savu klubu rindās. Mūsu situācijā viņas turpinātu spēlēt Latvijas 

Sieviešu Futbola līgas klubos, bet attiecīgajā vecumā viņas būtu ilgāk kopā, aizvadītu intensīvus treniņus un 

profesionāli augtu. Manuprāt, šādā situācijā necietīs ne klubs, ne arī pati futboliste. 

Kā jau teicu, tā ir tikai viena no idejām un situācijas potenciālajiem risinājumiem, kas varētu paaugstināt esošo 

meiteņu profesionalitāti. Jāsaka paldies Latvijas Futbola federācijai un tās darbiniekiem, kas iegulda lielu darbu 

attīstībā īpaši pēdējo divu gadu laikā – caur dažādām programmām ir pieaudzis atbalsts sieviešu un meiteņu 

klubiem, kas sniedz iespēju klubiem augt. Sanāk šobrīd tā, ka nepieciešams iekustināt šo mehānismu katrā klubā! 

Vēl viens no attīstības momentiem ir prasība, ka LFF akreditētajās futbola akadēmijās, sākot no 2016. gada, jābūt 

sieviešu un meiteņu komandām – tas arī ir solis uz priekšu. Nedrīkstam pieļaut, ka tas notiek tikai uz papīra kā 

formalitāte. Attiecīgi jāizdomā mehānisms, kā nodrošināt šīs prasības pastāvīgu izpildi. 

Paldies visiem par atbalstu, palīdzību, mēs to novērtējam! 

Latvijas nacionālās sieviešu izlases spēlētāju sastāvs 2015. gadā  

Nr

.p.

k. 

Vārds, Uzvārds GU  

2:1 

EST 

0:2 

PJK 

2:1 

AAE 

2:0 

LBY 

6:0 

GR   

1:4 

MT  

0:2 

LU   

3:4 

MDA 

1:0 

LT   

1:1 

EST 

0:1 

LT   

0:3 

Sp. Min Vārti Brīd Nor. 

1 Enija Vaivode 

(GK) 

45   45           2  90    

2 Anastasija 

Čumika (GK) 

 32  45   90         3  167     

3 Marija 

Ibragimova 

(GK) 

45  58   90   90  90  90  90  90  90  90  10  823     

4 Viktorija 

Miglāne (GK)  

             0     

5 Anna 

Propošina 

90  90  90  90  90  81  90  90  90  90  90  90  12  1071   5  

6 Elīza 

Spruntule 

90  90  89  90  90  90  90  90  90  90  90  90  12  1079  1  3   

7 Anastasija 

Ročāne  

90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  12  1080     

8 Kristīne Giržda 45  64  45  55  56  45  45  17   5  10  17  11  404     

9 Džuljeta 

Tamsone 

  45  79  45  90  45  90  90  90   45  9  619     

10 Ieva 

Bidermane  

45   45  47  90  65  45  90  90  90  90  90  11  787     

11 Jekaterina 

Antipina 

45  45  1  11  45   45       6  192     

12 Karīna Lūse 45  45  45        59    4  194     

13 Anastasija 

Čemirtāne  

  3   25  9        3  37     

14 Karlīna 

Miksone  

45  21  17         90  45  5  218     

15 Jūlija 

Sokolova  

          80  63  2  143     

16 Rebeka Tīle 45  47  90  43  25  25  45   13  85  90  10  11  518     

17 Olga Matīsa 90  69  87  90  65  90  90  90  90  90   73  11  924   1  

18 Sandra 

Voitāne  

45  43   35  45  45  45  90  89   29  55  10  521  1  4 1 

19 Tatjana 

Baličeva 

45  32  29  11  34   30    1    7  182     

20 Anastasija 

Tarasova 

45  90  73  90  45  90  90  90  90  31  68  80  12  882  1  1  

21 Viktorijs 

Zaičikova  

  1           1  1     

22 Sintija Greiere   26            1  26     

23 Renāte 

Fedotova 

90  90  89  90  90  90  90  90  90  89  61  35  12  994  9    

24 Liene Vāciete 45  58  61  79  65  90  60  73  77  90  22  27  12  747  6    

25 Guna Ozola            90  90  2  180     
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--- Latvijas U-21 izlase --- 

Latvijas U-21 futbola izlase 2015. gadā piedalījās 12 spēlēs, aizvadot divas pārbaudes cīņas, 

piecus mačus Sadraudzības kausa izcīņas turnīrā un piecas spēles EČ kvalifikācijas sacensībās. 

Izcīnītas trīs uzvaras, piedzīvoti četri zaudējumi un panākti pieci neizšķirti. 

Plašāka informācija - http://www.lff.lv/lv/latvijas-izlases/viriesu-izlases/u21/ 

 

Galvenā trenera Daiņa Kazakeviča kopsavilkums par 2015. gadu  

Aizvadītajā gadā Latvijas U-21 izlasei sākās jaunais 2017. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs, kuram 

nopietni gatavojāmies, taču diemžēl sacensību starts padevās neveiksmīgs – tika piedzīvots zaudējums Maltas 

izlasei. Skaidrs, ka šāds atlases cikla sākums nevarēja iepriecināt, tomēr turnīra turpinājumā izlasei izdevās uzlabot 

sniegumu un tika gūti pozitīvi rezultāti – gan ar tiešajiem konkurentiem (uzvara pār Moldovu un neizšķirts pret 

Melnkalni), gan ar grupas favorītiem (neizšķirts pret Čehiju). Kopumā vērtējot, pagājušais gads bija veiksmīgs U-21 

izlasei, un būtiski ir šogad turpināt iesākto darbu, sasniedzot maksimāli pozitīvāko rezultātu. 

Latvijas U-21 izlases spēlētāju sastāvs 2015. gadā 

№  VĀRDS, 

UZVĀRDS  

BFC  

2:1 

RUS 

0:1 

KIR 

1:1 

MLD 

1:1 

LIT 

2:0 

MLD 

1:1 

ARM 

2:2 

MLT 

1:2 

BEL 

0:2 

TCH 

1:1 

MLD 

3:0 

MTG 

3:3 

S M V  B  N 

1 

Vladislavs 

Kurakins 

45 90 90 90 0 0 90 90 90 90 90 90 10 855    

2 

Dmitrijs 

Klimaševičs 

45 90 90 90 90 90 90 0 90 90 90 90 11 945 1   

3 

Raivis 

Vītolnieks 

45 0 1 0 1 20 0 0 0 0 0 0 4 67    

4 

Reinis Flaksis 45 90 90 90 90 90 0 90 90 78 90 76 11 919 1 4 1 

5 

Andris 

Krušatins 

45 32 55 0 45 0 0 13 64 12 71 0 8 337  1  

6 

Andrejs Kiriļins 45 80 87 90 45 90 90 81 32 82 85 76 12 883  4  

7 

Ņikita Ivanovs 45 10 1 6 89 69 21 21 0 0 0 0 8 262 2   

8 

Eduards 

Tīdenbergs 

45 88 89 90 90 70 81 90 0 30 5 0 9 678 2 1  

9 

Ilja Šadčins 45 75 64 90 45 83 86 90 54 60 58 34 12 784 2 4  

10 

Endijs Šlampe 45 90 90 90 45 90 90 90 90 90 90 69 12 969  4 1 

11 

Jānis 

Jēkabsons 

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45    
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12 

Deniss 

Bezuščonoks 

45 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 2 82  1  

13 

Dāvis Indrāns 45 58 1 4 45 90 4 0 0 0 0 0 7 247  3  

14 

Kaspars 

Svārups 

45 0 35 86 52 21 9 9 0 8 0 0 8 265  1  

15 

Alekss Regža 45 15 11 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 78  2 1 

16 

Ingars Sarmis 

Stuglis 

45 90 90 90 90 0 53 77 0 0 19 0 8 554 2 1  

17 

Artis Jaudzems 45 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 48    

18 

Viktors 

Litvinskis 

45 0 12 0 45 0 0 0 90 90 0 19 6 301    

19 

Raivis 

Jurkovskis 

45 0 0 0 0 0 9 0 36 0 0 0 3 90    

20 

Krišs Kārkliņš 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45    

21 

Toms Vīksna 45 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 3 225    

22 

Roberts Ozols 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45    

23 

Vladislavs 

Gutkovskis 

0 90 78 90 38 90 69 90 77 90 90 90 11 892 3 1  

24 

Ņikita 

Bērenfelds 

0 90 90 84 89 90 0 0 0 0 90 90 7 623  3  

25 

Ņikita 

Dobratuļins 

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3    

26 

Klāvs Bāliņš 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 1 90    

27 

Antonijs 

Černomordijs 

0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 0 0 4 360    

28 

Sergejs 

Vorobjovs 

0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 34 2 114 1   

29 

Antons 

Tumanovs 

0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 1 90    

30 

Dāvis 

Ikaunieks 

0 0 0 0 0 0 0 69 90 90 0 90 4 339  2  

31 

Jevgenijs 

Kazačoks 

0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 4 360 3 2  

32 

Anastasijs 

Mordatenko 

0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 32 0 2 45    

33 

Andrejs 

Cigaņiks 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 71 2 161    

34 

Ņikita 

Koļesovs 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 14    

 

--- Jauniešu (U-19, U-18, U-17, U-16) izlases --- 

--- U-19 un U-18 izlases --- 

Latvijas U-19 izlase 2015. gadā piedalījās 18 spēlēs – pieci mači V.A. Granatkina piemiņas turnīrā, 

trīs spēles Federācijas Kausa izcīņā, trīs cīņas Baltijas kausa izcīņā, četras pārbaudes spēles un 

trīs mači EČ kvalifikācijas turnīrā. Iekrātas četras uzvaras, pieci neizšķirti un deviņi zaudējumi. 

Plašāka informācija - http://www.lff.lv/lv/latvijas-izlases/viriesu-izlases/u19/spelu-arhivs/ 

 

Latvijas U-18 izlase 2015. gadā piedalījās septiņās spēlēs, aizvadot piecus mačus Attīstības kausa 

izcīņā Minskā un divas pārbaudes spēles. Izcīnītas četras uzvaras, iekrāts viens neizšķirts un 

piedzīvoti divi zaudējumi. 

Plašāka informācija - http://www.lff.lv/lv/latvijas-izlases/viriesu-izlases/u18/spelu-arhivs/ 
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Latvijas U-19 izlases spēlētāju sastāvs 2015. gadā 
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Latvijas U-18 izlases spēlētāju sastāvs 2015. gadā 

 

U-18 un U-19 Latvijas izlašu trenera Aleksandra Basova komentārs 

Tā kā pēc ilgāka laika perioda esmu atgriezies Latvijā un daudz kas ir izmainījies, patlaban viens no galvenajiem 

uzdevumiem ir apzināties visus potenciālos U-18 un U-19 izlases kandidātus, kas reāli var sniegt pienesumu izlasei 

- kaut vai kā komandas tuvākās rezerves spēlētāji. Ja attiecībā uz U-19 izlasi jau ir izveidojies spēlētāju kodols un 

viedoklis par katru no spēlētājiem, kas piedalījies kaut vienā no aizvadītajām treniņnometnēm, tad ar U-18 izlasi 

šis process vēl priekšā. Ļoti daudz atbildes spēs sniegt Latvijas meistarsacīkstes, kas ir nupat kā sākušās. Jau pašlaik 

vairāki spēlētāji ir ar Virslīgas spēļu pieredzi, bet daudzi spēlē Dublieru čempionātā vai Pirmajā līgā. Būt par izlases 

spēlētāju ir ne tikai liels pagodinājums, bet arī atbildība, kā arī pašiem spēlētājiem jābūt lielai vēlmei apliecināt 

savu kvalifikāciju katrā spēlē neatkarīgi no sacensību ranga. Jo vairāk mums būs spēlētāju ar Latvijas Virslīgas 

pieredzi, jo vieglāk jaunajiem spēlētājiem būs konkurēt starptautiskajā līmenī, kur prasības ir ļoti augstas.  

Objektīvi vērtējot kopējās futbola attīstības tendences valstī, patlaban mēs diemžēl vēl nevaram pretendēt uz 

regulāru iekļūšanu UEFA Eiropas čempionāta Elites kārtā vai finālturnīrā, bet komandai ir uzdevums cīnīties par 

uzvaru katrā konkrētajā spēlē neatkarīgi no pretinieka, un UEFA EČ kvalifikācijas mini turnīrs nebūs izņēmums. 
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Paralēli sportiskajiem uzdevumiem viens no galvenajiem mērķiem ir kopīgi ar klubiem sagatavot spēlētājus 

Latvijas nacionālajai izlasei. Tikai apvienojoties visiem vienā kopējā mērķi mēs spēsim sasniegt maksimālu 

rezultātu. 

Noslēgumā vēlētos novēlēt visai mūsu futbola sabiedrībai radošu un panākumiem bagātu gadu! 

 

--- U-17 izlase --- 

Latvijas U-17 izlase 2015. gadā aizvadīja 16 mačus, izcīnot trīs uzvaras, četras reizes cīnoties 

neizšķirti un piedzīvojot deviņus zaudējumus. Septiņi no šiem mačiem bija pārbaudes spēles, 

bet pa trim cīņām norisinājās UEFA Attīstības turnīra Somijā, Baltijas kausa izcīņas Igaunijā un 

UEFA EČ kvalifikācijas turnīru ietvaros. 

Plašāka informācija - http://www.lff.lv/lv/latvijas-izlases/viriesu-izlases/u17/spelu-arhivs/ 

Galvenā trenera Igora Stepanova kopsavilkums par 2015. gadu  

Gadu sākām ne pārāk veiksmīgi, kam bija arī objektīvi iemesli – nevarēja komplektēt maksimāli spēcīgāko sastāvu. 

Pakāpeniski tomēr izdevās uzlabot sniegumu, un kļuvām par čempioniem Baltijas kausa izcīņā, kas kļuva par 

atspēriena punktu komandas veidošanā, gatavojoties Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīram. Diemžēl 

svarīgāko maču šajā turnīrā pret Poliju zaudējām. Nevienam spēlētājam ko pārmest nevaru, visi spēlēja ar lielu 

motivāciju un pašatdevi. Šajā vecuma kategorijā rezultāti mēdz būt ļoti atšķirīgi. Kopējo veikumu gada 

šķērsgriezumā vērtēju kā viduvēju, ceru, ka katrs no izlases kandidātiem izdarīs attiecīgos secinājumus un turpinās 

ieguldīt darbu individuālās meistarības celšanā. 

Latvijas U-17 izlases spēlētāju sastāvs 2015. gadā 

№  VĀRDS, 

UZVĀRDS  

HU 

0:4 

HU 

0:2 

BIH 

0:4 

FIN 

0:3 

RU

1:1 

LT 

1:0 

FIN 

1:0 

EST 

0:0 

UKR 

0:2 

UKR 

0:3 

UKR 

1:1 

LU 

0:1 

LU 

0:0 

PL 

0:4 

ESP 

0:2 

AND 

3:0 

S M V  B  N 

1 Daniils Isačenko - - 40 0 80 0 0 0 80 0 0 - - - - - 3 200    

2 Andrejs 

Šuļgintovskis 

80 0 - - - 0 0 0 0 80 80 0 0 0 0 80 4 320    

3 Rihards 

Matrevics 

0 80 40 80 0 80 80 80 - - - 80 80 80 80 0 10 760    

4 Armands 

Snarskis 

80 40 - - - 80 80 80 80 0 80 - - 80 80 80 10 760  1  

5 Reinis Kreināts 0 80 80 - 40 - - - - - - - - - - - 3 200  2  

6 Maksims 

Moščanovs 

55 40 26 40 40 - - - 0 80 - - - - - - 6 281  1  

7 Roberts Ķipsts 25 80 80 74 40 80 80 80 80 0 80 80 48 34 80 80 15 102

1 

   

8 Roberts Veips - - 80 80 68 80 80 80 80 0 80 80 80 80 80 0 12 948 1 2  

9 Aleksejs 

Počkajevs 

80 40 80 40 40 - - - - - - 0 80 - - - 6 360    

10 Daniels Pelcis - - 0 40 40 - - - 80 0 - 80 32 - - - 5 272    

11 Dmitrijs 

Litvinskis 

- - - - - 0 0 0 0 80 0 - - 0 0 27 2 107    

12 Edgars Borisovs - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - 0 0    

13 Aleksejs Sanatovs - - - - - 0 0 0 0 80 - - - - - - 1 80    

14 Rūdis Rozītis  - - 40 80 45 80 80 80 - - - - - - - - 6 405    

15 Austris Sprukulis - - - - - 80 80 80 80 0 80 80 80 80 80 53 10 773    

16 Ivo Minkevičs 80 40 40 6 35 0 0 0 0 80 0 0 4 - - - 6 245  1  

17 Vladislavs 

Soloveičiks 

- - - - - - - - 72 10 80 52 40 55 80 0 7 389  3  

18 Marks 

Udovičenko 

40 40 9 22 40 - - - - - - - - - - - 5 151    

19 Aleksejs 

Saveļjevs 

80 40 40 40 40 40 0 0 0 80 69 80 80 80 11 80 13 760    

20 Jānis Grīnbergs - - - - - 80 80 80 80 0 80 80 80 80 80 80 10 800 2 2  

21 Viktors 

Čebotarjovs 

40 80 71 58 40 12 24 10 21 52 0 - - 0 62 80 12 550 2 1  

22 Bogdans 

Samoilovs 

- - - - - 68 56 70 59 28 69 69 80 80 69 0 10 648    

23 Kristers Čudars 40 54 40 40 12 - - - - - - - - - - - 5 186    

24 Mariss Bite - - 40 40 40 - - - - - - - - - - - 3 120    

25 Marks Petunovs 40 26 0 40 80 40 80 80 0 70 11 11 40 25 0 80 13 623  2  
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26 Oskars Soroka - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - 0 0    

27 Ralfs Akmins 40 0 40 80 72 - - - 21 80 6 40 40 0 40 0 10 459    

28 Ričards Tupits 40 28 - - - - - - - - - - - - - - 2 68    

29 Igors Kovaļkovs - - - - - 59 80 57 59 0 69 - - 80 40 80 8 524    

30 Iļja Savčenko - - 40 - 40 21 0 23 0 80 11 40 48 46 80 80 11 509 1 1  

31 Marks Smuļko 40 52 - - - - - - - - - 28 0 - - - 3 120    

32 Marko Regža - - - - - - - - 40 52 11 28 28 9 - 78 7 246 1 1  

33 Kristers Eduards 

Švāns 

40 80 40 40 8 - - - - - - - - - - - 5 208    

34 Oskars Rubenis 80 80 54 80 80 80 77 70 - - - - - - - - 8 601    

35 Daniels Kursietis - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - 0 0    

36 Artūrs 

Smetanovs 

- - - - - 0 3 10 40 28 74 52 40 71 18 2 10 338    

 

--- U-16 izlase --- 

Latvijas U-16 izlase 2015. gadā piedalījās divās spēlēs, augustā aizvadot divus pārbaudes mačus 

pret Lietuvu, kuros fiksēts viens neizšķirts un viens zaudējums. 

Plašāka informācija - http://www.lff.lv/lv/latvijas-izlases/viriesu-izlases/u16/spelu-arhivs/ 

Galvenā trenera Igora Stepanova kopsavilkums par 2015. gadu  

Tā kā šī ir jaunizveidota izlase, 2015. gadā uzsvars tika likts uz kandidātu analīzi un selekciju. Aizvadījām vairākas 

selekcijas nometnes, kurās ieguvām vērtīgu informāciju par spēlētājiem, kā arī divas pārbaudes spēles ar Lietuvu. 

Šis gads komandai būs daudz ražīgāks ar lielāku spēļu un turnīru skaitu. Turpināsim strādāt pie izlases sastāva 

optimālā modeļa veidošanas un gatavosimies Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīram. 

Latvijas U-16 izlases spēlētāju sastāvs 2015. gadā 

 

--- Meiteņu (U-19, U-17) izlases --- 

--- U-19 izlase --- 

Latvijas U-19 meiteņu futbola izlase 2015. gadā aizvadīja 16 spēles – septiņi pārbaudes mači, trīs 

Baltijas kausa spēles, trīs UEFA Attīstības kausa cīņas Kauņā un UEFA EČ kvalifikācijas turnīrs 

Mogiļevā. Gūtas septiņas uzvaras, iekrāti divi neizšķirti un piedzīvoti septiņi zaudējumi. 
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Plašāka informācija - http://www.lff.lv/lv/latvijas-izlases/sieviesu-izlases/u19-sieviesu/spelu-

arhivs/  

Latvijas U-19 izlases spēlētāju sastāvs 2015. gadā 

Nr.p.k. Vārds, 

Uzvārds 

FKR 

0:0  

UT 

0:1  

ŠGU 

0:1  

PJK 

0:1  

FOI 

1:3  

UKR 

1:2  

LT   

0:0  

EST 

1:4  

AZE 

0:4  

LT 

4:1  

ROU 

0:8  

DNK 

0:8  

BLR 

0:7  

S M Vārti  Brīd.   Nor.  

1 Viviana 

Kauliņa  

50  50  50  50  90  0  90  90  90  90  90  0  90  13  830     

2 Līga 

Mazdreviča 

50  50  50  50  0  90  0  0  0  0  0  90  0  6  380     

3 Jekaterina 

Antipina  

50  50  50  50  90  90  90  90  90  90  90  90  -  12  920   1   

4 Karlīna 

Miksone 

50  50  50  50  -  -  -  - -  -  -  -  -  4  200     

5 Jana 

Zakablučnaja  

50  50  50  50  -  - -  -  -  -  -  -  -  4  200     

6 Laura 

Sondore  

50  50  50  50  90  90  46  -  -  -  -  -  -  7  426   1  

7 Dina Tamane  50  50  50  50  88  80  90  -  -  -  -  -  -  7  458   1   

8 Aurika 

Čerkes 

50  50  50  50  -  -  -  0  0  0  0  0  0  4  200     

9 Olga 

Timofejeva 

50  50  50  50  30  21  37  90  90  89  45  90  36  13  728     

10 Elizabete 

Samušenko  

50  50  50  50  90  90  90  90  90  90  90  0  90  12  920     

11 Alīna 

Petrova 

50  50  50  50  0  22  0  90  34  90  0  62  77  10  575     

12 Anastasija 

Romanova  

50  50  50  50  90  90  90  90  90  90  90  90  90  13  1010     

13 Anastasija 

Fjodorova 

50  50  50  50  90  68  90  -  -  -  -  -  -  7  448     

14 Sindija 

Strankalne  

50  50  50  50  90  69  63  -  -  -  73  90  90  10  675     

15 Viktorija 

Vingrevica 

50  50  50  50  20  29  53  47  90  90  90  90  90  13  799     

16 Anna Vaļaka 50  50  50  50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  200     

17 Anastasija 

Saļuka 

50  50  50  50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  200     

18 Alise Rukse 50  50  50  50  2  61  27  42  83  89  17  90  90  13  701  1    

19 Anna 

Krūmiņa  

-  -  -  -  90  90  90  -  -  -  -  -  -  3  270  1    

20 Tatjana 

Baličeva 

-  -  -  -  90  90  90  90  89  90  90  90  90  9  809  3  1   

21 Valentīna 

Batņa 

-  -  -  -  40  10  44  43  7  0  45  0  90  9  279     

22 Džuljeta 

Tamsone  

-  -  -  -  -  -  -  90  90  90  90  90  90  6  540     

23 Anastasija 

Tarasova  

-  -  -  -  -  -  -  90  90  90  90  49  -  5  409  2  1   

24 Diāna 

Guseva  

-  -  -  -  -  -  -  0  0  0  -  -  -  0  0     

25 Alīna 

Šļahitņuka  

-  -  -  -  -  -  -  23  1  1  0  41  54  6  120     

26 Veronika 

Vasiljeva  

-  -  -  -  -  -  -  0  -  1  -  -  -  1  1     

27 Darja 

Ņevedomska  

-  -  -  -  -  -  -  25  56  -  90  28  13  5  212     

28  Luīze 

Lorence  

-  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  1  3     

 

--- U-17 izlase --- 

Latvijas U-17 meiteņu futbola izlase 2015. gadā piedalījās 11 spēlēs – seši mači UEFA Attīstības 

turnīros Somijā un Moldovā, divas spēles Baltijas kausa izcīņā un trīs cīņas UEFA EČ atlases 

sacensībās Kazahstānā. 
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Plašāka informācija - http://www.lff.lv/lv/latvijas-izlases/sieviesu-izlases/u17-sieviesu/spelu-

arhivs/ 

Latvijas U-17 izlases spēlētāju sastāvs 2015. gadā 

№   VĀRDS, 

UZVĀRDS  

BA 

1:2 

FIN 

0:4 

RUS 

1:1 

ROU 

2:0 

AZE 

0:3 

MDA 

4:0 

EST  

3:0 

LT 

2:2 

SCO 

0:0 

AUT 

0:1 

KAZ 

1:1 

Spēles Minūtes Vārti   Brīd.   Nor. 

1  Aleksandra 

Mosunova GK  

80 0  80  0  80  0  4  0  0  0  0  4  244     

2  Diāna Novikova 

GK 

0  80  0  - -  -  - -  -  -  -  1  80     

3 Anna Krūmiņa 80  80  80  80  80  80  80  80  80  80  80  11  880  1  1  

4 Anastasija 

Čemirtāne 

64  23  80  80  80  80  80  80  80  48  80  11  775  3  1  

5  Karlīna Miksone 80  80  80  80  80  80  80  80  80  80  80  11  880   1  

6 Diāna Cvetkova  16  30  34  -  -  -  -  -  -  -  -  3  80     

7 Dana Nikola 

Ņikitina  

0 50  41  0  33  47  8  0  0  5  0  6  184     

8 Laura Sondare 80  32  80  80  80  80  72  80  80  80  80  11  824     

9 Sandra Voitāne  48  60  80  80  14  80  25  80  80  55  80  11  682  7    

10 Monika Estere 

Štube 

80  41  39  80  66  80  72  80  80  80  80  11  778  1    

11 Anastasija 

Fjodorova 

80  80  80  60  0  0  -  -  80  80  80  7  540     

12 Viktorija 

Zaičikova 

80  80  80  80  80  80  80  80  80  80  80  11  880     

13 Kristiana Kozuliņa 48  39  1  10  12  0  -  -  -  -  -  5  100     

14 Olga 

Zadorožņuka 

0  53  79  40  47  80  80  80  80  80  80  10  699     

15 Karīna Kovaļova 39  57  0  -  -  -  -  -  -  -  -  2  96     

16 Aija Everita 

Tesļuka 

32  20  30  -  -  -  4  0  0  0  0  4  86     

17 Jana Romase 41  48  46  40  47  0  51  0  0  25  0  7  298     

18 Anna Marija 

Valaka  

32  27  0  10  33  33  8  0  2  32  6  9  183     

19 Dajana Čubreviča 

GK  

-  -  -  80  0  80  74  80  80  80  80  7  554     

20 Jeļena Tarasova  -  -  -  40  40  40  80  80  -  -  -  5  280  1    

21 Valērija Gudkova  -  -  -  0  68  11  18  0  78  75  74  8  324     

22 Paula Liniņa  -  -  -  40  40  29  62  80  -  -  -  5  251  1    

23 Alīna Vasjkova  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0  0     

24 Santa Bistrova  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  0  0  0     
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KLUBU SACENSĪBAS 

Aizvadītais gads Latvijas futbolā, kā ierasts, bija notikumiem bagāts. Lai arī tā varam teikt par 

katru sezonu pašmāju futbolā, 2015. gads tomēr bija īpašs, un tā notikumi Latvijas futbolam 

tagadnes un nākotnes kontekstā noteikti ir daudz devuši. Virslīgas čempionāts pēc vairāku 

sarežģītu lēmumu pieņemšanas spēra straujus izaugsmes un nostabilizēšanās soļus, kamēr 

Pirmās līgas turnīrs, ticis pie jauna drauga - veikala “Komanda” -, arī var sevi saukt par 

progresējošu un draudzīgu turnīru kā tā dalībniekiem, tā arī līdzjutējiem. Šajā materiālā 

attīstību un pašreizējo situāciju ilustrēsim ar skaitļiem. 

Arturs Gaidels 

LFF Sacensību nodaļas vadītājs 

 

--- 2015. gada “SMSCredit.lv” Virslīgas čempionāts --- 

Turnīra tabula 

Pozīcija Komanda S U N Z GV ZV VA PKT 

1 FK Liepāja 24 15 7 2 48 23 25 52 

2 Skonto FC 24 13 6 5 43 23 20 45 

3 FK Ventspils 24 11 10 3 39 16 23 43 

4 FK Jelgava 24 11 8 5 26 18 8 41 

5 Spartaks 

Jūrmala 

24 5 6 13 20 36 -16 21 

6 BFC 

Daugavpils 

24 2 8 14 14 37 -23 14 

7 FS 

METTA/Latvijas 

Universitāte 

24 3 3 18 19 56 -37 12 

Rezultatīvākais spēlētājs – Dāvis Ikaunieks (FK Liepāja) 
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Spēles, ieņemot pirmo vietu ar populārāko rezultātu sezonā 

Rezultāts Reizes Sezona % 

2:0 13 2015 15.5 

1:0 41 2014 22.7 

1:0 20 2013 14.8 

 

Vidēji gūti vārti 

Vidēji vārti Sezona 

2.5 2015 

2.8 2014 

2.9 2013 

 

Rezultātu īpatsvars 

Uzv. mājās Viesos Neizšķirts Sezona 

38.1% (32) 33.3% (28) 28.6% (24) 2015 

47% (85) 36% (65) 17% (30) 2014 

36% (48) 41% (56) 23% (31) 2013 

 

Brīdinājumu un noraidījumu īpatsvars 

Kopā Vidēji Sezona 

Brīdinājumi Noraidījumi Brīdinājumi Noraidījumi  

409 19 7.4 0.3 2015 

621 24 3.5 0.1 2014 

503 28 3.7 0.2 2013 

 

“Fair Play” rangs 2015 

 Komanda Punkti 

1 BFC Daugavpils 48 

2 FK Liepāja 50 

3 FK Ventspils 57 

4 FK Jelgava 63 

5 Spartaks Jūrmala 65 

6 Skonto FC 72 

7 FS METTA/LU 77 

 

Treneri Latvijā 

Kategorijas Skaits 

C 194 

B 176 

A 109 

PRO 18 
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Leģionāru skaits 2015. gada sezonā 

Virslīgā 1. līgā 

39 27 

 

Skatītāju apmeklējums 

Sezona 2015 2014 2013 

Spēles sezonā 84 178 135 

Kopā 40964 48547 42725 

Vidēji spēle 488 273 316 

 

--- 2015. gada Virslīgas Dublieru čempionāts --- 

Turnīra tabula 

Pozīcija Komanda S U N Z GV ZV VA PKT 

1 FK Ventspils - 2 28 22 1 5 61 21 40 67 

2 FK Liepāja - 2 28 19 3 6 70 26 44 60 

3 Skonto FC - 2 28 13 4 11 56 36 20 43 

4 Spartaks Jūrmala - 

2 

28 14 0 14 54 50 4 42 

5 FS METTA - 2 28 12 4 12 47 39 8 40 

6 BFC Daugavpils - 2 28 11 3 14 47 59 -12 36 

7 FK Jelgava - 2 28 6 5 17 25 63 -38 23 

8 Šitika FS 28 3 4 21 27 93 -66 13 

Rezultatīvākais spēlētājs – Ričards Korzāns (FK Spartaks Jūrmala) 

 

“Fair Play” rangs 

Pozīcija Komanda Punkti 

1 Spartaks Jūrmala - 

2 

35 

2 FK Ventspils – 2 38 

3 FK Jelgava – 2 43 

4 FS METTA – 2 43 

5 Šitika Futbola skola 50 

6 Skonto FC – 2 54 

7 FK Liepāja – 2 54 

8 BFC Daugavpils - 2 69 
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--- 2015. gada komanda.lv Pirmās līgas čempionāts --- 

Turnīra tabula 

Vieta Klubs S U N Z GV ZV VA PKT 

1 FC Caramba/Dinamo 30 27 3 0 142 14 128 84 

2 Valmiera Glass 

FK/BSS 

30 24 3 3 89 33 56 75 

3 Rīgas Futbola skola 30 24 2 4 94 25 69 74 

4 FK 1625 Liepāja 30 18 7 5 91 39 52 61 

5 FK Auda 30 13 9 8 62 43 19 48 

6 Rēzeknes FA 30 14 3 13 56 66 -10 45 

7 FK Tukums 2000 TSS 30 13 3 14 65 70 -5 42 

8 AFA Olaine 30 9 9 12 41 49 -8 36 

9 JDFS Alberts 30 11 2 17 35 55 -20 35 

10 FK Ogre 30 9 6 15 52 70 -18 33 

11 FK Jēkabpils/JSC 30 9 3 18 46 99 -53 30 

12 Salaspils 30 8 6 16 31 57 -26 30 

13 FK Staiceles Bebri 30 8 3 19 42 84 -42 27 

14 JFK Saldus/ Brocēnu 

NBJSS 

30 7 3 20 22 59 -37 24 

15 FK Smiltene/BJSS 30 6 4 20 52 97 -45 22 

16 Preiļu BJSS 30 4 6 20 40 100 -60 18 

Rezultatīvākais spēlētājs – Verners Apiņš (FC Caramba/Dinamo) 

 

 
 

Spēles, ieņemot pirmo vietu ar populārāko rezultātu sezonā 

Rezultāts Reizes Sezona % 

1:0 28 2015 11.7 

1:0 24 2014 10.0 

2:1 33 2013 13.8 
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Vidēji gūti vārti 

Vidēji vārti Sezona 

4.1 2015 

4.4 2014 

3.7 2013 

 

Rezultātu īpatsvars 

Uzv. mājās Viesos Neizšķirts Sezona 

120 36 84 2015 

111 96 33 2014 

123 85 32 2013 

 

Brīdinājumu un noraidījumu īpatsvars 

Kopā Vidēji Sezona 

Brīdinājumi Noraidījumi Brīdinājumi Noraidījumi  

913 72 3.8 0.3 2015 

879 71 3.7 0.3 2014 

961 71 4 0.3 2013 

 

“Fair Play” rangs 2015 

Komanda Punkti 

Preiļu BJSS 44 

FC Caramba/Dinamo 46 

FK Auda 52 

FK 1625 Liepāja 56 

Rīgas Futbola skola 58 

Salaspils 58 

Valmieras Glass FK 60 

FK Smiltene 61 

AFA Olaine 74 

FK Staiceles Bebri 78 

JDFS Alberts 81 

FK Tukums 2000/TSS 81 

Rēzeknes BJSS 83 

JFK Saldus 83 

FK Ogre 84 

 

Skatītāju apmeklējums 

Sezona 2015 2014 2013 

Spēles sezonā 240 240 240 

Kopā 27461 26413 26391 

Vidēji spēle 114 110 110 
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--- 2014./2015. gada Latvijas Kausa izcīņa --- 

1/4 fināls 

04. aprilis | FK Jelgava - FK Daugava Riga (tehniskā uzvara FK Jelgava) 

04. aprilis | FK Liepāja - Skonto FC (2:1) 

05. aprilis | FK Ogre - Spartaks Jūrmala (0:5) 

05. aprilis | FK Ventspils - BFC Daugavpils (3:0) 

 

1/2 fināls 

25. aprilis | FK Jelgava - FK Liepaja (2:0) 

26. aprilis | FK Spartaks Jurmala - FK Ventspils (1:2) 

 

 
2015. gada Latvijas Kausa izcīņas finālspēlē, kas norisinājās Ventspils Olimpiskā centra stadionā, 

FK Jelgava ar rezultātu 2:0 (2:0) pārspēja FK Ventspils. Vārtus 10. minūtē guva Kenedijs Eriba, bet 

31. minūtē izcēlās Gints Freimanis. Jāmin arī fakts, ka lielāko spēles daļu jelgavnieki aizvadīja 

mazākumā, jo spēles 4. minūtē tika noraidīts FK Jelgava spēlētājs Abdulajs Dialo. Par kausa 

ieguvējiem FK Jelgava kļuva trešo reizi, iepriekš triumfējot 2010. un 2014. gadā. 

 

--- 2015./2016. gada Latvijas Kausa izcīņa --- 

2016. gada sezonas Latvijas Kausa izcīņas uzvarētājs tiks noskaidrots 22. maijā Jūrmalas 

pilsētas stadionā “Sloka”. Visas turnīra aktualitātes un aizvadītās spēles atrodamas - 

http://www.lff.lv/lv/turniri/viriesu-turniri/latvijas-kauss/ 

Šīs sezonas turnīra galvenais jaunievedums – pusfināla posma izspēlēšana, uzvarētāju nosakot 

divu spēļu summā. 
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--- 2015. gada Latvijas Otrās līgas čempionāts --- 

Otro gadu pēc kārtas par Latvijas Otrās līgas čempionāta spēcīgāko komandu kļuva FC 

Caramba Rīga, kas turnīra finālspēlē 24. oktobrī RTU stadionā Rīgā ar rezultātu 3:0 (0:0) 

pārspēja Kuldīgas NSS/FK Nikers. Lai arī visu otro puslaiku FC Caramba Rīga komanda 

aizvadīja mazākumā, tā spēja gūt trīs bezatbildes vārtus, divi no kuriem tika gūti pašā cīņas 

izskaņā. Divreiz precīzs bija Romāns Šimanovskis, bet reizi izcēlās Kārlis Putāns. 

 

Latvijas Otrās līgas čempionāts norisinās trīs posmos – pirmajā posmā norisinās reģionu 

čempionāti, otrajā posmā sacenšas reģionu čempionātu labākās komandas, bet trešais posms 

ir čempionāta fināls starp otrā posma abu apakšgrupu uzvarētājiem. 

 

--- Eirokausi --- 

Eiropas līga 2015/2016 
1. kvalifikācijas kārta   

FK Jelgava Litex 1:1 

Litex FK Jelgava 2:2 

Skonto FC St Patrick’s 2:1 

St Patrick’s Skonto FC 0:2 

Budučnost Podgorica Spartaks Jūrmala 1:3 

Spartaks Jūrmala Budučnost Podgorica 0:0 

2. kvalifikācijas kārta   

FK Jelgava Rabotnicki 1:0 

Rabotnicki FK Jelgava 2:0 

Skonto Debrecen 2:2 

Debrecen Skonto 9:2 

Vojvodina Spartaks Jūrmala 3:0 

Spartaks Jūrmala Vojvodina 1:1 
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Čempionu līga 2015/2016 

2. kvalifikācijas kārta   

FK Ventspils HJK 1:3 

HJK FK Ventspils 1:0 

 

Sieviešu Čempionu līga 2015/2016 

Kvalifikācijas kārta   

Kharkiv Rīgas Futbola skola 4:1 

PK-35 Rīgas Futbola skola 9:0 

Rīgas Futbola skola Nove Zamky 3:2 

 

UEFA Futsal Cup 

Priekšsacīkšu kārta   

Nikars Athina ’90 4:1 

Nikars Halle-Gooik 6:4 

Chrudim Nikars 5:2 

 

 

--- Klubu licencēšana --- 

 

LFF klubu licencēšanas process 2015. gada sezonā tika organizēts saskaņā ar spēkā esošajiem LFF Klubu 

licencēšanas noteikumiem. Pēc tam, kad UEFA Klubu licencēšanas noteikumi tika pieņemti jaunajā, 

2015. gada redakcijā, attiecīgas izmaiņas savos noteikumos veica arī LFF. Ar 2015. gada 22. oktobra LFF 

Valdes sēdes lēmumu spēkā stājās jaunā LFF Klubu licencēšanas noteikumu redakcija. Līdzīgi kā 2012. 

gada klubu licencēšanas noteikumu redakcija, arī 2015. gada redakcija saglabā iepriekšējo piecu 

kritēriju sistēmu, īpašu uzsvaru liekot uz futbola klubu finansiālās stabilitātes kontroli, infrastruktūras 

atbilstību un personāla un administratīvo kritēriju prasībām. 

2015. gadā LFF-A licenci saņēma sekojoši futbola klubi - FK Ventspils, FK Liepāja, Skonto FC, FK 

Jelgava, FB Gulbene, BFC Daugavpils, FS METTA un FK Spartaks. Savukārt LFF-B licenci saņēma 

sekojoši klubi - FK Auda, FK Tukums 2000, Preiļu BJSS, FC Caramba/Dinamo, Valmieras FK, AFA 

Olaine, JFK Saldus, FK Smiltene/BJSS, FK Staiceles bebri, Rīgas Futbola skola, FK Ogre, FK 

Jēkabpils/JSC, Salaspils, FK 1625 Liepāja, Rēzeknes FA  un JDFS Alberts. Visbeidzot, UEFA licenci 

saņēma sekojoši klubi - FK Ventspils, FK Jelgava, Skonto FC un FK Spartaks. 
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SIEVIEŠU FUTBOLS 

Pēdējos gados, pateicoties Latvijas Futbola federācijas centieniem, kā arī UEFA un FIFA atbalsta 

programmām, sieviešu futbols Latvijā ir ieguvis jaunu iedvesmu un papildus motivāciju 

turpmākai attīstībai. Ir panāktas manāmas izmaiņas organizatoriskajos jautājumos, ir vērojams 

pakāpenisks un stabils progress, jauno meiteņu pieplūdums futbola nodarbībām, augošs 

licencēto spēlētāju skaits, klubos arvien biežāk komplektējas atsevišķas meiteņu futbola grupas, 

pavērās jaunas iespējas un perspektīvas futbolistu attīstībā, realizējot sevi ne tikai futbolā, bet 

arī treneru darbā un izglītībā. 

Šobrīd ir izveidota droša un patīkama vide, kur meitenes var iegūt jaunus draugus, izbaudīt 

emocijas, izjust sieviešu futbola skaistumu un, pats galvenais, gūt prieku un gandarījumu no 

padarītā darba. Ir krietni uzlabojusies sieviešu un meiteņu futbola atpazīstamība, pateicoties 

sociālajiem tikliem un moderniem, inovatīviem rīkiem pakāpeniski paplašinās meiteņu futbola 

informatīvā telpa. Šobrīd sieviešu futbols nav kaut kas eksotisks un nezināms, izzūd stereotipi 

un veidojas jauns sieviešu futbola tēls. Sieviešu futbols ir neatņemama futbola attīstības 

sastāvdaļa, tur slēpjas potenciāls un unikāla vērtība. Sieviešu futbolam ir skaistuma spēks. 

Panākumu gūšanas pamatā primārais ir smags darbs, motivācija, neatlaidība un uzticība savām 

vērtībām, savai filozofijai. Šobrīd sieviešu futbols Latvijā atdzimst, mēs esam tikai attīstības ceļa 

sākumā. Ceļš uz panākumiem vienmēr ir grūts, ir jāinvestē daudz finanšu un cilvēku resursu, ir 

jāiegulda darbs un dvēsele. Attīstība ir laikietilpīgs process, un tiem, kuri grib sagaidīt izmaiņas 

jau šodien, lūgšu būt pacietīgiem, jo pašlaik spēcīgās Norvēģijas, Zviedrijas un Vācijas sieviešu 

futbola sistēmas bija koptas 15 līdz 20 gadu garumā. Turpināsim strādāt, un panākumi 

neizpaliks. 

Pagājušais gads bija notikumiem bagāts, ļoti intensīvs, aizraujošs un interesants. Aizritēja daudz 

sacensību un turnīru, mūsu valsts nacionālās izlases piedalījās UEFA Eiropas kvalifikācijas 

turnīros, jau otro gadu pēc kārtas veiksmīgi aizvadīta Sieviešu futbola kausa izcīņa, ir iesākta 

Latvijas Futbola federācijas kampaņa “Es spēlēju futbolu, nāc arī Tu”, kas ar attīstības vizītēm 

apciemo Latvijas pilsētas un jaunās futbolistes. Visbeidzot, meiteņu festivāls “FIFA Live Your 

Goals” pieredzēja lielu apmeklētību, kas pozitīvi pielika punktu visai sieviešu futbola sezonai. 

Apzināmies, ka darba ir ļoti daudz, šobrīd vēl joprojām nevaram lepoties ar lielu futbolistu 

skaitu, spēļu skaitu gadā vai klubu kvalitatīvu darbību.  

Ambīciju un ieceru ir daudz, līdz ar to 2016. gadā turpinām strādāt pie sieviešu futbola unikālā 

tēla pozicionēšanas, sieviešu futbola klubu stiprināšanas, filozofijas izveides, veidosim jaunus 

projektus un dāvināsim prieku mūsu jaunajām futbolistēm. Gribam paradīt sabiedrībai, ka 

sieviešu futbols ir domāts meitenēm un palīdz sasniegt izaugsmi arī dzīvē, ne tikai futbola 

laukumos. 

 

Ņina Travkina 

LFF Sieviešu futbola nodaļas vadītāja 
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--- 2015. gada Sieviešu Futbola līgas čempionāts --- 

 

Sieviešu Futbola līgas galvenais mērķis ir popularizēt sieviešu futbolu Latvija un sekmēt 

futbolistu meistarības izaugsmi, veidojot kvalitatīvu un pievilcīgu produktu sponsoru piesaistei 

ilgtermiņā. 2015. gada Sieviešu Futbola līgas sezonā piedalījās piecas komandas – pagājušās 

sezonas divas labākās vienības Rīgas Futbola skola un FK Liepāja/LSSS, kā arī Rīgas Futbola 

skola/Cerība 46.vsk. un VRS Optimists-R, kurām pievienojās jaunā daudznacionālā 

komanda Riga United FC. 

Komandas turnīra gaitā aizvadīja trīs apļu sacensības. Sieviešu Futbola līgas atklāšanas spēle 

risinājās 12. aprīlī, kad Rīgas Futbola skola savā laukumā uzņēma jaunpienācējas Riga United 

FC futbolistes. Pirmo reizi vēsturē pirms čempionāta sākuma tika rīkota pirmssezonas preses 

konference, kuras laikā FIFA atbalsta programmas ietvaros Sieviešu Futbola līgas komandām 

tika dalīts FIFA dāvātais ekipējums, kā arī SFL oficiālas programmiņas. 

Jau trešo gadu pēc kārtas Rīgas Futbola skolas komanda nodrošināja sezonas čempionu titulu, 

nepiedzīvojot nevienu zaudējumu visas sezonas garumā - 36 punkti kopvērtējumā un 63 gūtie 

vārti. Otrajā vietā ar 25 punktiem kopvērtējumā ierindojās FK Liepāja/LSSS komanda - 40 gūtie 

vārti un līdz ar to arī Sieviešu Futbola līgas sudraba medaļas. Trešās vietas ieguvējiem VRS 

Optimists-R komandai tika 14 punkti, kas nozīmē, ka cīņa par 1./2. vietu kopvērtējumā šobrīd 

Sieviešu Futbola līgā notiek tikai starp divām komandām. Toties līgas jaunpienācējām Riga 

United FC komandai pirmajā debijas sezonā jau 12 izcīnītie punkti, kas ļāva līdz pat pēdējai 

sezonas spēlei cīnīties par bronzas medaļām. Sieviešu Futbola līgas turnīra tabulu noslēdza 

Rīgas FS /Cerība 46. vsk.  bez neviena izcīnīta punkta.  

 

Kopumā 30 turnīra spēlēs tikai trīs reizes tika fiksēts neizšķirts. Lielāko turnīra zaudējumu 

piedzīvoja Rīgas Futbola skola/Cerība 46.vsk., piekāpjoties Rīgas Futbola skolas komandai ar 

rezultātu 0:12. Sieviešu Futbola līgas rezultatīvākā spēlētāja ar 14 gūtajiem vārtiem bija Rīgas 

Futbola skolas audzēkne Renāta Fedotova, otrajā vietā labāko vārtu guvēju sarakstā ar 13 

vārtiem bija FK Liepāja/LSSS spēlētāja Anastasija Tarasova, bet trijnieku noslēdza vēl viena 

Rīgas kluba spēlētāja Kristīne Giržda ar 12 vārtiem. Visvairāk brīdinājumu saņēma FK 

Liepāja/LSSS spēlētājas - kopā desmit, bet Rīgas Futbola skolas komandai kopumā sešas 

dzeltenās kartiņas. 
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Arī 2016. gada sezonā turnīrā piedalās piecas komandas. Komandu skaits un to loks, 

salīdzinājumā ar pagājušo gadu, nav mainījies, tomēr līdz ar 2017. gada sezonu turnīra rindas 

plānots papildināt ar Latvijas Sieviešu pirmās līgas čempionāta sezonas labāko komandu. 

Turnīrā bez iepriekšējo trīs gadu čempionvienības Rīgas Futbola skolas piedalās arī pēdējo gadu 

valsts otrā spēcīgākā komanda FK Liepāja, kā arī Rēzeknes BJSS – VRS Optimists-R, 

daudznacionālā FC Riga United komanda un Rīgas Futbola skola/46.vsk futbolistes. 

 

--- 2015. gada Sieviešu pirmās līgas čempionāts --- 

2015. gada Sieviešu Futbola pirmās līgas čempionāts ieguva jaunu elpu un attīstības dzinēju. 

Izspēles formāts no sabraukumu principa, kad komandas spēlēja divas spēles dienā, katru pa 

50 minūtēm, tika mainīts uz regulāru čempionātu pēc līdzīga principa kā Sieviešu Futbola līga. 

Šādas izmaiņas Latvijas Futbola federācija ieviesusi ar mērķi fiziski un taktiski sagatavot 

spēlētājas ērtākai pārejai uz Sieviešu Futbola līgu, kā arī veiksmīgi sagatavot spēlētājas Latvijas 

jaunatnes izlasēm. 

2015. gada sezonā spēkiem mērojās astoņas komandas, kas bija par trim vienībām vairāk nekā 

iepriekšējā sezonā 2014. gadā. Čempionāta gaitā astoņas komandas savā starpā aizvadīja viena 

apļa turnīru, bet pēc tam tās, atkarībā no uzrādītajiem rezultātiem, tiks sadalītas A un B grupās, 

kur A grupā spēlēja pirmā posma 1.-4. vietu ieguvējas, bet B grupā spēkojās pirmā posma 5.-

8.vietu īpašnieces. Savās grupās komandas aizvadīja vēl pa vienam aplim. 

Latvijas Sieviešu pirmās līgas čempionātā 2015. gadā piedalījās Rīgas Futbola skola, Rīgas 

Futbola skola 2, SK Imanta, Rēzeknes novada BJSS - Optimists R, Talsu NSS, Rēzeknes BJSS - SK 

Progress, FK Olaine un BFC Daugavpils - Optimists R komandas.  

 

Pēc pirmā posma rezultātiem komandas sadalījās A grupā (Rīgas Futbola skola, Rēzeknes 

novada BJSS - Optimists R, BFC Daugavpils - Optimists R un Rēzeknes BJSS - SK Progress) un B 

grupā (Talsu NSS, AFA Olaine, SK Imanta un Rīgas Futbola Skola 2). Noslēdzoties čempionātam, 

Latvijas Sieviešu futbola pirmās līgas čempionu titulu nodrošināja Rīgas Futbola skola 

1 komanda, uzvarot astoņās spēlēs un divās nospēlējot neizšķirti. Otrajā vietā ierindojās 

http://www.lff.lv/lv/turniri/sieviesu-turniri/sieviesu-futbola-1-liga/
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Rēzeknes BJSS – SK Progress komanda, savukārt trešajā vietā BFC Daugavpils – Optimists R, 

atpaliekot no sudraba medaļu ieguvējām tikai par vienu punktu. Pozitīva tendence ir 

novērojama Latgales reģionā, jo tieši šī reģiona pārstāvniecība veiksmīgi dominē čempionātā. 

Kopumā turnīrā 40 spēlēs tikai trīs reizes tika fiksēts neizšķirts. Lielāko turnīra zaudējumu 

piedzīvoja Talsu NSS komanda, piekāpjoties Rīgas Futbola skolas komandai ar rezultātu 1:14.   

2015. gada Sieviešu futbola pirmajā līgā bija divas rezultatīvākās spēlētājas, abas no Rīgas 

Futbola skolas komandas - Tatjana Baličeva un Viktorija Zaičikova atzīmējās ar 15 vārtiem. 

Anastasija Fjodorovai no Rēzeknes BJSS – SK Progress savā kontā 13 vārti.  

Turnīrā apbalvošanas ceremonijā piedalījās visu astoņu komandu pārstāvji, treneri, ka arī 

labākās spēlētājās, kas tika apbalvotas ar speciālām balvām un piemiņas zīmēm. 

Latvijas Sieviešu futbola pirmās līgas čempionātā 2016. gada sezonā piedalās deviņas 

komandas, kas savā starpā aizvadīs divu apļa turnīru jeb 72 spēles kopā, katrai komandai 

aizvadot 16 spēles sezonā. Ievērojot sportisko principu, 2017. gadā ir paredzēts, ka 2016. gada 

Sieviešu futbola pirmās līgas uzvarētāja pievienosies valsts vadošajai līgai. 

 

--- 2015. gada Latvijas Kausa izcīņa sievietēm --- 

2015. gadā Latvijas sieviešu futbola kausa izcīņa ieguva jaunu identitāti. Kausa izcīņas turnīrs 

sievietēm Latvijā pēc aizpērn piedzīvotās debijas tika rīkots otro reizi. Pirmā sieviešu futbola 

kausa izcīņa Latvijas sieviešu futbola vēsturē bija organizēta 2014. gadā, kad turnīrā piedalījās 

piecas komandas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2015. gada kausa izcīņas formāts bija izveidots 

saskaņā ar vispārpieņemtiem sportiskajiem principiem. Kopumā turnīrā piedalījās 13 

komandas no Latvijas Sieviešu futbola pirmās līgas un Sieviešu Futbola līgas. Turnīrs norisinājās 

divos posmos. Turnīra pirmajā posmā pāros tika izlozētas visas astoņas Latvijas Sieviešu pirmās 

līgas komandas, bet otrajā posmā piedalījās pirmā posma uzvarētājas un Latvijas Sieviešu 

futbola līgas vienības - kopā deviņas komandas. Spēļu pāri un laukuma saimnieki tika noteikti 

ar izlozes palīdzību, kad tika noteikti arī klubi, kas izspēlēja priekšsacīkšu kārtu pirms 

ceturtdaļfināla. 

 

http://www.lff.lv/lv/turniri/sieviesu-turniri/sieviesu-futbola-liga/
http://www.lff.lv/lv/turniri/sieviesu-turniri/sieviesu-futbola-1-liga/
http://www.lff.lv/lv/turniri/sieviesu-turniri/sieviesu-futbola-1-liga/
http://www.lff.lv/lv/turniri/sieviesu-turniri/sieviesu-futbola-liga/
http://www.lff.lv/lv/turniri/sieviesu-turniri/sieviesu-futbola-liga/
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Kā arī gadu iepriekš, Rīgas Futbola skola nodemonstrēja savu viennozīmīgo pārākumu pār 

pretiniekiem, kausa izcīņas fināla ar rezultātu 5:1 pārspējot FK Liepāja/LSSS komandu. 

Translāciju no finālspēles bija iespējams vērot tiešraidē Latvijas vadošajā sporta ziņu portālā 

“Sportacentrs.com”. 

Latvijas kausa izcīņas finālu atbalstīja “Bella” zīmolu pārstāvošā “TZMO Latvija” kompānija, kas 

ir Eiropas vadošā higiēnas, kosmētikas un medicīnas preču ražotāja TZMO SA meitas 

uzņēmums Latvijā. Šis notikums bija nozīmīgs pavērsiens Latvijas sieviešu futbola attīstībā, jo 

iesāktais atbalsts transformējās ilgtermiņa sadarbībā, un zīmols "Bella" tādējādi ir kļuvis par 

Latvijas sieviešu futbola patronu. 

2016. gadā plānots tikpat liels dalībnieku skaits kā iepriekšējā sezonā. Latvijas sieviešu futbola 

kausa izcīņas mērķis ir popularizēt sieviešu futbolu Latvijā, veidojot sieviešu futbola kultūru, 

nodrošinot apstākļus, kur klubi un komandas pie esošās sistēmas var rast papildus spēļu praksi, 

pilnveidojot savu sniegumu laukumā. 

 

--- 2015. gada Latvijas meiteņu futbola vasaras čempionāts --- 

Jau tradicionāli maija izskaņā Latvijā tika dots starts Latvijas meiteņu futbola vasaras 

čempionātam, kad sezonu atklāja U-10, U-12 un U-14 vecuma grupu spēles. Čempionāts tika 

rīkots pēc sabraukumu principa, savukārt spēles aizritēja maijā, jūnijā, augustā un septembrī. 

Tāds sabraukumu sadalījums ļāva nodrošināt mazajām futbolistēm nepieciešamo atpūtu un 

brīvlaiku vasaras periodā. 

Visa informācija par turnīra norisi atrodama - http://www.lff.lv/lv/turniri/sieviesu-

turniri/latvijas-meitenu-futbola-cempionats/2015-gads/ 

 

Latvijas meiteņu futbola vasaras čempionāts tiek organizēts ar mērķi popularizēt meiteņu 

futbolu Latvijā, kā arī paaugstināt Latvijas meiteņu komandu un spēlētāju meistarību. Katrā no 

vecuma grupām bija sava visvairāk piemērotā un sacensību sistēma, lai nodrošinātu veiksmīgu 
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čempionāta norisi, kā arī nepieciešamo spēļu skaitu turnīra ietvaros, ņemot vērā meiteņu 

vecuma īpašības. 

Vasaras periods ir laiks, kad bērniem parādās vairāk brīva laika līdz ar atpūtu no skolas un 

interešu pulciņiem. Latvijas Futbola federācija ar mērķi izmantot vasaras laiku lietderīgi un 

vērtīgi pašām jaunajām futbolistēm 2015. gadā centās piesātināt futbola sabraukumus ar dažāda 

veida aktivitātēm - futbola stafetēm, viktorīnām un izglītojošiem pasākumiem. Tas viss kopumā 

arī veido meiteņu futbola draudzīgo un pozitīvo vidi, kas ilgtermiņā veido sieviešu futbola 

kultūru. Priecēja fakts, ka ar katru sabraukumu komandu līmenis noteikti bija audzis, varēja vēl 

arvien vairāk redzēt līdzvērtīgu futbolu, cīņas kļuva interesantākas un aizraujošākas.  

Kopumā 2015. gada vasaras meiteņu futbola čempionātā tika iesisti 181 vārti. 

Arī 2016. gadā čempionāts startēs maijā, kad laukumā spēkiem mērosies komandas no trijām 

vecuma grupām. Par sieviešu futbola augošo interesi liecina tas, kas U–12 vecuma grupā 

čempionātā plāno startēt desmit komandas, kas ir par četrām vienībām vairāk nekā iepriekšējā 

sezonā, savukārt U–10 vecuma grupā kopā piedalīsies astoņas komandas, kas arī ir par četrām 

komandām vairāk. Tas kopā veido ap 80 jaunām meitenēm futbolā. 

 

--- 2015. gada Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāts --- 

2015. gadā arī Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāts ieguva jaunu identitāti un zīmolu.  

Telpu futbola čempionāts tiek rīkots ar mērķi nodrošināt sagatavošanās posmu komandām 

ziemas periodā. Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāta sezona norisinājās no janvāra līdz 

martam četrās vecuma grupās - 1998. gadā dzimušās un vecākas, 1999.- 2001. gadā dzimušās, 

2002-2004. gadā dzimušās un 2005. -2007. gadā dzimušās futbolistes. Čempionāts norisinājās pēc 

sabraukumu principa. Ar mērķi paplašināt meiteņu futbola ģeogrāfiju sabraukumi tika aizvadīti 

vairākās vietās Latvijā - Preiļos, Rēzeknē, Rīgā, Olainē, Valkā, Talsos un Lapmežciemā. 

Visa informācija par turnīra norisi atrodama - http://www.lff.lv/lv/turniri/sieviesu-

turniri/meitenu-telpu-futbola-cempionats/2015-gads/ 
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Katrā no vecuma grupām bija sava visvairāk piemērotā sacensību sistēma, lai nodrošinātu 

veiksmīgu čempionāta norisi, kā arī nepieciešamo spēļu skaitu turnīra ietvaros. Tā vecākajā un 

1999.-2001. gadā dzimušo turnīrā komandas bija sadalītas vairākās grupās, kur vēlāk sekoja 

izslēgšanas spēles, savukārt citās vecuma grupās komandas aizvadīja divu apļu turnīru.  

Kopumā turnīrā visās vecuma grupās piedalījās 33 komandas, kas nozīmē vairāk par 300 

meitenēm. Īpaša uzmanība bija veltīta vecākās grupas turnīram un it īpaši finālspēlei, jo tieši šīs 

grupas sacensības tika rīkotas sadarbībā ar Latvijas Telpu futbola asociāciju (LTFA). 2015. gadā 

Latvijas Futbola federācija cītīgi strādāja pie čempionāta atspoguļošanas uzlabošanas un 

komunikācijas, lai celtu kopējo čempionāta organizatorisko līmeni.  

Kopumā čempionāta tika iesisti 381 vārti. 

2016. gadā telpu futbola čempionāts jau veiksmīgi ir aizritējis ar plašu komandu pārstāvniecību, 

ka arī ģeogrāfiju. Komandas startēja četrās vecuma grupās, bet, lai nodrošinātu konkurētspējīgu 

čempionāta norisi un taisnīgāku grupu sadalījumu, vecākās grupas (2001. dzimšanas gada un 

vecākas futbolistes) sacensības šoreiz norisinājās divās – pirmajā un otrajā – divīzijās. Pozitīva 

tendence bija vērojama it īpaši U-10 vecuma grupas sacensībās, jo, salīdzinot ar iepriekšējā gada 

periodu, komandu skaits bija pieaudzis no trim līdz astoņām vienībām, kas ir par 62% vairāk 

nekā iepriekšējā gadā. Tas liecina par sieviešu futbola pakāpenisku popularitātes pieaugumu. 

 

--- Eirokausi --- 

Latvijas Sieviešu futbola līgas čempione Rīgas Futbola skolas komanda laika posmā no 11. līdz 

16. augustam otro reizi kluba pastāvēšanas vēsturē pārstāvēja Latviju UEFA Sieviešu Čempionu 

līgas kvalifikācijas kārtas turnīrā Somijā. Galvenās treneres Karīnas Šakurovas vadītā komanda 

viena apļa turnīrā aizvadīja trīs spēles ar Ukrainas čempionēm "WFC Kharkiv", Somijas 

spēcīgāko klubu "PK-35 Vantaa", kā arī Slovākijas "FC Union Nové Zámky" vienību. Somijā 

komandas sastāvā bija 17 spēlētājas un sešas oficiālās personas.  

Atklāšanās spēlē rīdzinieces tikās ar “WFC Kharkiv”, kad piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 1:4. 

Arī otrajā turnīra spēlē Rīgas Futbola skolas komandai nācās atzīt pretinieču pārākumu, 

piekāpjoties komandai no Somijas ar rezultātu 0:9. Savukārt trešajā spēlē Rīgas Futbola skola 

izcīnīja vēsturisko pirmo uzvaru UEFA Sieviešu Čempionu līgas kvalifikācijas turnīrā, ar 

rezultātu 3:2 pārspējot Slovākijas spēcīgāko klubu "FC Union Nové Zámky". Vārtus šajā spēlē 

guva Rīgas Futbola skolas vadošās uzbrucējas Renāte Fedotova, kura atzīmējās ar diviem 

vārtiem, un Kristīne Giržda. 

 

http://uefa.to/1K5fmXV
http://uefa.to/1K5fmXV
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Pēc turnīra Rīgas Futbola skolas komandas galvenā trenere Karīna Šakurova, sniedzot savus 

komentārus, minēja, ka pirmās divas spēles psiholoģiski bija ļoti smagas. Somijas klubs bija 

ārpus jebkādas konkurences, ar ukrainietēm bija iespējams spēlēt līdzvērtīgi, bet panākums pār 

slovākietēm tika gūts, pateicoties veiksmīgiem pretuzbrukumiem, kur pamatu pamats bija 

spēlei izvēlētais sastāvs.  

Kopumā Rīgas Futbola skolas sniegums šajā turnīrā bija ar milzīgu pievienotu vērtību, jo tas 

savā ziņā ir devis jaunu impulsu sieviešu futbola attīstībai. Tieši Rīgas Futbola skolas spēlētājām 

ir motivācija trenēties un strādāt vēl cītīgāk, tāpat noteikti ir audzis arī pašnovērtējums un vēlme 

parādīt Eiropai, ka Latvijā ir sieviešu futbols. 2016. gadā trešo reizi pēc kārtas Rīgas Futbola skola 

pārstāves mūsu valsti UEFA Sieviešu Čempionu līgas kvalifikācijas kārtas turnīrā. Izloze notiks 

24. jūnijā Šveicē. 

 

--- Sieviešu Futbola attīstības projekti --- 

Pēdējos gados, pateicoties UEFA un FIFA rīkotajām sacensībām un pasākumiem, sieviešu 

futbols ir ieguvis jaunu iedvesmu un papildu motivāciju turpmākai attīstībai. Arvien vairāk 

meitenes visā pasaulē pievienojas futbola ģimenei. Viens no tādiem projektiem ir FIFA īstenotā 

futbola attīstības programma, ar kuras palīdzību Latvijas Futbola federācija vēlas piesaistīt vēl 

vairāk meitenes futbolam un parādīt, ka sieviešu futbols var būt skaists un aizraujošs. Meiteņu 

futbola festivāls jeb svētki “Live Your Goals“ jeb “Sapņi piepildās” realizēts dažādās pasaules 

valstīs jau kopš 2012. gada. 

Festivāla galvenais mērķis ir iedvesmot jaunas meitenes un iedrošināt viņas pamēģināt kaut ko 

jaunu un aizraujošo. Latvijā šis projekts veiksmīgi realizēts jau otro gadu pēc kārtas. 2015. gadā 

pasākums notika Rīgas 49. vidusskolas stadionā 13. septembrī. Šī diena kļuva par lielisku iespēju 

meitenēm vecumā no 6 līdz 12 gadiem iepazīt futbola skaistumu un sievišķīgumu, kopā ar 

vienaudzēm un labākajām Latvijas nacionālās izlases spēlētājām svinot futbolu kā svētku. 

 

2015. gadā Meiteņu futbola festivāls "Live Your Goals"  pulcēja rekordlielu dalībnieču skaitu – 

196 jaunās futbolistes -, kas vēlreiz sabiedrībai ir pierādījis, ka futbols ir sporta veids ar milzīgu 

pievienoto vērtību. Futbolistes bija atbraukušas no dažādām Latvijas pilsētu vispārizglītojošajām 
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skolām, sporta skolām, sporta centriem un futbola klubiem. Vairāku stundu garumā jaunās 

futbolistes kopā ar Latvijas nacionālās sieviešu izlases futbolistēm piedalījās astoņos dažādos 

festivāla pasākumu punktos, kas aptvēra gan futbola spēles 3:3 un 6:6, gan virkni futbola 

meistarības vingrinājumu, gan radošās darbnīcas un citas izklaides. 

FIFA pozitīvi novērtēja Latvijas Futbola federācijas sniegumu projekta realizēšanā un izmantoja 

federācijas veidotos materiālus savos mediju kanālos. Ar mērķi paplašināt sieviešu un meiteņu 

futbola ģeogrāfiju ir plānots 2016. gadā palielināt pasākumu skaitu un rīkot meiteņu futbola 

svētkus katrā Latvijas reģionā sadarbībā ar Latvijas Futbola federācijas reģionālajiem 

nodibinājumiem un futbola klubiem. 

Plašāka informācija atrodama - http://www.lff.lv/lv/par-lff/projekti/live-your-goals/ 

Tāpat izceļams, ka 2015. gada Latvijas Futbola federācija aktīvi atsāka kampaņu “Es spēlēju 

futbolu, nāc arī Tu”. Ar tādu saukli Latvijas Futbola federācija  aicina meitenes visā Latvijā 

iesaistīties futbola treniņos un izbaudīt visas šī demokrātiskā sporta veida priekšrocības, cenšas 

mainīt sabiedrības uzskatus par sieviešu futbolu, stāsta par sieviešu futbola pievienoto vērtību, 

motivē cilvēkus darboties sieviešu futbola jomā un popularizē sieviešu futbolu kā sporta veidu 

Uzsāktajā projektā no augusta līdz decembrim tika aizvadītas piecas attīstības vizītes. Latvijas 

Futbola federācijas delegācija viesojās pie tādiem klubiem kā FK Liepāja, FK Iecava, FK Tukums 

2000, JDFS Alberts un AFA Olaine. Vizīšu mērķis bija iedvesmot jaunās futbolistes, popularizēt 

sieviešu futbolu novadā, pilsētā un klubā, stāstīt par futbola pievienoto vērtību un iespējām 

personības attīstībā, palīdzēt klubiem ar futbola inventāru treniņa procesa atvieglošanai, kā arī 

izbaudīt treniņu procesu Latvijas nacionālās izlases spēlētāju vadībā.  

 

Pēc šīm vizītēm bija vērojams meiteņu pieaugums treniņos tajās vietās, kur viesojas Latvijas 

Futbola federācija, ka arī intereses pieaugums par meiteņu un sieviešu futbolu kopumā.  

Attīstības vizītes ir kā mazie “Live Your Goals“ svētki, ar kuru palīdzību mēs iedrošinām meitenes 

veidot savus sapņus, nospraust mērķus un sasniegt tos.   

Arī 2016. gada ietvaros Latvijas Futbola federācija turpina braukt pa Latvijas pilsētām un 

novadiem, futbola klubiem, lai atbalstītu jaunizveidotās meiteņu futbola grupas, daloties ar 

savu pieredzi, dāvinot bērniem prieku un pozitīvas emocijas.  
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--- Sieviešu futbola sezonas noslēguma pasākums --- 

Latvijas Sieviešu Futbola līgas 2015. gada sezonai simbolisks punkts tika pielikts 27. novembrī, 

kad "Bellevue Park Hotel Riga" viesnīcā Rīgā norisinājās sezonas noslēguma vakars. Sezonas 

noslēguma vakarā tika godinātas čempionāta labākās komandas un spēlētājas, kā arī tiesneses. 

Labākā SFL spēlētāja tika noteikta katrā laukuma pozīcijā, čempionāta rīkotājiem, Latvijas 

sieviešu izlašu treneriem un SFL klubu treneriem balsojot par organizatoru izvirzītajām 

kandidātēm katrā pozīcijā. Tāpat tika noteikta sezonas simboliskā izlase. Līdztekus tam tika 

sveikta SFL sezonas labākā tiesnešu asistente, kā arī piešķirta balva visvairāk progresējušajai 

SFL tiesnesei 2015. gada sezonā, kur nomināciju uzvarētājus izraudzījās Latvijas Futbola 

federācijas Tiesnešu komiteja. 

Sezonas noslēguma vakarā klātesošos sagaidīja arī SFL godalgoto vietu ieguvēju sumināšana 

un SFL galvenās trofejas pasniegšana čempionvienībai Rīgas Futbola skola, čempionāta klubu 

sveikšana, pateicībā par ieguldījumu Latvijas sieviešu futbola attīstībā, un tiesnešu godināšana, 

pateicībā par sadarbību aizvadītajā sezonā. Neizpalika arī dažādi pārsteigumi un izklaides 

priekšnesumi. 

SFL sezonas labākās vārtsardzes balvai tika izvirzītas Marija Ibragimova (Rīgas Futbola skola), 

Anastasija Čumika (FK Liepāja/LSSS) un Enija Anna Vaivode (Riga United FC), bet balvu saņēma 

MARIJA IBRAGIMOVA. Savukārt uz SFL labākās aizsardzes godu kandidēja Elīza Spruntule 

(Rīgas Futbola skola), Anna Propošina (FK Liepāja/LSSS) un Anastasija Ročāne (Rīgas Futbola 

skola). Par labāko šajā nominācijā tika atzīta ANASTASIJA ROČĀNE. 

Skaidrīte Vulāne (VRS Optimists-R), Ieva Bidermane (Riga United FC), Guna Ozola (FK 

Liepāja/LSSS) un Anastasija Fjodorova (VRS Optimists-R) kandidēja uz kļūšanu par 

sezonas labāko pussardzi, balsojuma pirmajā vietā ierindojoties IEVAI BIDERMANEI. Tikmēr uz 

sezonas labākās uzbrucējas titulu pretendēja Anastasija Tarasova (FK Liepāja/LSSS), Renāte 

Fedotova (Rīgas Futbola skola), Jeļena Tarasova (FK Liepāja/LSSS) un Kristīne Giržda (Rīgas 

Futbola skola), balvai tiekot RENĀTES FEDOTOVAS rokās. 

Visi balvu ieguvēji - http://www.lff.lv/lv/turniri/sieviesu-turniri/sieviesu-futbola-

liga/jaunumi/apbalvotas-sieviesu-futbola-ligas-labakas-sezonas-speletajas-un-klubi 
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JAUNATNES FUTBOLS 

--- 2015. gada Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts --- 

Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2015. gadā A grupā norisinājās astoņās vecuma grupās, 

no kurām trīs jaunākās vecuma grupas spēkojās LFF kausa izcīņā futbolā 8:8, bet B grupā 

sacentās trīs vecuma grupu pārstāvji. Tituliem bagātākie bija jaunie futbolisti no FK 

Liepāja/LSSS, kas triumfēja trīs A grupas vecumos. Liepājnieki bija arī medaļām bagātākie 

futbolisti čempionātā, A grupā tiekot pie kopumā pieciem medaļu komplektiem. 

Latvijas Jaunatnes čempionāta aizvadītajā sezonā sacentās kopumā 105 komandas, kas 

čempionāta gaitā aizvadīja kopumā 730 spēles. Sacensības notika no marta beigām līdz jūlija 

sākumam un no jūlija beigām līdz 1. novembrim. 

Visu vecuma grupu medaļnieki - http://www.lff.lv/lv/zinas/jaunatnes-futbols/sveicam-

latvijas-jaunatnes-cempionata-godalgoto-vietu-ieguvejus 

Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts tiek organizēts ar mērķi paaugstināt Latvijas jaunatnes 

komandu un spēlētāju meistarību, uzlabot spēļu kvalitāti, jaunu komandu izveidošanu un 

veicināt Latvijas jaunatnes izlašu spēlētāju atlasi. 

--- Jaunatnes futbola apbalvojumi --- 

Piektdien, 20. novembrī viesnīcā "Radisson BLU Daugava" notika 2015. gada Latvijas Jaunatnes 

futbola čempionāta un LFF Futbola akadēmijas tradicionālais sezonas noslēguma pasākums. 

Pirmajā daļā risinājās Latvijas jaunatnes futbola čempionāta godalgoto vietu ieguvēju, treneru 

un LFF Futbola akadēmijas izcilnieku svinīgā apbalvošana. Otrajā daļā LFF pasniedza 

apbalvojumus Latvijas Jaunatnes futbola čempionāta treneriem un kluba 

vadītājiem/organizatoriem, tikmēr jaunajiem futbolistiem neformālā gaisotnē bija iespēja 

klātienē tikties ar FK "Jelgava" spēlētājiem un 2015. gada Latvijas Kausa ieguvējiem Gintu 

Freimani un Kasparu Ikstenu. 

Labākie 2015. gada sezonas spēlētāji - http://www.lff.lv/lv/zinas/jaunatnes-futbols/apbalvoti-

latvijas-jaunatnes-cempionata-laureati-un-lff-futbola-akademijas-izcilnieki 
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--- Ziemas kausa izcīņa --- 

No 2015. gada 21. janvāra līdz 5. februārim Rīgas Olimpiskajā sporta centrā otro reizi 

risinājās LFF organizētais Ziemas kauss jauniešu futbola klubiem. Turnīra mērķis un 

uzdevums  ir izvērtēt vadošo Latvijas jaunatnes spēlētāju spēles līmeni, noteikt turnīra 

uzvarētājus un labākos futbolistus, attīstīt un paaugstināt jauniešu futbola popularitāti, kā arī 

uzlabot spēlētāju, futbola tiesnešu un treneru profesionālās iemaņas. 

LFF Ziemas kausa turnīra katrā vecuma grupā piedalījās piecas labākās Latvijas komandas, kas 

2014. gada Latvijas čempionātā izcīnīja no 1. līdz 5.vietai. Visu vecuma grupu turnīri notika pēc 

viena apļa principa. 

Turnīru rezultāti - http://lff.lv/lv/mans-futbols/jaunatnes-futbols/ziemaskauss/2015/ 

   

Labākie spēlētāji U-16 vecuma grupa: Rihards Matrevics (SK Babīte), Reinis Kreinats (FK 

Liepāja/LSSS), Kaspars Kokins (BFC Daugava Daugavpils), Ralfs Akmins (FK Ventspils OC) 

Labākie spēlētāji U-15 vecuma grupa: Rūdolfs Soloha (RFS), Kirils Frolovs (FK Ventspils OC), 

Raivis Ķiršs (JFC Skonto Rīga), Dmitrijs Zeļenkovs (FS METTA) 

Labākie spēlētāji U-14 vecuma grupā: Kristians Ločmelis (FS METTA), Leonīds Truskovskis 

(BFC Daugava Daugavpils), Vladimirs Vizins (FK Liepāja/LSSS), Aleksandrs Kartišovs (FS METTA) 

 

--- Zēnu Futbola festivāls --- 

ZFF ir viens no lielākajiem jauniešu futbola turnīriem Baltijā, kā arī vienīgais šāda formāta 

turnīrs Eiropā, bet LFF vērtējumā tas ir viens no gada centrālajiem notikumiem pašmāju 

jaunatnes futbolā. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, 2015. gadā visi trīs ZFF turnīri tika rīkoti 

no piektdienas līdz svētdienai, kamēr agrāk tie risinājās vienīgi darba dienās. Šādas izmaiņas 

turnīra norisē LFF ieviesusi ar mērķi palielināt līdzjutēju skaitu, kas dod vecākiem iespēju 

pavadīt brīvdienas kopā ar saviem bērniem un sniegt viņiem tik ļoti nepieciešamo atbalstu 

klātienē. 
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ZFF mērķis ir noskaidrot nākotnes futbolistu potenciālu, Latvijas jaunatnes izlašu tuvāko 

rezervju meistarības līmeni un Latvijas spēcīgāko jaunatnes klubu, kā arī veicināt klubu 

patriotismu un mīlestību pret futbolu, bet Vislatvijas līmenī veicināt draudzību starp klubiem un 

jaunajiem futbolistiem. 

Kā ierasts, komandas paralēli aizvadīja spēles trīs laukumos, kas nosaukti Mariana Pahara, 

Aleksandra Starkova un Jurija Andrejeva vārdos. Pirmo reizi ZFF vēsturē tika izveidota īpaša 

mājaslapa www.futbolafestivals.lv, kur operatīvi varēja iegūt jaunākos rezultātus un spēļu 

aprakstus. Tāpat turnīra laikā pēc katras dienas tika publicēti īsi video apskati un foto 

reportāžas. 

ZFF 2015. gada rezultāti - http://lff.lv/lv/mans-futbols/jaunatnes-futbols/zenu-futbola-

festivals/2015-gads/ 

 

 

--- “SKF Meet the World” turnīrs --- 

LFF mācību un treniņu centrā "Staicele" tika aizvadīts Latvijas U-14 vecuma grupas futbolistu 

kvalifikācijas turnīrs uz pasaulē lielāko futbola turnīru jauniešiem "Gothia Cup". Noslēdzošajās 

sacensību spēlēs noskaidrojās, ka pie pilnībā apmaksātas ceļazīmes uz prestižo turnīru Zviedrijā 

tika BFC Daugavpils komanda, kas finālā ar 3:0 uzvarēja Šitika Futbola skolu. 

Par turnīra labāko vārtsargu tika nosaukts Ivans Dubodelovs (BFC Daugavpils), labākā vārtu 

guvēja balva tika Aleksandram Kartišovam (FS METTA), bet par turnīra vērtīgāko spēlētāju kļuva 

Aleksejs Krjukovičs (Šitika Futbola skola). Labākā trenera balva pienācās Andrejam Sipailo (BFC 

Daugavpils), bet Godīgas spēles jeb "Fair-play" balvu nopelnīja FS METTA komanda. 

Staicelē notikušo turnīru "SKF Meet the World" rīkoja LFF sadarbībā ar vadošo gultņu 

kompāniju pasaulē SKF. 

"Gothia Cup" U-14 vecuma grupas turnīrā BFC Daugavpils bija viena no 215 komandām no 38 

valstīm. Pirmajā apakšgrupas spēlē ar 4:0 tika sagrauta Zviedrijas komanda IK "Oddevold", bet 

otrajā dienā saspringtā galotnē, neilgi pirms spēles beigām atvairot pendeli, izrauta uzvara pār 

citu Zviedrijas komandu IK "Sirius". Šī uzvara garantēja komandai izkļūšanu no grupas, bet bija 

labas iespējas tikt arī pirmajā pozīcijā. Savu darbiņu pret Francijas komandu no Parīzes puiši 
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paveica lieliski, nospēlējot 0:0, kas garantēja pirmo vietu. Tā automātiski garantēja tikšanu 1/32 

finālā, kurā nācās cīnīties ar IF "Elfsborg. Diemžēl tika piedzīvots zaudējums 0:2. 

SKF turnīra rezultāti - http://www.lff.lv/lv/latvijas-izlases/viriesu-izlases/u17/jaunumi/bfc-

daugavpils-izcina-celazimi-uz-pasaule-lielako-futbola-turniru-jauniesiem-gothia-cup 

 

Ar SKF atbalstu 2015. gadā tika izveidota filma “Futbola algoritms”, kas vairākas reizes tika 

pārraidīta LTV. 

 

--- Jaunatnes vasaras olimpiāde --- 

No 3. līdz 5. jūlijam Latvijas Jaunatnes Olimpiādes ietvaros Valmierā norisinājās futbola 

sacensības, kurās uzvaras laurus plūca Tukuma un Rīgas pārstāvji. 

Puišu sacensībās piedalījās desmit komandas, kas pārstāvēja Rīgu, Daugavpili, Ventspili, Babītes 

novadu, Smiltenes novadu, Balvu novadu, Rēzekni, Tukuma novadu, Valmieru un Liepāju. 

Tikmēr meiteņu sacensībās startēja Rīgas komanda, kā arī Rēzeknes un Valkas novadu 

pārstāves. 

 

2015. gada Latvijas Jaunatnes Olimpiāde norisinājās Valmierā un Cēsīs, pulcējot 2637 sportistus 

no 83 pašvaldībām. Kopvērtējumā ar 167 medaļām (72 zelta, 44 sudraba un 51 bronzas) uzvarēja 

Rīgas pilsētas jaunie sportisti. 
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--- Licencēšana --- 

2015. gada sezonā Latvijas čempionātos piedalījās 6500 spēlētāju. Latvijā reģistrēti 119 futbola 

klubi, kas ir arī Latvijas Futbola federācijas biedri. 

Reģistrēto futbolistu skaits uz 29.10.2015.  

Vecums Vīrieši Sievietes Kopā 

Jaunāki par 18 10654 475 11129 

Vecāki par 18 4356 303 4659 

Kopā 15010 778 15783 

35 – 45 gadiem 109 9 118 

Pēc 45 gadu vecuma 12 0 12 

Reģistrēto futbolistu skaits uz 29.10.2015.  

  Vīrieši Sievietes Kopā 

Profesionāļi 192 0 192 

Amatieri 14818 778 15591 

Reģistrēto futbolistu skaits uz 29.10.2015.  

Dz. gads. Vīrieši Sievietes Kopā 

2010 2 1 3 

2009 19 0 19 

2008 202 3 205 

2007 686 18 704 

2006 923 26 949 

2005 1143 40 1183 

2004 1201 36 1237 

2003 1253 35 1288 

2002 1177 38 1215 

2001 1139 90 1229 

2000 1111 84 1195 

1999 933 62 995 

1998 876 45 921 

1997 832 65 897 

1996 534 47 581 

1995 617 33 650 

1994 562 26 588 

1993 497 32 529 

1992 141 1 142 
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1991 141 21 162 

1990 134 16 150 

1989 118 9 127 

1988 94 7 101 

1987 96 4 100 

1986 110 11 121 

1985 79 6 85 

1984 87 6 93 

1983 52 2 54 

1982 46 3 49 

1981 44 2 46 

1980 39 1 40 

1979 21 2 23 

1978 18 1 19 

1977 15 1 16 

1976 14 0 14 

1975 6 1 7 

1974 6 1 7 

1973 13 0 13 

1972 7 2 9 

1971 6 0 6 

1970 3 0 3 

1969 4 0 4 

1968 0 0 0 

1967 1 0 1 

1966 0 0 0 

1965 1 0 1 

1964 19 0 19 

1963 0 0 0 

1962 2 0 2 

 

--- Futbolistu skaita dinamika Latvijā --- 

Kopskaitā šobrīd Latvijā vecumā no 6 līdz 19 gadiem ir 141 604 zēnu, tātad potenciālo spēlētāju. 

Salīdzinoši ar 2013. gada datiem, kad bija 146 759 zēnu, ir vērojams 3,5% zēnu skaita kritums. 

Kopskaitā no 119 Latvijas pašvaldībām 101 ir vērojams zēnu skaita kritums un tikai 18 
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pašvaldībās ir vērojams zēnu skaita pieaugums. Pieaugums ir vērojams tikai 4 lielajās Latvijas 

pilsētās (Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jūrmala), kā arī 14 Pierīgas novados.  

No 6 futbola reģioniem pieaugums vērojams tikai Rīgas reģionā, kur par 3342 zēniem ir kļuvis 

vairāk. Savukārt vislielākais zēnu skaita kritums ir vērojams Latgales reģionā, kur kļuvis par 

2823 potenciāliem spēlētājiem mazāk.  

Starp futbola reģioniem vislielākais zēnu skaits ir Rīgas reģionā – 41 633 zēnu (29% no visas 

Latvijas skaita), tad seko Zemgales reģions – 27 369 zēnu (19% no visas Latvijas skaita) un 

Vidzemes reģions – 23 495 zēnu (17% no visas Latvijas skaita).  

Zēnu skaita pieaugums, salīdzinoši ar 2013. gadu, ir vērojams vecuma grupās no 6 līdz 13 

gadiem, savukārt kritums, turklāt diezgan būtisks, ir vērojams vecuma grupās no 15 līdz 19 

gadiem. Vislielākais zēnu skaits vienā vecuma grupā veido 11 876 zēnu (2008. gadā 

dzimušajiem), savukārt vismazākais sastāda 8757 zēnu (1998. gadā dzimušajiem). 

Pētot spēlētāju skaitu attiecīgajā vecuma diapazonā (6-19 g.v.), visas 119 Latvijas pašvaldības 

tika sadalītas 4 kategorijās atbilstoši spēlētāju procentuālajam skaitam pret zēnu skaitu - ļoti labi 

attīstītas (virs 15% spēlētāju no pieejamo potenciālo spēlētāju skaita, visos materiālos iezīmētas 

ar tumši zaļo krāsu), labi attīstītas (virs 7,2% spēlētāju no pieejamo potenciālo spēlētāju skaita, 

visos materiālos iezīmētas ar zaļo krāsu), vidēji attīstītas (virs 1,5% spēlētāju no pieejamo 

potenciālo spēlētāju skaita, visos materiālos iezīmētas ar dzelteno krāsu) un vāji attīstītas ( zem 

1,5% spēlētāju no pieejamo potenciālo spēlētāju skaita, visos materiālo iezīmētas ar sarkano 

krāsu).  

Latvijā šobrīd no 119 pašvaldībām ir 9 ļoti labi attīstītas pašvaldības, 34 labi attīstītas pašvaldības,  

39 vidēji attīstītas pašvaldības un 37 vāji attīstītas pašvaldības pēc spēlētāju procentuālajam 

skaitam pret zēnu skaitu. 2013. gada pētījumā šie dati attiecīgi bija sekojoši – 6 ļoti labi attīstītas, 

37 labi attīstītas, 26 vidēji attīstītas un 50 vāji attīstītas pašvaldības. Tātad ir vērojams pašvaldību 

ar lielāku spēlētāju skaitu palielinājums. 

Šobrīd regulāri ar futbolu Latvijā nodarbojās 10 243 spēlētāju vecumā no 6 līdz 19 gadiem, kas 

veido 7,2% no zēnu skaita attiecīgajās vecuma grupās. Salīdzinoši ar 2013. gada datiem ir 

vērojams pieaugums par 0,6%. 2013. gadā ar futbolu regulāri nodarbojās 9704 spēlētāji, kas 

sastādīja 6,6% no zēnu skaita attiecīgajās vecuma grupās. Tātad šobrīd ar futbolu nodarbojās 

par 539 zēniem vairāk, nekā tas bija 2013. gadā. Kas, vērtējot zēnu skaita samazināšanos valstī, 

ir vērtējams kā viennozīmīgi pozitīvs fakts. 

Šobrīd no 119 novadiem, salīdzinoši ar 2013. gada datiem, 77 pašvaldībās vērojams spēlētāju 

skaita pieaugums, 27 pašvaldībās vērojams spēlētāju skaita samazinājums un 15 pašvaldībās ir 

palicis nemainīgs spēlētāju skaits Šī pētījuma rezultātā tika konstatēts, ka vislielākais skaits 

spēlētāju koncentrējās Rīgas reģionā (34% no visiem spēlētājiem), tam seko Zemgales (20%), 

Vidzemes (16%) un Latgales (14%) reģionos. Savukārt visaugstākais spēlētāju procents attiecībā 

pret zēnu skaitu ir Rīgas reģionā (8,5%), tam seko Zemgales (7,3%) un Latgales (7,2%) reģioni. 

Vislielākais progress salīdzinoši ar 2013. gada datiem procentuālā izaugsmē spēlētāju skaitam 

pret zēnu skaitu ir vērojams Latgales reģionā (+1,7%), savukārt regress Rīgas reģionā (-1,4%). 

Novadi ar visaugstāko procentuālo spēlētāju skaitu pret zēnu skaitu Latvijā – Nīcas novads 

27,8%, Ilūkstes novads 22,2% un Jaunpiebalgas novads 21,4%. Savukārt republikas nozīmes 

pilsētu vērtējumā vislabākais rādītājs ir Rēzeknes pilsētai 13,9%. 
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Latvijas iedzīvotāju (zēni 6-19 gadi) izvietojuma karte 

 

Salīdzinošā statistika par iedzīvotāju skaitu (6-19 g.v. zēni) starp 2013. gada un 2015. gada datiem. 

 

Iedzīvotāju skaita sadalījums pa reģioniem (6-19 g.v. zēni) 2015. 

Kopā 141 604 iedzīvotāji. 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
0

0
1

1

1
0

2
7

3

9
6

3
4

9
2

9
6

9
5

8
9

9
4

0
1

8
7

9
0

8
8

7
6

9
4

0
0

1
0

0
0

3

1
1

0
0

4

1
1

9
1

8 1
3

9
3

4

1
4

6
3

0

1
0

9
0

5

1
1

8
7

6

1
1

5
1

8

1
1

0
5

7

1
0

6
4

9

9
9

8
7

1
0

1
7

5

9
6

8
9

9
3

8
6

9
7

0
9

9
2

9
6

8
7

5
7

9
0

5
6

9
5

4
4

ie
d

zī
v

o
tā

ju
 s

k
a

it
s

iedzīvotāju vecums, gadi

2013. 2015.

Kurzeme

20234

14%

Latgale

19798

14%

Rīga

41633

29%

Vidzeme

23495

17%

ZAL

9075

7%

Zemgale

27369

19%



LFF KONGRESS 2016 

Latvijas futbola spēlētāju (zēni 6-19 gadi) izvietojuma karte 2015 

 

Spēlētāju skaits Latvijā pēc dzimšanas gadiem (6-19 g.v. zēni) 2015. 

 

Spēlētāju skaita sadalījums pa reģioniem (6-19 g.v. zēni) Latvijā 2015. 
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Salīdzinošā statistika par % spēlētāju skaitu Latvijā pret iedzīvotāju skaitu (6 -19 g.v. zēni) katrā 

reģionā starp 2013. gada un 2015. gada datiem. 

 

11 labākie rādītāji Latvijā spēlētāju % skaits pret iedzīvotāju skaita (6-19 g.v. zēni) attiecīgajā 

novadā un/vai pilsētā 2015. 

 

Latvijas iedzīvotāju (zēni 6-19 gadi) skaita pieauguma dinamikas karte 2013.-2015. 
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Latvijas futbola spēlētāju (zēni 6-19 gadi) izvietojuma karte 2015 

 

Salīdzinošā statistika par spēlētāju skaitu Latvijā (6-19 g.v. zēni) starp 2013. gada un 2015. gada 

datiem. 

 

Salīdzinošā statistika par spēlētāju skaitu % pret zēnu skaitu attiecīgajā vecuma grupā starp 2013. 

gada un 2015. gada datiem 
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Latvijas spēlētāju (zēni 6-19 gadi) skaita pieauguma dinamikas karte 2013.-2015. 

 

Latvijas spēlētāju (zēni 6-19 gadi) skaita procentuālā pieauguma karte 2013.-2015. 

 

Latvijas spēlētāju (zēni 6-19 gadi) skaita pieauguma dinamikas karte 2014.-2015. 
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TAUTAS FUTBOLS 

--- Latvijas Kausa izcīņa futbolā 7:7 --- 

Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā 11. oktobrī noslēdzās Latvijas amatieru kausa izcīņas 

futbolā 7:7 sezona, kurā čempionu titulu izcīnīja Sportima/Nikars komanda. Uz sacensībām bija 

ieradušās komandas no visiem reģioniem. Vidzemi pārstāvēja Salaspils komanda, Latgali - RSS-

LRC (Daugavpils), Ziemeļaustrumus - Kvarcs/Madonas BJSS, Rīgu – Sportima-Nikars, Kurzemi - 

UPTK (Liepāja) un Zemgali - Kauguru komanda no Jūrmalas. 

Par turnīra labāko vārtsargu tika atzīts Jevgēņijs Lazarevs no RSS-LRC Daugavpils komandas, 

bet par labāko spēlētāju kļuva Deniss Arseņs no UPTK Liepāja komandas. Viņš kausa izcīņas 

laikā pretiniekiem iesita četrus vārtus.  

Plašāka informācija par finālturnīru - http://www.lff.lv/lv/zinas/lff/latvijas-amatieru-kausa-

izcina-futbola-7-7-uzvar-sportima-nikars 

 

Latvijas amatieru kausa izcīņa futbolā 7:7 norisinās trīs posmos – novadu čempionāti, novadu 

labāko komandu cīņas par reģiona spēcīgākās godu un finālturnīrs. 

 

--- Futbola diena --- 

Laikā no 7. līdz 13. septembrim visā Latvijā tika atzīmēta ikgadējā Futbola diena, kura šoreiz 

vienkopus pulcēja 150 pasākumus dažādās Latvijas pilsētās un nostūros, kopīgiem spēkiem 

popularizējot veselīgu dzīvesveidu, bērnu un jauniešu iesaistīšanos sportā un futbola bagātīgo 

pieejamību. 

Salīdzinot ar 2014. gada Futbola dienu, šoreiz kopējais pasākumu un iesaistīto futbola mīļotāju 

skaits ir audzis, kas demonstrē Latvijas Futbola federācijas galveno šī projekta ideju – futbola 

entuziastu augošo vēlmi piedalīties ar futbolu saistītās aktivitātēs un futbola ielaišanu katrā 

valsts pagalmā. 

Futbola diena sevī ietvēra lielu skaitu futbola spēļu un organizētu pasākumu no Futbola dienas 

Vērgalē un "Futbols vieno paaudzes" pasākuma Mērsragā, līdz "One step from reality" 
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pasākumam Biķernieku pamatskolā un bērnu futbola festivālam Daugavpilī. Ļoti aktīvi Futbola 

dienas aktivitāšu rīkošanā bija futbola entuziasti it īpaši no Rīgas un pilsētas rajona, kā arī 

Daugavpils, Jelgavas, Gulbenes, Jūrmalas, Babītes un Smiltenes. Futbola diena vēlreiz ir 

nodemonstrējusi, ka ikdienas sporta pasākumi Latvijas futbola dzīvē ir daudzskaitlīgāki nekā 

jebkurā citā sporta veidā. 

Futbola dienas pasākumi Latvijā norisinājās sesto gadu pēc kārtas. Projekts tika realizēts 

sadarbībā ar FIFA un Latvijas Sporta federāciju padomi. Futbola diena jeb starptautiski dēvēta 

par "Grassroots Week" ir aktivitāšu kopums, kas ļauj ikvienam pozitīvā gaisotnē baudīt futbolu. 

LFF mērķis, organizējot Futbola dienu, ir parādīt, ka futbola spēlei pietiek ar futbola bumbu un 

vēlmi piedalīties. Tieši tāpēc Futbola dienas sauklis ir "Ielaid futbolu savā pagalmā!" 

Pasākuma vēstneši: Andris Bulis, Dārta Daneviča, Paula Dukure, Ketija Dombrovska, Līga 

Andžāne, Olga Matīsa, Paula Zariņa, Miks Dukurs, Māris Ločmelis un Toms Grēviņš. 

Plašāk par Futbola dienu 2015 - http://www.lff.lv/lv/par-lff/projekti/futbola-diena/2015/ 

 

2016. gada Futbola diena norisināsies septembra mēnesī. 

 

--- Skolu futbola čempionāts --- 

8. maijā Rīgas 49. vidusskolas futbola laukumā un Rīgas Hanzas vidusskolas futbola laukumā 

notika 2015. gada Latvijas skolu futbola čempionāta finālturnīrs, kurā tika noskaidroti valsts 

čempioni kopumā trīs klašu un vecuma grupās. Balvas finālturnīra dalībniekiem apbalvošanas 

ceremonijā pasniedza Latvijas nacionālās futbola izlases pussargs Aleksejs Višņakovs. 

Par piedalīšanos finālturnīrā un tajā uzrādītājiem rezultātiem komandas saņēma futbola 

ekipējumu, kausus, diplomus un balvas no atbalstītājiem. Uzvarētāji katrā vecuma grupā tikmēr 

ieguva biļetes uz 2016. gada UEFA Eiropas futbola čempionāta kvalifikācijas turnīra spēli 6. 

septembrī Rīgā starp Latvijas un Čehijas nacionālajām izlasēm.  

Latvijas skolu futbola čempionāts tradicionāli risinājās teju visa mācību gada garumā. Skolu 

komandas savos reģionos tikās atlases turnīros un reģionālajās finālsacensībās, lai noskaidrotu 

reģiona spēcīgākās komandas trīs klašu grupās un tādējādi iegūtu ceļazīmes uz finālturnīru 
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Rīgā. Pērn Latvijas skolu futbola čempionāta reģionālajās sacensībās kopumā piedalījušies ap 

10 000 skolnieku. Latvijas Futbola federācija uzsver, ka Latvijas skolu futbola čempionāts ir 

lieliska iespēja skolām un pašvaldībām veicināt savu lokālpatriotismu, tāpēc ir pateicīga 

skolām, skolotājiem un skolniekiem par daudzskaitlīgo dalību sacensībās. LFF skolu futbolu 

nākotnē saskata kā vienu no savām attīstības prioritātēm, jo izglītības iestādes ir piemērotākā 

vieta iepriekš neatklātu futbola talantu apzināšanai. 

Plašāka informācija par 2015. gada finālturnīru - http://www.lff.lv/lv/zinas/skolu-

futbols/noskaidroti-2015-gada-latvijas-skolu-futbola-liela-finala-uzvaretaji 

 

2016. gada Skolu finālturnīrs norisināsies 6. maijā Hanzas vidusskolas un 49. vidusskolas 

stadionos. 

 

--- “Sporto visa klase” --- 

Novembra pirmajā nedēļā oficiāli sākās Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) rīkotā projekta 

“Sporto visa klase” otrā sezona. Olimpiskajā Sporta centrā norisinājās projekta atklāšanas 

ceremonija, kurā piedalījās gandrīz 1200 bērnu no visas Latvijas. 

Projekta idejas autors, Olimpiskais vicečempions un LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers 

akcentē, ka projekts plānots četrus gadus un tajā brīvprātīgi iesaistīsies ne mazāk kā 120 klases 

un 3000 bērnu. “Šis nav projekts olimpiešu sagatavošanai, tas paredzēts bērnu veselības 

nostiprināšanai, viņu stājas uzlabošanai un motivācijas radīšanai nodarboties ar sportu. Ceru, 

ka projekta laikā izdosies pārliecināt izglītības politikas veidotājus par sporta stundu skaita 

palielināšanas nepieciešamību. Jau tagad redzam, ka interese ir liela un jau projekta otrajā 

sezonā esam sasnieguši 49 klases un gandrīz 1200 bērnus.” 

Projekts paredz iesaistītajiem skolniekiem katru nedēļu nodrošināt kvalitatīvu un metodiski 

atbilstošu trīs fakultatīvo sporta nodarbību sarīkošanu, papildus tām divām sporta stundām, kas 

ir paredzētas obligātajā izglītības programmā. Projekta otrajā sezonā piedalās jau 43 3. klases 

un 6 4. klases, kas dalību projektā uzsāka 2014./2015.mācību gadā. 
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Projekta pirmais posms tika aizvadīts jau iepriekšējā mācību gadā un tajā piedalījās 164 3. klašu 

skolēni no Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Rīgas, Valmieras un Ventspils. Šīs klases turpina dalību 

projektā kā 4. klases. 

 

Projekta "Sporto visa klase" finansēšanā netiek izmantoti valsts sporta budžeta līdzekļi. Projektu 

finansē LOK un Starptautiskās Olimpiskās komitejas programma "Olimpiskā Solidaritāte", 

iesaistītās pašvaldības un reģionālie olimpiskie centri, Latvijas Futbola federācija, kā arī 

piesaistītie partneri un atbalstītāji. 

 

--- Speciālā olimpiāde --- 

Latvijas Speciālā Olimpiāde ir organizācija, kuras darbība ir vērsta speciālo skolu audzēkņu, 

bērnu, kuriem ir intelektuālās jeb mentālās attīstības traucējumi, integrēšanai sabiedrībā, 

organizējot tiem un iesaistot tos sporta spēlēs, un ar tām saistītos pasākumos reģionālā, 

nacionālā, Eiropas un pasaules līmeņos.  

Organizācijas pamatuzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību problēmai, kas skar mūs visus, 

neatkarīgi no materiālā un sociālā stāvokļa. Galvenais uzdevums ir integrēt sabiedrībā bērnus, 

kuri mācās 43 Latvijas speciālajās internātpamatskolās. Šie bērni pārsvarā nāk no nelabvēlīgām 

ģimenēm, kurās viens vai abi vecāki lieto alkoholu, kurās ir ļoti slikti sociālie un ekonomiskie 

apstākļi. Daudzi bērni nāk no nepilnām ģimenēm, kurās ir tikai viens no vecākiem vai tikai 

vecvecāki. 

LFF vairākus gadus atbalsta SO Latvijas futbola finālturnīrus ar futbola laukumu nomu un 

tiesnešu apmaksu. Arī šogad februārī norisinājās SO Latvija rīkotie futbola turnīri Olimpiskajā 

sporta centrā. SO Latvijas futbola komandas un izlases regulāri plūc laurus starptautiskos 

turnīros.  

2016. gadā arī citām līdzīga rakstura organizācijām tiks dota iespēja pieteikties LFF atbalstam 

caur Sociālā atbalsta programmu, kas tiks izsludināta LFF mājaslapā. 
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--- “Seni Cup” --- 

Latvijas nacionālās futbola izlases aizsargs un FK "Jelgava" kapteinis Gints Freimanis kopā ar 

sieviešu futbola valstsvienības uzbrucēju Lieni Vācieti trešdien, 27. maijā, Latvijas Futbola 

federācijas mācību un treniņu centrā "Staicele" kopā ar organizatoriem atklāja "SENI CUP 

2015" futbola turnīru cilvēkiem ar īpašā vajadzībām. Šo turnīru kopā ar sadarbības partneriem 

tradicionāli rīko SIA "TZMO Latvija".  

Gints Freimanis un Liene Vāciete kopā ar turnīra dalībniekiem devās kopīgā pasākuma 

atklāšanas gājienā, novēlēja veiksmi turnīra dalībniekiem, kā arī divas turnīra komandas 

uzaicināja uz Latvijas nacionālās futbola izlases mājas spēli 6. septembrī pret Čehiju. Neiztika 

arī bez kopīgas bildēšanās un autogrāfu sesijas. Pasākuma organizatori bija pacentušies, lai 

dalībniekiem katrs pavadītais mirklis turnīra laikā būtu kas īpašs. Pasākuma atklāšanā pēc 

svinīgās parādes visus priecēja iluzionists Toms Felkers, kura paraugdemonstrējumi lika 

aizrauties ikviena elpai. 

Lieliskos laika apstākļos notikušās sacensības pulcēja 15 komandas. Saistošās un saspringtās 

cīņās uzvarēja Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiāles “Ziedkalne” komanda. 

“Mūsu uzņēmums nespēj iedomāties savu ikdienu bez šī turnīra. Pozitīvās emocijas un lieliskā 

atmosfēra, ko gūstam šeit, palīdz arī mums “uzlādēties” visam gadam. Ceru, ka šis pasākums 

visiem dalībniekiem deva spēku, enerģiju un jaunus draugus, kā arī motivāciju gatavoties 

nākamā gada “Seni Cup” jubilejas turnīram,” stāsta SIA “TZMO Latvija” valdes locekle Ruta 

Dziļuma. 

 

 

--- “Big Sport Day” --- 

23. maijā Rīgā sākās ikgadējais minifutbola turnīrs "Big Sport Day", ko atbalsta Latvijas Futbola 

federācija. Katru vasaru šīs sacensības apvieno bērnus un jauniešus, kuriem ir interese pavadīt 

brīvo laiku, sportojot ar draugiem. Šogad turnīra ietvaros norisinājās seši posmi. Pēc to 

rezultātiem tika noskaidroti kopvērtējuma uzvarētāji. Septītais turnīrs – Cerības kauss - 

tradicionāli noslēdz "Big Sport Day" vasaras sacensību sēriju. 
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Turnīra dalībnieki tiek dalīti četrās vecuma grupās: U-13 (2002. dz. gads un jaunāki), U-15 (2000.–

2001. dz. gads), U-17 (1998.–1999. dz. gads) un U-19 (1996. dz. gads un jaunāki (turnīram var 

pieteikt divus vecākus spēlētājus)). 

Plašāka informācija - www.bigsportday.lv 

 

 

--- “Ghetto Football” --- 

“Ghetto” šobrīd ir lielākā ielu kultūras un jaunu cilvēku kustība valstī. “Ghetto Family” sezonas 

laikā organizēja 90 pasākumus, taču zem “Ghetto” karoga reģionālās pārstāvniecības organizē 

vēl vairāk nekā 80 pasākumus sezonā. Tūkstošiem jauniešu ir iespēja pozitīvā vidē regulāri 

sportot un veselīgi pavadīt laiku. 

 

“Ghetto” kustība aizsākās globālās ekonomiskās krīzes zemākajā punktā, vienā no Rīgas sociāli 

nelabvēlīgākajiem rajoniem - Grīziņkalnā. Krīzes laikā apstājās daudzas jomas un ienākumu 

avoti, kas bija labs iemesls sākt darīt lietas, kuras mīlam. Tas bija laiks, kad nomāktos prātus 
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varēja glābt sports - demokrātisks sports, kas neprasa lielus līdzekļus: ielu basketbols, ielu 

vingrošana, ielu dejas, futbols un citi. “Ghetto Games” ir lielākā ielu sporta un kultūras 

platforma Latvijā, kur jauniem cilvēkiem paust sevi, attīstīt savu personību, augt fiziski, morāli 

un radoši, iekļaujoties pieaugušo statusā, veidojot veselīgu sabiedrību un labu vidi. 

“Ghetto Football” mērķi ir radīt jauniešiem iespēju sportiski aizvadīt brīvo laiku no 2015. gada 

maija līdz septembrim; ievērojot godīgas cīņas un savstarpējas cieņas principus, noteikt 

uzvarētāju katrā spēlē, katrā turnīrā un sacensībās kopumā; ar ielu futbola spēļu palīdzību un 

citiem atraktīviem pasākumiem veicināt aktīvu, veselīgu dzīvesveidu, no alkohola un tabakas 

brīvu izklaidi. 

Latvijas Futbola federācijas atbalsts 2015. gada “Ghetto Football” projektam: galvenā turnīra 

balva - brauciens uz EURO 2016 kvalifikācijas spēli Islandē kopā ar Latvijas nacionālu futbola 

izlasi. 

 

--- Veterānu futbols --- 

2015. gada Latvijas Veterānu čempionātu futbolā rīkoja Latvijas Futbola federācija ar mērķi 

popularizēt veterānu futbolu Latvijas teritorijā un noskaidrot 2015. gada Latvijas labāko 

veterānu komandu. Turnīrā varēja piedalīties spēlētāji, kuri dzimuši ne vēlāk kā 1975. gadā. 

Čempionāts tika aizvadīts desmit atsevišķos turnīros dažādās Latvijas pilsētās. 

Sezonas desmit posmu kopvērtējumā pārliecinošu pirmo vietu izcīnīja Daugavpils komanda, 

kuras sastāvā laukumā devās Jurijs Korols, Oļegs Seļivanovs, Aleksandrs Isakovs, Raitis Millers, 

Vitālijs Pinjaskins, Aleksandrs Štoļiks, Vjačeslavs Dusmanovs, Leonīds Anušonoks, Aleksejs 

Zakrževskis, Vadims Naumovs, Valērijs Bogdans, Alberts Martjanovs, Igors Kurčiganovs, Viktors 

Mastjanica, Oķegs Gedzjuns un Ēriks Šlivko. Komandas vadītājs bija bijušais Latvijas nacionālās 

futbola izlases aizsargs Aleksandrs Isakovs. 

Plašāka informācija - http://www.lff.lv/lv/turniri/viriesu-turniri/veteranu-cempionats/2015-

gads/ 
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TELPU FUTBOLS 

--- Latvijas Telpu futbola asociācijas darba atskaite --- 

LTFA Valdes sastāvs - Vadims Ļašenko (Valdes priekšsēdētājs), Anatolijs Romaņuks (Valdes 

priekšsēdētaja vietnieks), Maksims Koļuškins (loceklis), Eduards Borisevičs (loceklis), Raimonds 

Valts (loceklis), Arturs Gaidels (loceklis), Arturs Šketovs (loceklis) un Andrejs Baumanis 

(loceklis). 

2015. gadā LTFA paspārnē tika aizvadīti šādi treneru semināri - FIFA telpu futbola treneru 

seminārs (organizēja LFF), FIFA telpu futbola vārtsargu treneru seminārs, FK Nikars galvenā 

trenera Orlando Duarte treneru seminārs (Rēzeknē) un Spānijas telpu futbola izlases galvenā 

trenera Hose Venancio Lopesa treneru seminārs. 

2015. gadā pie mums Rīgā ar draudzības spēlēm viesojās vispirms Portugāles U-21 nacionālā 

izlase un tad novembrī - Spānijas U_21 izlase. Abas šīs izlases pārstāv telpu futbola eliti. LTFA 

uzņēmās pilnu šo spēļu organizāciju. Esam saņēmuši ļoti pozitīvas atsauksmes no abu šo izlašu 

telpu futbola asociācijām. LTFA ir organizējusi arī Latvijas U-21 valstsvienības sagatavošanos 

šīm spēlēm, kuras ietvaros mūsu telpu futbolisti mēneša garumā gatavojās labāko treneru 

vadībā. 

Esam pagodinājuši arī mūsu veterānus, jo 2015. un 2016. gadā tika organizēti divi turnīri 

spēlētājiem vecumā virs 40 gadiem. 

2015. gadā pirmo reizi tikai organizēts bērnu un jauniešu turnīrs, kurā sacentās 4 skolu 

komandas. LTFA ir stingra ticība tam, ka jaunieši ir telpu futbola nākotne. Pateicoties šāda veida 

turnīram, telpu futbola popularitāte bērnu un jauniešu vidē strauji pieaug. Rezultātā tas novedīs 

pie tā, ka šāda turnīra dalībnieki organizēs savas amatieru komandas, kā arī pievienosies jau 

esošām komandām. 

2016. gadā LTFA organizētajā bērnu un jauniešu telpu futbola turnīrā piedalās jau 16 komandas. 

Mums ir izdevies nodrošināt komandām bezmaksas dalību turnīrā. Nākamajā gādā mēs 

plānojam palielināt komandu skaitu un izspēlēt turnīru jau divās vecuma grupās. 

Esam ļoti gandarīti par to, ka 1.līgas čempionātā lielākā daļa komandu ir no Latvijas reģioniem. 

Faktiski šis čempionāts ir pārtapis par Latvijas mēroga sacensībām. Ir ļoti liela aktivitāte un 

interese attīstīt telpu futbolu reģionos no Kuldīgas, Liepājas, Valmieras, Madonas, Rēzeknes un 

citiem Latvijas reģioniem. 

Salīdzinājumā ar 2015. gadu, 2016. gadā reģionālo komandu skaits pieauga arī Latvijas Kausa 

izcīņas turnīrā. Kopumā komandas izrāda ļoti lielu interesi par dalību sacensībās, plānojot šajā 

turnīrā pārbaudīt savus spēkus, pirms startēt 1.ligas čempionātā nākamgad. 

LTFA ļoti cieši sadarbojas ar LFF kopējā telpu futbola attīstībā, kā arī galveno turnīru 

aizvadīšanā. Piemēram, tādos jautājumos kā telpu futbola tiesāšanas kvalitātes paaugstināšana, 

telpu futbola treneru kuršu aizvadīšana, kā arī citās telpu futbola attīstības kontekstā svarīgās 

aktivitātēs. 

Plašāka informācija - www.ltfa.lv  
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--- 2014./2015. gada Latvijas telpu futbola Virslīga --- 

Latvijas telpu futbola 2014./2015. gada Virslīgas čempionātā startēja astoņas komandas. Virslīgas 

čempionāts noritēja divos posmos - regulārais čempionāts un izslēgšanas spēles (“Play off”). 

Regulārais čempionāts 

Komandas izspēlēja divu riņķu regulāro čempionātu, pēc kura rezultātiem tika noskaidroti 

ceturtdaļfinālu pāri izslēgšanas spēļu turnīram. 

Vietu sadalījums 2014./2015. gada Virslīgas sezonas regulārā čempionāta noslēgumā: 

 Spēles Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Vārtu 

attiecība 

Punkti Vieta 

FK Nikars 14 14 0 0 111-18 42 I 

BFC 

Daugavpils 

14 10 0 4 65-62 30 II 

RTU FC 14 8 2 4 68-51 26 III 

FK RABA 14 6 0 8 53-44 18 IV 

FC Petrow 14 5 0 9 47-88 15 V 

FK VTO 14 4 1 9 45-71 13 VI 

Raita-N P/O 14 3 3 8 37-67 12 VII 

SK Monarhs 14 2 2 10 31-54 8 VIII 

 

Izslēgšanas spēles 

Ceturtdaļfināli (līdz vienas komandas 2 uzvarām): 

FK Nikars – SK Monarhs 2:0 

BFC Daugavpils – Raita-New Project/O 2:1 

RTU FC – FK VTO 1:2 

FK RABA – FC Petrow 2:1 

Pusfināli (līdz vienas komandas 3 uzvarām): 

FK Nikars – FK RABA 3:0 

BFC Daugavpils – FK VTO 3:1 

Spēles par trešo vietu (līdz vienas komandas 2 uzvarām): 

FK RABA – FK VTO 2:0 (11:5; 6:1) 
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Fināls (līdz vienas komandas 3 uzvarām): 

FK Nikars – BFC Daugavpils 3:0 (4:2; 7:2; 6:0) 

Sezonas kopsavilkums 

Šajā sezonā savu astoto čempionu titulu pēc kārtas izcīnīja FK Nikars. FK Nikars izcīnīja uzvaras 

pilnīgi visās sezonas spēlēs. Sudraba medaļas Virslīgas čempionātā izcīnīja BFC Daugavpils, 

savukārt bronzas medaļas kaklā kāra FK RABA telpu futbolisti. 

Labākie individuālajās nominācijās: 

“Fair Play” balva – FK “VTO” Ventspils 

Labākais vārtsargs – Aigars Bondars (FK Nikars) 

Labākais treneris – Orlando Duarte (FK Nikars) 

Labākais vārtu guvējs – Maksims Seņs (FK Nikars) (30 gūti vārti) 

Vērtīgākais spēlētājs (MVP) – Arnaldo (FK Nikars) 

 

--- Latvijas telpu futbola izlase --- 

Latvijas telpu futbola izlase 2015. gadā aizvadīja kopumā 20 spēles, sacenšoties pārbaudes 

mačos, UEFA EČ atlases sacensībās, FIFA PK atlases turnīros un Baltijas kausa izcīņā. Izcīnītas 

sešas uzvaras, iekrāti četri neizšķirti un piedzīvoti desmit zaudējumi. 

Plašāka informācija - http://www.lff.lv/lv/latvijas-izlases/viriesu-izlases/telpu-futbola-izlase/ 
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Latvijas telpu futbola izlases spēlētāju sastāvs 2015. gadā  
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PLUDMALES FUTBOLS 

--- Pludmales futbola notikumi un attīstība Latvijā 2015. gadā --- 

2015. gada pludmales futbola sezona Latvijā iesākās maijā ar ievada semināru un sezonas 

atklāšanas sacensībām - Superkausa izcīņu un tai sekojošo Rīgas kausa izcīņu. Pēcāk komandas 

sacentās reģionālajos turnīros, Latvijas kausa izcīņā, bet sezonas kulminācija pienāca augusta 

vidū, kad Dubultu pludmalē tika aizvadīts Latvijas čempionāta finālturnīrs. 

Pludmales futbola seminārs 

Latvijas Futbola federācija sadarbībā ar Rīgas Futbola federāciju 2015. gada 13. maijā trešo gadu 

pēc kārtas organizēja informatīvu pludmales futbola sezonas atklāšanas semināru reģionu 

vadītājiem, pludmales futbola sacensību organizētājiem reģionos, pludmales futbola komandu 

vadītājiem, treneriem un menedžeriem, kā arī pludmales futbola tiesnešiem. Šajā tikšanās reizē 

tika apspriesti pēdējie jaunumi Latvijas un Pasaules pludmales futbolā, prezentētas jaunās 

tiesāšanas tendences, kā arī apstiprināts 2015. gada Latvijas pludmales futbola pasākumu plāns. 

Superkausu izcīna “Kreiss” 

Smilšu futbola sezona tika atklāta 23. maijā itin drēgnos un nepatīkamos laika apstākļos. Gada 

pirmo – Superkausa ieguvēju – titulu ieguva tā brīža valsts čempioni “Kreiss”, kas itin 

pārliecinoši ar rezultātu 9:4 pārspēja “BFS/Ropaži” vienību. Tradīcija sezonas sākumā aizvadīt 

Superkausa izcīņas spēli, kurā tiekas iepriekšējā gada čempioni un kausa ieguvēji, tika ieviesta 

2013. gadā. 

Rīgas kausu iegūst “BFS/Ropaži” 

Tās pašas dienas turpinājumā turpat pludmales futbola stadionā Ķīpsalā pie Vanšu tilta notika 

sezonas pirmais oficiālais turnīrs – Rīgas Futbola federācijas rīkotā un Futbola Turnīru 

asociācijas atbalstītā Rīgas kausa izcīņa. Šajā turnīrā sešu komandu konkurencē itin pārliecinoši 

triumfēja "BFS/Ropaži" (bij. "Dinamo Lat"), kas uzvaru sacensībās garantēja vēl pirms pēdējās 

kārtas, līdz ar to varēja atļauties uzdāvināt uzvaru turnīra pastarīšiem "VUSK Stolichnaya", 

savukārt "Kreiss" vīriem spēka gan nepietika – tikai piektā vieta sešu komandu konkurencē. 

Vieta Komandas 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vārti Punkti 

1. “BFS/Ropaži”  4:1 3:1 1:0 4:2 0:5 12:9 12 

2. VBFK 1:4  3:2 3:4 2:0 4:2 12:10 8 

3. RTU FC 1:3 2:3  3:2 3:2 3:2 12:12 8 

4. FK “TUC” 0:1 4:3 2:3  3:1 3:2 11:7 7 

5. “Kreiss” 2:4 0:2 2:3 1:3  5:1 10:13 3 

6. “VUSK Stolichnaya” 5:0 2:4 2:3 2:3 1:5  10:16 3 
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Pirmajā Rīgas čempionātā uzvar “Kreiss” 

Pagājušajā gadā tika aizvadīts pirmais pilnvērtīgais Rīgas čempionāts Latvijas pludmales futbola 

jauno laiku vēsturē. Tajā, izcīnot deviņas uzvaras desmit mačos, par uzvarētājiem kļuva “Kreiss”, 

aiz sevis atstājot RTU FC un VBFK vienības. Turnīra, kurā kopumā piedalījās sešas komandas, 

tostarp pa vienai no Jūrmalas, Ropažiem un Ludzas, nolikums paredzēja divu apļu cīņas 

darbdienu vakaros.  

Vieta Komandas 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vārti Punkti 

1. “Kreiss”  4:4 

2:4 

7:4 

8:3 

8:4 

7:1 

2:1 

4:2 

7:1 

13:0 

62:24 25 

2. RTU FC 4:2 

4:4 

 4:5 

8:6 

1:2 

7:3 

9:5 

6:3 

11:3 

8:0 

62:33 21 

3. VBFK 3:8 

4:7 

6:8 

5:4 

 7:2 

6:1 

7:1 

3:4 

6:1 

8:1 

55:37 18 

4. “BFS/Ropaži” 1:7 

4:8 

3:7 

2:1 

1:6 

2:7 

 3:4 

3:1 

7:2 

5:0 

31:43 12 

5. FK “TUC” 2:4 

1:2 

3:6 

5:9 

4:3 

1:7 

1:3 

4:3 

 9:2 

7:4 

37:43 12 

6. “Ludza” 0:13 

1:7 

0:8 

3:11 

1:8 

1:6 

0:5 

2:7 

4:7 

2:9 

 14:81 0 

 

Latvijas čempionātā triumfē RTU FC 

Par Latvijas čempioniem pludmales futbolā 2015. gadā pirmo reizi kļuva RTU FC komanda, kas 

finālā ar 9:3 pārspēja lielākās sensācijas autorus FK “Zep/RS”. Tikmēr trīskārtējie čempioni un 

galvenie favorīti “Kreiss” pusfināla mačā neprata noturēt trīs vārtu pārsvaru un ar 4:6 piekāpās 

“Zep”, tādējādi noliekot čempionu pilnvaras. Aizvadītais čempionāts zīmīgs ar to, ka tika 

pamainīta izspēles kārtība – vispirms tika aizvadīti reģionālie turnīri, bet pēc tam to labākās 

komandas, atbilstoši kvotām, kvalificējās finālposmam. 

Finālposmā, kas risinājās 15. un 16. augustā Jūrmalā, Dubultos, startēja 12 komandas, kas 

pirmajā dienā aizvadīja priekšsacīkšu cīņas, pēc kā katras grupas divas labākās komandas 

kvalificējās izslēgšanas spēlēm, sākot ar ceturtdaļfināla kārtu. 

Par Latvijas čempionāta rezultatīvāko spēlētāju kļuva FK “TUC” uzbrucējs Aleksejs Šroms, kurš 

trīs mačos pretinieku vārtsargus pārspēja 10 reizes. Tuvākajiem sekotājiem - Kristapam 

Taulavičius (VBFK) un Mihailam Skuratovičam (FK “Zep/RS”) - pa astoņiem precīziem sitieniem. 

Tradicionālo “fair-play” balvu par tīru spēli saņēma “Kreiss”, kam piecos mačos tiesneši 

neparādīja nevienu kartiņu. Citās nominācijās par labākajiem atzīti: vārtsargs - Jānis Skābardis 

(RTU FC), spēlētājs - Mihails Skuratovičs (FK “Zep/RS”) un treneris - Valts Būmanis (VBFK). 
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Plašāka informācija - http://www.beachsoccer.lv/index.php/jaunumi/2009/LC2015/ 

 

 

Kausu patur “Kreiss” 

Par 2015. gada Latvijas kausa ieguvējiem pludmales futbolā kļuva “Kreiss”, kas trofeju virs 

savām galvām cēla otro gadu pēc kārtas. Finālā ar 6:3 pārspēti aizvadītās sezonās sīvākie 

konkurenti RTU FC. 

Latvijas kausa izcīņa tika aizvadīta pašā vasaras vidū – 4. un 5. jūlijā Liepājā. Sacensību nolikums 

un norise identiska Latvijas čempionāta finālposmam – pirmajā dienā komandas aizvadīja 

priekšsacīkstes, pēc kā astoņas labākās otrajā dienā turpināja cīņu izslēgšanas spēlēs. 

Plašāka informācija - http://fta.lv/beach/2015/?language=1&menu=1&news=7 
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--- Latvijas pludmales futbola kalendārais plāns 2016. gadam --- 

Datums Laiks Notikums Vieta 

11.05.2016 16:00 Sezonas ievada seminārs OSC Rīga, 2.stāvs, LFF 

konferenču zāle 

21.05.2016 11:00 Superkausa izcīņa  Ķīpsala, pie Vanšu tilta 

21.05.2016 12:00 Rīgas pludmales futbola kausa izcīņa  Ķīpsala, pie Vanšu tilta 

30.05.-

07.08.2016 

  Latvijas reģionu pludmales futbola čempionāti Latvijas pludmales futbola 

laukumi 

02.06.-

04.08.2016 

  Rīgas pludmales futbola čempionāts (tiks apspriests 

11.05.2016) 

Ķīpsala, pie Vanšu tilta 

04.06.2016 10:00 Latvijas pludmales futbola čempionāta Virslīgas 

1.posms 

Jūrmala, Majori 

04.06.2016 12:00 Latvijas pludmales futbola čempionāta Pirmās līgas 

1.posms 

Jūrmala, Majori 

18.06.2016 10:00 Latvijas pludmales futbola čempionāta Virslīgas 

2.posms 

Jūrmala, Majori 

18.06.2016 12:00 Latvijas pludmales futbola čempionāta Pirmās līgas 

2.posms 

Jūrmala, Majori 

02.07.2016 10:00 Latvijas pludmales futbola čempionāta Virslīgas 

3.posms 

Jūrmala, Majori 

02.07.2016 12:00 Latvijas pludmales futbola čempionāta Pirmās līgas 

3.posms 

Jūrmala, Majori 

16.07.2016 10:00 Latvijas pludmales futbola čempionāta Virslīgas 

4.posms 

Jūrmala, Majori 

16.07.2016 12:00 Latvijas pludmales futbola čempionāta Pirmās līgas 

4.posms 

Jūrmala, Majori 

23.-24.07.2016   Latvijas pludmales futbola kausa izcīņa  Liepājas pludmale 

06.08.2016 10:00 Latvijas pludmales futbola čempionāta Virslīgas 

5.posms 

Jūrmala, Majori 

06.08.2016 12:00 Latvijas pludmales futbola čempionāta Pirmās līgas 

FINĀLS 

Jūrmala, Majori 

06.08.2016 14:00 Latvijas sieviešu pludmales futbola kausa izcīņa Jūrmala, Majori 

13.-14.08.2016   Latvijas pludmales futbola kausa izcīņa (rezerves 

vieta un datums) 

Jūrmala, Majori 
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FUTBOLS REĢIONOS  

--- Rīgas reģions --- 

2015. gads Rīgas Futbola federācijas (RFF) darbībā var tikt atzīmēts ar jauniem projektiem 

bērniem, veterāniem, amatieriem un meitenēm, savukārt 2016. gadā uzsvars tiek plānots uz RFF 

kā Latvijas Futbola federācijas Rīgas reģiona centra efektivitātes un imidža celšanu, kā arī Rīgas 

futbola aktivitāšu kvalitātes un popularitātes palielināšanu. 

Starp 2015. gada RFF jaunajām īstenotajām aktivitātēm jāatzīmē Rīgas kausu futbolā telpās 

zēniem piecās vecuma grupās, studentu futbola turnīru starp meitenēm/sievietēm, regulāro 

Rīgas čempionātu pludmales futbolā, kā arī Gunāra Ulmaņa un Georgija Smirnova veterānu 

kausu, kas no LFF puses tika uzticēts organizēt RFF. Tieši 2015. gadā startēja rekordliels 

dalībnieku skaits pēdējos desmit gados Rīgas futbola čempionātā – 14 komandas. 2015. gadā arī 

tika izstrādāta jaunā RFF interneta mājaslapa www.riga.lff.lv, kā arī tika sagatavota un izdota 

pirmā RFF gadagrāmata. Abi resursi satur visu iespējamo aktuālo informāciju par futbolu 

Latvijas galvaspilsētā un reģionā. 

Savukārt 2016. gadā uzsvars no RFF puses būs ne tik daudz uz jaunajiem projektiem, kā uz RFF 

darba efektivitātes palielināšanu, organizācijas imidža celšanu, kā arī Rīgas futbola sacensību 

un pasākumu organizēšanu vēl kvalitatīvāk un pievilcīgāk vēl lielākam skaitam dalībnieku. 

 

“2015. gadā futbola pasākumu ir bijis daudz, un par to ievērojamo skaitu un sekmīgo norisi 

jāpateicas mūsu galvenajiem atbalstītājiem jau daudzu gadu garumā - Latvijas Futbola 

federācijai un Rīgas domei. Mūsu vērtības nav mainījušās – joprojām mūsu prioritāte paliek 

bērnu, jaunatnes un amatieru futbols. Turpmāk īpaši daudz strādāsim pie mūsu jau tradicionālo 

futbola pasākumu kvalitātes celšanas – tie ir Rīgas futbola, minifutbola, telpu futbola un 

pludmales futbola čempionāti un kausu izcīņas, bērnu futbola svētki, Latvijas augstskolu 

minifutbola turnīri un citi. Ar gandarījumu varu uzsvērt, ka 2015. gada augstskolu minifutbola 
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turnīrā pirmo reizi šī pasākuma vēsturē piedalījās sieviešu komandas,” izceļ RFF prezidents 

Juris Keišs. “RFF radošais potenciāls visciešākā veidā ir saistīts ar mūsu biedriem. Šobrīd esam 

nobrieduši risināt augsta līmeņa uzdevumus turpmākā futbola attīstībā, un sagaidu arī vispusīgu 

atbalstu no Rīgas futbola klubiem, t.sk. no Rīgas Futbola skolas, kurā ir iezīmējušās pozitīvas 

pārmaiņas. Aicinu visus nākt uz RFF ar jaunām idejām, jauniem projektiem. Kā RFF prezidents 

kopā ar saviem komandas biedriem atbalstīšu visas ierosmes, kas kalpos futbola attīstībai 

nākotnē.” 

2015. gadā RFF sacensībās un pasākumos (kopumā 20 RFF galvenajās aktivitātēs) 

piedalījās vairāk par 500 (dažādu) komandu, vairāk par 5000 (dažādu) spēlētāju un notika 

vairāk par 2000 spēļu: 

- Rīgas skolu kausa izcīņas kvalifikācija un fināli 2014./2015.: 250 komandas, 2500 spēlētāji, ap 400 

spēlēm. 

- Rīgas telpu futbola čempionāts, kausa un superkausa izcīņa 2014./2015.: 44 komandas, 750 

spēlētāji, 604 spēles + 11 komandas, 200 spēlētāji, 10 spēles kausā + 2 komandas, 30 spēlētāji, 1 

spēle superkausā - www.fta.lv/riga/2014-2015  

- Latvijas komercbanku un citu finanšu struktūru futzāla turnīrs (čempionāts un kauss): 12 

komandas, 200 spēlētāji, 59 spēles - www.fta.lv/bank/2015  

- Rīgas kauss futbolā telpās 2002.-2006.g.dz. un LV fināls: 29 komandas, 300 spēlētāji, 58 spēles. 

- Strong starptautiskais telpu futbola turnīrs: 15 komandas, 150 spēlētāji, 34 spēles. 

- Ziemas sezonas noslēgums: 400 apmeklētāji.  

- Rīgas pilsētas jaunatnes futbola čempionāts U9: 17 komandas, 250 spēlētāji, 55 spēles - 

www.fta.lv/jaunatne/2015  

- Rīgas pilsētas jaunatnes futbola čempionāts un apbalvošana U10-U12: 77 komandas, 1250 

spēlētāji, 331 spēle - www.fta.lv/jaunatne/2015  

- Rīgas pludmales futbola čempionāts un kausa izcīņa: 6 komandas, 100 spēlētāji, 30 spēles + 6 

komandas, 75 spēlētāji, 15 spēles kausā - www.fta.lv/beach/2015  

- Latvijas pludmales futbola sezonas ievada seminārs, čempionāts, kausa un superkausa izcīņa: 12 

komandas, 150 spēlētāji, 20 spēles + 9 komandas, 100 spēlētāji, 16 spēles kausā + 2 komandas, 30 

spēlētāji, 1 spēle superkausā - www.fta.lv/beach/2015  

- Rīgas futbola čempionāts, kausa un superkausa izcīņa: 14 komandas, 500 spēlētāji, 182 spēles + 8 

komandas, 200 spēlētāji, 7 spēles kausā + 2 komandas, 30 spēlētāji, 1 spēle superkausā - 

www.fta.lv/rigasfutbols/2015  

- Rīgas minifutbola čempionāts un kausa izcīņa: 20 komandas, 350 spēlētāji, 120 spēles + 18 

komandas, 200 spēlētāji, 17 spēles kausā - www.fta.lv/synottip/2015  

- Kausa izcīņa studentiem pavasarī un rudenī: 12 komandas, 150 spēlētāji, 24 spēles + 7 komandas, 

100 spēlētāji, 21 spēle - www.fta.lv/studenti/2015 un www.fta.lv/studenti/2015-2  

- Kausa izcīņa studentiem rudenī (SIEVIETĒM): 4 komandas, 30 spēlētāji, 6 spēles - 

www.fta.lv/studenti/2015-2  

- Rīgas Futbola Svētki: 250 apmeklētāji (200 bērni), 20 komandas, 100 spēlētāji, ap 50 spēlēm. 

- Kausa izcīņa veterāniem rudenī: 10 komandas, 120 spēlētāji, 24 spēles - www.fta.lv/veterani/2015  

- Kausa izcīņa veterāniem pavasarī (Ulmanis&Smirnovs Kauss): 4 komandas, 60 spēlētāji, 4 spēles. 

http://www.fta.lv/riga/2014-2015
http://www.fta.lv/bank/2015
http://www.fta.lv/jaunatne/2015
http://www.fta.lv/jaunatne/2015
http://www.fta.lv/beach/2015
http://www.fta.lv/beach/2015
http://www.fta.lv/rigasfutbols/2015
http://www.fta.lv/synottip/2015
http://www.fta.lv/studenti/2015
http://www.fta.lv/studenti/2015-2
http://www.fta.lv/studenti/2015-2
http://www.fta.lv/veterani/2015
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- Strong starptautiskais minifutbola turnīrs: 18 komandas, 200 spēlētāji, 72 spēles. 

- Vasaras sezonas noslēgums: 400 apmeklētāji  

- Rīgas skolu kausa izcīņas kvalifikācija un fināli 2015./2016.: 235 komandas, 2500 spēlētāji, ap 400 

spēlēm. 

- Rīgas telpu futbola čempionāts, kausa un superkausa izcīņa 2015./2016.: 40 komandas, 750 

spēlētāji, 308 spēles + 13 komandas, 250 spēlētāji, 12 spēles kausā - www.fta.lv/riga/2015-2016  

RFF atbalstītās un piedāvātās treniņu iespējas reģionā 

 

 

--- Latgales reģions --- 

Futbols Latgales reģionā turpina nostiprināt savas pozīcijas. Tas ir masveidīgākais sporta veids 

iesaistīto iedzīvotāju skaita ziņā tādās pilsētās kā Daugavpils, Rēzekne, Viesīte, Pļaviņas, 

Krāslava, Preiļi, Ilūkste un Malta. Viennozīmīgi galvenie nopelni tajā ir vietējām sporta skolām, 

to treneriem un funkcionāriem. Ar kopēju darbu ir izdevies panākt popularitātes pieaugumu 

arī 2015. gadā.  

http://www.fta.lv/riga/2015-2016
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Mūsu uzdevums turpmākajos gados ir censties noturēt maksimāli lielu daudzumu jauno 

spēlētāju šim sporta veidam, lai nākotnē stimulētu vietējās komandas spēlēt Latvijas augstākā 

līmeņa turnīros (Virslīga, 1. līga), kā arī dažādos amatieru turnīros.  

2015. gadā Latgali Latvijas augstākajā futbola līgā pārstāvēja tikai BFC “Daugavpils”, bet Latvijas 

1. līgā spēlēja Rēzeknes, Preiļu un Jēkabpils klubi. Liels spēlētāju pieaugums ir novērojams 

sieviešu futbolā praktiski visos Latgales nostūros. Jāturpina strādāt ne tikai pie kvantitātes, bet 

arī kvalitātes paaugstināšanas. Šim procesam nepieciešams kvalitatīvs darbs ar treneriem un arī 

tiesnešiem. Ļoti svarīgi, lai visos Latgales futbola centros nebūtu problēmu ar nepieciešamo 

futbola inventāru, kas ļautu pilnvērtīgi pievērsties darbam ar futbolistiem un futbolistēm.  

Pērn Latvijas 2. futbola līgā Latgales reģionā spēlēja astoņas komandas, kas ir ļoti labs rādītājs. 

Dažādu vecuma grupu Latgales jaunatnes čempionātos piedalījās 78 komandas, kopumā 

iesaistoties vairāk nekā 1000 jauno futbolistu. Atskaitot lielo futbolu, tika rīkoti telpu futbola 

turnīri visu vecuma grupu jauniešiem, kā arī amatieriem. Turpināta tradīcija samērot spēkus 

skolu līmenī. Pirmo reizi kāda no Latgales komandā tika pie medaļām Latvijas Telpu futbola 

čempionātā, kur BFC “Daugavpils” debijas sezonā Virslīgā nodrošināja sev sudraba godalgas. 

Latgales reģionu droši var saukt par vienu no aktīvākajiem “Futbola dienas” pasākumu 

organizēšanā. Futbola svētki tika svinēti visā Latgalē, bet par labāko šī projekta pasākumu 

organizētāju tika nosaukta Krāslava. 

Veiksmīgi turpina attīstīties reģionu izlašu projekts, kurā visa reģiona labākie futbolisti var 

samērot spēkus ar labākajiem Latvijas futbolistiem. Tā ir lieliska iespēja iepazīt labāk gan sava, 

gan cita reģiona pārstāvjus. Turpinot savu spēlētāja karjeru, tas futbolistiem būs ļoti labs 

atspēriena punkts.  

2016. gadā ir ieplānoti vairāki interesanti sacensību projekti. Veiksmīgai tālākai darbībai un 

attīstībai Latgalē būtu nepieciešams uzlabot infrastruktūru, jo daudzās pilsētās trūkst labu 

laukumu. Tā gan nav tikai mūsu reģiona, bet visas Latvijas problēma.  

Lai neapstātos pie pozitīvajiem sasniegumiem, mums jākļūst vēl saliedētākiem un jāvienojas 

kopējā darbā Latvijas futbola labā. 

Reģiona vadītājs Andrejs Sipailo 

 

Plašāka informācija: 

Otrās līgas Latgales reģiona čempionāts - http://latgale.lff.lv/arh%C4%ABvs/2015/featured-

item/kalend%C4%81rs-un-rezult%C4%81ti.html 

Latgales reģiona Skolu kauss - 

Latgales reģionālās izlases: 

http://latgale.lff.lv/arhīvs/2015/reģiona-izlases/ziemas-turnīrs-2015/u-14/rezultāti.html 

http://latgale.lff.lv/arhīvs/2015/reģiona-izlases/ziemas-turnīrs-2015/u-15/rezultāti.html 

http://latgale.lff.lv/arhīvs/2015/reģiona-izlases/pavasara-turnīrs-2015/u-13/rezultāti.html 

http://latgale.lff.lv/arhīvs/2015/reģiona-izlases/pavasara-turnīrs-2015/u-14/rezultāti.html 

http://latgale.lff.lv/arhīvs/2015/reģiona-izlases/ziemas-turnīrs-2015/u-14/rezultāti.html
http://latgale.lff.lv/arhīvs/2015/reģiona-izlases/ziemas-turnīrs-2015/u-15/rezultāti.html
http://latgale.lff.lv/arhīvs/2015/reģiona-izlases/pavasara-turnīrs-2015/u-13/rezultāti.html
http://latgale.lff.lv/arhīvs/2015/reģiona-izlases/pavasara-turnīrs-2015/u-14/rezultāti.html
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http://latgale.lff.lv/arhīvs/2015/reģiona-izlases/pavasara-turnīrs-2015/u-15/rezultāti.html 

http://latgale.lff.lv/arhīvs/2015/reģiona-izlases/rudens-turnīrs-2015/u-13/rezultāti.html 

 

 

--- Zemgales reģions ---

2015. gads Zemgales reģionā bija bagāts ar futbola notikumiem. Tika realizēti divi jauni projekti, 

viens saistībā ar meiteņu un sieviešu futbolu, otrs ar jauniešu masu futbolu. 

Pirmoreiz Latvijā norisinājās sieviešu turnīrs pludmales futbolā. Šādas sacensības notika 

Jūrmalas domes/"Piebalgas alus" kausa izcīņas finālposma ietvaros, un tajās piedalījās piecas 

komandas - trīs no Rīgas, viena no Rēzeknes un viena no Jūrmalas. 

http://latgale.lff.lv/arhīvs/2015/reģiona-izlases/pavasara-turnīrs-2015/u-15/rezultāti.html
http://latgale.lff.lv/arhīvs/2015/reģiona-izlases/rudens-turnīrs-2015/u-13/rezultāti.html
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Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā ar 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi "Sporta servisa centrs" un Latvijas Futbola federācijas 

Zemgales futbola centru no 10. jūnija līdz 20. augustam Jelgavas 6. vidusskolas stadionā 

organizēja sešus futbola turnīrus "Basta Football". Sešos posmos kopā dalībai bija reģistrējušās 

un piedalījušās 132 komandas un 615 dalībnieki. Aktivitāšu mērķis ir īstenot neformālās 

izglītības aktivitātes jauniešiem, lai attīstītu dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences, 

popularizētu veselīgu dzīvesveidu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī iesaistītu jauniešus 

brīvprātīgajā darbā. Turnīru mērķauditorija ir jaunieši no 13 līdz 25 gadiem, īpaši jaunieši no 

sociālās atstumtības riska grupām, tādā veidā sekmējot šo jauniešu pilnveides iespējas un 

sociālo iekļaušanu. 

Paralēli šīm sacensībām plānotas dažādas sportiskas un radošas aktivitātes, lai pēc iespējas 

vairāk iesaistītu Jelgavas pilsētas bērnus un jauniešus. Viens no sporta pasākumu organizēšanas 

mērķiem ir ne tikai nodrošināt kvalitatīvas sporta sacensības, mudinot jauniešus pavadīt savu 

brīvo laiku sporta vidē, bet arī iesaistīt vietējos jauniešus brīvprātīgajā darbā, palīdzot organizēt 

pasākumus ar iespēju gūt vērtīgu darba pieredzi, iegūt jaunus draugus un piedalīties citās 

aktivitātēs. 

2015. gadā Zemgalē norisinājās telpu jaunatnes un amatieru čempionāti, 6x6 jaunatnes 

čempionāti, 8x8 atlases kārtas uz Latvijas finālsacensībām, 11x11 A un B grupas futbola 

čempionāti, skolu futbola čempionāti un atlases uz Latvijas fināliem, arvien vairāk tiek attīstīts 

meiteņu futbols (Olaine, Iecava, Tukums, Jelgava, Babīte), notika veterānu futbola spēles 

Bauskā, amatieru fināls 7x7 Jelgavā, pludmales futbola posmi Jūrmalā, amatieru čempionāti 

futbolā 7x7 (Jelgavā, Jūrmalā, Iecavā). Tika papildināts ekipējums Zemgales reģionālajām 

izlasēm, tika organizētas vairākas atlases kārtas uz Zemgales reģionālo izlasi. 2000. g.dz. 

reģionālā izlase aizvadīja treniņnometni Lietuvā. 

Šīgada mērķi ir atkal atjaunot 2. līgas čempionātu, attīstīt sieviešu pludmales futbolu, izveidojot 

jau vairākus posmus, kā arī jauniešu futbolā 8x8 izveidot A un B līgas, kur A līgā cīnīsies par 

iekļūšanu Latvijas finālos, bet B cīnīsies par Zemgales kausiem un medaļām, kā arī turpināt 

strādāt ar iesāktajiem projektiem. 
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Zemgales reģiona telpu futbola čempionātā 2014./2015. gadā piedalījās 91 komanda deviņās 

vecuma grupās. Zemgales reģiona kausa izcīņā futbolā 6x6 piedalījās 51 komanda trijās vecuma 

grupās. Zemgales reģiona kausa izcīņā futbolā 8x8 piedalījās 36 komandas trijās vecuma grupās. 

Latvijas finālos. Skolu futbola Zemgales finālsacensībās piedalījās 27 komandas četrās vecuma 

grupās, bet Zēnu Futbola festivālā Salacgrīvā reģions bija pārstāvēts ar četrām komandām. 

Pludmales futbola Jūrmalas domes/”Piebalgas alus” kausā 2015. gada četros posmos piedalījās 

59 komandas. 

 

--- Vidzemes reģions --- 

Vidzemes reģionā 2015. gadā LFF VFC organizēja 12 dažādas līmeņa sacensības: Ziemas 

jaunatnes čempionāts futbolā telpās (151 komanda), reģionālie amatieru telpu futbola 

čempionāti Valmierā, Ogrē, Smiltenē un Limbažos (51), veterānu telpu futbola čempionāts (6), 

jaunatnes čempionāts futbolā 6:6 (66), jaunatnes čempionāts futbolā 8:8 (36), LFF 2. Līgas 

Vidzemes čempionāts (8), LFF 3. Līgas Vidzemes čempionāts (5), reģionālie amatieru čempionāti 

futbolā 7:7 Valmierā, Ogrē, Smiltenē un Limbažos (33), Vidzemes amatieru finālsacensības 

futbolā 7:7 (6), Vidzemes novadu skolu čempionāti (80), Vidzemes novada skolu finālsacensības 

(10) un VOC kausa izcīņa futbolā 8:8 (17). 

Komandu skaits pa vecuma grupām ziemas jaunatnes čempionātā futbolā telpās  

Grupas Komandas Spēles 

U-7/2008/ 15 126 

U-8/2007/ 24 270 

U-9/2006/ 21 168 

U-10/2005/ 14 123 

U-11/2004/ 13 90 

U-12/2003/ 18 138 

U-13/2002/ 15 120 

U-14/2001/ 6 63 

U-15/2000/ 8 60 

KOPĀ 134 1158 

Jaunatnes čempionāts futbolā 6:6 

 2006. gada zēni  2007. gada zēni 

1. FC AIZKRAUKLE 1. FC AIZKRAUKLE 

2. FC AIZKRAUKLE - 2 2. FK DINAMO SAURIEŠI 

3. FK DINAMO SAURIEŠI 3. FK CARNIKAVA 
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4. FK DINAMO SAURIEŠI - 2 4. FK CARNIKAVA - 2 

5. OGRES SC 5. OGRES SC 

6. OGRES SC - 2 6. OGRES SC - 2 

7. BSSC IKŠĶILE 7. BSSC IKŠĶILE 

8. BSSC IKŠĶILE - 2 8. FK ĶEGUMS 

9. FS GARKALNE/RAKARI 9. FS GARKALNE/RAKARI 

10. FK Super Nova/ Sigulda 10. FS GARKALNE/RAKARI - 2 

11. SMILTENES BJSS-1 11. FK Super Nova/ Sigulda 

12. SMILTENES BJSS-2 12. SMILTENES BJSS-1 

13. VALKAS NOV. BJSS 13. SMILTENES BJSS-2 

14. FK PRIEKUĻI/CPSS 14. VALKAS NOV. BJSS 

15. FK PRIEKUĻI/CPSS - 2 15. FK PRIEKUĻI/CPSS 

16. VALMIERAS FK-1 16. VALMIERAS FK-1 

17. VALMIERAS FK-2 17. VALMIERAS FK-2 

18. VALMIERAS FK-3 18. VALMIERAS FK-3 

  19. VALMIERAS FK-4 

  20. VJFC STAICELE 

Jaunatnes čempionāts futbolā 8:8 

 2003. gada zēni  2004. gada zēni  2005. gada zēni 

1. FC AIZKRAUKLE 1. FC AIZKRAUKLE 1. FK ĀDAŽI 

2. FK ĀDAŽI 2. FK DINAMO SAURIEŠI 2. FK CARNIKAVA 

3. OGRES SC 3. OGRES SC 3. OGRES SC 

4. LIMBAŽU NSS 4. BSSC IKŠĶILE 4. SK SUPERNOVA/Sigulda 

5. ALOJAS vsk 5. A. KULAKOVA AKAD. 5. BSSC IKŠĶILE 

6. FK SALACGRĪVA/VJFC STAICELE 6. SMILTENES BJSS-1 6. BSSC IKŠĶILE - 2 

7. VALKAS NOV. BJSS 7. SMILTENES BJSS-2 7. A. KULAKOVA AKAD. 

8. VALMIERAS FK-1 8. FK PRIEKUĻI/CPSS 8. SMILTENES BJSS-1 

9. VALMIERAS FK-2 9. VALMIERAS FK 9. SMILTENES BJSS-2 

10. SMILTENES BJSS-1 10. ALOJAS vsk 10. VALMIERAS FK-1 

11. SMILTENES BJSS-2 11. FK SALACGRĪVA/VJFC STAICELE 11. VALMIERAS FK-2 

12. MADONAS BJSS 12.  12. VALKAS NOV. BJSS 

    13. ALOJAS vsk 

Plašāka informācija - http://vidzeme.lff.lv/ 

 

--- Kurzemes reģions --- 

Kurzemes reģions aptver 13,6 tūkstošu km2 lielu teritoriju ar 299 tūkstošiem iedzīvotāju. Visās 

lielākajās reģiona pilsētās un novados tiek spēlēts futbols. Reģionālās nozīmes pilsētās Liepājā 

un Ventspilī futbols ir visaugstākajā līmenī. To nodrošina pašvaldības atbalsts, sakārtota 

infrastruktūra, futbola tradīcijas un jaunatnes futbola akadēmiju darbība. Virslīgas čempionātā 
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uzvaru savā otrajā pastāvēšanas gadā ir izcīnījuši FK Liepāja futbolisti. Gan liepājnieki, gan 

ventspilnieki ir ieguvuši tiesības 2016. gadā pārstāvēt Latviju Eirokausos.   

Visā reģionā ir liels futbola attīstības potenciāls. Citās lielākajās reģiona pilsētās arī darbojas 

futbola organizācijas, pamazām augot gan iesaistīto spēlētāju skaitam, gan arī meistarības 

līmenim. Lielu darbu pagājušajā gadā ir izdarījuši reģiona mazie klubi, kuri bāzējas bijušajā 

Liepājas rajonā. Lai veicinātu mazo klubu sadarbību un jauno spēlētāju iespējas piedalīties 

Latvijas mēroga sacensībās, Kurzemē 2015. gadā darbu ir sācis reģionālais futbola centrs. 

Reģionā pamazām sakārtojas arī futbola infrastruktūra. Lielākie projekti aizvadītajā gadā ir 

bijuši Saldus stadiona renovācija un sporta halles būvniecības uzsākšana Nīcā. Ir arī 

pašvaldības, kurās ir lielas iespējas uzlabot jau esošo laukumu kvalitāti, kā arī kopā ar Latvijas 

Futbola federāciju rūpēties par atbilstošas infrastruktūras izveidi augošajām futbolistu 

vajadzībām. Par galveno futbola attīstību bremzējošo faktoru reģionā šobrīd ir kļuvusi pilna 

izmēra mākslīgā seguma laukumu neesamība ārpus reģionālās nozīmes pilsētām.  

Kurzemē ir optimizēta sacensību struktūra gan pieaugušajiem, gan jauniešiem, lai piesaistītu 

arvien vairāk dalībnieku un veicinātu jauno spēlētāju izaugsmi. 2015. gadā reģionā ir atjaunotas 

sacensības veterāniem, kā arī Kurzemes skolu kauss. 2. līgas sacensībās šogad piedalījās 6 

komandas, un čempioni SK Babīte pašlaik spēlē komanda.lv Pirmajā līgā. 

Jaunu formātu ir ieguvušas pieaugušo sacensības telpu futbolā. Ir izveidota Kurzemes telpu 

futbola līga, ko pozitīvi ir novērtējuši gan iesaistītie klubi, gan arī līdzjutēji. Otro gadu reģionā 

posmu veidā norisinās pludmales futbola čempionāts, kurā ir paaugstinājies gan spēles līmenis, 

gan palielinājies dalībnieku skaits. Visvairāk dalībnieku pieaugušajiem pulcē pilsētu un novadu 

čempionāti telpu futbolā un futbolā 7 pret 7, kur Kurzemes finālturnīrā uzvaru izcīnīja Liepājas 

UPTK. 

Visu vecumu jaunajiem futbolistiem gada garumā tiek nodrošinātas sacensības atbilstoši LFF 

vadlīnijām un prasībām. Lai būtu pieejams pietiekošs spēļu skaits un ritmiskums sezonas laikā, 

Kurzemes FC sava reģiona komandām ir izveidojis papildus sacensības “Kurzemes Kauss” un 

“Kurzemes – Žemaitijas līga”. Kurzemes klubi ir arī aktīvi sacensību rīkošanā, veidojot savus 

tradicionālos turnīrus. 

LFF Kurzemes FC vadītājs Mārtiņš Jaunskalže 

 

LFF Kurzemes reģiona futbola centrs organizē sacensības Kurzemē visu vecumu futbolistiem. 

2015. gadā ir nosegti visu vecumposmu un sacensību sektori un sasniegts sacensību un 

dalībnieku skaita maksimums. 

Pieaugušo futbols 

 2. līgas sacensībās piedalījās 6 komandas, par uzvarētājiem kļūstot komandai SK Babīte. 

Sacensību otrajā posmā no Kurzemes zonas piedalījās Kuldīgas FC Nikers un SK Babīte. 

Kuldīdzniekiem izdevās aizcīnīties līdz sacensību finālam, kur gan tika zaudēts Rīgas 

komandai. 

Plašāka informācija - http://kurzeme.lff.lv/featured-item/2-l%C4%ABga-2015/tabula-un-

kalend%C4%81rs.html 
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 Ir atjaunotas sacensības veterāniem. Sacensības 2015. gada februārī notika Ventspilī un 

5 komandu konkurencē par uzvarētājiem kļuva komanda FK Ventspils veterāni. 

Plašāka informācija - http://kurzeme.lff.lv/pieaugu%C5%A1ie/kurzemes-kauss-telpu-

futbol%C4%81/veter%C4%81ni-2015.html 

 Kurzemē ļoti populārs ir amatieru futbols 7:7. Pilsētu un novadu čempionātos kopā 

piedalījās ap 100 komandām. Finālturnīrā piedalījās 6 komandas un par čempioniem 

kļuva Liepājas UPTK komanda. 

Plašāka informācija - http://kurzeme.lff.lv/images/Dokumenti/KKA7_2015_rez.pdf  

 2015. gadā tika dibināta Kurzemes telpu futbola līga, kurā komandas sacenšas pēc 

pilniem telpu futbola noteikumiem. Sacensībās piedalījās 4 komandas, par čempioniem 

kļuva Kuldīgas NSS/FC Nikers komanda. 

Plašāka informācija - http://kurzeme.lff.lv/pieaugu%C5%A1ie/kurzemes-kauss-telpu-

futbol%C4%81/kurzemes-telpu-futbola-l%C4%ABga-2015/tabula-un-kalend%C4%81rs.html 

 Pludmales futbola sacensības notika 4 posmos, kuros piedalījās 8 komandas. Sacensības 

vēroja Liepājas, Pāvilostas, Ventspils un Kuldīgas līdzjutēji. Par čempioniem kļuva 

komanda Kuldīga 1. 

Plašāka informācija - http://kurzeme.lff.lv/images/Dokumenti/Pludmale_2015.pdf 

Jauniešu futbols 

Reģionā notiek visas LFF noteiktās sacensības jauniešiem visos vecumposmos gan ziemā, gan 

vasarā. Reģionā organizēto sacensību viens no uzdevumiem ir noskaidrot dalībniekus Latvijas 

finālturnīriem.   

 Kurzemes čempionātā futbolā 8 pret 8, kas vienlaikus ir arī Latvijas kausa atlases 

sacensības, U-10, U-11 un U-12 vecuma grupās startēja 32 komandas.  

Plašāka informācija - http://kurzeme.lff.lv/jaunatne/kurzemes-%C4%8Dempion%C4%81ts-

f8/2015-futbols-8-pret-8.html 

 Vecumposmos U-7, U-8 un U-9 gan vasarā formātā 6 pret 6, gan ziemā futbolā telpās tiek 

organizētas sacensības „Kurzemes Tūre”. Šajās sacensībās jaunie spēlētāji gūst sacensību 

pieredzi bez uzvarētāju noskaidrošanas un sacensību tabulām, rosinot jaunos futbolistus 

ar prieku spēlēt futbolu. 

Plašāka informācija - http://kurzeme.lff.lv/jaunatne/kurzemes-t%C5%ABre-f6/kurzemes-

t%C5%ABre-2015.html 

 2015. gadā atjaunotas arī skolu futbola sacensības, kurās piedalījās 123 komandas, 

iesaistot kopā gandrīz 1500 skolēnus. Šo sacensību galvenais mērķis ir popularizēt 

futbolu un veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū. Latvijas skolu fināla Kurzemes pārstāvji 

8.-9. un 6.-7. klašu grupā bija Ventspils 4. vidusskolas komandas, bet 4.-5. klašu grupā - 

Liepājas 8. vidusskolas komanda. 

Plašāka informācija - http://kurzeme.lff.lv/images/Dokumenti/45kl.pdf 

 Laika posmā no decembra līdz martam norisinājās Kurzemes čempionāts futbolā telpās. 

Piedalījās 53 komandas vecuma grupās no U-9 līdz U-15. 
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Plašāka informācija - http://kurzeme.lff.lv/jaunatne/futbols-telp%C4%81s/2015.html 

 Pēc Kurzemes čempionāta beigām tiek rīkots Kurzemes Kauss ar mērķi pagarināt aktīvo 

futbola sezonu. Sacensības notiek septembrī un oktobrī vecuma grupās U-8, U-10 un U-

12. 

Plašāka informācija - http://kurzeme.lff.lv/images/jaunumi/KK_2015_u12_res.pdf 

 Kā papildus iespēja komandām ir arī dalība Kurzemes – Žemaitijas līgā. Iepriekšējā gadā 

sacensības tika organizētas 3 vecuma grupās: U-10, U-13 un U-15, piedaloties 17 

komandām. 

Plašāka informācija - http://kurzeme.lff.lv/jaunatne/kurzemes-%C5%BEemaitijas-

l%C4%ABga/2015-sezona-u15,-u13,-u10.html 

Kurzemes izlases 

Četrus gadus viens no svarīgākajiem virzieniem jauno spēlētāju attīstīšanā Kurzemē ir dalība 

LFF Futbola akadēmijā. Akadēmijas ietvaros ir izveidotas Kurzemes izlases U-13, U-14 un U-15 

vecumos.  

Plašāka informācija - http://kurzeme.lff.lv/re%C4%A3iona-izlases/kurzemes-izlases-

2015.html 

 U-15 (2000) izlase 2015. gadā programmas ietvaros aizvadīja divus reģionālo izlašu 

turnīrus, abos ierindojoties 2. vietā. Uz FA kausu, kas ir kā noslēgums attiecīgajam 

Akadēmijas vecumam, no Kurzemes tika izsaukti 9 spēlētāji, kas ir ļoti labs novērtējums 

reģiona darbam ar jaunajiem talantiem. Visos trīs Akadēmijas pasākumos izcilnieku vidū 

tika minēts Arturs Ļotčikovs /FA Ventspils/, bet liepājnieki Vladimirs Stepanovs un 

Viktors Ziemelis tika atzīmēti divreiz. Ar komandu strādāja treneris Mārtiņš Jaunskalže. 

 U-14 (2001) izlasei sezona bija visgarākā - aizvadīti trīs reģionālie turnīri, ieņemot divas 

3. un vienu 2. vietu. Ventspilnieks Anrijs Sivoha-Lagzdiņš divos turnīros iekļuva turnīra 

simboliskajā izlasē. Ar komandu strādāja treneris Igors Kičigins. 

 U-13 (2002) izlase tika izveidota pagājušajā gadā, un par tās treneri kļuva Aleksandrs 

Daņilovs. Ar komandu tika veikts liels darbs sagatavošanās posmā, aizvadot gan 

treniņnometni, gan turnīru Ventspilī. Šajā komandā ir visplašākā klubu pārstāvniecība - 

spēkus izmēģinājuši spēlētāji no visiem Kurzemes klubiem. Reģionālajos turnīros 

komanda izcīnīja 3. un 4.vietu. 

 

--- Ziemeļaustrumu reģions --- 

Latvijas ZA reģions aizvadījis jau 19. sezonu, kuras laikā ir paveikts daudz futbola attīstībā 

Ziemeļaustrumu Latvijā. Tomēr vēl vairāk ir darāmā visās futbola jomās reģionā. 

Jaunatnes futbola sacensībās iesaistījās Alūksnes BJSS un Viļakas komandas. No septembra 

Lubānas komandas ir Madonas BJSS pakļautībā, kas paver jaunas iespējas jaunajiem 

lubāniešiem. Īpaši aktivizējušies Balvu sporta centra treneri, kuru treniņu grupās darbojas 

pusotra simta bērni. Latvijas jaunatnes kausa izcīņas finālos ZA reģiona komandas rāda labu 

sniegumu, kas rada drošu redzējumu nākotnē. 
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Pirmo reizi Ziemeļaustrumos tika organizēta U-13 grupas reģionālā izlase. Ar 2016. gadu startēs 

U-14 (treneris M.Oļipovs-Ludza) un U-13 (treneris J.Rukmanis-Madona) izlases. 

Ludzas novada sporta skola sadarbojas ar Viļānu sporta skolu meiteņu futbola attīstībā un 

gatavojas startēt Latvijas sieviešu futbola čempionāta pirmajā līgā. Arī Balvos atvērtas meiteņu 

futbola treniņu grupas. Par meiteņu futbola attīstību domā Gulbenē. 

Reģionā plaši tika organizēti jaunatnes futbola turnīri. Kopumā 10 turnīros piedalījās 79 

komandas ar 948 futbolistiem. Jaunatnes klubi apmeklējuši turnīrus Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, 

Somijā, Polijā u.c. valstīs. 

Latvijas ZA reģiona pašvaldības šajā sarežģītajā finanšu periodā cenšas risināt futbola 

infrastruktūras pilnveidošanu. Sadarbojoties ar LFF, 2015. gadā lielisku mākslīgā seguma 

futbola laukumu atklāja Balvu pilsētā, kas ievērojami ļaus attīstīt futbola treniņu procesu arī 

visā reģionā, sevišķi agrā pavasarī un vēlā rudenī. Stadiona (arī futbola laukuma) kapitālam 

remontam ir gatava Gulbenes novada dome. Pilnveidot futbola bāzes gatavojas Ludzas, 

Kārsavas, Viļānu, Rugāju un Madonas pašvaldības. 

Aizvadītajā gadā aktīvi zināšanas apguva ZA reģiona futbola organizāciju treneri. Pieci treneri 

paaugstināja savu kvalifikāciju. Pirmo reizi ZA reģiona futbola treneru skaits iegājis trešajā 

desmitā. Nākamajā gadā treneru korpusam pievienosies vēl trīs-četri jaunie kadri, bet divi-trīs 

esošie paaugstinās savu kategoriju. 

Attīstījās arī reģiona amatieru futbols. Jaunu impulsu, pateicoties Ludzas futbola entuziastiem, 

ieguva pludmales futbols. Apvienojot Madonas, Varakļānu, Cesvaines un citu novadu futbolistu 

resursus, Latvijas telpu futbola čempionāta pirmajā līgā debitēja FK Madona. Atzīstami startēja 

ZA reģiona komandas gan Latvijas Skolu kausa finālā, gan LFF futbola 7:7 finālā, arī Latvijas 

Veterānu spartakiādes futbola turnīrā. 

Vairāki futbola klubi (no Viļāniem, Viļakas, Gulbenes) ir vērsušies LFF ar iesniegumu, uzņemt 

viņus federācijas biedru pulkā. Šajā gadā LFF biedru skaits no ZA reģiona varētu sasniegt ap 

desmit. 

Ņemot vērā lielo sporta veidu konkurenci ar futbolu ZA reģiona novados (piemēram, Ludzā-

rokas bumba; Gulbenē-basketbols; Balvos-vieglatlētika; Alūksnē-biatlons; Madonā-slēpošana) 

un kritisko demogrāfisko situāciju, liela nozīme ir jaunatnes futbola pasniegšanas veidam 

sabiedrības vērtējumam. Ne rezultāti ir galvenais, bet labvēlīga sabiedrības attieksme, pozitīvs 

tēls ikdienā jebkurā vietā – skolās, uz ielas, sacensību vietās utt. Arī futbolista vizuālais ietērps 

un uzvedības kultūra ir svarīgi elementi. 

Ceru, ka jaunie futbolisti, treneri, bērnu vecāki un pašvaldības turpmāk darbosies kā viens 

vesels ZA reģiona futbola attīstībai! 

LFF ZA FC vadītājs Arnis Martusevičs 

 

Jaunatnes turnīri ZA reģionā 2015. gadā - Ludzas kauss, Kārsavas futbols, Ludzas pilsētas kauss, 

Madonas BJSS kausi, A.Šaicāna piemiņas kausi Balvos, Balvu Open, Viļānu kauss meitenēm, 

B.Jamkovija piemiņas kauss Gulbenē, Varakļānu kauss telpu futbolā un Viļakas kauss telpu 
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futbolā jauniešiem A.Šaicāna piemiņai. Kopā tajos piedalījās 79 komandas ar 948 

futbolistiem. 

Plašāka informācija: 

http://za.lff.lv/featureditem/2015 

http://za.lff.lv/fut77/kalendarsunrezultati/2015 

http://za.lff.lv/companies/jaunatnescempionats/2015 

http://za.lff.lv/novadi/2015 

http://za.lff.lv/telpufutbols/pieaugusotelpufutbols/kalendarsunrezulti/2015 

http://za.lff.lv/telpufutbols/veternutelpufutbols/kalendarsunrezultati/2015 

http://za.lff.lv/skolufutbols/nolikums/rezultati/2015 

http://za.lff.lv/telpufutbols/jaunatnestelpu futbols/grupas/un/rezultati/2015 
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PROJEKTI 

--- Kr. Barona ielas stadions --- 

Latvijas Futbola federācija saskaņā ar 2010. gadā izstrādāto infrastruktūras attīstības plānu 2015. 

gadā veikusi ievērojamu darbu apjomu projektam Kr. Barona ielā 116A, kur Latvijas Futbola 

federācija plāno sporta kompleksa rekonstrukciju ar mērķi tajā atklāt Latvijas nacionālās 

futbola izlases un citu Latvijas izlašu spēļu, kā arī Latvijas futbola klubu un citu LFF pasākumu 

organizēšanas vajadzībām atbilstošu stadionu. LFF nostāja visa pārbūves procesa gaitā ir 

lēmumu un darbību caurspīdīgums.  

2015. gada februārī LFF noslēdza līgumu ar meta konkursā uzvarējušo SIA "REMM" arhitektu 

biroju par sporta kompleksa tehniskā projekta izstrādāšanu. Pirmais zīmīgais solis ceļā uz to bija 

jūlijā Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotais detalizētais meta projekts. Septembrī Rīgas pilsētas 

būvvaldē tika saskaņots SIA "REMM" izstrādātais skiču projekts, bet nākamais zīmīgais solis ceļā 

uz celtniecības darbiem sporta kompleksa teritorijā bija 2015. gada 18. decembris, kad Rīgas 

pilsētas būvvaldē tika saskaņots SIA "REMM" izstrādātais tehniskais projekts. Šāda ievērojama 

projekta realizācija mazāk nekā gada laikā uzskatāma par ļoti veiksmīgi padarītu darbu, 

tādējādi projektēšanas ziņā tika pat apsteigts plānotais maksimālais izpildes termiņš - 13 mēneši 

no līguma noslēgšanas brīža.  

LFF vēlas izcelt, ka sporta kompleksa ģenerālbūvnieks SIA "Arčers" paralēli projektēšanas gaitai 

kopīgi ar LFF darba grupu meklēja un turpina meklēt iespējamos risinājumus būvniecības 

izmaksu optimizācijai, kā rezultātā provizoriskā summa vairākās pozīcijās ir samazinājusies. 

Neviens no izskatītajiem optimizācijas risinājumiem neatsauksies uz skatītāju un stadiona 

darbinieku drošību. Panāktie risinājumi ir rezultāts kopīgam LFF, SIA "Arčers" un SIA "REMM" 

darbam, kas turpināsies arī būvniecības laikā. To vidū ir 2015. gada jūnijā LFF noslēgtais 

ģenerālbūvnieka līgumu ar SIA "Arčers" pēc "atvērtās grāmatas" principa. Šāda veida līgums 

nosaka, ka līguma slēgšanas brīdī nav zināma gala līguma cena, bet tiek fiksēts ģenerālbūvnieka 

peļņas procents no kopējām būvniecības izmaksām. LFF, sadarbojoties ar SIA "Arčers", ir iespēja 

par katru būvdarbu un materiālu pozīciju rīkot cenu aptauju un izvēlēties lētāko/izdevīgāko 

piedāvājumu. 

Vadoties pēc tehniskā projekta, sporta kompleksa ģenerālbūvnieka SIA "Arčers", LFF darba 

grupas sporta kompleksa rekonstrukcijas jautājumā un sertificēta tāmētāja aprēķiniem, šī brīža 

sporta kompleksa provizoriskās būvizmaksas ir 13,5 miljonu eiro apmērā. Šī summa ietver visu 

nepieciešamo futbola spēļu aizvadīšanai, bet neietver aprīkojumu, mēbeles, interjeru un citas 

vienības sporta kompleksa palīgfunkciju nodrošināšanai. Vadoties pēc tendencēm, ir 

pamatotas cerības, ka būvniecības izmaksas varētu samazināties, taču drošības dēļ LFF paredz 

abus iespējamos scenārijus, tai skaitā arī cenu palielinājumu. Šādu viedokli paudusi arī LFF 

Iepirkumu komisija, kas pēc vispārējās būvniecības prakses rekomendē paredzēt dažādus 

izmaksu scenārijus. Izmaksu diapazonam nebūtu pamats svārstīties vairāk par 10% vienā vai 

otrā virzienā, līdz ar to diapazons celtniecības darbu izmaksām varētu svārstīties no 12,204 

miljoniem eiro līdz 14,916 miljoniem eiro. 

Kopš projekta uzsākšanas provizoriskās rekonstrukcijas izmaksas ir pārsniegušas 2012. gadā 

veiktajos aprēķinos prognozētos 6,4 miljonus eiro. Būtiskākie faktori, kas ietekmējuši plānotās 

izmaksas, ir stadiona stāvu platību palielinājums no 4600 m2 līdz 11190 m2, gala tribīņu ieviešana 
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(1526 m2 platības palielinājums), galvenās tribīnes 3083 m2 palielinājums, kas ietver sporta 

infrastruktūras uzlabojumus, "Hospitality" zonas palielinājumu ar mērķi nodrošināt UEFA 

prasību izpildi un stadiona daudzpusīgāku pielietojumu, mediju darba telpu uzlabojumus, 

komercplatību palielinājumu un LFF biroja palielinājumu, ņemot vērā nākotnes attīstības 

perspektīvas, kā arī Ērgļu ielas tribīnes palielinājumu par 1971 m2, ietverot LFF vajadzībām 

nepieciešamās noliktavas un potenciālās šautuves izvietošanu. 

Tāpat projekta attīstības gaitā fiksētie papildu sadārdzinājumi skar 2015. gada jūnijā pieņemto 

MK noteikumu Nr. 312, LBN 016-15 Būvakustika, kas nosaka nepieciešamību paredzēt 

ievērojamākus prettrokšņa pasākumus. Projektā bija nepieciešams paredzēt ievērojamus 

trokšņu absorbcijas pasākumus – stadiona stūru noslēgšanu, gala tribīņu sienu izbūvi, akustisko 

materiālu pielietojumu jumta konstrukcijā un citus akustiskos risinājumus. Augstākminētais 

darīts, respektējot iedzīvotāju viedokli, jo tieši iespējamie trokšņi bija lielākās bažas, kuras 

izteica apkārtējo māju iedzīvotāji. Ar šo LFF vēlas apkārtējo māju iedzīvotājus nomierināt, jo 

esam darījuši visu iespējamo, lai samazinātu trokšņu ietekmi uz apkārtējām mājām. Sakārtotā 

vide būs kā kompensācija par pāris dienām gadā, kurās, iespējams, nāksies sajust kādas 

neērtības, kas saistītas ar trokšņiem. 

Papildus paredzēta arī futbola laukuma apsilde, kā arī ieviestas visas nepieciešamās regulas, lai 

stadions atbilstu UEFA ceturtās jeb otrās augstākās infrastruktūras kategorijas prasībām. 

Līdztekus tam ņemtas vērā un plānojumā ieviestas atbilstības Rīgas pilsētas būvvaldes, Valsts 

kultūrpieminekļu aizsardzības inspekcijas un Rīgas Vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības 

padomes izvirzītajām prasībām un rekomendācijām. 

Viss augstākminētais nodrošina, ka sporta kompleksā ietilpstošais futbola stadions atbildīs UEFA 

ceturtās kategorijas stadiona ietilpībai (izņemot faktisko sēdvietu skaitu). Trešā kategorija, kuras 

prasību atbilstība ļauj stadionā aizvadīt nacionālo izlašu spēles, pieprasa kā minimums 4500 

skatītāju vietas (stadionā būs nedaudz zem 5700 skatītāju vietām). UEFA reglaments nosaka, ka 

nacionālo izlašu spēlēm jānorisinās trešās vai ceturtās kategorijas stadionos. Stadiona ietilpības 

jautājums vairākkārt pārspriests arī ar UEFA un FIFA atbildīgajām amatpersonām, un esošais 

risinājums no viņu puses uzskatāms par optimālu. Futbola laukuma izmērs būs UEFA trešajai 

un ceturtajai kategorijai standartizētie 105x68 metri. 

Stadiona plānojumā būtiski ņemti vērā LFF pasūtītās līdzjutēju aptaujas rezultāti, kurā futbola 

līdzjutēji paši noteica savas prioritātes, apmeklējot futbola spēli klātienē. Līdzjutēju būtiskākā 

nepieciešamība ir laba redzamība un komforts, kas jaunajā stadionā tiks pilnībā nodrošināts. 

Tāpat ņemtas vērā virkne līdzjutēju vēlmju, kas saistītas ar stadiona sastāvošajām 

komponentēm. 

Lai arī nokļūšanu stadionā ar personīgo transportu kā vēlamo veidu norāda 37% aptaujas 

respondentu, tomēr absolūtais vairākums norāda, ka stadionā labprāt ierastos, izmantojot citus 

nokļūšanas veidus. Šajā kontekstā ir jāapsveic Rīgas domes iniciatīva sakārtot Kr. Barona ielu, 

kur līdztekus jau tā labajam sabiedriskā transporta nodrošinājumam uzlabosies arī iespēja 

stadionā nokļūt ar velosipēdu. Lai arī stadionā šobrīd paredzētas ap 40 velonovietnes, 

palielinoties nepieciešamībai, stadionā velonovietņu skaits tiks palielināts. Papildus tam plānots 

meklēt risinājumus ar "Rīgas satiksmi", lai līdzīgi kā citur pasaulē futbola spēles biļete kalpotu 

kā sabiedriskā transporta biļete nokļūšanai uz un no stadiona. 
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Kā jau iepriekš skaidrots, liela daļa finansējuma, kas nepieciešams projekta realizēšanai, nāks 

no UEFA piešķirtajiem futbola infrastruktūras programmas līdzekļiem, kas ir apvienoti konkrēti 

šī projekta realizēšanai, tomēr tie veido tikai daļu no kopējā nepieciešamā projekta budžeta. 

LFF nav spējīga tik lielu projektu realizēt ar tikai saviem un UEFA piešķirtajiem līdzekļiem, 

turklāt LFF kategoriski nav ieinteresēta būtiski negatīvi iespaidot arī citu futbola infrastruktūras 

projektu realizāciju Latvijā. Pašlaik LFF izstrādā rekonstrukcijas projekta finansējuma piesaistes 

modeli, kā arī veic pārrunas ar Rīgas domi un valsti, kuru atbalsts tik liela projekta veiksmīgai 

realizēšanai ir ļoti būtisks. 

Vēršam uzmanību uz to, ka stadiona projekta izstrāde bija paredzēta LFF infrastruktūras 

attīstības programmā, kas tika izstrādāta jau 2010. gadā, bet bez UEFA un FIFA atbalsta un 

lēmuma par tā nepieciešamību stadiona būvniecība nebūtu iespējama. Lai arī infrastruktūras 

atbalsta programmu izlietojums ir katras federācijas kompetencē, šāda apmēra ieguldījumus 

UEFA izvērtē atsevišķi, tam dodot savu atzinumu. UEFA un LFF vairākkārt ir uzsvērusi, ka šādas 

infrastruktūras izbūve būtu klubu, pašvaldības vai valsts funkcija, taču, apzinoties Latvijas 

futbola klubu rocību un to, ka pastāv risks, ka līdz ar "Skonto" stadiona nojaukšanu UEFA būtu 

spiesta lemt par Latvijas izlases mājas spēļu aizvadīšanu ārpus valsts robežām, no UEFA puses 

tika pieņemts lēmums pilnā mērā atbalstīt stadiona projektu. 

LFF ir pateicīga Rīgas domei par līdzšinējo sadarbību, nodrošinot iespēju plānot stadionu zemes 

īpašumā, taču, ņemot vērā, ka teritorija arī turpmāk paliks pašvaldības īpašumā, LFF cer, ka 

Rīgas dome ar savu ieguldījumu iesaistīsies projekta realizācijā. Tāpat izteikti būtisks pašlaik ir 

arī valsts atbalsts, lai, veicot šāda apjoma ieguldījumus jaunajā futbola stadionā, būtiski neciestu 

citas futbola infrastruktūras attīstīšana. Jau 2014. gadā LFF vērsās pie valsts institūcijām ar 

lūgumu izskatīt iespēju atbalstīt futbola infrastruktūras attīstības programmas turpināšanu, kuru 

veiksmīgi uzsāka LFF, laika periodā no 2009. līdz 2014. gadam kopā ar pašvaldībām sporta 

infrastruktūras attīstībā ieguldot vairāk nekā 14 miljonus eiro un izbūvējot 60 "minipitch" 

laukumus, 15 pilna izmēra sporta laukumus, kā arī desmit skolu sporta laukumus, kur 

pašvaldības rekonstruēja arī skrejceļus, ģērbtuves, ielu vingrošanas rīkus utt. Ir svarīgi šo 

infrastruktūras attīstības programmu turpināt. 

Sporta kompleksā ietilps futbola stadions ar visu nepieciešamo infrastruktūru, tostarp paredzēts 

arī Latvijas futbola muzejs, rehabilitācijas centrs, kafejnīca, sporta laukums apkārtējām skolām, 

autostāvvieta, LFF birojs. Sporta komplekss pēc tā rekonstrukcijas kļūs par Latvijas futbola 

mājām. 
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--- Futbola laukumi --- 

Kopš 2010. gada Latvijas Futbola federācijas viena no prioritātēm ir futbola infrastruktūras 

attīstīšana un pilnveidošana. Turpinot jau iesākto, 2012. gadā sadarbībā ar pašvaldību atbalstu 

tika izbūvēti sekojoši pilna izmēra (105m x 68m) futbola laukumi ar mākslīgo segumu - Rīgas 

Hanzas vidusskola, Rīgas Ostvalda vidusskola, Stadiona “Daugava” rezerves laukums 

Liepājā un Rīgas Tehniskās universitātes futbola laukums . 

Laika posmā no 2013.-2014. gadam tika uzsākta jauna futbola infrastruktūras programma, kur 

uzsvars tika likts ne tikai uz pilno izmēru futbola laukumu būvniecību, bet arī mazo futbola 

laukumu būvniecību (60m x 40m). Programmas ietvaros 2014. gadā tika izbūvēti sekojoši 

futbola laukumi ar mākslīgo segumu - pilna izmēra futbola laukumi: Rēzeknes Olimpiskā 

centra futbola laukums un Ventspils 2.pamatskolas futbola laukums; mazie futbola laukumi 

ar mākslīgo segumu: Rīgas 31.vidusskola, “Gostiņu” stadions Pļaviņās un BJC “Daugmale” 

(Rīga). 

Neskatoties uz to, ka LFF prioritāte un akcents tiek likts uz jauna stadiona celtniecības 

jautājumiem, 2015. gadā tika izbūvēti 3 mazie futbola laukumi ar mākslīgo segumu - Balvu 

sporta centra teritorijā, BJC “Laimīte” (Sarkandaugava) un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 

stadions. 

Laukumu kopšana 

Arvien vairāk un vairāk Latvijas teritorijā tiek izbūvēti futbola laukumi ar mākslīgo segumu. Lai 

pilnvērtīgi un ilgstoši šos laukumus var izmantot futbola vajadzībām, tie ir regulāri jākopj, tāpēc 

jau no 2011. gada tika uzsākta centralizēta mākslīgo segumu futbola laukumu kopšana. Tika 

iegādāta speciāla tehnika, kā arī tika izstrādāts laukumu kopšanas vēstures reģistrs. 

Apmācība 

Lai arī laukumu kopšanas programma ir efektīva, tomēr vitāli svarīgi, lai futbola laukumu 

apsaimniekotāji apzinātos par nepieciešamību kopt un pašu spēkiem uzturēt laukumus 

kvalitatīvus, tāpēc LFF katru gadu rīko apmācības seminārus futbola laukumu kopējiem un 

apsaimniekotājiem. Semināri notiek gan dabīgā zālāja, gan mākslīgo zālāju futbola laukumu 

kopējiem. Semināri notiek LFF MTC “Staicele”, kur ir ideālas iespējas gan teorētiskām, gan arī 

praktiskajām lekcijām.  

Stadionu licencēšanas kritēriji 

Ņemot par pamatu UEFA stadionu infrastruktūras licencēšanas kritērijus, LFF ir izstrādājusi 

futbola stadionu infrastruktūras noteikumus, kas ir pieejami LFF mājaslapā un kas lieti noder 

jaunu stadionu/ laukumu projektētājiem. 

Sadarbība ar valsti un pašvaldībām 

LFF nostāja šajā ziņā ir nemainīga un uzskatāma - futbola infrastruktūras pilnveidošanā un 

attīstīšanā valsts vai pašvaldības atbalsts ir vitāli svarīgs. Pēdējos gados valsts un pašvaldību 

interese iesaistīties futbola infrastruktūras programmās ir krietni uzlabojusies, par ko liecina 

jaunu futbola laukumu izbūve reģionos un Rīgā, kur pašvaldības ieguldījums ir 70%. Darbs ar 

pašvaldībām ir nesis augļus ne tikai LFF un konkrēto pašvaldību savstarpējos projektos, bet ir 

bijis kā dzinulis citām pašvaldībām attīstīt sporta un tai skaitā futbola infrastruktūru savā novadā 

(Līvāni, Rugāji, Zvejniekciems u.c.). 
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Infrastruktūras atbalsta programma 

Sākot ar 2012. gadu, tika izstrādāta infrastruktūras atbalsta programma, kas paredz LFF 

biedriem sniegt atbalstu infrastruktūras pilnveidošanā. Konkrēti šīs programmas ietvaros LFF 

biedri, iesūtot savus pieteikumus, var pretendēt uz futbola vārtu piešķiršanu mācību treniņa 

procesa uzlabošanai. Protams, gribētāju ir stipri vairāk nekā iespējas piešķirt vārtus, tomēr laika 

posmā no 2013. līdz 2015. gadam futbola vārtu (2x3; 2x5, lielie) iegādei tika atvēlēti vairāk nekā 

50000 eiro. 

Papildus futbola vārtu programmai, tika veikti arī citi infrastruktūras uzlabojumi sejkojošos 

futbola stadionos - skatītāju tribīnes: Rīgas Hanzas vsk., Rīgas Ostvalda vsk., RTU stadions; 

Elektroniskais tablo: Rīgas Hanzas vsk., Kauguru 2.vsk. futbola laukumā, stadionā 

"Celtnieks" Daugavpilī; maiņas spēlētāju nojumes: Rīgas Ostvalda vsk., stadionā "Celtnieks" 

Daugavpilī, "Audas" stadionā Ķekavā. 

 

Futbola laukumi 2015. gadā 

 Izmērs LFF ieguldījums 

Rīgas Klasiskā ģimnāzija 60x40 119 736.00 

Balvu Sporta centrs 60x40 48384.00 

BJC "Laimīte"* 60x40 56700.00 

Rīgas 31.vidusskola 60x40 55 901.45 

 

Plānotie futbola laukumi 2016. gadā 

 Izmērs 

Limbaži 60x40 

Viesīte 60x40 

Elektrum OC (Rīga)* 90x60 
*Laukuma seguma nomaiņa 

 

--- LFF MTC “Staicele” --- 

Biedrība “Latvijas Futbola federācija” un Staiceles pilsētas pašvaldība 2009. gada 5. martā 

vienojās par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu 

centrs “Staicele”” dibināšanu. SIA “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs 

“Staicele”” komercreģistrā reģistrēta 2009. gada 1. aprīlī. 

LFF MTC “Staicele” darbību 2015. gadā var uzskatīt par veiksmīgu. Sezonu futbola centrs uzsāka 

marta mēnesī ar Vidzemes reģiona jauniešu izlašu komandu un FK Jūrmala treniņu nometnēm. 

Latvijas futbola federācijas Futbola akadēmija no aprīļa līdz septembrim rīkoja skates un 

reģionālos turnīrus. Maija mēnesī futbola dienas pasākumā tika atklāti divi zālāja futbola 

laukumi, uz kuriem treniņu nometnes organizēja FS Metta, FK Tukums 2000, JFC Skonto, FK 

Academ, FK Ventspils, FK Olaine, Rīgas Futbola skola, Kulakova futbola  akadēmija. LFF MTC 
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“Staicele” notika Latvijas Futbola federācijas rīkotais treneru seminārs. Tradicionāli katru gadu 

maija beigās notiek “Seny Cup” turnīrs. 

Futbola centrs sezonu noslēdza ar Latvijas Futbola federācijas jaunatnes čempionāta finālu 

futbolistiem U-14 B grupā.  Futbola centrā notika futbola laukumu kopšanas seminārs aprīlī un 

oktobrī. LFF MTC izveidojusies laba sadarbība ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru, kuri 

augusta mēnesī futbola centrā rīkoja mācības jaunsargu instruktoriem. 

Ar Biedrības “Latvijas Futbola federācija” atbalstu ir uzstādīti āra trenažieri, kurus izmanto gan 

futbola centra apmeklētāji, gan Staiceles vidusskolas audzēkņi, gan citi interesenti. Tika 

pabeigta futbola laukumu nožogojuma uzstādīšana. 

Kā veiksmi varam uzskatīt Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas atvēršanu. Specialitāte 

sporta pasākumu organizators valstī ir jauna, un tikai Staicelē var apgūt šo arodu. Pirmajā kursā 

iestājās 6 audzēkņi, šobrīd mācās 7 audzēkņi. Audzēkņi, izmantojot biedrības “Latvijas Futbola 

federācija” atbalstu, apmeklēja Latvijas nacionālās futbola izlases spēles, kurās ņēma dalību 

organizatoriskajos darbos. Pieredzes apmaiņā tika apmeklētas Eiropas čempionāta spēles 

basketbolā. Audzēkņi ņem aktīvu dalību sporta pasākumu norisēs LFF MTC “Staicele”. 

Sākot ar 2016. gada 1. septembri skolā strādās vispusīgās fiziskās sagatavotības treneris. Šāda 

iespēja pašreiz ir tikai Staiceles Sporta profesionālajā vidusskolā. Par programmu interesi 

izrādīja Aizsardzības ministrija, un sadarbībā ar LFF MTC “Staicele” ir izveidota darba grupa ar 

uzdevumu izstrādāt fiziskās sagatavotības programmu Aizsardzības ministrijas vajadzībām. 

Programmas pamatuzdevums ir izstrādāt apmācības metodiku audzēkņiem Nacionālo Bruņoto 

spēku, Robežsardzes un Policijas vajadzībām. Audzēkņiem, kuri sekmīgi apgūs šo programmu, 

būs iespēja iestāties Aizsardzības akadēmijā bez konkursa. 

2016. gada sezonu futbola centrs iesāka jau februārī ar Virslīgas futbola kluba Jūrmalas Spartaks 

treniņnometnēm. Šogad pieteikušies uz futbola nometņu rīkošanu Staicelē ir Vidzemes FC, FK 

Jūrmala, FS Metta, FK Tukums 2000, JFC Skonto, Rīgas FS, JDFS Alberts, Šitika futbola skola, FK 

Academ, FK Dinamo Rīga, kā arī notiks treneru seminārs un Latvijas Regbija federācija rīkos 

nometnes savām jaunatnes izlasēm.    

Sabiedrības attīstības pasākumi 

2016. gadā turpināsies darbs pie infrastruktūras labiekārtošanas, sadarbības partneru piesaistes 

un futbola centra reklāmas pasākumiem.  

Sabiedrības darbību raksturojošie rādītāji  

2015. gadā Sabiedrības apgrozījums sastāda EUR 125 084, kas, salīdzinot ar 2014. gadu, ir 

palielinājies par 14%. Sabiedrība pārskata gadu ir beigusi ar zaudējumiem EUR 60 255, kas 

skaidrojams ar ieguldījumiem futbola laukumu un viesnīcas materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošanā un pamatlīdzekļu nolietojumu. Pamatlīdzekļu nolietojums sastāda 57 927 EUR. 

Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedz apgrozāmos līdzekļus par EUR 27 336 un kopējais 

likviditātes koeficients 2015. gadā ir 0.29, 2014. gadā 0.094. Sabiedrībā 2015. gada beigās strādāja 

8 darbinieki. 

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no dalībnieku ieguldījumiem EUR 731 900, kas sadalās 7 

319 daļās, vienas daļas vērtība EUR 100. Alojas novada domei uz 31.12.2015. pieder 1 980 daļas 

jeb 27,05 %, biedrībai “Latvijas Futbola federācija” pieder 5 339 daļas jeb 72,95 %. 
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Notikumi no pārskata gada pēdējās dienas 

2016. gada 6. janvārī Uzņēmuma reģistrā veiktas pamatkapitāla izmaiņas: Apmaksātais no 696 

900 EUR uz 73 1900 EUR. No pārskata gada pēdējās dienas līdz šai dienai nav notikuši nekādi 

citi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt gada pārskata novērtējumu. 

 

 

--- LFF Futbola akadēmija --- 

LFF Futbola akadēmija (turpmāk FA) un tās attīstība ir viens no galvenajiem LFF darba 

virzieniem turpmākajos gados, tādējādi cerot ar ikdienas treniņiem kvalificētu treneru 

uzraudzībā un augstas konkurences apstākļos nākotnē sekmēt Latvijas jaunatnes un nacionālās 

izlases, kā arī pašu futbolistu starptautisko konkurētspēju. 

Aizvadītajā LFF FA sezonā piedalījās 2000., 2001. un 2002. gadā dzimušie jaunieši no visiem 

Latvijas futbola reģioniem, savā starpā sacenšoties reģionālo izlašu turnīros un pilnveidojot 

savas iemaņas talantu skatēs. Centrālā pasākumu norises vieta pagājušajā sezonā bija un arī 

šosezon būs LFF mācību un treniņu centrs "Staicele". 
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2015. gada sezonas 10 treneri, kas sagatavojuši visvairāk LFF FA izcilniekus (iekļauti savas 

vecuma grupas 18 spēlētāju izlasē) 

# Treneris Reģions Klubs Izcilnieku skaits 

1 Ivans Maksimčuks Latgale BFC Daugavpils 7 

2 Andrejs Gluščuks Rīga FS Metta 6 

3 Igors Kičigins Kurzeme Ventspils OC 5 

4 Jānis Zuntners Kurzeme Liepājas SSS 5 

5 Andrejs Sipailo Latgale BFC Daugavpils 4 

6 Jānis Goba Rīga FS Metta 3 

7 Jānis Čaplinskis Zemgale Jelgavas FA 3 

8 Artjoms Grudcins Zemgale FK Tukums-2000 3 

9 Ruslans Petkevičs Rīga Rīgas FS 3 

10 Dmitrijs Kohans Rīga Šitika FS 2 

2016. gada kalendārais plāns 

Datums Pasākums Dalībnieki Vieta 

18.-19.februāris Reģionu izlašu turnīrs 2001.g.dz. OSC 

25.-26.februāris Reģionu izlašu turnīrs 2002.g.dz. OSC 

15.-17.aprīlis Reģionu izlašu turnīrs 2003.g.dz. Staicele 

22.- 24.aprīlis Reģionu izlašu turnīrs 2002.g.dz. Staicele 

29.aprīlis -1.maijs Reģionu izlašu turnīrs 2001.g.dz. Staicele 

7.-10.jūnijs Talantu skate vārtsargiem 2001.-2003.g.dz. Staicele 

7.-10.jūnijs Talantu skate 2001.g.dz. Staicele 

14.-16.jūnijs LFF FA kausa izcīņa 2001.g.dz. Staicele 

19.-22.jūnijs Talantu skate 2003.g.dz. Staicele 

27.-30.jūnijs Talantu skate 2002.g.dz. Staicele 

22.-25.augusts Talantu skate 2003.g.dz. Staicele 

27.-30.augusts Talantu skate vārtsargiem 2002.-2003.g.dz. Staicele 

27.-30.augusts Talantu skate 2002.g.dz. Staicele 

16.- 18.septembris Reģionu izlašu turnīrs 2003.g.dz. Staicele 

23.- 25.septembris Reģionu izlašu turnīrs 2002.g.dz. Staicele 

Novembris Eiropas futbola tūre U-13; U-14 Eiropa 
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--- Sporta medicīna --- 

LFF aktivitātes futbola medicīnā - aktuālo medicīnas paņēmienu apgūšana rezultāta 

efektivitātes sasniegšanai (LFF piesaistīto medicīnas speciālistu zināšanu paplašināšana 

teorētisko/praktisko semināru ceļā); aktuālās informācijas par futbola medicīnas stratēģijām 

iegūšana (Futbola medicīnas kongress 2016). 

Atbalsts valstsvienības spēlētājiem traumu gadījumā  

Medicīniskā palīdzība un dalība NI nometnēs (dalība un palīdzības sniegšana visu vecumu 

Latvijas futbola NI nometnēs), Spēlētāju un treneru konsultēšana traumu gadījumā (NI spēlētāji, 

klubu spēlētāji, futbola skolu spēlētāji, talantu programmu spēlētāji; traumu izvērtēšana 

(nepieciešamības gadījumā papildus izmeklējumu veikšana); rekomendāciju sniegšana 

efektīvākai atveseļošanās norisei. 

Sadarbība ar medicīnas iestādēm (par iespējām veikt objektīvus izmeklējumus traumu 

gadījumos). Sadarbība ar Latvijas Olimpiskās vienības speciālistiem (kopēju rekomendāciju 

sniegšana spēlētājiem veselības saglabāšanas un/vai uzlabošanas jautājumos). Spēlētāju profilu 

veidošana (funkcionālo izmeklējumu datu apkopošana; spēlētāju traumu vēstures veidošana).  

Galvenie secinājumi par kopējām tendencēm  

Sekošana jaunajām tendencēm un to iespējama apgūšana efektivitātes nodrošināšanai. 

Nepieciešamība pēc komunikācijas uzlabošanas starp LFF medicīnas personālu un Virslīgas 

klubu medicīnas personālu. Uzticamības un objektivitātes tēla radīšana. 

Plānotie galvenie pasākumi attiecīgajā kalendārajā gadā  

Latvijas futbola virslīgas komandu medicīnas personāla pārbaudes (kluba medicīnas personāla 

dokumentācijas atbilstība amatam; kluba mājas spēļu apmeklēšana (1-2 reizes sezonā), lai 

pārliecinātos par sakārtotu medicīniskās palīdzības sistēmu futbola klubā; kluba medicīnas 

personāla iedrošināšana par palīdzības saņemšanu nepieciešamības gadījumā). 

Semināru organizēšana un veidošana (semināri plašākai auditorijai; semināri tikai LFF 

piesaistītajiem speciālistiem (NI medicīnas personāls)). Aktuālās tēmas: «Sirds veselība un 

fiziskās aktivitātes»; «Sporta uzturs. Vitaminizācija». 
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--- Federācijas kauss U-19 izlasēm Rīgā --- 

Laika posmā no 24. līdz 27. martam jau otro gadu pēc kārtas norisinājās “Federācijas Kausa” 

izcīņa starp četru valstu jauniešu futbola izlasēm. Šoreiz Latvijas jauniešu futbola 

izlasei konkurenci turnīrā sastādīja Ukrainas, Polijas un Gruzijas jaunie futbolisti. Turnīrā 

piedalījās 1997. gadā dzimušie futbolisti un jaunāki. Visas spēles notika Rīgas Hanzas vidusskolas 

mākslīgā seguma futbola laukumā. 

Zīmīgi, ka turnīram bija pieteikti arī pārstāvji no tādiem pazīstamiem ārzemju klubiem kā AGF 

Aarhus (Dānija), Leverkūzenes “Bayer” (Vācija), Kijevas "Dynamo" un Doņeckas "Shakhtar" 

(Ukraina), Poznaņas "Lech" un Varšavas "Legia" (Polija), S.S. Lazio (Itālija), Wigan Athletic 

(Anglija), FC Koeln (Vācija), Dinamo Tbilisi (Gruzija) un citiem.  

“Federācijas Kauss” turnīra mērķis paralēli uzvarētāju un godalgoto vietu noteikšanai ir futbola 

popularizēšana, Latvijas jaunatnes futbola izlases spēlētāju, treneru un tiesnešu attīstība, kā arī 

futbolistu sportisko iemaņu pilnveidošana.  

Ukrainas izlase, kas izcīnīja uzvaras visās trīs turnīra spēlēs, uzvarēja 2015. gada “Federācijas 

kauss” turnīrā. Turnīra pirmajā dienā Ukrainas komanda pārspēja Latvijas komandu ar 

rezultātu 3:0, otrajā dienā ar rezultātu 3:1 tika pieveikti vienaudži no Gruzijas, bet turnīra trešajā 

dienā tika pārspēta arī Polijas jauniešu izlase (3:1). 

Pēdējo spēli turnīrā Latvijas futbola izlase aizvadīja ar Gruzijas izlasi, pārspējot to ar rezultātu 

2:1. Tādējādi mūsu komanda turnīrā ierindojās 3. vietā kopvērtējumā. 

Plašāka informācija - http://www.lff.lv/lv/zinas/u19-viriesu-izlase 

--- UEFA EČ kvalifikācijas turnīrs Rīgā --- 

Latvijā 2015. gadā norisinājās UEFA Eiropas U-17 čempionāta kvalifikācijas turnīrs, kurā Igora 

Stepanova vadītā izlase tikās ar Polijas, Spānijas un Andoras vienaudžiem. Apakšgrupas spēles 

no 25. līdz 30. oktobrim norisinājās Rīgā, “Arkādija” un “Skonto” stadionos. 
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UEFA EČ kvalifikācijas turnīra tabula 

V. Komandas S U N Z G.V. Z.V. +/- Punkti 

1. Spānija 3 3 0 0 6 1 5 9 

2. Polija 3 2 0 1 6 2 4 6 

3. Latvija 3 1 0 2 3 6 -3 3 

4. Andora 3 0 0 3 0 6 -6 0 

Plašāka informācija - http://www.lff.lv/lv/latvijas-izlases/viriesu-izlases/u17/spelu-

arhivs/3448 

 

 

--- Brīvprātīgo programma --- 

Ar katru gadu arvien pieaug LFF brīvprātīgo programmā iesaistīto dalībnieku skaits. Uz šo brīdi 

LFF brīvprātīgo datu bāzē ir reģistrēti 157 cilvēki, kas ir par 27 cilvēkiem vairāk salīdzinājumā 

ar 2015. gadu. Brīvprātīgais darbs ir svarīgs pamats jebkura veida sporta notikumu 

organizēšanā. Izrādot viesmīlību, brīvprātīgie rada kopējo tēlu par Latvijas Futbola federāciju, 

tās rīkotajiem pasākumiem un Latviju kopumā. 

Lai kļūtu par LFF brīvprātīgo, ir jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa, kas ir izvietota LFF 

mājaslapas sadaļa “brīvprātīgo programma”. Katra aizpildītā anketa tiek ievietota brīvprātīgo 

datu bāzē un tiek saglabāta vismaz trīs gadus. Atlases kartībā ikvienam ir iespēja piedalīties kādā 

no federācijas rīkotajiem pasākumiem. 

Lai kandidātus veiksmīgi sagatavotu darbam, pirms katra pasākuma notiek apmācības, kuru 

ietvaros tiek stāstīts par futbola spēļu specifiku, tiek sniegta aktuālā informācija par 

infrastruktūru un brīvprātīgajiem ir iespēja uzdot visus interesējošos jautājumus. Vidēji viena 

pasākuma ietvaros tiek iesaistīti 25 līdz 30 brīvprātīgie, kas pilda svarīgas funkcijas spēles 

http://www.lff.lv/lv/latvijas-izlases/viriesu-izlases/u17/spelu-arhivs/3448
http://www.lff.lv/lv/latvijas-izlases/viriesu-izlases/u17/spelu-arhivs/3448
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organizēšanā - fanu atbalsts, mediju atbalsts, komandu atbalsts, mārketinga un sponsoru 

pasākumu atbalsts, biļešu/ielūgumu sadale, biļešu pārbaude, atribūtikas tirdzniecība un 

palīdzība pasākumu sagatavošanas darbos. 

2015. gadā brīvprātīgie tika iesaistīti vairāk ka 10 pasākumos, no kuriem svarīgākais bija 2016. 

gada UEFA Eiropas čempionāta atlases turnīrs. 2015. gadā vairākas reizes brīvprātīgie veiksmīgi 

tika meklēti arī ārpus Rīgas. 

  



LFF KONGRESS 2016 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

Sešām Latvijas Futbola federācijas klubu atbalsta programmām 2015. gadā novirzīti kopumā 

201 422,84 EUR, kas vērsti uz LFF biedru un futbola klubu pasākumu, treneru tālākizglītības, 

inovatīvo projektu, mazā inventāra, sieviešu futbola klubu, kā arī futbola vārtu un laukumu 

atbalsta nodrošināšanu. LFF atbalsta programmas dod iespēju reģionālajiem futbola centriem 

un klubiem dažādot sava futbola inventāra klāstu, bagātinot treniņu procesu, uzlabot kopējā 

kluba līmeni un infrastruktūru, organizēt futbola vidi attīstošus pasākumus, atvieglot savu 

ikdienas budžetu un gūt atbalstu kreatīvu futbola attīstības ideju realizēšanai. 

Pasākumu atbalsta programmas budžets pērn bija 10 847 EUR, atbalstot 34 ar futbolu saistītus 

pasākumus, kuros kopumā iesaistīti vairāk nekā 20 000 futbolistu. Šajā programmā LFF 

līdzfinansējuma izlietošana ir atļauta apbalvošanas, sporta bāzu īres un tiesnešu darba 

apmaksas segšanai. 

Treneru tālākizglītības programma aptvērusi 5780 EUR, atbalstu iegūstot 14 dažādu klubu 

treneriem LFF, LTTC, LSPA, VISC un citu speciālistu vadītas apmācības nodrošināšanai. 

Finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt un motivēt trenerus paaugstināt savu kvalifikāciju, 

kas ļautu treneriem un organizācijām veicināt kvalitatīvu treniņprocesu organizēšanu. Šīs 

programmas ietvaros LFF sedz daļēju vai pilnu tālākizglītības pasākumu dalības maksu, kā arī 

sedz dalības maksu tāda rakstura tālākizglītības pasākumiem, kas ir saistoši trenera amatam. 

Inovatīvo projektu atbalsta programmas vajadzībām izlietoti 2738 EUR, ko saņēmuši septiņi 

dažādi klubi. Programma ir paredzēta klubu darbības veicināšanai, attīstīšanai un 

popularizēšanai, bet finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt klubu ideju un radošo projektu 

realizāciju, nodrošinot to norisi augstā kvalitātē. 

Tikmēr 26 500 EUR budžets bijis Mazā inventāra atbalsta programmas nodrošināšanai, 

realizējot 69 atsevišķus atbalsta projektus summās no 300 līdz 1000 EUR. Klubiem naudas 

summas inventāra iegādei tiek piešķirtas, balstoties uz koeficientu, kura noteikšanai tiek 

izmantota kluba pārstāvēto komandu dalība LFF rīkotajās sacensībās 11 pret 11, 8 pret 8, 6 pret 

6, sieviešu un meiteņu futbolā. 

Futbola vārtu un laukumu atbalsta programmā 2015. gadā izlietoti 138 407,84 EUR, no kuriem 

116 772 EUR vienādās daļās izlietoti 60x40 metru futbola laukumu uzklāšanai pie Balvu Valsts 

ģimnāzijas (organizācija – Balvu Sporta centrs) un Purvciema ielā 38 (organizācija – Rīgas 

Klasiskā ģimnāzija). Pārējā summa novirzīta kopumā 20 futbola vārtu iegādei 17 organizācijām. 

 

Organizācija 2x3 2x5 2,44x7,32 EUR (bez PVN) 

Ludzas novada SS   1 kompl. 2253,21 

Kuldīgas novada SS 1 kompl.   1185,02 

Talsu novada SS 1 kompl.   1185,02 

LFF MTC "Staicele" 2 kompl.  2 kompl. 6876,46 

Skonto stadions   1 kompl. 2054,39 

Saulkrastu novada dome  2 kompl.  3621,36 

FK Tukums 2000 1 kompl.  1 kompl. 3438,23 

Līvānu novada dome  2.kompl.  3621,36 

FK Nīca  1 kompl.  1810,68 

Carnikavas novada dome   1 kompl. 2253,21 



LFF KONGRESS 2016 

FB Gulbene 2005  1 kompl.  1810,68 

Balvu Sporta centrs  1 kompl.  1810,68 

Varakļāni 1 kompl.   1185,02 

Madonas BJSS 1 kompl.   1185,02 

FK Dinamo Saurieši  1 kompl.  1810,68 

FK Valmiera  1 kompl.  1810,68 

FK Priekuļi  1 kompl.  1810,68 

FK Krāslava  1 kompl.  1810,68 

Viesītes sporta skola  1 kompl.  1810,68 

 

Savukārt Sieviešu futbola klubu atbalsta programmas realizēšanai izlietoti 17 150 EUR, kas 

piešķirti 28 komandām, atvieglojot to izmaksas dalībai Sieviešu Futbola līgā, Sieviešu Futbola 

pirmajā līgā un jaunatnes sacensībās U-10, U-12 un U-14 vecuma grupās. Šī atbalsta programma 

realizēta otro gadu ar mērķi finansiāli atbalstīt sieviešu futbola klubus un veicināt sieviešu 

futbola attīstību, atbalstot tos klubus, kas piedalās LFF organizētajās sacensībās. Atbalsts 

pārsvarā virzīts uz transporta un laukuma īres izmaksu segšanu, kā arī inventāra iegādi. 

LFF arī 2016. gadā atbalsta biedrus ar dažāda mēroga un segmenta atbalsta programmām, kas 

palīdz klubiem attīstīties. 

Plašāka informācija - http://www.lff.lv/lv/par-lff/organizacija/dokumenti/lff-atbalsta-

programmas/ 

  

http://www.lff.lv/lv/par-lff/organizacija/dokumenti/lff-atbalsta-programmas/
http://www.lff.lv/lv/par-lff/organizacija/dokumenti/lff-atbalsta-programmas/
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LFF IZGLĪTĪBAS NODAĻAS ATSKAITE 

Treneru skaits 

Uz 2016. gada 1. martu LFF Izglītības nodaļā ir reģistrējušies 502 treneri (+35 salīdzinot ar 2014. 

gadu). Kā redzams zemāk, 2015. gadā treneru skaits ir sekojošs katrā kategorijā: 

 

2015. gadā bija trīs apmācības kursu izlaidumi – C-LFF izlaidums (25 treneri), UEFA-B izlaidums 

(22 treneri) un UEFA-1 izlaidums (14 treneri) 

 

UEFA A GK kategorijas licences instruktoru apmācības  

2015. gadā no 7. līdz 10. aprīlim Latvija uzņēma nozīmīgu UEFA līmeņa praktisko semināru 

vārtsargu treneriem "UEFA Goalkeeper A licence - Instructors workshop", kurā piedalījās 

speciālisti no astoņām valstīm. Šajā kursā vārtsargu treneri tiek apmācīti kļūt par vārtsargu 

instruktoriem. Tas pēc kursa beigām sniegs viņiem iespējas savā valstī organizēt pirmo "UEFA 

Goalkeeper A licence" kategorijas kursu vārtsargu treneriem. 

Seminārā piedalījās speciālisti no Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Kazahstānas, 

Krievijas, Latvijas, Moldovas un Ukrainas. Katra valsts tiek pārstāvēta ar trim vadošajiem 

vārtsargu treneriem un nacionālās futbola federācijas Izglītības daļas vadītājiem. Kurss norisinās 

četros moduļos pa četrām dienām katrā, bet katrs modulis norisinās citā valstī. Pirmais modulis 

tika aizvadīts Moldovā, otro uzņēma Krievija, bet tas norisinājās Turcijā, savukārt trešais 

modulis norisinājās Latvijā. Noslēgumā ceturto moduli uzņēma Baltkrievija. 

Latviju kā delegāti seminārā pārstāvēja Artūrs Biezais (LFF Izglītības daļas speciālists; FS METTA 

vārtsargu treneris), Aleksandrs Proskurņins (vārtsargu treneris U-21, U-19 un U-17 līmenī), 

Andrejs Piedels (vārtsargu treneris FK Jelgava un Latvijas nacionālajā vīriešu izlasē) un Jurijs 

Andrejevs (LFF Izglītības daļas vadītājs). 
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Kvalifikācijas paaugstināšanas semināri  

2015. gadā kopumā tika aizvadīti 17 semināri dažādu kategoriju treneriem, kurus kopumā 

apmeklēja 556 treneri. Zemāk parādīta Izglītības nodaļas organizēto semināru dinamika pēdējo 

5 gadu laikā, kurā redzams, ka 2015. gadā ir samazinājies organizēto semināru skaits, salīdzinot 

ar 2014. gadu, par vienu semināru. 

 

2015. gadā no 17 semināriem 6 tik organizēti sadarbībā ar UEFA un 2 ar FIFA treneru izglītības 

un pieredzes apmaiņas programmām. UEFA pieredzes apmaiņas programma (Study Group 

Schemes) 2015. gadā deva iespēju 14 delegātiem/treneriem no Latvijas iepazīt, mācīties un 

dalīties pieredzē ar treneriem tādās valstīs kā Krievija, Nīderlande un Skotija. UEFA ir mainījusi 

apmācību principu un agrāko 11 delegātiem/treneriem vietā ir iespēja sūtīt uz apmācībām vien 

4 līdz 5 delegātiem/treneriem, bet apmācībās ir palielināts valstu skaits, kuras tur piedalās – 

agrāko 3 līdz 4 valstu vietā šobrīd apmācībās piedalās 5 līdz 6 valstis, tādā veidā samazinot 

delegātu/treneru skaitu, bet palielinot valstu skaitu. Tas palielina un uzlabo dažādu kultūru 

sadarbību un viedokļu apmaiņu. 
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Sadarbībā ar FIFA Izglītības atbalsta programmām šogad noorganizējām divus FIFA seminārus 

divās atšķirīgās jomās - Vārtsargu sagatavošana (FIFA instruktors Alexander Vencel) un Elites 

jauniešu futbolā (FIFA instruktors Desi Curry) 

2015. gadā LFF Izglītības nodaļas organizētie treneru kvalifikācijas paaugstināšanas semināri  

 

Nr. 

Semināra (kursu, izdotās literatūras) 

nosaukums 

Semināra (kursu) 

datumi  

Dienu 

skaits 

Semināra (kursu) 

vieta 

Dalībnieku 

skaits  

1.  SGS UEFA Elite Youth 08.-11.01.2015 4 Krievija 5 

2.  UEFA Vārtsargu treneru instruktoru apmācības 

2. Modulis 

08.-11.02.15 4 Turcija 4 

3.  “Sporta psiholoģija” J. Jansson (Zviedrija)  30.03.2015 1 Rīga 60 

4.  UEFA Vārtsargu treneru instruktoru apmācības 

3. Modulis 

07.-10.04.2015 4 Rīga 4 

5.  “Itālijas futbola skola” S. Pucci, A. Sorbi un G. 

Cibelli (Itālija) 

13.-14.04.2015 2 Rīga 70 

6.  UEFA Vārtsargu treneru instruktoru apmācības 

4. Modulis 

11.-14.05.2015 4 Baltkrievija 4 

7.  Seminārs “Taktiskā un tehniskā sagatavotība 

futbolā” Ron Schneider (Izraēla) 

21.-22.05.2015 2 Rīga 70 

8.  UEFA SGS “Football fitness”  01.-04.06.2015 4 Nīderlande 4 

9.  “Feyenoord akadēmijas filozofija” M.Boel, G. 

Vader (Holande)  

12.06.2015 1 Rīga 50 

10.  “Augsburg akadēmijas filozofija un darba 

principi” Alexander Moj (Vācija) 

28.09.2015 1 Rīga 70 

11.  “Itālijas Futbola skola” Nando di Francesko 

(Itālija)  

19.-20.10.2015 2 Rīga 80 

12.  UEFA SGS “Women’s football”  07.-10.10.15 5 Skotija 5 

13.  “FIFA Vārtsargu sagatavotība” Alexander Vencel 

(Slovākija)  

23.-27.11.2015 5 Rīga 30 

14.  “Seminārs reģionu treneriem”  07.-09.12.2015 3 Daugavpils 10 

15.  “FIFA Jauniešu sagatavotība” Desi Curry 

(Ziemeļīrija) 

14.-18.12.2015 5 Rīga 30 

16.  “LFF Noslēguma seminārs”  28.12.2015 1 Rīga 60 

 Kopā 556 

Kvalifikācijas paaugstināšanas semināru apmeklējums  

2015. gadā Izglītības nodaļas rīkotajos semināros tika piesaistīti 556 treneri. Salīdzinot ar 2014. 

gadu, semināru apmeklējuma rādītājs ir palielinājies (+31). Redzams, ka semināru apmeklējušo 

treneru skaits palielinās jau 3 gadus pēc kārtas: 
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Treneru individuālā apmācība 

Tiks arī turpināta individuālā apmācība, kurā divi pieredzējuši treneri Aleksandrs Starkovs un 

Igors Stepanovs dalīsies ar savu pieredzi ar treneriem. Katrs no viņiem visa gada garumā dalīsies 

ar savu pieredzi ar diviem jaunajiem treneriem.  

 

Izglītības nodaļas plāni 2016.gadam 

Mūsu plāni 2016. gadā ir: 

- Turpināt veiksmīgo sadarbību ar UEFA un FIFA izglītības programmām. 

- LFF C, UEFA B kategorijas kursu organizēšana; 

- Uzsākt trīs jaunus specializētus apmācību kursus - UEFA A GOALKEEPER, LFF C 

FUTSAL, UEFA ELITE YOUTH kategorijās. 

- Instruktoru apmācības uzsākšana; 

- Turpināt strādāt pie individuāli specializētu un pielāgotu semināru organizēšanas; 

- Turpināt individuālās apmācības treneriem; 
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LFF TIESNEŠU NODAĻAS ATSKAITE 

2013.-2016. gadā LFF Tiesnešu nodaļas un Tiesnešu komitejas darbība un organizētie pasākumi 

notika saskaņā ar LFF Tiesnešu struktūras darba plānu un UEFA Tiesnešu Konvencijas prasībām. 

2013.-2016. gadā LFF Tiesnešu struktūras darba plāns ietvēra parastos ikgadējos pasākumus, kā 

arī vairāki pasākumi tika organizēti pirmo reizi: 

- tiesāšanas kvalitātes paaugstināšanai tika palielināts semināru skaits visos līmeņos; 

- tika piesaistīti FIFA/UEFA instruktori Alan Snoddy (NIR, FIFA instruktors), Steve Bennette 

(ENG, FIFA instruktors), Nikolajs Ļevņikovs (RUS, UEFA Tiesnešu Komitejas loceklis), 

Valentīns Ivanovs (RUS, FIFA instruktors), Dagmāra Damkova (CZE, UEFA Tiesnešu 

Komitejas locekle), Juan Antonio Fernandez Marin (ESP); 

- piesaistot labākos inspektorus, ir izveidota Ekspertu komisija, kura analizē sarežģītus 

spēļu momentus un to interpretāciju no tiesnešu puses; 

- pēc katras spēļu kārtas tiek veikta visu Latvijas Virslīgas čempionāta spēļu un iespēju 

robežās arī Pirmās līgas un Latvijas Kausa spēļu video analīze. Gadījumā, ja tiesneša 

lēmums bija kļūdains, neatkarīgi no tā, vai komandas izteica neapmierinātību vai nē, 

tiek analizēts inspektora ziņojums, šo spēles momentu analizē Ekspertu komisija un 

Tiesnešu komiteja pieņem lēmumu saskaņā ar Disciplināro reglamentu. Ievērojot FIFA 

un UEFA politiku, Tiesnešu komiteja šādus lēmumus nepublicē; 

- stabilizēts inspektoru skaits Virslīgā un Pirmajā līgā, kā arī tiek nodrošināta inspektoru 

darba kvalitāte, sarakstā iekļaujot tikai personas, kas atbilst noteiktiem kvalifikācijas 

kritērijiem; 

- ir izveidota LFF Tiesnešu akadēmija; 

- pirmo reizi ir izveidota Virslīgas un Pirmās līgas tiesnešu, inspektoru datu bāze; 

- pirmo reizi visos reģionos ir izveidota reģionālo tiesnešu datu bāze; 

- pilnveidota "Talantu un Mentoru" programma; 

- pirmo reizi notika semināri nacionālajiem tiesnešu instruktoriem - saskaņā ar UEFA 

Tiesnešu Konvencijas prasībām LFF instruktoriem visu līmeņu tiesneši ir jāapmāca pēc 

vienotām, katram līmenim paredzētām programmām; 

- pirmo reizi notika  UEFA seminārs  tiesnesēm - sievietēm, kuru vadīja UEFA Tiesnešu 

komitejas locekle Dagmāra Damkova (CZE), kā arī nacionālais seminārs tiesnesēm - 

sievietēm; 

- pirmo reizi sieviešu FIFA tiesnešu brigāde tika nozīmēta Eiropas kvalifikācijas spēles 

apkalpošanai, kur savas prasmes pierādīja jau nacionālo izlašu spēļu līmenī; 

- 2015. gadā pirmo reizi tika aizvadīts pludmales futbola tiesnešu seminārs ārpus Rīgas: 

pirmais “izbraukuma” seminārs reģionus pārstāvošiem pludmales futbola tiesnešiem 

notika 19. jūnijā Liepājā, kuru apmeklēja 11 Kurzemes tiesneši un trīs pludmales futbola 

sacensību organizatori no Liepājas, Ventspils un Kuldīgas. Abi Latvijas FIFA pludmales 

futbola tiesneši E.Borisevičs un J.Ivušins katru gadu apkalpo starptautiskas augstākā 

ranga pludmales futbola sacensības, starp pēdējām nozīmīgākajām: starpkontinentālais 
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pludmales futbola kauss Dubaijā (AAE) 2014. gada novembrī un starptautiskais 

pludmales futbola kauss Šarm eš Šeihā (Ēģiptē) 2015. gada jūnijā; 

- pirmo reizi sadarbībā ar futbola skolu Metta notika tiesnešu kursi futbola specializācijas 

klases skolēniem;  

- 2014. gada janvārī savu darbu sāka mājaslapa www.latreferee.lv, kurā tiek atspoguļota 

un popularizēta Latvijas tiesnešu sabiedrības darbība; 

- pirmo reizi izdevās vienoties ar UEFA pārstāvjiem par papildus finansējumu (67 500 EUR 

trīs gadu laikā), lai realizētu ar papildus tiesnešu asistentu (tiesneši aiz vārtiem) ieviešanu 

saistītu programmu. Šajā summā ietilpst honorārs tiesnešiem un komunikācijas sistēmu 

iegāde tiesnešu brigādēm 6 cilvēku sastāvā; 

- visi Virslīgas un FIFA tiesneši nodrošināti ar komunikācijas sistēmām (rācijām) un 

karodziņiem ar skaņas signālu; 

- no 2014. gada sezonas katrā Virslīgas spēļu kārtā (viena spēle katrā kārtā), Latvijas Kausa 

finālā un pārspēlēs par vietu Virslīgā spēles apkalpo tiesnešu brigādes 6 cilvēku sastāvā; 

- pilnveidota tiesnešu reitinga noteikšana, piesaistot, cita starpā, visas tiesāšanas procesā 

iesaistītās personas; 

- pirmo reizi, saskaņā ar 2015. gada sezonas rezultātiem, notika tiesnešu rotācija – reitingā 

vājākie Virslīgas tiesneši turpmāk apkalpos zemāka līmeņa spēles, un viņus Virslīgā 

aizvietos Pirmās līgas labākie tiesneši. Tas veicinās konkurenci, kā rezultātā 

paaugstināsies tiesāšanas kvalitāte; 

- pirmo reizi, saskaņā ar pēdējo sezonu rezultātiem, notika FIFA tiesnešu rotācija, kas 

tiesnešus motivē uzlabot savu sniegumu arī nacionālā līmenī; 

- 2014. gada 5.-7. martā Latvijā viesojās UEFA pārstāvji Alan Snoody un Nathalie Qaqaya, 

lai izvērtētu Latvijas tiesnešu darba organizācijas atbilstību UEFA Tiesnešu Konvencijai. 

Savas trīs dienu ilgās vizītes laikā UEFA pārstāvji veica spēkā esošās dokumentācijas 

pārbaudi un aizvadīja piecas intervijas. Tiesnešu komiteja kopīgi ar Tiesnešu nodaļu ir 

veikusi apjomīgu darbu, apkopojot un sistematizējot informāciju, kuru mēnesi pirms 

ierašanās pieprasīja UEFA kuratori. 36 jautājumu saraksts aptvēra visus futbola tiesāšanas 

attīstības Latvijā aspektus, sākot ar tiesnešu piesaistīšanas un noturēšanas programmām 

un beidzot ar jautājumiem par mūsu valsts elites tiesnešu un inspektoru apmācību. 

Rezumējot savu darbu Latvijā, UEFA pārstāvji pozitīvi novērtēja jau paveikto un 

ieplānotos darbus; 

- UEFA Tiesnešu komiteja savā 2014. gada 12. decembra sēdē lēma par tiesnešu kategoriju 

izmaiņām. Andris Treimanis no 2015. gada ir pārcelts no trešās kategorijas uz otro, kas 

ļauj saņemt nozīmējumus uz UEFA Eiropas līgas grupu turnīra un nacionālo izlašu 

oficiālajām spēlēm. Šis notikums pierāda, ka UEFA pozitīvi vērtē Latvijas tiesnešu 

izaugsmi un attīstību, kā arī apliecina Latvijas tiesnešu darba augsto kvalitāti; 

- 2015. gada 26. novembrī Latvijas tiesnešu brigāde 6 cilvēku sastāvā pirmo reizi apkalpoja 

Eiropas līgas grupu turnīra spēli starp Marseille un Groningen komandām; 

- Latvijas tiesnešu apkalpoto oficiālo starptautisko spēļu skaits ir pieaudzis no 13 spēlēm 

2012. gadā līdz 26 spēlēm 2015. gadā. 

http://latreferee.lv/
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Latvijas tiesnešu apkalpotās oficiālās starptautiskās spēles  

 

2012. gadā Virslīgā spēlēja 10 komandas, Pirmajā līgā – 14 (kopā ar Virslīgas dublieru 

komandām) – kopā 24 komandas. Pašlaik Virslīgā ir 8 komandas, Pirmajā līgā – 15 un Virslīgas 

dublieru čempionātā – 8 komandas, kopā – 31 komanda. Lai varētu nodrošināt šāda formāta 

čempionātu spēļu apkalpošanu, steidzami bija nepieciešams palielināt tiesnešu skaitu Pirmajā 

līgā. Trīs gadu laikā tiesnešu skaits palielinājās no 4 līdz 12, asistentu skaits – no 12 līdz 23. 

Pirmās līgas tiesnešu un asistentu skaita izmaiņas  

 

FIFA tiesneši 2012 - 2015 Oficiālas spēles

2012 2013 2014 2015
1 120215 Pēce WEURO.2013.GS. 1 130611 Anufrijevs U-21.2015.QR. 1 140422 Raudziņa DWU-18.2014. 1 150223 Treimanis YL.2014/2015.GS.

2 120326 Anufrijevs U-17.2012.ELITE.R. 2 130703 Anufrijevs UEL.2013/2014.1.QR. 2 140424 Raudziņa DWU-18.2014. 2 150414 Raudziņa WU-17.ELITE.

3 120329 Anufrijevs U-17.2012.ELITE.R. 3 130711 Direktorenko UEL.2013/2014.1.QR. 3 140509 Anufrijevs U-17.2014.FINAL 3 150416 Raudziņa WU-17.ELITE.

4 120612 Treimanis U-21.2013.QR. 4 130724 Treimanis UCL.2013/2014.2.QR. 4 140512 Anufrijevs U-17.2014.FINAL 4 150622 Raudziņa WU-17.FINAL.

5 120703 Treimanis UEL.2012/2013.1.QR. 5 130909 Treimanis U-21.2015.QR. 5 140528 Treimanis U-19.2014.ELITE 5 150628 Raudziņa WU-17.FINAL.

6 120703 Direktorenko U-19.2012.FINAL 6 130925 Treimanis U-17.2014.QR. 6 140530 Treimanis U-19.2014.ELITE 6 150702 Direktorenko UEL.2015/2016.1.R.

7 120706 Direktorenko U-19.2012.FINAL 7 130927 Treimanis U-17.2014.QR. 7 140601 Direktorenko U-21.2015.QR. 7 150709 Treimanis U-19.2015.FINAL.

8 120712 Anufrijevs UEL.2012/2013.1.QR. 8 131003 Anufrijevs U-17.2014.QR. 8 140703 Anufrijevs UEL.2014/2015.1.QR. 8 150709 Anufrijevs UEL.2015/2016.1.R.

9 120726 Direktorenko UEL.2012/2013.2.QR. 9 131006 Anufrijevs U-17.2014.QR. 9 140708 Direktorenko UCL.2014/2015.1.QR. 9 150713 Treimanis U-19.2015.FINAL.

10 120910 Direktorenko U-21.2013.QR. 10 131023 Direktorenko YL.2013/2014.GS. 10 140722 Treimanis UCL.2014/2015.2.QR. 10 150721 Treimanis UCL.2015/2016.2.R.

11 120915 Pēce WEURO.2013.GS. 11 131106 Treimanis YL.2013/2014.GS. 11 140811 Raudziņa UWCL2014/2015.QR. 11 150806 Treimanis UEL.2015/2016.3.R.

12 120925 Anufrijevs U-17.2013.QR. 12 131119 Anufrijevs U-21.2015.QR. 12 140814 Raudziņa UWCL2014/2015.QR. 12 150902 Direktorenko U-21.2017.GS.

13 120930 Anufrijevs U-17.2013.QR. 13 131210 Treimanis YL.2013/2014.GS. 13 140903 Treimanis U-21.2015.QR. 13 150905 Treimanis U-21.2017.GS.

14 131211 Anufrijevs YL.2013/2014.GS. 14 140923 Direktorenko Region Cup 2014/2015 14 150915 Raudziņa WU-19.2016.QR.

15 140925 Direktorenko Region Cup 2014/2015 15 150916 Anufrijevs YL.2015/2016.GS.

16 141001 Anufrijevs YL.2014/2015.GS. 16 150917 Raudziņa WU-19.2016.QR.

17 141020 Raudziņa WU-17.2015.QR. 17 150920 Raudziņa WU-19.2016.QR.

18 141023 Raudziņa WU-17.2015.QR. 18 150924 Anufrijevs U-17.2016.QR.

19 141113 Treimanis Friend U-19 19 150927 Anufrijevs U-17.2016.QR.

20 141117 Treimanis Friend U-19 20 150930 Direktorenko YL.2015/2016.GS.

21 141125 Direktorenko YL.2014/2015.GS. 21 150930 Treimanis YL.2015/2016.GS.

22 151021 Treimanis YL.2015/2016.GS.

23 151104 Direktorenko YL.2015/2016.GS.

24 151112 Anufrijevs U-21.2017.GS.

25 151126 Treimanis UEL.15.16.GS

26 151127 Raudziņa EURO 2017

2012 2013 2014 2015

1 Ķere Mareks REF 1 Bogdanovs Dmitrijs REF 1 Bogdanovs Dmitrijs REF 1 Bačuks Andris Balvi

2 Nalivaiko Dmitrijs REF 2 Krūmiņš Ainārs REF 2 Gross Martiņš REF 2 Bogdanovs Dmitrijs Daugavpils

3 Sarma Ģirts REF 3 Maļcevs Edgars REF 3 Ķeniņš Artis REF 3 Gross Mārtiņš Liepāja

4 Utināns Andris REF 4 Raudziņa Viola REF 4 Maļcevs Edgars REF 4 Ķeniņš Artis Tukums

5 Sarma Ģirts REF 5 Puriņš  Ingus REF 5 Poļakovs Vitalijs Rīga

1 Bondars Viktors ASS 6 Utināns Andris REF 6 Raudziņa Viola REF 6 Puriņš  Ingus Rīga

2 Broks Normunds ASS 7 Veģeris Mārtiņš REF 7 Sarma Ģirts REF 7 Raudziņa Viola Rīga

3 Bucis Armands ASS 8 Zamurs Raitis REF 8 Utinans Andris REF 8 Smirnovs Maksims Ventspils

4 Didriķe Līga ASS 9 Veģeris Mārtiņš REF 9 Utināns Andris Rīga

5 Dirnēns Ralfs ASS 1 Bondars Viktors ASS 10 Vītoliņš Artūrs REF 10 Veģeris Mārtiņš Rīga

6 Fatkulins Eduards ASS 2 Broks Normunds ASS 11 Zamurs Raitis REF 11 Vītoliņš Artūrs Jelgava

7 Fjodorovs Aleksejs ASS 3 Bucis Armands ASS 12 Zamurs Raitis Rīga

8 Jermolajevs Aleksejs ASS 4 Didriķe Līga ASS 1 Bondars Viktors ASS

9 Ķeniņš Artis ASS 5 Dirnēns Ralfs ASS 2 Broks Normunds ASS 1 Bondars Viktors Rēzekne

10 Saulenbergs Rihards ASS 6 Fatkulins Eduards ASS 3 Dirnēns Ralfs ASS 2 Dirnēns Ralfs Rīga

11 Vanaga Diāna ASS 7 Fjodorovs Aleksejs ASS 4 Fatkulins Eduards ASS 3 Fatkulins Eduards Rīga

12 Veļķeris Ervins ASS 8 Hrštičs Emils ASS 5 Fjodorovs Aleksejs ASS 4 Fjodorovs Aleksejs Marupes nov.

9 Jermolajevs Aleksejs ASS 6 Gumba Leons ASS 5 Grislis Gints Balvi

10 Karkliņš Filips ASS 7 Hrštičs Emīls ASS 6 Gumba Leons Rīga

11 Saulenbergs Rihards ASS 8 Jermolajevs Aleksejs ASS 7 Hmurovičs Dmitrijs Rīga

12 Spiciņš Signijs ASS 9 Kolomiceva Jelena ASS 8 Hrštičs Emīls Ventspils

13 Svipsts Mārtiņš ASS 10 Kolosovs Andrejs ASS 9 Jermolajevs Aleksejs Daugavpils

14 Šakurovs Artūrs ASS 11 Lavrentiks Igors ASS 10 Kārkliņš Filips Jelgava

15 Ševčenko Deniss ASS 12 Makarovs Andrejs ASS 11 Kolomiceva Jelena Rīga

16 Vanaga Diāna ASS 13 Minkevičs Pauls ASS 12 Kolosovs Andrejs Rīga

17 Veļķeris Ervins ASS 14 Saulenbergs Rihards ASS 13 Lavrentiks Igors Salaspils

15 Spiciņš Signijs ASS 14 Lupanovs Sergejs Aizkraukle

16 Svipsts Mārtiņš ASS 15 Makarovs Andrejs Daugavpils

17 Šakurovs Artūrs ASS 16 Minkevičs Pauls Rīga

18 Ševčenko Deniss ASS 17 Saulenbergs Rihards Rīga

19 Vanaga Diāna ASS 18 Soldatovs Nikolajs Salaspils

20 Vītolnieks Andis ASS 19 Svipsts Mārtiņš Rīga

20 Šakurovs Artūrs Rīga

21 Ševčenko Deniss Jelgava

22 Vanaga Diāna Rīga

23 Vītolnieks Andis Tukums
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Saskaņā ar speciālistu viedokli, pieredzējuša tiesneša izaudzināšanai, lai sasniegtu šī tiesneša 

tiesāšanas kvalitāti noteiktā līmenī, ir nepieviešami aptuveni 6 gadi. Latvijas Virslīgas 

čempionātā šādam kritērijam atbilst 4 tiesneši no 10 (40%) un 9 asistenti no 16 (57%), bet Pirmajā 

līgā tikai 2 tiesneši no 12 (17%) un 6 asistenti no 23 (26%). Nevienā no pozīcijām mums nav 

pietiekams daudzums pieredzējušu tiesnešu, ņemot vērā nevis vecumu, bet tiesāšanas pieredzi. 

Uzdevums turpmākajiem 4 gadiem ir stabilizēt tiesnešu un asistentu sastāvu Virslīgā un Pirmajā 

līgā, veikt maksimālu skaitu pasākumu, lai šos tiesnešus noturētu, veikt plānoto punktveida 

tiesnešu rotāciju starp līgām un reģioniem, saglabāt maksimālu apmācības semināru skaitu 

2014. un 2015. gadu sezonas līmenī. 
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LFF MĀRKETINGA UN KOMUNIKĀCIJAS NODAĻAS ATSKAITE 

2015. gadā Latvijas Futbola federācija, tostarp arī komunikācijas speciālisti, turpināja aktīvu 

darbu pie LFF attīstības stratēģijas izveides, kuras pamatuzdevums ir Latvijas futbola attīstības 

definēto mērķu sekmīga ieviešana un mērķtiecīga realizēšana. Futbola attīstības procesa 

pamatā ir saliedēta komanda, tāpēc jebkuras valstsvienības spēles vai LFF ārējās komunikācijas 

pasākuma sekmīga organizēšana šodien nav iedomājama bez iesaistīto cilvēku mērķtiecīga, 

savstarpēji uzticama un profesionāla darba. 

Arī aizvadītā gada laikā LFF Mārketinga un komunikācijas nodaļa kopā ar citu LFF 

struktūrvienību, īpaši LFF Projektu nodaļas, kolēģiem esošās infrastruktūras apstākļos 

sadarbojās starptautiskajiem reglamentiem un standartiem atbilstošu mediju darba apstākļu 

nodrošināšanā, kā arī mediju un nacionālās izlases savstarpēji ciešākas komunikācijas 

veicināšanā. Iespējami profesionālāka pasākumu organizācija pašreizējā budžeta ietvaros tika 

pielietota arī citu LFF rīkoto pasākumu laikā. 

“Futbola mājas” projekta komunikācijas aktivitātes 

Aizvadītajā gadā LFF komunikācijas speciālisti ciešā sadarbībā ar LFF Stadionu un 

infrastruktūras attīstības komiteju risināja Kr. Barona ielas 116 A sporta kompleksa (“Futbola 

mājas”) rekonstrukcijas procesa ārējās komunikācijas jautājumus. Pastiprinātas mediju un 

sabiedrības intereses apstākļos bija nepieciešama operatīvas un objektīvas informācijas 

pasniegšana, vienlaikus pārliecinot sabiedrību par projekta realizēšanas mērķiem, 

nepieciešamību un finansiāli juridisko pusi.  

LFF komunikācijas speciālisti izsaka pateicību Rīgas domei, būvniekiem “Arčers”, žurnālistiem, 

kā arī citām projektā iesaistītajām pusēm par profesionālu sadarbību līdzšinējā periodā. LFF cer, 

ka šī sadarbība turpināsies arī nākamajos #futbolamājas projekta realizēšanas posmos. Plānots, 

ka līdz ar pirmo būvdarbu sākšanos visa aktuālā informācija par sporta kompleksu būs 

atrodama īpaši izveidotā mājaslapā www.futbolamajas.lv, kas pašlaik atrodas savas jaunās 

versijas izstrādē. 

Latvijas izlases principi darbā ar medijiem 

2016. gada UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra laikā LFF pielietoja apstiprinātos 

komunikācijas principus attiecībā uz Latvijas nacionālās izlases dalībnieku - treneru un 

spēlētāju - pieejamību komunikācijai ar medijiem izlases treniņnometnē un ārpus tās. 

Atgādinām, ka šādi principi ieviesti, lai nodrošinātu iespējami kvalitatīvāku komunikācijas 

iespēju mediju pārstāvjiem ar valstsvienības spēlētājiem un oficiālajām personām atbilstoši 

valstsvienības apstiprinātajam darba plānam.  

LFF un mediju darba aktivitātes 2015. gadā 

LFF ikdienā uztur ciešu kontaktu ar pašmāju futbola žurnālistiem, vienlaikus iespēju robežās 

organizējot arī izbraukuma spēļu apmeklējuma iespējas, kā arī nodrošinot dalības iespēju 

starptautiskajos mediju futbola turnīros. Vairākiem mediju pārstāvjiem, pateicoties LFF, radās 

praktiska iespēja doties uz Latvijas nacionālās futbola izlases izbraukuma spēlēm Prāgā, Konjā 

un Reikjavīkā. Tikmēr Latvijas futbola mediju komanda aizstāvēja valsts godu futbola turnīros 

Polijā un Lietuvā, kuru laikā gūti vērtīgi kontakti ar citu valstu medijiem un kolēģiem.  
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Pēc LFF Mārketinga un komunikācijas nodaļas iniciatīvas, Latvijas gada labākā futbolista 

balsojuma noteikšanā atgriezās mediju pārstāvju balsojums. Aktīvākie sezonas žurnālisti 

(kopumā 28 personas) tika aicināti iesniegt savu balsojumu šajā prestižajā nominācijā. Kā 

zināms, par 2015. gada Latvijas labāko futbolistu tika noteikts Latvijas izlases un Šveices kluba 

FC “Sion” pamatvārtsargs Andris Vaņins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LFF Organizētie svarīgākie turnīri/spēles un akreditētie mediji 2015. gadā  

Laiks, vieta Pasākums Pašmāju mediji Ārvalstu mediji 

24. – 27. marts 

(Hanzas 

vidusskolas 

mākslīgā seguma 

laukums, Rīga) 

FEDERĀCIJAS KAUSS U-

19 izlasēm 

MEDIA – 8 personas, 

FOTO – 2 personas, TV – 1 

kompānija; translācijas 

veidoja: sportacentrs.com 

- 

29. marts 

(MERCURE 

HOTEL, Rīga) 

LFF ikgadējais Kongress MEDIA – 4, TV NRH - 1 - 

22.maijs 

(Ventspils OC 

stadions) 

Latvijas Kausa izcīņas 

fināls: FK VENTSPILS – FK 

JELGAVA 

MEDIA/TV NRH – 10, 

FOTO – 5; translāciju 

veidoja: Latvijas TV-7 

- 

12.jūnijs (Skonto 

stadions, Rīgā) 

“EURO 2016” kvalifikācija: 

LATVIJA - NĪDERLANDE 

FOTO – 13, TV NRH – 5, 

MEDIA - 37 

FOTO – 11, MEDIA – 17, 

RADIO – 2, TV NRH - 2 

16. jūnijs 

(Liepājas OC 

stadions) 

“EURO 2017” kvalifikācija 

U-21: LATVIJA – MALTA 

MEDIA – 8, FOTO – 4, TV 

NRH – 2, translācijas 

veidoja: sportacentrs.com 

- 

4. un 8. 

septembris (ZOC, 

Jelgava) 

“EURO 2017” kvalifikācija 

U-21: LATVIJA – BEĻĢIJA 

un U-21 LATVIJA - ČEHIJA 

MEDIA – 12, FOTO – 7, TV 

NRH – 2; translāciju 

veidoja: sportacentrs.com 

MEDIA – 4, TV NRH – 1 

(uz Latvija – Beļģija spēli) 

6. septembris “EURO 2016” kvalifikācija: 

LATVIJA - ČEHIJA 

MEDIA – 43, FOTO – 8, TV 

NRH – 5; translāciju 

veidoja: Latvijas TV-7 

MEDIA – 20, FOTO – 6, 

RADIO – 3, TV NRH - 7 

13. oktobris “EURO 2016” kvalifikācija: 

LATVIJA - KAZAHSTĀNA 

MEDIA – 46, FOTO – 10, 

TV NRH – 4; translāciju 

veidoja: Latvijas TV-7 

MEDIA – 4, FOTO – 3, TV 

NRH - 2 

25. – 30. oktobris 

Rīga 

2016. gada UEFA Eiropas 

U-17 čempionāta 

kvalifikācijas 

priekšsacīkšu turnīrs 

MEDIA – 12, TV NRH – 2, 

FOTO – 4; translācijas 

veidoja: sportacentrs.com 

MEDIA – 1, TV NRH - 2 

Paskaidrojumi:  

MEDIA – preses pārstāvja / rakstošā žurnālista akreditācija, TV NRH – televīzijas kompānijas 

akreditācija, kuram nav raidtiesību translēt spēli, FOTO – fotogrāfa akreditācija, RADIO – radio 

pārstāvja akreditācija 
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Pašreizējie darba pamatprincipi un nākotnes uzstādījumi  

2016. gada periodā LFF komunikācijas speciālisti strādā pēc gada sākumā sagatavotā un 

saskaņotā komunikācijas ģenerālplāna, kas ietver LFF kopējā kalendārajā periodā iekļauto 

pasākumu komunikācijas aktivitātes ar konkrētiem sasniedzamajiem mērķiem. LFF savā 

ikdienas darbā turpina pievērst pastiprinātu uzmanību profesionālai ārējai komunikācijai, kā 

arī organizācijas interesēm atbilstošu attiecību veidošanai ar vietējiem un starptautiskajiem 

medijiem. 

Aktīvi izmantojot pieejamos komunikācijas rīkus (www.LFF.lv mājaslapa, oficiālos kontus 

sociālajos tīklos TWITTER, FACEBOOK, YOUTUBE, drukātie un digitālie izdevumi, video un foto 

platformas), LFF šodien darbojas kā nozīmīgs Latvijas futbola medijs. Darbības pamatā tiek 

ietverta proaktīva rīcība, sabiedrībai iespējami operatīvākas, ekskluzīvākas un visaptverošas 

informācijas sniegšana par svarīgākajiem LFF pārraudzībā esošajiem notikumiem, turnīriem un 

valstsvienības spēlēm. 

LFF arī turpmāk atbalstīs mediju profesionālu darba pieeju, sniedzot sabiedrībai objektīvu un 

pārbaudītu informāciju, nekaitējot valstsvienības interesēm un LFF nostādīto mērķu sekmīgai 

realizēšanai. Ciešākas komunikācijas ar žurnālistiem un sabiedrību veidošana, tostarp 

savstarpējās uzticamības veidošana mūsdienu mainīgajos apstākļos uzskatāma par 

pamatnosacījumu Latvijas futbola attīstības veicināšanā. 

Komunikācijas kanālu attīstība un  “Futbola ģimenes” koncepts 

Latvijas Futbola federācijas iekšējās un ārējās komunikācijas aktivitātēs kopš pērnā gada 

cenšamies attīstīt “Futbola ģimenes” ideju, veicinot futbola cilvēku, futbolistu, līdzjutēju un 

interesentu kopīgu asociēšanos ar aktuālo un galveno lielajā futbolā, bērnu futbolā, jaunatnes 

futbolā, sieviešu un meiteņu futbolā, tiesnešu darba un futbola izglītības jautājumos, kā arī ar 

federāciju un Latvijas futbola tēlu. Šis ir virziens, kurā vēlamies attīstīt savu komunikāciju gan 

ar futbola, gan pārējo sabiedrību. 

Piederību “Futbola ģimenei” cenšamies attīstīt un veicināt gan ar ļoti plaša satura piedāvāšanu 

LFF mājaslapā un federācijas sociālajos tīklos, starp kuriem sevi pagājušā gada laikā ļoti sekmīgi 

pieteica ekskluzīvi sieviešu futbolam izveidots “Facebook” neformālās vides profils. Arvien 

lielāks akcents tiek likts uz video un foto materiāliem un to pieejamību, bet īpašas piederības 

sajūtas attīstīšanai uzturam “Futbola ģimenes” kontaktu datubāzi, lai regulāri ar tiešo e-pasta 

kampaņu starpniecību informētu futbola sabiedrību par federācijā un Latvijas futbola dzīvē 

aktuālo. Kontaktu apjoma bagātināšana federācijas sociālo tīklu kontos, “Futbola ģimenes” 

datubāzē un mājaslapas apmeklētāju skaitā ir būtiska mūsu ikdienas darba sastāvdaļa un viens 

no tālejošajiem mērķiem. 

Kopš pagājušā gada marta, kad tika ieviests “Futbola ģimenes” tiešo e-pastu saturs, izsūtītas 

kopumā 35 kampaņas, vairākas no kurām mērķētas saskarsmes uzlabošanai ar LFF biedriem. 

Pašlaik adresātu sarakstu veido teju 2000 futbola dzīves cilvēki. Pagājušā gada laika mūsu 

“Facebook” lapas sekotāju skaits pieaudzis par 2760 lietotājiem, “Sieviešu futbols” lapa kopš tās 

ieviešanas martā tuvojas savam pirmajam 1000, savukārt “Twitter” un “Draugiem” vidēs LFF 

kontiem seko attiecīgi virs 4000 un 7000 interesentu. LFF mājaslapu www.lff.lv pagājušā gada 

laikā 165 000 unikālie lietotāji skatījuši 3,3 miljonus reižu. 
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Aizvadītā gada laikā saturiski bagātinājies un paplašinājies arī “Latvijas Futbols” e-žurnāls, kura 

seši pagājušā gada izdevumi lasīti kopumā virs 15 000 reižu. E-žurnāla satura bagātināšana un 

attīstīšana ir nepārtraukts process, jo katrā izdevumā cenšamies lasītājiem piedāvāt gan unikālo 

saturu, gan allaž ko jaunu. 

2016. gada kontekstā līdzās “Futbola ģimenes” asociāciju veicināšanai un nostiprināšanai 

strādājam pie arvien kvalitatīvāka un daudzskaitlīgāka unikālā satura visās LFF publiskās 

saskarsmes platformās. Aktīvs ikdienas darbs norisinās ar pozitīvo futbola propagandu 

reģionālajos medijos, tādējādi veicinot futbola lokālpatriotismu, kā arī futbolam lielu lomu 

atvēlošajos “Sportacentrs.com” un “Delfi.lv” portālos. 

LFF komunikācijas galvenie darbības virzieni 2016. gadā  

- Baltijas Kausa izcīņas spēļu sekmīga rīkošana un iespējami profesionālāku mediju darba 

apstākļu nodrošināšana; 

- starptautiskiem standartiem atbilstošu mediju darba apstākļu nodrošināšana 2018. gada 

FIFA Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlēs, 2017. gada UEFA Eiropas U-21 

čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlēs, kā arī citos LFF rīkotajos starptautiskajos 

pasākumos; 

- LFF prezidenta kandidātu un Valdes vēlēšanu procesa objektīvs atspoguļojums, 

komunikācija ar medijiem pirms Kongresa, tā laikā un arī pēc tā; 

- Latvijas nacionālās izlases, jauniešu un meiteņu izlases, treneru, kā arī LFF Futbola 

akadēmijas dalībnieku tālākizglītošana komunikācijas jautājumos ar medijiem un 

personīgās uzvedības jomā sociālajos tīklos un sabiedrībā; 

- izglītības kursu un konsultāciju rīkošana LFF darbiniekiem, organizācijas biedriem un 

Latvijas futbolā iesaistītajām personām, tostarp, mediju / komunikāciju un marketinga 

jomā (mediju treniņi); 

- komunikācijas par biļešu iegādes iespējam veidošana, kā arī fanu intereses veicināšana 

atbalstīt kopējā sektorā Latvijas nacionālo izlasi izbraukuma spēlēs (iespēju robežās - 

piedāvājot biļetes fanu sektorā atkarībā no pieejamās kvotas); 

- cieša sadarbība ar visām LFF struktūrvienībām, reģionālajiem nodibinājumiem un 

biedriem Latvijas futbola attīstības un pasākumu komunikācijas veicināšanā (aktīvāka 

iespēja izmantot LFF sociālo tīklu kontus, LFF biedru ziņu sadaļas atjaunošana “Latvijas 

Futbols” elektroniskajā žurnālā u.c. veidā); 

- cieša sadarbība ar LFF Stadionu un Infrastruktūras attīstības komiteju Krišjāņa Barona 

ielas 116A sporta kompleksa restaurācijas procesā (īpaši nozīmīga būs 

www.futbolamajas.lv mājaslapas struktūras un satura plāna izstrāde un realizēšana); 

- 2018. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēļu “Ceļš uz Krieviju!” informatīvās 

kampaņas izstrāde ar Latvijas nacionālās izlases kopējā tēla un spēlētāju individuālo tēlu 

integrēšanu; 

- mūsdienīgu sociālo platformu integrācija LFF mārketinga un komunikāciju nodaļas 

ikdienas darbā; 
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- rakstu iniciēšana medijos, piedāvājot ar LFF attiecīgajām struktūrvienībām un 

amatpersonām saskaņotu saturu; 

- žurnālistu atbalsts LFF rīkoto pasākumu atspoguļošanā, par kuriem nav organiska 

interese; 

- kopīgu saskares punktu veidošana ar medijiem, lai nodrošinātu ar vajadzīgo saturu; 

- preses konferenču organizēšana ar LFF vadību un žurnālistiem par aktuālajiem Latvijas 

futbola procesiem; 

- neformālo pasākumu organizēšana ar medijiem (futbola treniņi, draudzības spēles, 

pusdienas, pikniki utt); 

- informēšana par sadarbības partneru un LFF kopīgi rīkotajām aktivitātēm un 

realizētajiem projektiem, sadarbības partneru konsultēšana LFF kompetences ietvaros; 

- rūpēšanās kopīgi ar UEFA / FIFA par to realizēto programmu kvalitatīvu ieviešanu 

Latvijā, informēšana par UEFA / FIFA svarīgākajiem lēmumiem arī Latvijas futbola 

auditoriju (tostarp, www.LFF.lv lasītājus), regulāras informācijas sniegšana UEFA par LFF 

rīkotajiem pasākumiem, piemēram, UEFA Direct izdevumā utt. 

- konceptuāla darba uzsākšana pie LFF un mediju iekšējās web platformas izstrādes, kas 

nākotnē nodrošinātu efektīvāku mediju akreditēšanas procesu, savstarpēju informācijas 

apriti, kā arī vienotā FOTO / VIDEO / PRESES RELĪŽU arhīva izveidi. 

 

LFF atbalstītāji 2015./2016. gadā 

 

 

 

2015.gada septembrī tika noslēgts līgums ar kompāniju Evelatus, kas kļuvusi par Latvijas nacionālās 

vīriešu futbola izlases galveno sponsoru.  

Evelatus ir mobilo tālruņu, planšetdatoru un citas tehnikas izplatītājs Latvijā, kas nodarbojas ar 

vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, turklāt uzņēmums uzsācis jaunu virzienu - pašu radīto preču 

tirdzniecību – tie ir tālruņu aksesuāri un tagad jau pirmais viedtālrunis Evelatus Classic EC01. Pateicoties 

Evelatus atbalstam iegādāts tehniskais aprīkojums, kas būtiski atvieglos risināt Latvijas nacionālās izlases 

organizatoriskā darba jautājumus.  

www.evelatus.lv 

  

Adidas jau kopš 2002.gada ir Latvijas nacionālās vīriešu izlases tehniskā ekipējuma partneris. Pateicoties 

Adidas atbalstam, izlase katru gadu saņem futbola formas un apavus, kas atbilst aktuālākajām pasaules 

tendencēm. 

www.adidas.lv 

 

 

Par vienu no jaunākajiem LFF sadarbības partneriem kļuvis uzņēmums KW Bruun Baltic – Peugeot 

importētājs Baltijas valstīs, ar kuru 2016.gada februārī LFF noslēdza sadarbības līgumu par 9 Peugeot 

automobiļu piešķiršanu Latvijas Futbola federācijai.  LFF Peugeot autoparka servisu piedāvās Peugeot 

oficiālais pārstāvis Latvijā - Forum Auto. 

Peugeot automobiļi būtiski atvieglos LFF darbinieku ikdienas pienākumus, risinot ar futbola spēļēmu un 

pasākumu organizēšanu saistītos jautājumus.  Peugeot ir kļuvis par LFF oficiālo auto.  

www.peugeot.lv 

 

http://www.evelatus.lv/
http://www.adidas.lv/
http://www.peugeot.lv/
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 Pirmo reizi LFF vēsturē sieviešu un meiteņu futbolam tagad ir savs atbalstītājs. 2016.gada februārī LFF 

noslēdza sadarbības līgumu ar kompāniju TZMO Latvija – vadošo higiēnisko produktu, kopšanas līdzekļu, 

medicīnas materiālu un medicīnas ierīču ražotāju pasaules tirgū. TZMO Latvija pārstāv zīmolus Bella, 

Bella Baby Happy, Seni un Matopat.  

Kompānija nolēmusi saistīt zīmolu Bella ar Latvijas sieviešu futbolu un ir kļuvusi par Sieviešu futbola 

patronu, piešķirot konkrētajam segmentam gan finansējumu, gan arī papildus atbalstu dažādu vietējas 

nozīmes sieviešu futbola turnīru organizēšanā. Šis ir nozīmīgs solis sieviešu futbola attīstībā un tā vērtību 

popularizēšanā. 

www.manabella.lv 

 2016.gada martā LFF noslēdza sadarbības līgumu ar SIA Wisher Enterprise LV, kas pārstāv ACCOR 

viesnīcu tīklu Latvijā - IBIS***, Mercure**** un Pullman***** Viesnīca Mercure Rīgā tika atklāta 

2015.gadā, bet IBIS un Pullman tiks atvērtas šā gada vasarā.  Latvijas Futbola federācijai sadarbības 

uzsākšana ar viesnīcu tīklu ir īpaši nozīmīgs solis, kas turpmāk būtiski atvieglos futbolistu izmitināšanas 

jautājumus treniņnometņu un mājas spēļu laikā.   

www.mercureriga.lv 

 2014.gadā uzsāktā sadarbība ar SYFORM turpinās. Latvijas futbola izlases saņem augstākās kvalitātes 

uztura bagātinātājus no Itālijas, ko izvēlas pasaules un Latvijas labākie sportisti un sporta entuziasti. 

www.syform.lv 

 2015.gada februārī par Latvijas 1.līgas čempionāta kļuvušais titulsponsors - sporta preču veikals 

KOMANDA parūpējies, lai 1.līgas 16 klubi katru sezonu saņemtu jaunas Adidas bumbas, kā arī ik gadu 

papildina 1.līgas spēlētājiem un treneriem paredzēto balvu fondu.  

2016.gada martā LFF pagarināja sadarbības līgumu ar veikalu KOMANDA uz diviem gadiem. Sākot ar 

2016.gadu visu 16 klubu komandu sporta formām tiks piešķirta vienota identitāte, kas tiks izcelta ar 

KOMANDA.LV uzlīmēm. 

www.komanda.lv 

 2015.gadā uzsāktā sadarbība ar dzeramā ūdens kompāniju VENDEN  veiksmīgi turpinās arī 2016. gadā.  

2015.gadā VENDEN nodrošināja Latvijas futbola izlases un LFF rīkotos pasākumus – preses konferences 

un apbalvošanas ceremonijas ar 16700 litriem dzeramā ūdens. 2016.gadā VENDEN dzeramā ūdens atbalsts 

palielinājies par 80% 

www.venden.lv 

 LFF sadarbība ar juridisko biroju Borenius (no 2016.gada janvāra - COBALT) veiksmīgi tika uzsākta 

2015.gadā. COBALT ir cieši integrēta advokātu biroju pārrobežu apvienība, kas sniedz augsti kvalificētus 

juridiskos pakalpojumus. COBALT komandu veido 180 advokātu un juristu. 

COBALT profesionāļi Latvijas Futbola federācijai sniedz juridiskās konsultācijas, īpaši licencēšanas un 

tiesvedības jautājumos. 

www.cobalt.legal 

 

2015.gada nogalē LFF noslēdza sadarbības līgumu ar Baltikums Vienna Insurance group (BVIG) par futbola 

izlašu spēlētāju apdrošināšanu izbraukuma spēļu laikā.  

BVIG Latvijā ir ievērojama pieredze sadarbībā ar sporta federācijām. LFF noslēgtā vienošanās ar BVIG 

paredz īpaši izdevīgus nosacījumus sportistu apdrošināšanas jomā. 

www.baltikums.lv 

 

 

http://www.manabella.lv/
http://www.mercureriga.lv/
http://www.syform.lv/
http://www.komanda.lv/
http://www.venden.lv/
http://www.cobalt.legal/
http://www.baltikums.lv/
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Mediju atbalsts 

 

 

Mediju grupa Super FM jau ilgstoši ir viens no galvenajiem LFF informatīvajiem partneriem. Šī sadarbība 

allaž bijusi abpusēji izdevusies un īpaši veiksmīga. LFF augstu vērtē Super FM stratēģisko nostāju 

piedalīties sabiedriski augstas nozīmes sporta pasākumu atbalstīšanā. 

Mediju grupā Super FM ietlpst trīs no vadošajām Latvijas radiostacijām – European Hit Radio, SuperFM 

un Krievu Hitu Radio. 

www.superfm.lv 

 

 

2016.gada februārī  LFF panāca vienošanos ar interneta portālu DELFI par sadarbību, kuras mērķis ir 

arvien aktīvāk popularizēt Latvijas futbola dzīvi, pievērsties futbola attīstības jautājumiem, veidot 

retrospekcijas par futbola vēsturi un leģendām.  

 

DELFI ir vadošais ziņu medijs un pārliecinoši populārākais ziņu portāls Latvijā jau 16 gadus, ko ik mēnesi 

apmeklē vairāk nekā 850 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, jeb 60% no visiem interneta lietotājiem Latvijā. 

www.delfi.lv 

 

 

 

2016.gada februārī LFF uzsāk sadarbību ar interneta portālu OneNilUp, kuru izveidojuši divi Latvijā 

dzīvojoši ārzemnieki – futbola entuziasti – Graham Williams un Ruben Martinez. Sadarbības mērķis – 

atspoguļot un popularizēt Latvijas futbola dzīvi un futbola personības, kā arī adresēt Baltijas un pasaules 

futbola sabiedrībai unikālu, modernu saturu. 

 

OneNilUp ir vienīgais interneta portāls angļu valodā par Baltijas futbolu. Projekts dibināts 2013. gadā. 

Saturs apkopo Baltijas futbola aktualitātes, piesaistot ārzemniekus, kas dzīvo Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, 

kā arī tos cilvēkus, kuri seko futbolam šajās valstīs.  

www.onenilup.com 

 

 

  

http://www.superfm.lv/
http://www.delfi.lv/
http://www.onenilup.com/
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2015. GADA LFF LAUREĀTU VAKARS 

Pirmdien, 21. decembrī, tika rīkots gadskārtējais Latvijas futbola izcilnieku godināšanas pasākums, kurā 

tika sumināti 2015. gada Latvijas futbola laureāti kopumā 25 nominācijās. Latvijas Futbola federācijas 

(LFF) rīkotajā Laureātu vakarā tradicionāli tiek sveikti gan gada labākais futbolists, gan gada labākā 

futboliste, kā arī vēl virkne gada izcilnieku dažādās gada laureātu, jaunatnes futbola, sacensību laureātu 

un mediju laureātu nominācijās. 

Pasākumā, kas norisinājās kinoteātrī "Splendid Palace", piedalījās Latvijas futbola augstākās 

amatpersonas, LFF Valdes un komiteju locekļi, klubu pārstāvji, LFF sadarbības partneri, kā arī ielūgtie 

žurnālisti un laureāti. Pērnā gada LFF Laureātu vakara devīze - "Cilvēks ar vērtībām veido futbolu". 

Jaunatnes futbols 

Kā Latvijas gada labākais jaunatnes futbola treneris/pedagogs Jura Docenko vārdā nosaukto balvu 

saņēma Andrejs Gluščuks (FS "METTA"), bet Genādija Šitika piemiņas balvu kā labākais jaunatnes 

futbola organizators saņēma Mārtiņš Jaunskalže. Kārtējo reizi kā Latvijas radošākais bērnu un 

jauniešu futbola klubs tika kronēta Futbola skola "METTA", bet par Latvijas jaunatnes labāko 

futbolistu tika nosaukts Ņikita Juhnevičs (FS "METTA" un Latvijas U-19 izlase), kuram piešķīra Ilmāra 

Liepiņa balvu. 

Mediji 

Jau ceturto gadu pēc kārtas par labāko futbola fotogrāfu atzina Romānu Kokšarovu ("Sporta Avīze" 

un aģentūra "F64"), bet otro gadu pēc kārtas Edmunds Novickis ("Sportacentrs.com") saņēma Valērija 

Karpuškina vārdā nosaukto labākā futbola žurnālista apbalvojumu. Arī šoreiz par labāko futbola masu 

mediju tika atzīts portāls "Sportacentrs.com". 

Sacensības 

Aizvadītās sezonas Godīgas spēles jeb "Fair Play" balvu komanda.lv Pirmās līgas čempionātā 

saņēma Preiļu BJSS, bet "SMScredit.lv" Virslīgas čempionātā pie tās arī šoreiz tika BFC "Daugavpils". 

Tikmēr Andris Treimanis (FIFA kategorija, Kuldīga) otro gadu pēc kārtas saņēma Latvijas labākā 

futbola tiesneša balvu, bet jau septīto reizi pēc kārtas par labāko tiesneša asistentu tika atzīts Haralds 

Gudermanis (FIFA kategorija, Carnikava). Par sezonas labāko vārtu guvēju komanda.lv Pirmās līgas 

čempionātā kļuva Verners Apiņš (FC "Caramba"/"Dinamo"), bet par komanda.lv Pirmās līgas labāko 

futbolistu tika iebalsots Niks Savaļnieks ("Valmiera Glass" FK/BSS). 
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Astoņas balvas klubi un spēlētāji saņēma par savu sniegumu aizvadītās sezonas "SMScredit.lv" Virslīgas 

čempionātā. Par labāko futbola spēļu organizāciju godināta tika čempionvienība FK "Liepāja", bet par 

turnīra labāko vārtu guvēju kļuva tās pārstāvis Dāvis Ikaunieks. Labākā vārtsarga balvu otro reizi pēc 

kārtas saņēma Kaspars Ikstens (FK "Jelgava"), bet kā labākais aizsargs tika godināts viņa aizvadītās 

sezonas komandas biedrs Mārcis Ošs. Labākā pussarga balvu saņēma argentīnietis Cristian Damian 

Torres (FK "Liepāja"), bet par labāko uzbrucēju kļuva Dāvis Ikaunieks, kuram tā līdz ar to bija otrā 

Laureātu vakarā saņemtā balva. Pie otrās vakara balvas tika arī Cristian Damian Torres, kurš tika 

nosaukts par čempionāta aizvadītās sezonas labāko futbolistu, bet labākā trenera balva pienācās vēl 

vienam FK "Liepāja" pārstāvim Viktoram Dobrecovam. 

Gada laureāti 

Renārs Pastars (RTU FC) tika godināts kā 2015. gada Latvijas labākais pludmales futbolists, 

bet Maksims Seņs (FK "Nikars" un Latvijas izlase) trešo gadu pēc kārtas tika nosaukts par valsts labāko 

telpu futbolistu. Ieva Bidermane ("Riga United" FC un Latvijas izlase) pirmoreiz karjerā saņēma 

Latvijas gada labākās futbolistes balvu, bet vakara kulminācijā valsts labākā futbolista balvu 

saņēma Andris Vaņins (FC "Sion" (Šveice) un Latvijas izlase), kuram tas ir trešais šāds panākums 

karjerā. 

Plašāka informācija - http://www.lff.lv/lv/zinas/lff/apbalvoti-2015-gada-latvijas-futbola-laureati 

 

http://www.lff.lv/lv/zinas/lff/apbalvoti-2015-gada-latvijas-futbola-laureati
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FINANSES 

Bilance 2015. gada 31. decembrī 

Aktīvs Piezīmes 

numurs 

2015 2014 

EUR EUR 

Ilgtermiņa ieguldījumi      

I. Nemateriālie ieguldījumi 2.1. 5 12650 

II. Pamatlīdzekļi     

1. Pārējie pamatlīdzekļi 2.1. 2021317 2341483 

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     

1. Akcijas un daļas 2.2. 575621 445256 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā   2596943 2799389 

Apgrozāmie līdzekļi     

I. Krājumi     

1. Materiāli 2.3. 150406 138042 

II. Debitori 2.4. 125593 118120 

III. Nauda 2.5. 1877565 1588306 

Apgrozāmie līdzekļi kopā  2153564 1844468 

Aktīvu kopsumma  4750507 4643857 

    

Pasīvs Piezīmes 

numurs 

2015 2014 

EUR EUR 

I. Fondi      

1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds  4052803 4187106 
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2.Pārskata gada rezerves fonds  669141 -134303 

Fondi kopā 2.6 4721944 4052803 

II. Īstermiņa kreditori     

1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

2.7. 577 9670 

2. Pārējie kreditori 2.8. 27986 581384 

Īstermiņa kreditori kopā  28563 591054 

Kreditori kopā  28563 591054 

Pasīvu kopsumma  4750507 4643857 

 

Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2015. gadu 

Rādītāja nosaukums Piezīmes 

numurs 

2015 

EUR 

2014 

EUR 

Ieņēmumi    

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas 3.1 3237 3660 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 3.2 91652 127800 

Saņemtās dotācijas 3.3 6696792 4797769 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 3.4 378596 1541320 

Citi ieņēmumi 3.5 304397 198733 

 IEŅĒMUMI KOPĀ  7474674 6669282 

Izdevumi    

Materiālu izdevumi 3.6 82176 198593 

Algas 3.6 891738 784220 

Sociālās apdrošināšanas maksājumi 3.6 203068 178121 
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Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana 3.6 714725 593602 

Citi izdevumi 3.6 4913826 5049049 

      IZDEVUMI KOPĀ  6805533 6803585 

      IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA  669141 -134303 

 

Vadoties pēc LR.MK 2006. gada 3. oktobra noteikumu Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un 

arodbiedrību gada pārskatiem” 22.p. ieņēmumu pārsniegums par izdevumiem, kuros ietvertas arī nodokļu un 

sociālo maksājumu summas, ieskaita rezerves fondā. 

Ziedojumi un dāvinājumi 2015. gadā tika saņemti. 

 

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par 2015. gadu  

Nr. 

p.k. 

Rādītāja nosaukums 2015 

EUR 

2014 

EUR 

I Atlikums pārskata gada sākumā 12685 8538 

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 0 0 

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) 12685 8538 

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 91652 127800 

 1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 30000 0 

 1.1. Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas 30000 0 

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) 61652 122723 

 2.1. Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas 61652 122723 

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 59779 123653 

 1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi) 30000 0 

 1.1. Statūtos paredzētiem mērķiem un uzdevumiem 30000 0 
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  Sabiedriskā labuma darbībai 30000 0 

 Citiem mērķiem un uzdevumiem 0 0 

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 

ziedojumi un dāvinājumi 

29779 123653 

 2.1. Statūtos paredzētiem mērķiem un uzdevumiem 29779 123653 

  Sabiedriskā labuma darbībai 29779 123653 

 Citiem mērķiem un uzdevumiem 0 0 

IV Atlikums pārskata gada beigās 44558 12685 

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 0 0 

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) 44588 12685 

 

Pārskats par administratīvajiem izdevumiem no vispārējiem ziedojumiem  

  

Nr.

p.k. 

Rādītāja nosaukums 2015 

EUR 

2014 

EUR 

1. Saņemto vispārējo ziedojumu (ziedojumi, kuru izlietojuma mērķi līgumā nav noteikti) 

kopsumma 

0 0 

2. Administratīvie izdevumi: 0 0 

 2.

1. 

organizācijas pašu vajadzībām patērētie pārskata gadā pirktie, ziedojumā vai 

dāvinājumā saņemtie materiāli, preces un citi krājumi 

0 0 

 2.

2. 

pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumi, datorprogrammu, 

citi nemateriālo ieguldījumi, kapitāla līdzdalības daļu, akciju un citu vērtspapīru 

iegādes izdevumi 

0 0 

 2.

3. 

organizācijas darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķinās darba algas, atlīdzība vai 

citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu summas un ar to saistītās darba 

devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

0 0 
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 2.

4. 

organizācijas kā darba devējas pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātos likumā paredzētos 

maksājumus darbiniekiem darbnespējas gadījumos (bruto summas), naudas 

iemaksas privātajos pensiju fondos un citus ar darbinieku sociālo apdrošināšanu 

saistītus naudas maksājumus 

0 0 

 2.

5. 

pārskata gadā aprēķinātās  uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā 

īpašuma nodokļa summas 

0 0 

 2.

6. 

izdevumi par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, 

apgaismošanu, tālruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas izdevumus, 

komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kā arī organizācijas īpašuma 

apdrošināšanas maksājumus 

0 0 

3. Izdevumi kopā 0 0 

 

Ziedotāju un dāvinātāju saraksts 

Ziedotāju tips Valsts NMR kods Nosaukums Nauda 

(summa 

EUR 

valūtā) 

Mantiskā 

(summa 

EUR 

valūtā) 

Mērķis Komentārs 

LRJP LV 40003991692 4Finance SIA 30000.00 0 NL Sporta darbība 

LRJP LV 40003205232 Lielzeltiņi SIA 25000.00 0 NM Veterānu sports 

LRJP LV 40003409217 Simpātija SIA 1350.00 0 NM Veterānu sports 

LRJP LV 40003171311 Belam –Rīga 

SIA 

20000.00 0 NM Infrastruktūras 

attīstībai 

LRJP LV 40003058863 Balticovo AS 15000.00 0 NM Veterānu sports 

LRJP LV 40103859256 LIKEIT SIA  302.00 NM Futbola inventāra 

iegāde 

Kopā  91350.00 302.00  

Nauda un mantiskā summa kopā  91652.00  
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem  

Ziedojumu un 

dāvinājumu izlietojuma 

apraksts 

Ziedojumu 

un 

dāvinājumu 

izlietojums 

(eiro) 

Vispārējai 

lietošanai 

Ziedojumu un 

dāvinājumu 

izlietojums (eiro) 

Mērķziedojumiem 

Ziedojuma un 

dāvinājuma 

izlietojuma veids 

(eiro) 

Sabiedriskā 

labuma 

darbības 

joma 

Sabiedriskā 

labuma 

mērķa 

grupa 

Sabiedriskā 

labuma 

guvēju 

skaits 

sabiedriskā 

labuma 

darbībai 

ADM 

izdevumi 

Virslīgas futbola spēļu 

apkalpošanas izdevumi 

30000.00 0.00 30000.00 0.00 09 

(Sporta 

darbība) 

17 

(citi) 

70 

Veterānu turnīru 

organizēšanas izdevumi 

0.00 29477.00 

 

29477.00 0.00 09 

(Sporta 

darbība) 

17 

(citi) 

30 

Futbola inventāra iegāde 0.00 302.00 302.00 0.00 09 

(Sporta 

darbība) 

15  

(bērni) 

16 

Kopā 30000.00 29779.00 59779.00 0.00  116 

 

Ziņojums 

Pārskata periods: 01.01.2015 – 31.12.2015 

Revidenti: SIA Donoway Assurance, Reģ.nr. 40103171002, komerclicences Nr. 157, Zvērināta revidente Ingrīda 

Latimira. 

Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados 

izmantotām metodēm: 

Sacensību organizēšana, izglītības kursu, semināru organizēšana, dalība sacensībās, korporatīvās sociālās 

atbildības pasākumu organizēšana, futbola popularizācijas pasākumu organizēšana. 

Svarīgākie sasniegumi 2015. gadā un attīstības perspektīvas: 

Sekmīgi noorganizētas visas plānotās sacensības, semināri, kursi un citi pasākumi. Sekmīgi veikta futbola attīstība 

dažādās sociālajās grupās. Veiksmīgi organizēti izlašu starti Eiropas un pasaules čempionātu kvalifikācijas turnīros. 
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Gada pārskata pielikums 

Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums  

Vispārīgie principi 

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējo izmaksu uzskaites principu atbilstoši Latvijas Republikas likumam 

“Par grāmatvedību” un Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un 

arodbiedrību gada pārskatiem”. 

Pielietotie grāmatvedības principi 

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši sekojošiem grāmatvedības principiem: 

1. Pieņemts, ka biedrība ”Latvijas Futbola Federācija” darbosies arī turpmāk; 

2. Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā; 

3. Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, lietotās uzskaites politikas un aplēšu novērtēšanas metodes 

nav mainītas; 

4. Pārskata gada beigās izvērtēts iespējamais aktīvu vērtības samazinājums, un, ja tāds atklāts, tas ņemts vērā, 

nosakot pārskata gada darbības rezultātu; 

5. Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i., ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un 

zaudējumi, kas radušies pārskata gados vai iepriekšējos gados arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā 

starp bilances datumu un gada pārskata sagatavošanas dienu; 

6. Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 

7. Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 

8. Saimnieciskie darījumi atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību. 

Aplēšu izmantošana 

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē 

atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņu atlikumus, kā arī 

iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas 

attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī. 

Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 

Visi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto 

nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Nolietojums tiek rēķināts aktīva lietderīgās lietošanas laikā, 

izmantojot lineāro metodi., izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:  
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Nemateriālie ieguldījumi:  

Licences, datorprogrammas 20 % vai 5 gadi 

Pa Pamatlīdzekļi:  

Iekārtas un mašīnas 33 % vai 3 gadi 

Transporta līdzekļi 20 % vai 5 gadi 

Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 33 % vai 3 gadi 

Citi pamatlīdzekļi 33 % vai 5 gadi 

 

Līdzdalība radniecīgajās un asociētajās sabiedrībās  

Ieguldījumi meitas sabiedrībās (t.i., sabiedrībās, kurās Biedrībai pieder vairāk par 50% pamatkapitāla vai kurus tā 

kontrolē kādā citā veidā) un asociētajās sabiedrībās (t.i., sabiedrībās, kurās Biedrībai ir būtiska ietekme, bet 

nepieder akciju/ kapitāla daļu kontrolpakete, kuros tai pieder 20-50% pamatkapitāla) tiek uzskaitīti, izmantojot 

sākotnējo izmaksu metodi. Pēc sākotnējās atzīšanas ieguldījumi meitas un asociētajās sabiedrībās tiek uzskaitīti to 

sākotnējā vērtībā, atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, 

ka ieguldījumu meitas un asociētajās sabiedrībās bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo ieguldījumu 

meitas un asociētajās sabiedrībās vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos.  

Ilgtermiņa aizdevumi  

Ilgtermiņa aizdevumi tiek uzskaitīti, izmantojot sākotnējo izmaksu metodi. Pēc sākotnējās atzīšanas ilgtermiņa 

aizdevumi tiek uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās. Ja kādi notikumi 

vai apstākļu maiņa liecina, ka ilgtermiņa aizdevumu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo ilgtermiņa 

aizdevumu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos.  

Debitori 

Debitoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības 

reģistros. Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus 

šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem 

tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. 

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti eiro (EUR). Izdevumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti pēc Eiropas 

Centrālās Bankas oficiālā kursa darījuma dienā. Visi monetārie aktīvi ārvalstu valūtā pārskata perioda beigās tiek 

pārvērtēti pēc Eiropas Centrālās Bankas oficiāli noteiktā ārvalstu valūtas kursa 31. decembrī.  
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Kreditori 

Kreditoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības 

reģistros.  

Biedru naudas ieņēmumi 

Biedru naudas ieņēmumi tiek atzīti to saņemšanas brīdī vai, ja ir pamatota pārliecība par tās saņemšanu. Biedru 

naudas ieņēmumos ir atzīta uz pārskata gada beigām saņemtā biedru nauda. 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Biedrības mērķis nav peļņas vai kapitāla pieauguma gūšana tās biedriem, tādēļ Biedrība ir atbrīvota no uzņēmumu 

ienākuma nodokļa maksāšanas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”. 

 

Skaidrojumi par bilances posteņiem 

Ilgtermiņa ieguldījumi 

  Nemateriālie 

ieguldījumi, EUR 

Pārējie 

pamatlīdzekļi, EUR 

Kopā, EUR 

Sākotnējā vērtība    

31.12.2014 152159 4042894 4195053 

Iegādāts 0 505279 505279 

Izslēgts 0 174379 174379 

31.12.2015 152159 4373794 4525953 

Nolietojums    

31.12.2014 139509 1701411 1840920 

Aprēķinātais nolietojums  12645 702080 714725 

Izslēgts nolietojums 0 51014 51014 

31.12.2015 152154 2352477 2504631 

Bilances vērtība 31.12.2014 12650 2341483 2354133 

Bilances vērtība 31.12.2015 5 2021317 2021322 
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Akcijas un daļas 

 2015, 

EUR 

2014,  

EUR 

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 444215 446492 

Pamatkapitāla palielinājums  130394 142 

Samazinājums (29) (2277) 

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā 1041 899 

Kopā 575621 445256 

 

 Ieguldījums 

31.12.2015, EUR 

% 

SIA „Latvijas futbola federācijas un mācību treniņu centrs „Staicele”” 

Reģ.Nr.44103055056, juridiskā adrese Sporta iela 5, Staicele, Alojas 

novads  

533900 72.95 

SIA „Futbola Aģentūra” Reģ.Nr.50003866681, juridiskā adrese Augšiela 1, 

Rīga, LV1009 

2840 100 

SIA „Latvijas Futbola Aģentūra” Reģ.Nr.40103380628, juridiskā adrese 

Grostonas iela1,Rīga 

37840 100 

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā kopā 574580  

OU Baltic League  Reģ.Nr.11446822, Harjumaa, Tallinn, Kesklinna 

linnaosa, Asula 4c, 11312 

899 30 

SIA Olimpiskais centrs „Limbaži” Reģ.Nr.44103021789, juridiskā adrese 

Parka iela 36, Limbaži, Limbažu novads 

142 0.2 

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā kopā 1041  

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 575621  
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Krājumi  

 2015 

EUR 

2014 

EUR 

Materiāli 35953 32495 

Sporta inventārs 114453 87367 

Preces 0 18180 

Bilances vērtība 150406 138042 

Debitori 

 2015 

EUR 

2014 

EUR 

Avansa maksājumi 67902 2845 

Citi debitori 31618 88495 

Nodokļu pārmaksa 25881 26685 

Nākamo periodu izdevumi 192 95 

Bilances vērtība 125593 118120 

Naudas līdzekļi 

 2015 2014 

Sadalījums pa valūtām Valūta EUR Valūta EUR 

Kase 0 2712 0 280 

Banka       

 Banka USD 453195 416271 254828 209563 

 Banka EUR 0 1458582 0 1378463 

Kopā  1877565  1588306 
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Informācija par fondiem 

 2015 

EUR 

2014 

EUR 

Iepriekšējo gadu rezerves fonds 4052803 4187106 

Pārskata gada rezerves fonds 669141 (134303) 

Fondi 4721944 4052803 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  

Nodokļa veids Atlikums 

31.12.2014 

 

Aprēķināts 

2015. gadā 

 

Samaksāts 

2015. gadā 

 

Novirzīts citiem 

nodokļiem, 

atgriezta 

pārmaksa 

Kavējuma 

nauda 

 

Atlikums 

31.12.2015 

 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

PVN 14083 117260 3498 (109684) 0 25157 

VSAOI  12576 (293455) 266675 14922 0 718 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (9670) (209630) 216920 2045 (242) (577) 

Riska nodeva 26 (295) 275 0 0 6 

Kopā: 17015 (386120) 487368 (92717) (242) 25304 

Tai skaitā: 31.12.2015 

EUR 

31.12.2014 

EUR 

    

Nodokļu pārmaksa 25881 26685     

Nodokļu parāds (577) (9670)     

Kopā: 25304 17015     

  Nodokļu pārmaksas iekļautas postenī "Citi debitori" 
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Pārējie kreditori  

 2015 

EUR 

2014 

EUR 

Piegādātāji 19547 567308 

Avansa norēķini un norēķini ar kredītkartēm 4909 4154 

Citi kreditori 3530 5659 

Citi aizņēmumi-līzinga maksājumi  0 4263 

Kopā 27986 581384 

Uzņēmumā nodarbināto personu skaits un personāla  izmaksas  

 2015 2014 

Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā 69 47 

Vidējā darba samaksa EUR 1077 1390 

Personāla izmaksas 

Izmaksu veids 2015 

EUR 

2014 

EUR 

Atlīdzība par darbu 826967 739069 

Kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, prēmijas 17455 0 

Ikgadējais atvaļinājums 47316 45151 

Kopā 891738 784220 

Informācija par organizācijas vadītāju atlīdzību 

Izmaksu veids 2015 

EUR 

2014 

EUR 

Atlīdzība par darbu 46364 46378 

Kopā 46364 46378 
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Skaidrojumi par ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem 

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas  

 2014 

EUR 

2014 

EUR 

Biedru nauda 3237 3660 

Kopā 3237 3660 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 

 2015 

EUR 

2014 

EUR 

Pārskaitījumi 91350 127800 

Mantiskie ziedojumi 302 0 

Kopā 91652 127800 

Saņemtās dotācijas 

 2015 

EUR 

2014 

EUR 

LOK 2600 0 

LR IZM sporta pārvalde 131181 120635 

LSFP 42525 27809 

LKSSA 65384 65422 

Citas dotācijas 0 30540 

UEFA 5450274 4138133 

FIFA 1004828 415230 

Kopā 6696792 4797769 
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Ieņēmumi no saimnieciskās darbības  

 2015 

EUR 

2014 

EUR 

Reklāmas pakalpojumi 132677 97044 

TV un reklāma ārvalstīs 5400 1347867 

Ieņēmumi no biļešu realizācijas 119871 52678 

Ieņēmumi no licencēšanas un kursiem 47996 25126 

Citi ieņēmumi 72652 18605 

Kopā 378596 1541320 

Citi ieņēmumi 

 2015 

EUR 

2014 

EUR 

Pārējie ieņēmumi no procentiem un tiem pielīdzināmi ieņēmumi 385 1097 

Ienākumi no valūtas kursa paaugstināšanās 75154 9184 

Peļņa no ārzemju valūtas pārdošanas vai pirkšanas 2860 0 

Pārējie ieņēmumi 104098 63584 

Dalības maksa 121900 124868 

Kopā 304397 198733 

Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai  

 2015 

EUR 

2014 

EUR 

Materiālu izdevumi 82176 198593 

Darba alga un tiem pielīdzināmie izdevumi 891738 784220 

Sociālās apdrošināšanas maksājumi 203068 178121 
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Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana 714725 593602 

Citi izdevumi kopā: 4913826 5049043 

No tiem:   

Futbola spēļu izdevumi: 4707274 4865716 

- Nacionālo izlašu sagatavošana 1482831 1293804 

- Starptautisko futbola spēļu organizācija 386077 559742 

- Latvijas futbola spēļu organizācija 450072 616494 

- Dotācijas klubiem no UEFA* 32000 647695 

- Dotācijas reģionālajiem nodibinājumiem 180704 148509 

- Sporta projekti t.sk., LMT Futbola Akadēmija 674191 650209 

- Futbola attīstības projekti 245247 189897 

- Stadiona celtniecības projekts 553430 71511 

- Mārketings un komunikācija 37082 37418 

- Administratīvie izdevumi 665640 650437 

Citās valstīs ieturētie nodokļi 0 130947 

Neatskaitāmais PVN  59487 36177 

Riska nodeva 296 219 

Zaudējumi no valūtas kursa pazemināšanās 48132 1945 

Zaudējumi no valūtas konvertācijas 3711 1476 

Procentu maksājumi 40 125 

Citi izdevumi 66734 3910 

Soda nauda 28152 5446 

Uzkrājumu veidošanas izdevumi šaubīgiem debitoru parādiem 0 3082 

Kopā 6805533 6803579 

*Ievērojot UEFA vadlīnijas, UEFA dotācijas klubiem netiek uzrādītas 2015. gada Ieņēmumu un izdevumu pārskatā 
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LFF REKVIZĪTI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

 

LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJA  

Valsts reģ. Nr. 50008022101, 14.05.1993. 

Nodokļu maksātāja reģ. nr. LV50008022101 

Juridiskā adrese: Grostonas 6b, Rīga, LV-1013, Latvija 

Nordea Banka AB Latvijas filiāle, IBAN konts: LV97NDEA0000080771870 

SWIFT NDEALV2X 

  

Biroja adrese: Grostonas 6b, Rīga, LV-1013, Latvija 

Tālrunis: 67292988, 67291886  

Fakss: 67315604 

E-pasts: info@lff.lv 

 

Citi kontakti - http://www.lff.lv/lv/par-lff/organizacija/kontakti-un-struktura/?year 

 

 


