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VADIMS DIREKTORENKO
Tiesnešu attīstība
2016. gadā tiesnešu segmentā tika turpināts pozitīvais ikdienas un tiesnešu un
inspektoru attīstības darbs saskaņā ar LFF Tiesnešu struktūras darba plānu un UEFA
Tiesnešu konvencijas prasībām.
 tiesāšanas kvalitātes paaugstināšanai tika novadīti 63 semināri visu līmeņu
futbola, telpu futbola, sieviešu futbola, pludmales futbola tiesnešiem un
inspektoriem;
 semināri par aktuālajām futbola noteikumu izmaiņām tika novadīti arī
komandām un treneriem;
 dažādu semināru vadīšanai tika piesaistīti FIFA/UEFA instruktori Juan Antonio
Fernandez Marin (Spānija), Nikolay Levnikov (Krievija, UEFA Tiesnešu komitejas
loceklis), Kyros Vassaras (Grieķija, UEFA Tiesnešu komitejas loceklis), Valentin
Ivanov (Krievija), Frank De Bleeckere (Beļģija), Alan Snoddy (Ziemeļīrija, FIFA
instruktors), Jyrki Filppu (Somija, telpu futbola instruktors);
 no jauna izveidota ekspertu komisija, kas analizē sarežģītus spēļu momentus
un to interpretāciju no tiesnešu puses;
 izstrādāts un apstiprināts ekspertu komisijas reglaments - 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, tiek analizēts inspektora ziņojums. Šo spēles momentu
analizē ekspertu komisija, un Tiesnešu komiteja pieņem lēmumu saskaņā ar
izstrādātajiem un apstiprinātajiem tiesnešu darbības reglamentu un
inspektoru darbības reglamentu. Ievērojot FIFA un UEFA politiku, tiesnešu
komiteja un Tiesnešu nodaļa šādus lēmumus nepublicē;
 lai nodrošinātu kvalificētu fizisko sagatavotību tiesnešiem, treniņus visu līmeņu
tiesnešiem Rīgā vada Sandis Sabajevs, septiņkārtējais Latvijas čempions sprinta
disciplīnas 60, 100 un 200 metru distancēs, Latvijas izlases dalībnieks, no 2009.
gada profesionāls vieglatlētikas treneris;
 LFF Tiesnešu akadēmiju 2016. gadā pabeidza 16 tiesneši, no kuriem 10 jau
apkalpo Pirmās līgas spēles;
 otro reizi sadarbībā ar Futbola skolu Metta notika tiesnešu kursi futbola
specializācijas klases skolēniem;
 pārstrādāta tiesnešu reitinga noteikšana, lai reitings būtu objektīvāks un
taisnīgāks;
 saskaņā ar 2016. gada sezonas rezultātiem, notika tiesnešu rotācija. Vājākie
Virslīgas tiesneši apkalpo zemāka līmeņa spēles, un viņus Virslīgā aizvieto
Pirmās līgas labākie tiesneši. Tas veicina konkurenci, kā rezultātā paaugstinās
tiesāšanas kvalitāte;
 Andris Treimanis turpina progresēt starptautiskajā mērogā. Otrajā FIFA
tiesnešu grupā viņš ar savu brigādi 2016. gadā apkalpoja vairākas nozīmīgas
UEFA Eiropas līgas spēles grupu turnīrā. Tas pierāda, ka UEFA pozitīvi vērtē

Latvijas tiesnešu izaugsmi un attīstību, kā arī apliecina Latvijas tiesnešu darba
augsto kvalitāti;
 Latvijas tiesnešu apkalpoto oficiālo starptautisko spēļu skaits ir pieaudzis no 26
spēlēm 2015. gadā līdz 31 spēlei 2016. gadā;
 2016. gadā Latvijā darbojās 21 dažāda vecuma un dažāda līmeņa tiesnesessievietes, no kurām 3 ir piešķirta FIFA kategorija. Pagājušais gads ieies vēsturē
ar to, ka pirmo reizi Latvijas tiesnešu-sieviešu brigāde tika nozīmēta UEFA
sieviešu Čempiona līgas izslēgšanas spēles apkalpošanai, kur visas tiesneses
parādīja atzīstamu sniegumu un guva neatsveramu pieredzi. Sezonas garumā
FIFA tiesneses piedalījās projektā, kas saistīts ar tiesnešu darba popularizēšanu
un prestiža celšanu. Projekta rezultātā ir izveidota dokumentālā filma
Tiesneses;
 aktīvs darbs notiek arī Latvijas reģionos, kur kvalitatīvu darbu ar jauno tiesnešu
piesaistīšanu, noturēšanu un apmācību veic reģionālie tiesnešu koordinatori

ARTURS ZAKREŠEVSKIS
Jaunatnes futbola attīstība
Uzsākot darbu Jaunatnes futbola komitejā, tika aicināti spēcīgi profesionāļi, kuri labi
pārzina, orientējas un strādā bērnu un jauniešu futbolā. Tās sastāvā iekļāvās visu
Latvijas reģionu pārstāvji - tie, kuri vēlējās strādāt un dot ieguldījumu jaunatnes
futbola attīstībā. Uz komitejas sēdēm regulāri tiek aicināti un tajās piedalās reģionu
vadītāji, ciešā sadarbībā ar kuriem pieņemtie lēmumi tiek ieviesti praksē.
Aktīvi tiek strādāts pie tā, lai jaunākajās vecuma grupās, it īpaši līdz U-9 vecumam, no
jaunajiem futbolistiem netiktu prasītas izcīnītās vietas un izdarīts psiholoģisks
spiediens, bet uzmanība tiktu akcentēta uz spēlētāju individuālo prasmju un iemaņu
attīstību. Mēs tiecamies uz rezultātu vērtēšanu vecumā, kad futbols jau tiek spēlēts uz
lielā laukuma un tiek veidotas jauniešu izlases. Daudz ir un būs atkarīgs no sporta skolu
un klubu vadītāju spējām izprast situāciju, treneru izglītības līmeņa un spējām akcentēt
uzmanību uz spēlētāju attīstību, lai nākotnē mēs atgrieztos pie tā, ka mūsu labākie
futbolisti, startējot zem mūsu valsts karoga, izcīnītu neaizmirstamas uzvaras un spētu
konkurēt ar pasaules vadošajām valstsvienībām.
Darbs notiek pie futbola popularizācijas jaunāko skolēnu segmentā, un ar cerību
piesaistīt jaunus spēlētājus skolu futbola sacensību programmā plānots iesaistīt 2.-3.
klašu skolnieku grupu.
Tiek strādāts, lai Latvijas Jaunatnes čempionātā komandām būtu vairāk līdzvērtīgu
spēļu, un jau 2017. gada sezonā atsevišķas vecuma grupas ir sadalītas pēc meistarības
trīs līmeņos. Mērķis ir nodrošināt ap 20 spraigu un interesantu spēļu sezonā.
LFF kausa izcīņā futbolā 8:8 U-10 līdz U-12 vecuma grupās no 2018. gada sezonas
finālos plānota 16 komandu dalība, turklāt futbola popularizācijas nolūkos vienu klubu
vienā vecuma grupā jau sākot no šī gada varēs pārstāvēt tikai viena komanda. Zēnu
futbola festivālu mēģināsim veidot vēl vērienīgāku. Pašlaik mūsu plānus ierobežo tikai
infrastruktūras pieejamība, bet ir cerība uz pozitīvu atrisinājumu.
Gribu uzsvērt, ka neatkarīgi no Jaunatnes komitejas lēmumiem daudz svarīgāks ir
treneru un sporta skolu vai klubu vadītāju darbs uz vietas ar mūsu jaunatni, pedagogu
un vecāku spējas bērnus motivēt, vadītāju iespējas nodrošināt mūsdienu prasībām
atbilstošus apstākļus nodarbībām.

DAINIS GUDERMANIS
Tautas futbola attīstība
Iepriekšējā gada laikā es būdams LFF valdes loceklis, esmu piedalījies visās tās sēdēs.
Esmu ņēmis dalību visu darba jautājumu apspriešanā un regulāri izteicis viedokli,
priekšlikumus, kā arī kritiku par daudziem būtiskiem LFF darbības jautājumiem.
Uzskatu, ka mana darbība valdē ir ietekmējusi vairāku jautājumu pieņemšanu, kā arī
noraidīšanu. Žēl, ka sabiedrība joprojām nevar iepazīties ar izvērstākiem valdes sēžu
protokoliem.
Darbojoties LFF valdē, es pirmkārt esmu pozicionējies ar situācijas izpratni, kuru esmu
guvis, 25 gadus strādājot LFF struktūrās un komunicējot ar LFF biedriem, LFF
prezidentu un izpildvaras vadību.
Pēc atkārtotas ievēlēšanas LFF valdē man tika uzticēts vadīt Tautas futbola komiteju,
kā arī darboties Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejā tās priekšsēdētāja
vietnieka statusā. Par Tautas futbola komitejas priekšsēdētāja vietniekiem tika
apstiprināti valdes locekļi Ž. Tikmers un J. Keišs bet par atbildīgo sekretāru - E.Pukinsks.
2016.gadā tika organizētas četras Tautas futbola komitejas sēdes. Darbības sākumā
tika diskutēts un izveidota komiteja 9 cilvēku sastāvā un noteikti galvenie darbības
virzieni un atbildīgie:






Amatieru futbols - A. Tamisārs;
Sieviešu futbols - Ž. Tikmers;
Izglītības virziens - J. Keišs un S. Luika;
Telpu un pludmales futbols - E. Borisevičs;
Medicīniskie jautājumi - U. Kreitenbergs.

2016. gadā izveidotā komiteja, regulāri kontaktējoties un sadarbojoties ar attiecīgā
atbildības virziena LFF speciālistiem, guva informāciju par esošajiem futbola attīstības
procesiem un uzklausīja priekšlikumus par futbola attīstību Latvijā.
Analizējot informāciju, tika veiktas konsultācijas ar LFF izpildvaras speciālistiem par
dažādu reglamentējošo dokumentu izstrādi, pasākumu un sacensību organizāciju.
Atskaites periodā Tautas futbola attīstības komitejas sēdēs tika apspriesti dažādi
jautājumi un tā rezultātā pieņemti lēmumi, kuri tika iesniegti LFF valdē vai
izpildorgāniem. Bez tam savai komunikācijai tika izmantoti arī elektroniskie sakaru
līdzekļi, kā arī komitejas locekļu savstarpējas tikšanās dažādu pasākumu laikā.
Tā tika apspriesti šādi jautājumi un realizēti konkrētā darbībā:
 2016. gada budžeta izpildes analīze un 2017. gada budžeta izskatīšana;
 LFF štatu saraksta izskatīšana un ierosinājumu par šī potenciāla labāku
izmantošanu darba efektivitātes uzlabošanā un augstāku rezultātu
sasniegšanā;
 LFF 2017. gada pasākumu kalendārā plāna apspriešana;
 Treneru izglītības sistēmas stāvoklis un attīstības jautājumi;








Amatieru futbola definīcija un tā attīstība t.sk.
reģionālo jaunatnes izlašu sagatavošana;
reģionālo sacensību organizēšana, t.sk. skolu komandām;
Futbola dienas un citu masu pasākumu organizēšana reģionos;
Godīgas spēles un ētikas komitejas darbības paplašināšana;
Sieviešu futbola attīstība t.sk. jauno talantu iekļaušana LFF Futbola akadēmijas
sistēmā;
 LFF MTC Staicele darbība un tālākā attīstība, tai skaitā vasaras futbola mācībutreniņu nometnes izveidošana;
 Jauno futbolistu veselības kontroles un ārstniecības uzlabošana, t.sk. veselības
apdrošināšanas jautājumi;
 Uzticēt telpu un pludmales futbola jautājumus kādam no LFF izpildvaras
speciālistiem.
Novēlējums futbola sabiedrībai un LFF izpildorgāniem:
 Būt vienotam, draudzīgam kolektīvam. Visas neskaidrības, neapmierinātību
noskaidrot atklātā sarunā, diskusijā - kā tas ir pieņemts sportā. Par kļūdām,
neizdarībām kritizēt īstos vaininiekus un tikai tad, ja kritizētājam ir konkrēti
priekšlikumi uzlabojumam (kaut tā šķiet tikai pašam);
 LFF valdes locekļiem un izpildorgāniem saprast, ka valdes locekļi pārstāv un
veicina visa Latvijas futbola attīstību;
 LFF izpildvarai ievērot, ka viņus darbā ir pieņēmis LFF biedru kopums, un
atalgojumu saņem un savu darbību nodrošina no mūsu visu kopējā budžeta;
 Pielikt punktu vairākām birokrātiskām reformām, izveidot saprotamāku
pārvaldes sistēmu un palielināt katra darbinieka atbildību par darba
rezultātiem, ieviešot premiālo sistēmu.

ŽORŽS TIKMERS
Sieviešu futbola attīstība
2016. gadā sieviešu futbols Latvijā turpināja attīstīties, palielinot gan futbolā iesaistīto
sieviešu un meiteņu skaitu, gan komandu skaitu dažādos turnīros. Gada laikā licencēto
sieviešu futbola spēlētāju skaits ir palielinājies no 925 līdz 1129, bet visos turnīros
kopumā piedalījās 78 komandas, kas ir par 16 vairāk nekā pērn.
Proporcionāli sieviešu futbola izaugsmei ik gadu šajā segmentā palielinās arī budžets.
Pa 15% palielinājies arī Sieviešu futbola klubu atbalsta programmas finansējums.
2016. gads bija ar vairākiem notikumiem bagāts. Kārtējo gadu aizritēja daudz
sacensību un turnīru, mūsu valsts jaunatnes izlases piedalījās UEFA Eiropas
kvalifikācijas turnīros, kur Rīgā U-17 izlase mērījās spēkos ar šā vecuma Eiropas
čempionēm Vācijas izlasi. Tāpat Latvijā notikušajā Baltijas kausā nacionāla un U-15
izlase izcīnīja sudraba medaļas.
2016. gadā turpinājās darbs arī izglītības jomā - otro reizi tika organizēti specializētie
sieviešu futbola treneru izglītības kursi, pēc kuriem absolventi ieguva C-LFF sieviešu
futbola treneru licenci. Sadarbībā ar FIFA pirmo reizi notika arī sieviešu futbola treneru
seminārs - kursos piedalījās 20 treneri no 13 Latvijas klubiem. Sadarbība ar FIFA tika
novadīti arī sieviešu futbola klubu menedžeru kursi, kuros piedalījās 21 sieviešu
futbola dzīves aktīvists. Pievēršot uzmanību sieviešu futbola vārtsardžu izaugsmei
Latvijā, 16 futbola vārtsardzes no dažādiem Latvijas reģioniem piedalījās specializētā
sagatavošanas programmā.
2016. gadā dažādiem sieviešu futbola pasākumiem tika piesaistīti vairāki atbalstītāji.
TZMO Latvija ar zīmolu Bella kļuva par sieviešu futbola patronu. Sieviešu un meiteņu
futbola pasākumus atbalstīja Subway, Danone Latvija, Komanda.lv un Tallink. LFF
turpinās darbu ar sieviešu futbola atbalstītājiem ar mērķi piesaistīt papildfinansējumu
vairākiem projektiem.
2016. gada sezonā Sieviešu futbola līgā piedalījās 5 komandas, bet Sieviešu futbola 1.
līgas čempionātā - 9 komandas. Neskatoties uz to, ka 2017. gadā augstākajā divīzijā
palika vien 4 komandas, 1. līgā komandu skaits pieaudzis līdz 10. Pozitīvi, ka lielākā
attīstība notiek zemākajā līmenī, kas ļaus nākotnē palielināt konkurenci arī augstākajā
līmenī.
Lai paaugstinātu Latvijas vadošo sieviešu futbola komandu prasmes, 2017. gadā tiks
izveidota Baltija Sieviešu futbola līga, kurā piedalīsies pa dīvām labākajām komandām
no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Šis projekts ļaus izveidot laba līmeņa starptautisku
turnīru, palīdzot Baltijas komandām sagatavoties UEFA sieviešu Čempionu līgai.
Labi attīstās jaunatnes čempionāti, kur vasaras meiteņu futbola čempionātu komandu
skaits palielinājies no 17 līdz 25. Līdz ar to arī paplašinājās sabraukumu ģeogrāfija ar
mērķi attīstīt meiteņu futbolu reģionos. Pērnā gadā sabraukumi notika Rīgā, Olainē,
Rēzeknē, Iecavā, Ventspilī un Liepājā.

Pozitīva dinamika novērojama arī meiteņu telpu futbola čempionātā - visās vecuma
grupās piedalījās 39 komandas, kas ir par 6 komandām vairāk nekā 2015. gadā, bet
2017. gadā komandu skaits pieauga līdz 51 komandai.
Lai veiksmīgi sekmētu jaunatnes futbolistu pāreju no minifutbola (8x8) uz lielo futbolu
(11x11), 2017. gada ir plānots izveidot jaunu U-16 vecuma grupas čempionātu. Kā tests
šā gada martā Elektrum Olimpiskajā centrā tika veiksmīgi aizvadīts U-16 meiteņu
futbola Pavasara kauss.
Sieviešu futbola popularizēšanai 2016. gadā LFF Sieviešu futbola nodaļa organizēja
Attīstības braucienus sešos dažādos klubos, ka arī sadarbībā ar FIFA novadīja četrus
Live Your Goals meiteņu futbola festivālus dažādās Latvijas pilsētās.
2017. gadā LFF Sieviešu futbola nodaļa turpinās atbalstīt arī sociālos projektus un
palaidīs projektu Meiteņu futbols atgriežas skolās, lai vēl vairāk meitenes piesaistītu
futbolam, propagandējot aktīvu dzīvesveidu.

VLADIMIRS ŽUKS
Infrastruktūras un reģionālā attīstība
Kandidējot LFF valdes locekļa amatam infrastruktūras un reģionālās attīstības
segmentā, manas programmas viens no galvenajiem mērķiem bija iepriekš uzstādīto
mērķu un iesākto projektu realizācija:
 Starptautiskām prasībām atbilstoša futbola stadiona būvniecības pabeigšana
Kr. Barona ielā 116a
 Valsts četru labāko stadionu infrastruktūras uzlabošana vismaz līdz UEFA II
kategorijas prasību izpildei
 Veiksmīgi uzsāktā futbola laukumu būvniecības turpināšana
 Nacionālo izlašu treniņu bāzes attīstība Staicelē
 Citu infrastruktūras un reģionālo programmu ieviešana
Jāatzīst, ka pirmais un galvenais mērķis, kuru uzstādīju šim periodam, nav realizējies
un netiks realizēts, lai arī uzskatu, ka visi nepieciešamie priekšnosacījumi tā realizācijai,
cik tas bija manā kompetencē, tika nodrošināti. Taču ar nožēlu jāatzīst, ka netika
atrasts risinājums projekta finansēšanai un valde lēma projekta realizāciju apturēt.
Komiteja 2016. gadā izstrādāja un valdē apstiprināja infrastruktūras attīstības plānu
tuvākajiem četriem gadiem, kurā tika izvirzīti sekojoši uzdevumi:












Jaunu 60m x 40m mākslīgā seguma futbola laukumu būvniecība
Jaunu 105m x 68m mākslīgā seguma futbola laukumu būvniecība
Esošo mākslīgā seguma futbola laukumu segumu nomaiņa
Veicināt futbola haļļu būvniecību
Virslīgas futbola stadionu pilnveidošana UEFA 2. kategorijas prasībām
Esošo dabīgā zāliena futbola laukumu kvalitātes uzlabošana un jaunu laukumu
izveides veicināšana
Futbola laukumu kopšanas, remonta, uzturēšanas un uzraudzības programmas
īstenošana
LFF mācību un treniņu centra Staicele turpmāka pilnveidošana
Risināt jautājumu par stadionu nacionālās izlases un klubu starptautisko spēļu
organizēšanai
Esošo un jaunu stadionu infrastruktūras pilnveidošana
Veicināt Daugavas stadiona (Rīgā) atbilstību UEFA 4. kategorijas prasībām

Attiecīgi šo punktu izpilde tiek uzraudzīta un pie tā izpildes tiek strādāts, jau 2017. gadā
tiks:
 Sadarbībā ar pašvaldībām tiks izveidoti vismaz 4 jauni 60m x 40m mākslīgā
seguma futbola laukumi – Grobiņā, Iecavā, Ulbrokā un Rīgā
 Sadarbībā ar pašvaldībām tiks izveidoti vismaz 3 jauni pilna izmēra laukumi –
Cēsīs, Jelgavā un Jēkabpilī

 Tiks veikta mākslīgā futbola seguma nomaiņa Ventspilī un Daugavpilī – laukumi,
kas tika uzstādīti 2001. gadā un kuru nomaiņa ir kritiski nepieciešama, jo to
izmantošana jau ir kļuvusi bīstama
 Ir veikta futbolu haļļu būvniecības iespējamības analīze un ir konstatēts, ka bez
valsts un/vai pašvaldības, kā arī klubu iesaistes haļļu būvniecība nav iespējama,
taču ir būtiski šo dialogu turpināt
 Ir vispārīgi izanalizēti novēršamie trūkumi futbolu stadionu infrastruktūras
uzlabošanai, šobrīd kopā ar iesaistītajām pašvaldībām tiek strādāts pie valsts
finansējuma piesaistes infrastruktūras uzlabošanas projektam
 2017. gadā tiks veikts eksperimentāls projekts Rīgā ar vienkāršotu dabīgā zāliena
laukuma rekonstrukciju un paplašināšanu, izmantojot paklājzāliena tehnoloģiju.
Izvērtējot izmaksas un panāktos rezultātus, tiks domāts par šāda risinājuma tālāku
realizāciju citos laukumos
 2017. gadā tiks iegādāta jauna sintētisko laukumu kopšanas tehnika, ņemot vērā,
ka esošais inventārs, kopš 2011. gada to izmantojot regulāri visā Latvijā, ir
nolietots un tā uzturēšanas un remontu izmaksas ir nesaimnieciskas. Kā arī
turpmāk, realizējot jaunus projektus, vēl aktīvāk tiks uzsvērta laukumu kopšanas
nepieciešamība, kā arī līgumos ar laukumu lietotājiem ir ietverti punkti, kas daudz
skaidrāk definē laukuma kopšanu un atbildību. 2017. gadā tiks organizēti laukuma
kopšanas semināri, atgādinot jau esošo laukumu apsaimniekotājiem, kā arī
topošo laukumu apsaimniekotājiem laukumu kopšanas specifiku un
nepieciešamību
 LFF mācību un treniņu centra Staicele turpmākās attīstības tuvākais uzdevums ir
ēdināšanas bloka izbūve. Tā realizācijai turpinās darbs pie valsts finansējuma
piesaistes
 Jautājums par stadionu nacionālās izlases un klubu starptautisko spēļu
organizēšanai ir sāpīgākais, kura realizācijai konkrēts plāns nav atrasts
 Līdzīgi kā iepriekšējos gados, LFF turpina atbalstīt futbola infrastruktūru ar mazo
inventāru vārtiem, spēlētāju maiņas soliņiem. LFF ir uzsākusi monitorēt
pašvaldību un valsts iepirkumus, kuri saistīti ar futbola infrastruktūras attīstību,
un savas kompetences un iespēju robežās cenšas rekomendēt nepieciešamās
korekcijas projektu realizācijā
 Infrastruktūras komitejas pārstāvji un LFF infrastruktūras speciālists ir konsultējis
Daugavas stadiona projekta realizāciju, kā rezultātā ir panākti ievērojami
uzlabojumi projektā, lai turpmāk stadions varētu tikt izmantots nacionālās izlases
spēļu aizvadīšanai
Lai veiksmīgi realizētu programmā uzstādītos mērķus, LFF pēc komitejas ierosinājuma
ir iesniegusi lūgumu Latvijas Nacionālajā sporta padomē par valsts finanšu līdzekļu
piešķiršanu šīs programmas līdzfinansēšanai. Uz šī lūguma pamata šis jautājums tika
iekļauts 29. marta Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdes darba kārtībā.
Jāņem vērā arī fakts, ka valdes loceklis un komiteja nav LFF izpildorgāns, un LFF par
infrastruktūru atbildīgs ir tikai viens darbinieks. Ņemot vērā šīs sadaļas nozīmīgumu,
komiteja ir rekomendējusi palielināt darbinieku kapacitāti šajā nozarē, izveidojot
atsevišķu Infrastruktūras nodaļu un palielinot darbinieku skaitu, kuri ikdienā
nodarbojas ar infrastruktūras attīstības jautājumiem.

JURIS KEIŠS
Izglītības segmenta attīstība
Stratēģiski LFF Izglītības komiteja noteica sekojošos attīstības virzienus:





Treneru izglītība
Futbola menedžeru izglītība
Futbolistu ilgtermiņa sagatavošanas programmas izstrāde
Sportistu medicīniskais atbalsts

Šobrīd treneru izglītību pilnīgi nodrošina LFF Izglītības nodaļa J. Andrejeva vadībā.
Izveidota treneru kursu sistēma, kas ir piesaistīta treneru licencēšanas procesam, ka
arī uzsākts instruktoru sagatavošanas process.
2016. gadā pirmo reizi LFF vēsturē sadarbībā ar Latvijas Treneru tālākizglītības centru
izveidoti futbola menedžeru kursi. Uzskatu, ka paveikts liels darbs ar sekmīgiem
rezultātiem, ir uzkrāta nepieciešamā pieredze. LFF turpina šo izglītības virzienu attīstīt,
sadalot kopējo apmācības programmu atsevišķos segmentos - juridiskais, finansiālais,
menedžments. Futbola menedžeri varēs pēc nepieciešamības iziet apmācību kādā no
minētiem segmentiem vai apgūt visu programmu kopumā, saņemot par to izglītības
sertifikātu.
2012. gadā Izglītības komiteja izvirzīja LFF Sporta daļai uzdevumu izstrādāt futbolistu
ilgtermiņa sagatavošanas programmu. Šobrīd darbs pie programmas izstrādes ir
praktiski pabeigts, izveidots apjomīgs dokuments (ap 500 lpp), kurš tiek analizēts
futbola ekspertu vidū. Jācer, ka šī programma būs nenovērtējams palīgs visiem Latvijas
futbola speciālistiem, ka arī noteiks ilgtermiņa Latvijas futbola attīstību.
2012. gadā LFF izvirzīts uzdevums nodrošināt Latvijas futbolistiem medicīniskā
atbalsta programmu. Šim nolūkam LFF ir izveidota Sporta medicīnas un pētniecības
daļa. Šobrīd daļas darbs vairāk koncentrējas uz Latvijas izlašu dalībnieku apkalpošanu,
tāpat uzsākts darbs par klubu medicīnisko jautājumu sakārtošanu, darbs ar klubu
medicīnisko personālu.

ALEKSANDRS ISAKOVS
Klubu sacensību attīstība
Klubu sacensību komitejas galvenais uzdevums ir uzklausīt LFF biedru viedokli par
nepieciešamajām pārmaiņām. Uzklausot kolēģu viedokli, kā arī rezumējot to, tiek
pieņemti lēmumi un iespējamās izmaiņas. Savā darbā esmu uzmanīgi sekojis līdzi
notikumiem visās Latvijas futbola līgās. Visas darbības pamats ir sacensību, drošības
un disciplinārie reglamenti. Precīzi sastādot reglamentu, jāpanāk, lai visām pusēm
būtu skaidrība par visiem reglamenta punktiem. Reglamentiem ir jārada skaidrība un
stabilitāte Latvijas futbola klubos. Nedrīkst baidīties veikt kādas pārmaiņas, jo ir jāseko
līdzi novitātēm un pārmaiņām Eiropas un pasaules futbolā. Jāmāk atrast vidusceļš
starp stingrām prasībām un klubu interešu aizstāvību. Tas viss var sekmēt kopējo
sacensību kvalitātes celšanos. Pirms katra lēmuma pieņemšanas ir jāveic nopietna
iespējamo pārmaiņu analīze.
Svarīgākie darbi un pieņemtie lēmumi 2016. gadā:
 Veiktas izmaiņas Latvijas kausa izcīņā - turnīrs turpmāk notiks viena kalendārā
gada ietvaros;
 Pilnveidoti disciplinārie, drošības, Virslīgas, 1. līgas, 2. līgas reglamenti;
 izmaiņas klubu kategorizācijā - pārskatītas klubu kategorijas saskaņā ar
piešķirtajiem LFF futbola akadēmijas statusiem;
 Apstiprināts un noteikts, ka Latvijas Virslīgā arī turpmāk jāpiedalās 8
komandām;
 Pieņemts LFF Sacensību komitejas budžets 2017. gadam;
 Aktīva dalība visās LFF valdes sēdēs;
 Darbs pie strīdus situāciju risināšanas attiecībā uz trenēšanas un sagatavošanas
kompensācijas apmēru noteikšanu - turpmāk klubiem-audzinātājiem ir iespējas
saņemt kompensāciju par ieguldīto darbu arī tad, ja Virslīgas komanda neslēdz
ar spēlētāju profesionāļa līgumu;
 Rekomendāciju pieņemšana attiecībā uz LFF organizēto sacensību spēļu
kalendāru uzlabojumiem.
Uzskatu, ka ir pietiekami daudz lietu, kuras būtu iespējams pilnveidot arī turpmāk.
Bieži vien tās nemaz nešķiet tik būtiskas, tomēr katrs sīkums un katra neskaidrība vai
neprecizitāte ilgtermiņā var sagādāt problēmas. Gribētos, lai LFF biedri turpmāk būtu
vēl aktīvāki un vairāk diskutētu par problēmām vai iespējamajām izmaiņām. Esmu
gatavs uzklausīt Jūsu viedokļus un veikt konstruktīvu dialogu!

MĀRIS VERPAKOVSKIS
Elites futbola attīstība
2016. gadā kopā tika aizvadītas piecas Elites komitejas sēdes. Sākotnēji mūsu
primārais uzdevums bija definēt galvenos virzienus, uz kuriem koncentrēties.
Nolēmām, ka priekšplānā būs sekojošas lietas: a) visa vecuma jaunatnes izlašu
darbības izskatīšana un cieša sadarbība ar LFF nacionālo izlašu treneru padomi; b)
elites sacensības – esošo sacensību norises analīze, reglamentu apspriešana,
ieteikumi, kā šīs sacensības uzlabot, balstoties uz pieciem blokiem: jaunatnes izlašu
sacensības, Virslīgas čempionāts, Virslīgas Dublieru čempionāts, Elites grupas
jaunatnes čempionāts un atsevišķi jaunatnes elites turnīri, kurus organizē federācija
un klubi; c) elites jaunatnes futbols ar galveno akcentu uz klubu akadēmijām;
jaunatnes klubu akreditācijas reglamenta projekta izstrāde; d) elites talantu
programma – LFF Futbola akadēmija un Aleksandra Starkova vadītā LFF jaunatnes
izlašu talantu programma; e) elites treneru izglītība, kas iedalīta divos segmentos:
pieaugušo profesionālo komandu treneri un jaunatnes elites komandu treneri.
Pēc esošā situācijas izanalizēšanas un ilgām diskusijām starp komitejas locekļiem un
LFF sporta direktoru Daini Kazakeviču vienprātīgi nonācām pie secinājuma, ka
pašreizējā situācijā pirmais un galvenais jautājums Latvijas futbolā ir infrastruktūra.
Bez tās uzlabošanas nav iespēju mērķtiecīgi strādāt tālāk pie futbolistu izaugsmes. Līdz
ar to esam lūguši LFF valdi nākamajos gados atrast finansējumu, lai atbalstītu pilsētas
un klubus infrastruktūras uzlabošanā, tai skaitā - ziemas haļļu uzbūvēšanā.
Pērn nozīmīgu darbu paveicām LFF jaunatnes klubu akreditācijas segmentā, izvērtējot
esošos kritērijus un tos precizējot.
2016. gadā tika aizstāvēts Elites komitejas viedoklis jeb tika panākts, ka tiek ievērots
sportiskais princips Latvijas Jaunatnes futbola čempionāta Elites grupā, kur vienu
klubu tādējādi turpmāk var pārstāvēt vairākas komandas, ja tās ir izcīnījušas tiesības
tur piedalīties.
2017. gadā esam iecerējuši iepazīties ar elites sieviešu futbola attīstības aktuālajām
problēmām un mērķiem, uzklausīt D. Kazakeviču par LFF sporta tehniskās programmas
(futbolista sagatavotības programmas) izstrādi un ieviešanas gaitu, kā arī turpināt
strādāt pie finansējuma piesaistes prioritāri realizējamajiem infrastruktūras
uzlabošanas un attīstības projektiem.

EMĪLS LATKOVSKIS
Futbola biznesa attīstība
Paldies biedriem par man doto uzticību, paldies valdei par uzņemšanu savā pulkā un
uzticēšanu man vadīt futbola biznesa attīstības komiteju! Darbība valdē man ir ļāvusi
paskatīties uz Latvijas futbolu no vēl vienas perspektīvas, vēl labāk identificēt mūsu kopīgos
izaicinājumus un domāt par risinājumiem.
Futbola biznesa attīstības komitejā darbojamies kopā ar Gunti Blumbergu, Aigaru Rostovski,
Valdi Siksni, Tomu Jurjevu, Sandiju Pinkuli. Ir izdevies sapulcēt komandu, kas ir katrs savas
jomas speciālists un īsts profesionālis. Pārstāvēts gan valsts un pašvaldību sektors, sporta
mārketings, uzņēmēji un finansisti. Šobrīd visi kopā iepazīstam tuvāk Latvijas futbolu un
identificējam tā stiprās un vājās puses. Nav iespējams vienā dienā pārvērst Latvijas futbolu par
pelnošu biznesu visiem tajā iesaistītajiem, taču daudzviet pasaulē futbols tomēr spēj piesaistīt
un nopelnīt. To ir jāpatur prātā un uz to vismaz daļēji ir jātiecas. Mēs nevaram pašapmierināti
sēdēt tikai uz FIFA, UEFA un pašvaldību dotācijām. Mums tomēr jādomā, kā Latvijas futbolu
padarīt par simpātisku preci Latvijas sabiedrībai un piesaistīt tam arī cita veida finansējumu.
Futbola biznesa attīstības komiteja jau pagājušā gada nogalē ir devusi ieteikumus LFF, kam
pievērst uzmanību, veidojot savu ienākumu sadaļu, kā arī norādījusi uz nepieciešamību pēc
caurskatāma un biedriem saprotama izlietojuma budžeta. Veidojot 2018. gada budžetu,
Futbola biznesa attīstības komiteja iesaistīsies vēl vairāk, lai pārliecinātos, ka budžets tiek
patiešām efektīvi un futbola attīstībai labākajā veidā izlietots. Tāpat ir iesākta iniciatīva par
futbola Biznesa kluba veidošanu, kas pulcē ap futbolu cilvēkus no uzņēmējdarbības vides, kas
veido futbolu kā platformu uzņēmējdarbības iespējām. Tā ir pašsaprotama lieta visās pasaules
vadošajās futbola valstīs. Ļoti nopietni ir jādomā par futbola tēlu Latvijas sabiedrībā. Diemžēl
uzskatu, ka mūsu cīņa ar spēļu sarunāšanu joprojām ir nepilnvērtīga un bieži vien mūsu vārdi
ir skaļāki par darbiem. Tāpat mums vēl ir ļoti daudz darba, lai panāktu vienprātību un
saliedētību futbola ģimenē. Pārāk bieži no mūsu vidus sabiedrībai nākas redzēt neizdarību,
nevienprātību un aplamus lēmumus.
Valdes sēdes bieži vien paiet karstās diskusijās. Vienmēr savā argumentācijā vados pēc
racionāliem principiem, paturot prātā, ka visa pamatā ir jābūt Latvijas futbola attīstībai.
Uzskatu, ka katram Latvijas futbolā, pieņemot kādus lēmumus, būtu pašam sev jāpārjautā, vai
tas ir labākais lēmums Latvijas futbolam? Kā tas ietekmēs futbola attīstību? Vai es varu būt ar
tīru sirdsapziņu visas Latvijas futbola ģimenes priekšā?
Novēlu visiem panākumiem bagātu 2017. gada sezonu! Darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai
Futbola biznesa attīstības komiteja strādātu efektīvi, lai LFF izdotos realizēt visus apsolītos
infrastruktūras projektus (lai uz priekšu virzītos arī jautājums par jaunu nacionālo stadionu),
lai LFF pievērstu vēl lielāku uzmanību arī jaunatnes futbola un reģionu attīstībai.

GUNTIS BLUMBERGS
Futbola biznesa attīstība
Ir notikušās tikšanās ar robežsardzes un migrācijas speciālistu pārstāvjiem, lai
optimizētu jautājumus attiecībā uz ārzemju futbolistu ieceļošanu, kuras laikā tika
noskaidrotas dažādas futbolā esošās problēmas, kas saistītas ar leģionāru ieceļošanu
un to dalību LFF un LFV organizētajos turnīros (Ziemas kauss, Latvijas čempionāts u.c.)
Lielākās problēmas ir saistītās ar Ziemas kausu, tāpēc tiek izstrādāti vairāki ieteikumi,
kuri tiks iesniegti Ziemas kausa organizatoriem, lai izvairītos no likuma pārkāpumiem,
kas ievērojami atvieglotu darbu klubiem.
Turpinās aktīvs darbs pie sporta infrastruktūras uzlabošanas un attīstības. Ventspils
pašvaldība sadarbībā ar Olimpisko centru Ventspils un Latvijas Futbola federāciju aktīvi
strādā pie projekta realizācijas par jaunā mākslīgā seguma laukuma izbūvi Ventspilī
2017. gadā.
Liels darbs ir paveikts Kurzemes reģionā, ir izveidota sadarbība ar Kurzemes Televīziju,
tiek regulāri raidīti raidījumi par futbolu un popularizēts veselīgs dzīvesveids.
Kurzemes reģionā ir notikuši vairāki projekti futbola kā sporta veida popularizēšanai
izglītības iestādēs, kur piedalījās Futbola kluba Ventspils spēlētāji un vadītāji. Tika
sarīkoti speciāli futbola pasākumi dažāda vecuma bērniem un skolotājiem, kas tika
atspoguļoti Kurzemes televīzijā, Facebook un Twitter vietnēs, kas kopumā radīja
pozitīvu atsauksmi sabiedrībā par LFF un futbolā notiekošajiem procesiem.

