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⌂ LFF PREZIDENTA UZRUNA 

Cienījamie Latvijas Futbola federācijas biedri! 

LFF prezidenta amatā esmu nostrādājis 22 gadus. Šis ir garākais prezidentūras termiņš 

Eiropā pašlaik. Daudzi noteikti teiks, ka tas ir stipri par garu un tas neveicina veselīgas 

pārmaiņas jebkurā organizācijā. Es piekrītu šim apgalvojumam, tāpēc 2017. gada LFF 

kongresā biedru priekšā paziņoju, ka esmu gatavs atstāt šo prestižo posteni. 

Vienlaikus nepiekrītu apgalvojumam, ka Latvijas futbols šo gadu laikā stāvējis uz vietas. 

Esam spējuši futbolu padarīt par masveidīgāko sporta veidu Latvijā. To apliecina 

statistika. Mums šodien ir 18 000 licencēto jauno futbolistu un vairāk nekā 500 treneru, 

kuri ikdienā trenējas un strādā savos klubos, stādot augstākos mērķus karjerā. Manas 

prezidentūras sākumā šie skaitļi attiecīgi bija apmēram 900 un 40. Ļoti liels darbs 

paveikts, lai futbola infrastruktūra valstī būtu tāda, kāda tā ir šodien, tā nav salīdzināma ar 1996. gadu. Pārmaiņas ir 

pamatīgas, ļoti būtiskas un kvalitatīvas. 

Protams, EURO 2004 panākums, kas zināmā mērā bija brīnums, vēl ilgi paliks atmiņā katram no mums. Tas bija mirklis, kuru 

kādreiz novēlu piedzīvot katram Latvijas iedzīvotājam. Toreiz futbols neapstrīdami bija populārākais sporta veids mūsu 

valstī. Iespējams, tieši tobrīd uz futbolistu sasniegumiem citādāk paskatījās citu sporta veidu pārstāvji, tādējādi sakārtojot 

savu saimniecību un meklējot papildus motivāciju tiekties pēc augstākajiem mērķiem.  

No savas puses varu piebilst – kā Latvijas valsts un sporta patriots vienmēr esmu priecājies par mūsu sportistu 

sasniegumiem gan Eiropas un pasaules čempionātos, gan arī olimpiskajās spēlēs. Vienlaikus esmu pārdzīvojis līdzi katrai 

neveiksmei. Katra šāda situācija katram no mums dod pieredzi un svarīgu vielu pārdomām, dod iespēju apstāties un 

palūkoties uz sevi no malas, lai pieņemtu lēmumu par nākamo soli. 

Pārmaiņu priekšā šobrīd atrodas arī Latvijas Futbola federācija. Šogad kongresā tiks ievēlēts jauns prezidents. Uzskatu, ka 

neatkarīgi no tā, par kuru kandidātu nobalsos biedru vairākums, katram Latvijas futbola ģimenes loceklim šim cilvēkam ir 

jādod maksimālais iespējamais atbalsts un jāveicina produktīva sadarbība. Veiktās investīcijas Latvijas futbolā pēdējo gadu 

laikā ir labs pamats turpmākajai attīstībai un tieksmei pretim jauniem panākumiem, jauniem brīnumiem futbola laukumā. 

Mēs visi kopā tam ticējām un to paveicām 2004. gadā. Mēs noteikti to sasniegsim arī nākotnē! Protams, ja visi būsim 

maksimāli vienoti, strādājot Latvijas futbola labā. 

Izmantojot iespēju, vēlos izteikt pateicību katram LFF valdes loceklim un federācijas darbiniekiem, ar kuriem kopā šo gadu 

laikā esmu strādājis. Paldies katram futbolistam, futbolistei, treneriem, klubu vadītājiem un apkalpojošajam personālam. 

Paldies uzņēmējiem, kas šo gadu laikā mums ticēja un palīdzēja grūtā brīdī pacelt futbolu. Paldies arī Latvijas valstij un 

pašvaldībām, ar kurām kopā šo gadu laikā esam realizējuši ļoti daudz futbola infrastruktūras attīstības projektu. Iepriekšējo 

gadu laikā ir ieguldīts milzīgs darbs, lai ar futbolu nodarbojošos bērnu un jauniešu skaits pieaugtu. Izveidotas reģionālās 

jauniešu futbola izlases, pašmāju futbola klubi un akadēmijas ļoti rūpīgi attiecas pret visiem jautājumiem, kas saistīti ar 

jauno futbolistu izaugsmi. Gribu vēlreiz izteikt sirsnīgu pateicību gan UEFA, gan FIFA par sniegto fundamentālo atbalstu 

Latvijas futbola vajadzībām.  

Esmu pārliecināts, ka jaunais LFF prezidents būs spējīgs atrisināt nevis risināt Latvijas futbola aktuālās problēmas un 

izaicinājumus un kopā ar jums sasniegt tos rezultātus, kurus visi vēlamies. Šim cilvēkam jābūt reāli spējīgam ziedot sevi 

pilnībā Latvijas futbola vajadzībām un pirmajā vietā likt nevis savas personīgās, bet Latvijas futbolam nepieciešamās 

intereses. Esmu gatavs darīt visu iespējamo, lai palīdzētu viņam šajā prestižajā amatā.  

Novēlu sekmīgu kongresa norisi un izdevušos 2018. gadu Latvijas futbolā! 

 

Guntis Indriksons 

Latvijas Futbola federācijas prezidents 
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⌂ LFF ĢENERĀLSEKRETĀRA UZRUNA 

Godātie Latvijas Futbola federācijas biedri, dāmas un kungi! 

Sagaidot ikgadējo LFF kongresu, šķiet, dominējošais vārds, ko nākas ikdienā dzirdēt, ir 

“pārmaiņas”. Pēdējo gadu laikā esam īstenojuši būtiskas pārmaiņas federācijas ikdienas darbā 

un ilgtermiņa redzējumā, ieviešot daudz sistemātiskāku darbu pie mūsu treneru, jauno futbola 

talantu, masu futbola, sieviešu futbola, nacionālo izlašu, infrastruktūras, klubu un reģionālo 

centru attīstības. Šīs pārmaiņas nesīs ilgtermiņa rezultātu, bet pašlaik pienācis laiks arī cita 

rakstura pārmaiņām, LFF biedriem izvēloties jauno federācijas prezidentu. 

Guntis Indriksons, atkāpjoties no LFF prezidenta amata, aiz sevis atstāj daudz spilgtu panākumu, 

milzīgus futbolam ziedotos pūliņus un enerģiju. Protams, katrā darbā gadās arī pa kādai 

neveiksmei vai kļūdai, tomēr Gunta Indriksona ieguldījumu Latvijas futbolā nedrīkst novērtēt 

par zemu. Es cienu Gunti Indriksonu ne tikai par viņa devumu futbolam, bet arī par 

uzdrīkstēšanos pateikt, ka Latvijas futbolam šobrīd ir nepieciešams jauns impulss. No savas 

puses saku paldies par kopīgajiem darba gadiem! 

Kā zināms, LFF misija ir attīstīt, sargāt un popularizēt futbolu Latvijā, kā arī iedvesmot cilvēkus futbolā. Savu misiju LFF 

realizē, īstenojot sešus stratēģiskos mērķus – nacionālo izlašu attīstība, spēlētāju attīstība, futbola klubu attīstība, 

nacionālo sacensību attīstība, infrastruktūras attīstība un organizācijas attīstība, kas sevī ietver LFF un tās reģionālos 

futbola centrus Kurzemē, Latgalē, Rīgā, Vidzemē, Zemgalē un Ziemeļaustrumos. Visas šīs idejas apkopotas pērn 

prezentētajā Latvijas futbola attīstības stratēģijā 2017.-2024. gadam ar kopējo vīziju Futbols Latvijas sirdī. Plānojot 2017. 

gada budžetu un veicot tā realizāciju, nodrošinājām, ka šis process norit saskaņā ar LFF stratēģiskajiem mērķiem un 

nodrošina mērķtiecīgu LFF misijas īstenošanu. 

Atgriežoties pie pieminētajām pārmaiņām, par tādām noteikti ir jārunā arī nacionālās izlases kontekstā. Mūsu galvenajai 

komandai šis ir apjomīgu pārmaiņu laiks, komandā turpinot ieplūst jaunām sejām. Nākotnes iestrādnes izlases iekšienē ir 

labas, bet pašlaik vienīgais, kas pietrūkst, ir rezultāti laukumā. To apzinās visi, un tieši tāpēc ar cerībām raugāmies 

jaunizveidotās UEFA Nāciju līgas virzienā, kas mums dod iespēju apliecināt savas spējas un sasniegt ko ievērības cienīgu. 

Ielūkojoties 2018. gadā, jāizceļ, ka šīgada svarīgākie uzdevumi ietver sekmīgu LFF pārvaldes modeļa un statūtu revīzijas 

procesa noslēgšanu, nodrošinot LFF atbilstību labākajiem Eiropas un pasaules labas pārvaldības standartiem. Tikpat 

būtiska, protams, būs pārvaldes komandas efektīva darba nodrošināšana jaunā prezidenta vadībā. 2018. gads sola daudz 

jaunu iniciatīvu un notikumu, kas uzsāktas iepriekšējo gadu laikā un plašākai auditorijai tiks prezentēti šīgada ietvaros. 

Lai vai kāds būtu kongresa un prezidenta amata vēlēšanu iznākums, Latvijas futbola sabiedrību gaida darbiem un 

izaicinājumiem bagāts laiks, jo futbols nekad neapstājas un nesnauž. Jā, mēs visi gaidām, kādas vēsmas un pārmaiņas nesīs 

federācijas biedru lēmums, tomēr vērts atcerēties, ka vien no mums pašiem – treneriem, klubu vadītājiem, funkcionāriem, 

vecākiem, medijiem un citiem futbolā iesaistītajiem – ir atkarīga šī sporta veida izaugsme un attīstība. Tas ir darbu kopums, 

kas nekad neapstājas un kurā vienlīdz svarīga ir gan esošo ideju realizēšana, gan jaunu radīšana. 

Nav noslēpums, ka vislabāko ideju radīšana un savu vajadzību apzināšanās ir iespējama tikai ar dialoga palīdzību. Tieši tāpēc 

ikgadējais LFF kongress ir tik vērtīgs notikums, jo līdzās paveikto darbu uzskaitei varam gan izteikt, gan uzklausīt aktuālākos 

futbola procesus un nepieciešamības. Būsim aktīvi Latvijas futbola ģimenes locekļi, tieksimies uz izaugsmi un veidosim 

dialogu ar saviem domubiedriem, lai arvien vairāk tuvinātu futbola iemājošanu Latvijas sirdī! 

Novēlot izdevušos kongresu, 

 

Jānis Mežeckis 

Latvijas Futbola federācijas ģenerālsekretārs 
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⌂ LFF VALDE UN KOMITEJAS 

2016. gada LFF kongresā ievēlētais federācijas valdes sastāvs četru gadu darba termiņam: 

 LFF prezidents – Guntis Indriksons (pārtrauc savu darbību 2018. gada 27. aprīlī) 

 Tiesnešu attīstība – Vadims Direktorenko 

 Jaunatnes futbola attīstība – Arturs Zakreševskis 

 Tautas futbola attīstība – Dainis Gudermanis 

 Sieviešu futbola attīstība – Žoržs Tikmers 

 Infrastruktūras un reģionālā attīstība – Vladimirs Žuks 

 Izglītības segmenta attīstība – Juris Keišs 

 Klubu sacensību attīstība – Aleksandrs Isakovs 

 Elites futbola attīstība – Māris Verpakovskis 

 Futbola biznesa attīstība - Guntis Blumbergs 

2017. gada maijā darbu LFF valdē beidza Aleksandrs Starkovs (Treneru attīstība) un Emīls Latkovskis 
(Futbola biznesa attīstība (kooptēts darbam valdē)) 
 

--- LFF PASTĀVĪGO KOMITEJU SASTĀVI --- 

Infrastruktūras un 
reģionālās attīstības 

komiteja 
 

Priekšsēdētājs – Vladimirs Žuks 
Priekšsēdētāja vietnieks – 

Dainis Gudermanis 
Locekļi - Kārlis Boldiševics, 

Mihails Zemļinskis, Aldis 
Adamovičs, Guntis Apīnis, Oļegs 

Burovs, Gatis Griezītis, Uģis 
Bisenieks, Guntars Indriksons 

Futbola attīstības 
komiteja 

 
Priekšsēdētājs – Dainis 

Gudermanis 
Priekšsēdētāja vietnieki – 

Žoržs Tikmers un Juris Keišs 
Locekļi - Ainārs Tamisārs, 

Signe Luika, Uģis 
Kreitenbergs, Eduards 

Borisevičs 

Jaunatnes futbola 
komiteja 

 
Priekšsēdētājs – Arturs 

Zakreševskis 
Priekšsēdētāja vietnieks – 

Aleksandrs Starkovs 
Locekļi - Jānis Apse, Egils 
Trušēlis, Mihails Oļipovs, 
Andis Ādamsons, Sergejs 

Kovaļovs, Aleksandrs 
Kohans, Andris Studāns 

Futbola biznesa attīstības 
komiteja 

 
Priekšsēdētāja p.i. – Valdis 

Siksnis 
Priekšsēdētāja vietnieks – 

Guntis Blumbergs 
Locekļi - Toms Jurjevs, Sandijs 

Pinkulis, Aigars Rostovskis, 
Māris Balcers 

Klubu sacensību komiteja 
 

Priekšsēdētājs – Aleksandrs 
Isakovs 

Priekšsēdētāja vietnieks – Māris 
Verpakovskis 

Locekļi - Emīls Latkovskis, 
Vladimirs Šteinbergs, Arturs 

Zakreševskis 

Tiesnešu komiteja 
 

Priekšsēdētājs – Vadims 
Direktorenko 

Priekšsēdētāja vietnieks – 
Vladimirs Žuks 

Locekļi - Boriss Grigs, Jānis 
Pukijans, Pjotrs Babickis 

Elites futbola 
attīstības komiteja 

 
Priekšsēdētājs – Māris 

Verpakovskis 
Priekšsēdētāja vietnieks – 

Aleksandrs Starkovs 
Locekļi - Egils Trušēlis, Ģirts 

Mihelsons, Žoržs Tikmers 

LFF godīgas spēles un 
ētikas komiteja 

 
Priekšsēdētājs - Jānis Mežeckis 

Locekļi – Arturs Gaidels, 
Aleksandrs Starkovs, Pāvels 

Tjuševs 
Sekretārs – Artūrs Saļņikovs 
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⌂ LFF BIEDRI 

LFF biedru saraksts pirms 2018. gada 27. aprīļa LFF kongresa. 

# Organizācija Kontakttālrunis E-pasts 

1 Ventspils jauniešu futbola klubs 29495733 sasha0403@inbox.lv 

2 Jaunatnes Futbola Centrs "Dobele" 26474829 olezek21@inbox.lv 

3 LATVIJAS FUTBOLA TIESNEŠU ASOCIĀCIJA 26305029 tiesnesu.asociacija@gmail.com 

4 FUTBOLA SKOLA "METTA" 26430033 info@fsmetta.lv 

5 Sporta klubs "Super Nova" 29667834 fcsupernova@gmail.com 

6 Latvijas Bērnu fonds 29476610 mihailsnazarovs@inbox.lv 

7 Futbola klubs Jelgava 26171330 vuguls@fkjelgava.lv 

8 FUTBOLA KLUBS "PRIEKUĻI" 26177744 fkpriekuli@inbox.lv 

9 FUTBOLA KLUBS "SMILTENE" 26130440 andis_rozitis@inbox.lv 

10 Futbola klubs "ĀDAŽI" 29436508 info@fkadazi.lv 

11 Rīgas Futbola federācija 29216877 rff@inbox.lv 

12 Jura Docenko futbola skola "Alberts" 29410151 info@jdfs.lv 

13 FUTBOLA KLUBS "TUKUMS 2000" 29265444 ainars.v@kopideja.lv 

14 Jūrmalas sporta skola 26955529 sandis.berzins@edu.jurmala.lv 

15 FUTBOLA KLUBS KAUGURI-PBLC 26091833 fkkauguri-pblc@inbox.lv 

16 Ilūkstes novada Sporta skola 26112515 ilukste.sport@inbox.lv 

17 TFK "Rēzekne" 27888488 tfkrezekne@inbox.lv 

18 FK BANDAVA 26547057 fkbandava@inbox.lv 

19 FUTBOLA KLUBS "AUDA" 26651310 auda-fk@auda-fk.lv 

20 Rīgas 71.vidusskolas futbola klubs BALTIKA 29504495 info@fkbaltika.lv 

21 Baltijas bērnu futbola līga 29504495 info@bcfl.eu 

22 Sporta klubs "LĪDERIS" 29504495 kolhida@inbox.lv 

23 Ogres novada sporta centrs 26401819 opsc@inbox.lv 

24 Bērnu nama "Imanta" sporta klubs 29469216 skimanta@apollo.lv 

25 SIA "FUTBOLA KLUBS "VENTSPILS"" 26349690 office@fkventspils.lv 

26 Jaunatnes futbola centrs "Skonto" 29460333 raimonds@rigacup.lv 

27 SIA SKONTO ACADEMY 29138506 info@rigacup.lv 

28 Rēzeknes Bērnu - jaunatnes sporta skola 29277784 sports@rezekne.lv 

29 RTU Futbola centrs 29216877 rtufc@mail.com 

30 JAUNIEŠU FUTBOLA KLUBS SALDUS 22424213 jfksaldus@gmail.com 

31 Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola 28334427 daugavpilsbjss@inbox.lv 

32 Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola 28398456 sportaskola@e-madona.lv 

33 Futbola klubs "Olaine" 29332883 olanija@inbox.lv 

34 Futbola klubs "Carnikava" 29863223 roberts.raimo@inbox.lv 

35 Futbola skola "Garkalne" 29476314 fs_garkalne@inbox.lv 

36 Ludzas novada Sporta skola 26316115 elena.fjodorova@ludza.lv 

37 Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skola 26305638 bjss@valka.lv 

38 Futbola klubs "Valka" 22186369 edvinovich@inbox.lv 

39 Sporta klubs BABĪTE 27729177 sk_babite@babite.lv 

40 A.Kulakova futbola akadēmijas centrs 27054242 a.kulakov@inbox.lv 

41 Ventspils olimpiskā cerība 29495733 sasha0403@inbox.lv 

42 FB Gulbene 2005 29715606 fbgulbene2005@inbox.lv 

43 Pļaviņu pilsētas bērnu, jauniešu un pieaugušo futbola klubs "Dolomīts" 26564699 imis.silins@inbox.lv 

44 Sporta klubs Kengaroos 29253269 kenga@latbs.lv 

45 Genādija Šitika Futbola akadēmija “Riga” 28801813 jurij.pavlovskij@fcsfs.lv 

46 FUTBOLA KLUBS SPARTAKS 29856897 fcspartaks@inbox.lv 

47 Academ Football Club 29139517 info@academfc.lv 

48 RTU SPORTS 28362211 mstislavs.zubkovs@rtu.lv 

49 Latvijas Jaunatnes Futbola Līga 28334401 dainis@gudermanis.com 

50 Valmieras futbola klubs 22420300 info@valmierasfk.lv 

51 Rīgas Futbola skola (izgl. iest.) 29440445 futbolaskola@riga.lv 

52 Biedrība “Futbola centrs Daugavpils” 27047360 info@bfcdaugavpils.lv 

53 Alojas novada sporta skola 29653654 aigarsragainis@inbox.lv 

54 Jēkabpils sporta centrs 29945366 jekabpilssports@inbox.lv 

55 Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola 29186540 preilubjss@inbox.lv 

56 Grobiņas sporta centrs 29494225 andis@grobinasports.lv 

57 JAUNATNES FUTBOLA CENTRS "JELGAVA" 29757542 dainis.kazakevics@lff.lv 

58 Jēkabpils Sporta skola 29584692 jekabpilssportaskola@inbox.lv 

59 FUTBOLA KLUBS "BALVU VILKI" 26419792 balvuvilki@balvi.lv 

60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKONTO FC" 29296414 askolds33@inbox.lv 

61 FUTBOLA SKOLA "DAUGAVA RĪGA" 29129929 bels50@inbox.lv 

62 FARIONA FUTBOLA KLUBS 26182037 farkus@inbox.lv 

63 Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola 29787063 guntis.malejs@inbox.lv 

64 Bērnu futbola attīstības centrs "SKONTO" 27706390 raimonds@rigacup.lv 
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65 Jaunatnes futbola centrs Corona Borealis 22316316 sakit@inbox.lv 

66 Viesītes Sporta skola 26531010 janis_osis@inbox.lv 

67 Torpedo Riga 28951664 skontodevelopment@gmail.com 

68 Zemgales Futbola Centrs 28334421 botos1@inbox.lv 

69 Kuldīgas novada sporta skola 29489548 kuldiga.sp.skola@inbox.lv 

70 Futbola klubs RABA 26191010 arturshketov@inbox.lv 

71 Bērnu un skolēnu sporta centrs "IKŠĶILE" 29283900 andino@inbox.lv 

72 Futbola klubs OGRE 25951323 vladimirspaskovics@inbox.lv 

73 VALTERA TALANTU SKOLA 25550098 info@talantu-skola.lv 

74 FUTBOLA KLUBS "NIKARS" 29342996 pavels@fknikars.lv 

75 Futbola klubs FLAMINKO 29512077 info@skmonarch.lv 

76 FK DINAMO RĪGA 29377111 janis.dinamo@inbox.lv 

77 Talsu novada Sporta skola 26371824 kaspars.saknins@talsi.lv 

78 FK Staiceles Bebri 29482445 staicelesbebri@inbox.lv 

79 Sporta klubs BLĀZMA 29373742 zbsport@inbox.lv 

80 Futbola klubs 33 26401819 cirulis.fk33@inbox.lv 

81 Ostas sporta klubs 27036774 georgijs.mavlins@rto.lv 

82 FC RAITA 28377522 fcraita@inbox.lv 

83 FK Nīca 26174896 sports@nica.lv 

84 Brocēnu BJSS 26175514 brocenubjss@inbox.lv 

85 Riga United F.C. 29209140 info@rigaunited.com 

86 Sporta klubs NEW PROJECT 29511357 burg901@yandex.ru 

87 Futbola klubs Jēkabpils 29945366 bajarietis@inbox.lv 

88 Futbola klubs Alberts 29467981 intars.g@tvnet.lv 

89 FK Veina 26487886 antons60@inbox.lv 

90 Balvu novada pašvaldības Balvu SC 29336428 edgars_kaljva@inbox.lv 

91 Biedrība AFA Olaine 29667834 info@afaolaine.lv 

92 Rēzeknes novada pašvaldības BJSS 26171510 sports@rdnet.lv 

93 Biedrība Rēzeknes FA 26463627 rezeknes.fa@inbox.lv 

94 Biedrība Futbola klubs Krāslava 29641005 vlada003@inbox.lv 

95 Biedrība Optimists-R 
 

kalvaans@gmail.com 

96 FK Liepāja 20228879 jurgis.ozolins@fkliepaja.lv 

97 LFF MTC Staicele 29440445 janis.bahmanis@inbox.lv 

98 Futbola Komanda "Lielupe" 26683592 fklielupe@gmail.com 

99 Mārupes novada domes Mārupes Sporta centrs 26348391 sports@marupe.lv 

100 Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola 29420426 sporta_skola@limbazi.lv 

101 Futbola Klubs 1625 Liepāja 29287870 fk1625liepaja@gmail.com 

102 SK Progress 29145705 valentina.svilane@rezekne.lv 

103 FS Gauja 29236692 janisbacis@hotmail.co.uk 

104 FK Laidze 26122587 lhplaidze@inbox.lv 

105 Kuivižu Spartaks 26617186 fk.kuivizu.spartaks@gmail.com 

106 SK Upesciems 29204292 fkupesciems@inbox.lv 

107 Bauskas novada BJSS 25609835 bauskabjss@inbox.lv 

108 Vidzemes Futbola centrs 28334450 andis_rozitis@inbox.lv 

109 FK Iecava 29800006 juris75@gmail.com 

110 Riga Football Club 27076780 mail.riga.fc@gmail.com 

111 Futbola skola RIKOR 28272171 info@fsrikor.lv 

112 Biedrība Es Par Futbolu 26422408 zigis735@gmail.com 

113 Saldus Sporta skola 63822000 sporta.skola@saldus.lv 

114 SK Krimulda 29802380 maris@vpt.lv 

115 FK Saules Puikas 26579975 tjemaa@inbox.lv 

116 Bērnu Futbola klubs Salaspils 20306525 bfksalaspils@mail.ru 

117 FK Rīnūži Rīga 29127194 sergejs.redkins@gmail.com 
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⌂ LFF DARBINIEKI 

Aktuālais LFF darbinieku saraksts uz 2018. gada martu. 

--- PILNA LAIKA DARBINIEKI --- 

# Vārds, uzvārds Amats e-pasts 

1.  Jānis Mežeckis Ģenerālsekretārs info@lff.lv 

2.  Edgars Pukinsks Izpilddirektors edgars.pukinsks@lff.lv 

3.  Dainis Kazakevičs Sporta direktors/ U-21 izlases galvenais treneris dainis.kazakevics@lff.lv 

4.  Ginta Feldmane Finanšu direktore ginta.feldmane@lff.lv 

5.  Veronika Blauberga Grāmatvede, kasiere veronika.blauberga@lff.lv 

6.  Erna Koks Grāmatvede erna.koks@lff.lv 

7.  Laura Pētersone Biroja administratore laura.petersone@lff.lv 

8.  Marianna Dimitrijeva Apkopēja - 

9.  Sergejs Malovs Saimniecības pārzinis sergejs.malovs@lff.lv 

10.  Andrejs Šubjonkins Autovadītājs, strādnieks - 

11.  Andris Treimanis Jurists andris.treimanis@lff.lv 

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

13.  Deniss Bezuščonoks Jaunatnes futbola speciālists deniss.bezusconoks@lff.lv 

14.  Artūrs Saļņikovs Sacensības nodaļas speciālists arturs.salnikovs@lff.lv 

15.  Jānis Nartišs FMS un licencēšanas speciālists janis.nartiss@lff.lv 

16.  Aleksandrs Anufrijevs Tiesnešu nodaļas speciālists aleksandrs.anufrijevs@lff.lv 

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

18.  Maksims Raspopovs Projektu un mārketinga nodaļas vadītājs maksims.raspopovs@lff.lv 

19.  Konstantīns Rubīns Sporta pasākumu organizators - 

20.  Aļesja Hodakovska Līdzjutēju projektu vadītāja alesja.hodakovska@lff.lv 

21.  Toms Zvirbulis Projektu vadītājs toms.zvirbulis@lff.lv 

22.  Ilvars Koscinkevičs Komunikācijas daļas vadītājs ilvars.koscinkevics@lff.lv 

23.  Toms Ārmanis Sabiedrisko attiecību speciālists toms.armanis@lff.lv 

24.  Viktors Sopirins Sabiedrisko attiecību speciālists viktors.sopirins@lff.lv 

25.  Haralds Gudermanis Infrastruktūras speciālists haralds.gudermanis@lff.lv 

26.  Ņina Travkina Sieviešu futbola nodaļas vadītāja nina.travkina@lff.lv 

27.  Jevgēnijs Gedertsons Sieviešu futbola attīstības speciālists jevgenijs.gedertsons@lff.lv 

28.  Renārs Krīgers Attīstības projektu vadītājs renars.krigers@lff.lv 

29.  Lelde Lejniece Attīstības speciāliste lelde.lejniece@lff.lv 

30.  Roberts Mežeckis 
Izlašu nodaļas vadītājs/Nacionālās izlases 

ģenerālmenedžeris 
roberts.mezeckis@lff.lv 

31.  Artūrs Ivuškāns Sporta medicīnas un pētniecības nodaļas vadītājs arturs.ivuskans@lff.lv 

32.  Māris Smirnovs Fiziskās sagatavotības treneris maris.smirnovs@lff.lv 

33.  Raimonds Aleksandrovs Sporta direktora asistents raimonds.aleksandrovs@lff.lv 

34.  Jānis Zeltiņš Ekipējuma speciālists janis.zeltins@lff.lv 

35.  Anatolijs Makejevs Sporta ārsts - 

36.  Aleksandrs Basovs U-19 izlases galvenais treneris aleksandrs.basovs@lff.lv 

37.  Igors Stepanovs U-17 izlases galvenais treneris igors.stepanovs@lff.lv 

38.  Andis Dombrovskis Jaunatnes izlašu administrators andis.dombrovskis@lff.lv 

39.  Aivars Vaivods Jaunatnes izlašu administrators aivars.vaivods@lff.lv 

40.  Ilvars Rutkovskis Jaunatnes izlašu menedžeris ilvars.rutkovskis@lff.lv 

41.  Vladimirs Serbins Jauniešu izlašu koordinators vladimirs.serbins@lff.lv 

42.  Iļja Ščaņicins Sporta speciālists/analītiķis ilja.scanicins@lff.lv 

43.  Jurijs Andrejevs Izglītības nodaļas vadītājs jurijs.andrejevs@lff.lv 

44.  Arturs Biezais Treneru izglītības speciālists arturs.biezais@lff.lv 

45.  Kirils Buravcevs Treneru izglītības speciālists kirils.buravcevs@lff.lv 

46.  Aleksandrs Starkovs Nacionālās izlases galvenais treneris - 

47.  Viktorija Mihaļčuka Administrācijas vadītāja viktorija.mihalcuka@lff.lv 
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--- SUMMĒTĀ DARBA LAIKA DARBINIEKI --- 

# Vārds, uzvārds Amats 

1.  Didzis Matīss Sieviešu izlases galvenais treneris 

2.  Aleksandrs Jeļisejevs LFF Futbola akadēmijas treneris 

3.  Aleksandrs Proskurņins Vārtsargu treneris 

4.  Romāns Kvačovs WU-17 izlases treneris 

5.  Viktors Vicehovskis WU-19 izlases treneris 

6.  Sergejs Pečņikovs fizioterapeits 

7.  Jurijs Hudjakovs Jauniešu izlašu treneris 

8.  Deniss Romanovs U-17 vārtsargu treneris 

9.  Anna Antoščenko Sieviešu izlases terapeite 

10.  Raivo Varažinskis Vārtsargu treneris 

11.  Laura Voltere U-17 sieviešu trenera asistente 

12.  Artūrs Demidovs Sieviešu izlases fizioterapeits 

13.  Andrejs Gluščuks U-19 trenera asistents 

14.  Kristaps Kokins Sporta ārsts 

15.  Sergejs Golubevs U-21 izlases trenera asistents 

16.  Boriss Novikovs Sporta ārsts 

17.  Tatjana Šaļimova Sieviešu izlases trenera asistente 

18.  Anastasija Ročāne WU-19 izlases trenera asistente 

19.  Jānis Intenbergs U-21 izlases trenera asistents 

20.  Andris Zujevs Sporta ārsts 

21.  Sergejs Gavrilovs Telpu futbola izlases fizioterapeits 

22.  Jurijs Trofimovs Telpu futbola izlases vārtsargu treneris 

23.  Dāvis Caune Fiziskās sagatavotības speciālists 

24.  Vjačeslavs Dusmanovs U-19 izlases vārtsargu treneris 

25.  Jurijs Popkovs LFF Futbola akadēmijas treneru instruktors 

26.  Vadims Atamaņukovs Telpu futbola izlases treneris 

27.  Dmitrijs Jefremenkovs Fizioterapeits 
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⌂ VĪRIEŠU UN JAUNIEŠU IZLASES 2017 

 

 

 

 

--- LATVIJAS NACIONĀLĀ IZLASE --- 

Nr. Datums Turnīrs Spēle Rez. 

1.  25.03.2017. FIFA PK kvalifikācijas spēle ŠVEICE – LATVIJA 1:0 

2. 28.03.2017. Pārbaudes spēle GRUZIJA – LATVIJA 5:0 

3. 09.06.2017. FIFA PK kvalifikācijas spēle LATVIJA – PORTUGĀLE 0:3 

4. 12.06.2017. Pārbaudes spēle LATVIJA – IGAUNIJA 1:2 

5. 31.08.2017. FIFA PK kvalifikācijas spēle UNGĀRIJA - LATVIJA 3:1 

6. 03.09.2017. FIFA PK kvalifikācijas spēle LATVIJA – ŠVEICE 0:3 

7.  07.10.2017. FIFA PK kvalifikācijas spēle FĒRU SALAS – LATVIJA 0:0 

8. 10.10.2017. FIFA PK kvalifikācijas spēle LATVIJA – ANDORA 4:0 

9. 07.11.2017. Neoficiāla treniņspēle SAUDA ARĀBIJA - LATVIJA 2:0 

10. 13.11.2017. Pārbaudes spēle KOSOVA – LATVIJA 4:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizvadītā Pasaules kausa kvalifikācijas cikla vidū valstsvienībā notika galvenā trenera maiņa. Tas vienmēr ir 

ekstraordinārs notikums. Es atgriezos pie komandas stūres, jo pēc Mariana Pahara iesniegtā atlūguma Latvijas 

Futbola federācijas Valde izteica man piedāvājumu un Valdes sēdē nobalsoja praktiski vienbalsīgi. Kā zināms, tieši 

LFF kongress ievēl valdi, attiecīgi tai ir šādas pilnvaras.  

Kad kļuvu par galveno treneri, valstsvienībā tobrīd bija reāli grūta situācija. Tika piedzīvoti vairāki zaudējumi pēc 

kārtas. Protams, tikai galvenā trenera maiņa neko kardināli uzreiz nemainīs. Futbolu laukumā spēlē futbolisti. Es 

piekritu šim piedāvājumam, vienlaikus nostādot sev par uzdevumu veikt sastāva atjaunošanu. Ar savu kā trenera 

redzējumu es aicināju tos futbolistus, kuriem, manuprāt, piemīt potenciāls spēlēt valstsvienībā. Bija arī tādi futbolisti, 

kurus es vairs nesaucu uz valstsvienību. Šie futbolisti vai nu rādīja sliktu sniegumu vai arī vēl Mariana Pahara laikā 

neizmantoja savu iespēju.  

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM UN STATISTIKU 

www.lff.lv --> Organizācija --> Kongress --> 2018. gads 
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Es veidoju jaunu komandu. Tas ir ilgstošs process. Ir pagājis tikai gandrīz kā viens gads. Process turpinās. Iepriekšējā 

kvalifikācijas cikla noslēgumu es izmantoju, lai dotu iespēju jaunajiem futbolistiem sevi pamēģināt valstsvienības 

līmenī. Ir spēlētāji, kuri sekmīgi tika galā ar šo uzdevumu, piemēram, Ņikita Koļesovs, Dāvis Indrāns, Edgars 

Vardanjans, Jevgeņijs Kazačoks, Roberts Uldriķis. Taču šobrīd šiem futbolistiem pietrūkst starptautisko spēļu 

pieredzes valstsvienībā. Tāpēc arī šajā periodā notikušās pārbaudes spēles un kvalifikācijas spēles tieši šim mērķim 

arī bija domātas. Vienlaikus valstsvienības vadošajās pozīcijās izvirzās arī tādi jauni spēlētāji kā Gļebs Kļuškins, Dāvis 

Ikaunieks un citi. Bez šiem spēlētājiem šobrīd jau grūti iedomāties valstsvienības pamatsastāvu.  

Esmu pārliecināts, ka mēs turpināsim progresēt. Ticu, ka valstsvienība iepriecinās savus līdzjutējus. Mēs izdarīsim 

visu, kas ir mūsu spēkos un ko mūsu meistarība atļauj, lai to izdarītu. Šādā brīdī mums ir nepieciešams gan līdzjutēju, 

gan arī visas futbola sabiedrības atbalsts. Jebkurā komandā svarīgs ir tās kolektīvs jeb vienādi domājošu cilvēku 

kopums. Ceru, ka pagājušajā sezonā gūtā pieredze gan pēc uzvarētām, gan neuzvarētām spēlēm mums palīdzēs 

izraudzīties reāli stiprus spēlētājus, kuriem piemīt gan potenciāls, gan mentalitāte, kas nepieciešama valstsvienības 

spēlēs. 

Aleksandrs Starkovs 

Latvijas nacionālās izlases galvenais treneris 

 

--- LATVIJAS U-21 IZLASE --- 

Nr. Datums Turnīrs, vieta Spēle Rez. 

1. 19.01.2017. Pārbaudes spēle, Skonto halle, Rīga, Latvija LATVIJA - FK METTA/LU 3:1 

2. 09.02.2017. Pārbaudes spēle, Skonto halle, Rīga, Latvija LATVIJA – SPARTAKS JŪRMALA 4:2 

3. 26.03.2017. Starptautisks pārbaudes turnīrs, LFF stadions, Viļņa BALTKRIEVIJA – LATVIJA 3:4 

4. 28.03.2017. Starptautisks pārbaudes turnīrs, LFF stadions, Viļņa LIETUVA - LATVIJA 3:0 

5. 10.06.2017. UEFA EČ kvalifikācijas spēle, ZOC, Jelgava, Latvija LATVIJA - ANDORA 0:0 

6. 01.09.2017. UEFA EČ kvalifikācijas spēle, ZOC, Jelgava, Latvija LATVIJA - UKRAINA 1:1 

7. 05.09.2017. UEFA EČ kvalifikācijas spēle, Vitality stadions, 
Bornmuta, Anglija 

ANGLIJA - LATVIJA 3:0 

8. 06.10.2017. UEFA EČ kvalifikācijas spēle, Vijveberg stadions, 
Dotinhema, Nīderlande 

NĪDERLANDE – LATVIJA 3:0 

9. 10.10.2017. UEFA EČ kvalifikācijas spēle, Daugavas stadions, 
Liepāja, Latvija 

LATVIJA - SKOTIJA 0:2 

10. 10.11.2017. 
UEFA EČ kvalifikācijas spēle, McMinamid Park 
stadions, Skotija 

SKOTIJA - LATVIJA 1:1 
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Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs mūsu izlasei bija iesācies neviennozīmīgi. Skaidrs, ka pēc pirmās spēles pret 

Andoru, kurā neuzvarējām un neparādījām kvalitatīvāko sniegumu, par ciklu varēja uzlikt lielu jautājuma zīmi. 

Pietrūka kvalitatīvākas pieredzes, kad jāspēlē kā pirmajam numuram. Iznākumu mačā pret Andoru noteica ne visai 

laba fiziskā forma, kā arī spēļu pieredze uzbrukuma grupā. 

Ņemot vērā gan pretinieku, gan mūsu spēles līmeni, divas spēles cikla turpinājumā pret Ukrainu un Angliju kopumā 

varam vērtēt ar pozitīvu atzīmi. Epizodiski izskatījāmies ļoti cienījami, komanda paradīja ne tikai raksturu, bet arī 

zināmu spēles zīmējumu. Jā, mēs spēlējām pretuzbrukumu futbolu, bet, jo īpaši pret Ukrainu, kas pretestības un 

līmeņa ziņā, protams, nebija tik spēcīga kā Anglija, lai arī – arvien pietiekami augsta līmeņa pretinieks, mums izdevās 

gan kvalitatīva pretspēle, gan organizētas darbības aizsardzībā. 

Neveiksmīgais sākums mums liedza pacīnīties par pozitīvu spēles rezultātu izbraukumā pret Nīderlandi. Šajā mačā 

zaudēti divi vārti, kas tika gūti pēc mūsu spēlētāju individuālām kļūdām, jo pretinieks ir spējīgs tās izmantot. Tāpat 

izpaudās individuālā līmeņa starpība, jo Nīderlandes izlases spēlētāji spēlē laba līmeņa Eiropas līgās. Pozitīvi, ka otrajā 

puslaikā komanda parādīja raksturu, kad grūtā situācijā puiši pielika spēlē, kļuva agresīvāki, izveidoja 

pretuzbrukumus, spēlēja augstu, lai piespiestu pretinieku kļūdīties. 

Mājās pret Skotiju uzvarēja komanda, kas bija meistarīgāka un spēcīgāka. Mūsu puiši laukumā atstāja visus spēkus 

un centās labot tās kļūdas, kas pirmajā puslaikā īsā laikā lika mums nonākt iedzinējos ar 0:2. Spēles turpinājumā 

mums arī bija labas iespējas gūt vārtus, kuru realizēšana mums ļautu atgriezties spēlē. Taču pietrūka individuālās 

meistarības uzbrukuma noslēgumā. Izbraukumā pret Skotiju spēle atstāja divējādas sajūtas. Ņemot vērā spēles 

ritējumu, kopumā neizšķirts izbraukumā ir pietiekoši veiksmīgs rezultāts. Otram kārtām, situācija, kādā nonācām 

spēles gaitā, puiši ir lieli malači, ka viņi spēja veiksmīgi nospēlēt ļoti daudzās epizodēs, paliekot mazākumā. Un šajā 

ziņā noteikti varu pateikt, ka varu atzīmēt gan puiši spēles kvalitātes, ko mēs rādījām pretuzbrukumu futbolā - īpaši 

jau pirmajā puslaikā, gan pašatdevi, kad nonācām mazākumā. Tajā pašā laikā mums jāmācās no savām kļūdām. Gan 

Ingara pārkāpums, gan pāris neapdomīgas kļūdas laukumā šādā līmenī nedrīkst pieļaut. Šajā spēlē tomēr varēja 

redzēt spēļu prakses trūkumu vairākiem mūsu puišiem... Situācijā, kad spēles temps palielinās, viņi ne vienmēr spēja 

pieņemt pareizāko lēmumu. Gūtie vārti bija komandas kopējā darba rezultāts. Roberta Uldriķa pievienošanās mums 

dod iespēju gan izturēt fiziski divcīņas, gan arī radīt vairāk bīstamu situāciju pie pretinieka vārtiem. Roberts ir ļoti 

laba līmeņa uzbrucējs, kurš pastiprina mūsu komandu.  

Kopumā atskatoties uz aizvadīto gadu, būtiskākā starpība ir tā, ka iepriekšējā ciklā lielākā daļa futbolistu  spēlēja 

Virslīgas klubos vai pat ārzemēs, bet šobrīd situācija nav tik pozitīva, un katrreiz pirms nometnes tas rada daudz 
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vairāk bažu, jo uzturēt funkcionālās sagatavotības līmeni bez regulāras spēļu prakses vismaz Latvija Virslīgas līmenī 

ir diezgan sarežģīti. Iepriekšējās nometnes parādīja, ka puišiem vienā brīdī trijās četrās dienās jāpārslēdzas no 

Virslīgas dubliera čempionāta uz Anglijas Premjerlīgas ātrumu. Lai arī to ir grūti izdarīt, vienā konkrētā spēlē tas vēl 

ir iespējams, bet, protams, ilgtermiņā tādu līmeni uzturēt būtu daudz grūtāk. Tāpēc īstermiņā mūsu primārais 

uzdevums ir paveikt to, lai tie puiši, kas atbrauc uz izlases nometni, pietiekami ātri pārslēdzas uz citiem ātrumiem, 

kā arī pilda uzdevumus un prasības, ko mēs, izlases treneri, izvirzām. 

Viennozīmīgi esam priecīgi par to, ka mūsu darbs tiek novērtēts un arvien vairāk un vairāk futbolistu no U-21 

valstsvienības tiek iesaistīti Latvijas nacionālās izlases rotācijā. Kā zināms, pārbaudes spēlei pret Dienvidkoreju tika 

izsaukti Krists Kristers Gulbis, Raivis Andris Jurkovskis, Ingars Sarmis Stuglis, Eduards Emsis, Vladislavs Fjodorovs un 

Ņikita Ivanovs. Šie puiši lieliski apzinās, ka sev doto iespēju ir jācenšas izmantot. Novēlu viņiem neapstāties pie 

sasniegtā un šī gada laikā nostiprināties jau nacionālās izlases sastāvā! 

Attiecībā uz šī gada plāniem, martā aizvadīsim pārbaudes spēli Moldovā. Vasarā notiks tradicionālā Baltijas kausa 

izcīņa. Tikmēr rudenī gaidīsim nākamo iespēju atklāt savu uzvaru kontu EURO 2019 kvalifikācijas turnīrā. Izmantojot 

šo iespēju, vēlos izteikt lielu pateicību savai komandai, treneru štābam un visiem kolēģiem, ar kuriem ikdienā 

strādājam. Protams, liels paldies arī treneriem, kas ar mūsu futbolistiem ikdienā strādā klubos, jo tieši tur tiek ielikts 

galvenais pamats, lai futbolisti varētu sekmīgi konkurēt ar saviem vienaudžiem no visas Eiropas.  

Dainis Kazakevičs 

Latvijas U-21 izlases galvenais treneris 

 

--- LATVIJAS U-19 (1999.DZ.G.) IZLASE --- 

Nr. Datums Turnīrs, vieta Spēle Rez. 

1. 08.01.2017. Granatkina piemiņas turnīrs, Krievija BALTKRIEVIJA – LATVIJA 2:2 

2. 10.01.2017. Granatkina piemiņas turnīrs, Krievija KRIEVIJA - LATVIJA 1:0 

3. 12.01.2017. Granatkina piemiņas turnīrs, Krievija INDIJA - LATVIJA 1:4 

4. 15.01.2017. Granatkina piemiņas turnīrs, Krievija GRIEĶIJA - LATVIJA 0:0 (8:7 - pen) 

5. 18.01.2017. Granatkina piemiņas turnīrs, Krievija SLOVĒNIJA - LATVIJA 1:2 

6. 21.01.2017. Granatkina piemiņas turnīrs, Krievija SLOVĀKIJA - LATVIJA 2:0 

7. 23.02.2017. Pārbaudes spēle, Latvija LATVIJA - SKONTO FC 3:3 

8. 24.03.2017. Federācijas kauss, Latvija LATVIJA – NORVĒĢIJA 0:4 

9. 25.03.2017. Federācijas kauss, Latvija LATVIJA – MAĶEDONIJA 1:3 

10. 27.03.2017. Federācijas kauss, Latvija LATVIJA – UKRAINA 0:1 

11. 07.06.2017. Baltijas kauss, Somija SOMIJA - LATVIJA 4:0 

12. 08.06.2017. Baltijas kauss, Somija IGAUNIJA - LATVIJA 0:1 

13. 10.06.2017. Baltijas kauss, Somija LIETUVA - LATVIJA 3:0 

14. 02.09.2017. Pārbaudes spēle, Grieķija GRIEĶIJA - LATVIJA 1:2 

15. 04.09.2017. Pārbaudes spēle, Grieķija GRIEĶIJA - LATVIJA 5:0 

16. 09.10.2017. Pārbaudes spēle, Latvija LATVIJA – FK RFS 2:0 

17. 08.11.2017. 
UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācija, 
Horvātija 

DĀNIJA - LATVIJA 2:1 

18. 11.11.2017. 
UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācija, 
Horvātija 

HORVĀTIJA - LATVIJA 0:0 

19. 14.11.2017. 
UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācija, 
Horvātija 

SANMARĪNO - LATVIJA 0:4 
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Kopā ar 1999. gadā dzimušo futbolistu izlasi nospēlējām 19 spēles. Bija pozitīvi un negatīvi rezultāti. Sākām janvārī 

ar dalību V. A. Granatkina kausa izcīņā, februārī bija selekcijas nometne, martā Federācijas kausa izcīņa, pēc tam 

Baltijas kauss, septembrī nospēlējām divas spēles pret Grieķiju, oktobrī bija treniņnometne un pārbaudes spēle pret 

RFS, savukārt novembrī sezonas galvenais notikums – Eiropas čempionāta kvalifikācija. Sezona vērtējama pozitīvi. 

Esam iekļuvuši Elites raundā. Tā ir visu mūsu kopējā uzvara! Liels paldies visiem puišiem, mūsu štābam un treneriem, 

kas ikdienā strādā ar spēlētājiem! 

Arī pagājušā – 2016. gada – sezona kopumā bija laba. Neskatoties, ka toreiz kvalifikācijas apakšgrupā palikām 

ceturtajā vietā, arī tad mums bija laba komanda. Toreiz laikam vienkārši neizdarījām to, ko varējām izdarīt. Ja 

salīdzinām abas komandas, šoreiz tomēr nozīmīgu lomu kopējā panākumā nospēlēja mūsu komandas 

pamatvārtsargs Rihards Matrevics. Ja vārtsargs neglābj, tad ir ļoti grūti kaut ko sasniegt. Šis ir viens no galvenajiem 

panākumu faktoriem. Ja viņš turpinās progresēt savā klubā, domāju, ka viņu sagaida liela nākotne. 

Šogad komandā arī bija labs balanss starp pašmāju un ārzemju klubos spēlējošajiem futbolistiem. Kopumā no 

ārzemēm bija astoņi puiši. Šiem puišiem šajā vecumā ir nedaudz citādāka mentalitāte. Katrs ārzemēs spēlējošs 

futbolists bija gatavs spēlēt pret jebkuru pretinieku. Viņiem bija liela pārliecība, nebija stresa situācijas laukumā – tas 

ir liels un pozitīvs faktors. Protams, ja puiši katru nedēļu spēlē ar saviem vienaudžiem pret tādiem klubiem kā AC 

Milan, Juventus FC, Atalanta, Borussia Dortmund, Schalke 04, Bayer Leverkusen, Chelsea, Arsenal, Manchester 

United, vai arī Spartak, Krasnodar, Lokomotiv, tad arī viņu sniegumā valstsvienības rindās bija jūtama pārliecība. 

Mūsu izlasē ir spēlētāji no Itālijas, Vācijas, Krievijas, Anglijas klubiem. Protams, ir arī spēlētāji no Latvijas klubiem. 

Attiecīgi katram ir sava dzīve un sava filosofija. Kāds varbūt jau šādā vecumā jūtas nedaudz pašpārliecināts un 

iedomājies, ka ir liela zvaigzne. Katrs vēlējās parādīt sevi laukumā, un mums nācās strādāt pie mikroklimata 

veidošanas kolektīvā. Mums izlasē trīs līdz četru dienu laikā no šiem puišiem bija nepieciešams izveidot kolektīvu. 

Pakāpeniski no Federācijas kausa līdz kvalifikācijai visas sezonas garumā situācija uzlabojās, un mums izdevās izveidot 

labu kolektīvu. 

Visas sezonas laikā nodarbojāmies ar nepārtrauktu selekcijas procesu. Bija jāizvērtē futbolistu spējas un mentalitāte 

ne tikai laukumā, bet arī kolektīvā ģērbtuvē vai viesnīcā. No šādiem maziem momentiem futbolā arī veidojas lielas 

uzvaras! 

Iepriekšējās sezonas laikā visi ir progresējuši. Kāds vairāk, kāds mazāk... Spēlētājiem, kam bija vairāk laika laukumā, 

progress bija nedaudz lielāks. Attiecīgi rezervistiem turpmāk jāstrādā vairāk un jāpierāda savas spējas laukumā! Taču 
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arī mūsu nosacītie rezervisti ir lieli malači. Katram ir svarīga loma komandas kopējā mikroklimata veidošanā. Katrs 

no viņiem gaida savu iespēju un vienmēr ir gatavs doties laukumā palīdzēt komandai. Latvijas U-19 izlasē mēs jau 

varam no komandas prasīt rezultātu, tāpēc arī mana pieeja darbā ar šī vecuma izlasi ir attiecīga – laukumā jāspēlē 

labākajiem futbolistiem! 

Aleksandrs Basovs 

Latvijas U-19 izlases galvenais treneris 

 

--- LATVIJAS U-18 (2000.DZ.G.) IZLASE --- 

Nr. Datums Turnīrs, vieta Spēle Rez. 

1 11.01.2017. Pārbaudes spēle LIETUVA – LATVIJA 2:0 

2 15.01.2017. Attīstības turnīrs, Baltkrievija BALTKRIEVIJA - LATVIJA 2:0 

3 16.01.2017. Attīstības turnīrs, Baltkrievija SLOVĀKIJA - LATVIJA 1:0 

4 18.01.2017. Attīstības turnīrs, Baltkrievija SOMIJA - LATVIJA 5:1 

5 20.01.2017. Attīstības turnīrs, Baltkrievija ARMĒNIJA - LATVIJA 1:4 

6 22.01.2017. Attīstības turnīrs, Baltkrievija GRUZIJA - LATVIJA 2:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- LATVIJAS U-17 (2001.DZ.G.) IZLASE --- 

Nr. Datums Turnīrs Spēle Rez. 

1.  27.04.2017. UEFA Attīstības turnīrs BALTKRIEVIJA - LATVIJA 0:2 

2. 29.04.2017. UEFA Attīstības turnīrs LATVIJA – MOLDOVA 2:2 (4:3 - pen) 

3. 01.05.2017. UEFA Attīstības turnīrs LATVIJA – GRUZIJA 1:1 (6:7 - pen) 

4. 29.06.2017. Baltijas kauss LATVIJA - IGAUNIJA 0:3 

5. 30.06.2017. Baltijas kauss LIETUVA - LIETUVA 0:3 

6. 02.07.2017. Baltijas kauss SOMIJA – LATVIJA 2:1 

7.  16.08.2017. V.Bannikov Cup, Ukraina SLOVĀKIJA - LATVIJA 2:1 

8. 17.08.2017. V.Bannikov Cup, Ukraina LATVIJA – IZRAĒLA 0:2 

9. 19.08.2017. V.Bannikov Cup, Ukraina SLOVĒNIJA - LATVIJA 1:3 

10. 20.08.2017. V.Bannikov Cup, Ukraina LATVIJA - IGAUNIJA 1:2 

11. 24.10.2017. UEFA kvalifikācijas turnīrs LATVIJA – GRUZIJA 0:1 

12. 27.10.2017. UEFA kvalifikācijas turnīrs ITĀLIJA – LATVIJA 1:0 

13. 30.10.2017. UEFA kvalifikācijas turnīrs MELNKALNE - LATVIJA 1:1 
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2017. gads atstāja divējādas sajūtas. Sezonas nozīmīgākajā turnīrā - Eiropas čempionātā - ļoti gribējām sasniegt 

rezultātu, tomēr šoreiz neizdevās iekļūt Elites raundā. Bijām tuvu, taču vienlaikus arī apzinājāmies, ka spēlējam stiprā 

apakšgrupā, no kuras mums bija grūti kvalificēties tālāk. Palika sajūta, ka varējām nezaudēt Gruzijai un izglābt punktu 

pret Itāliju. Beigās pietrūka vieni gūtie vārti pret šīm komandām. Tomēr sezonas garumā izdevās radīt kolektīvu. 

Aizvadītajā gadā mūsu komandai bija vairākas sacensības, kurās bija pietiekoši saspringts spēļu grafiks. Papildus 

sasniegtajam rezultātam nozīmīgu lomu mūsu darbā spēlēja arī futbolistu pārbaude jeb selekcija ar mērķi noskaidrot, 

kas sezonas izskaņā būtu cienīgs un gatavs risināt konkrētus uzdevumus. Vienlaikus nevēlamies arī pārslogot mūsu 

futbolistus šajā vecumā esošajā viņu attīstības stadijā, jo, piemēram, V. Banņikova turnīrā īsā laika posmā karstā laikā 

bija jāaizvada četras spēles. 

Kopā ar kvalifikāciju aizvadījām kopumā 13 spēles. Praktiski visi spēlētāji, kas tika uzaicināti treniņnometnēs, saņēma 

iespēju sevi apliecināt. Priecē tas, ka šādos turnīros ir iespēja tikties ar laba Eiropas līmeņa pretiniekiem. Spēlējam 

arvien vairāk pret komandām, kas nav no bijušās Padomju Savienības republikām. V. Banņikova turnīrā tikāmies arī 

pret Izraēlu, Slovēniju un Slovākiju, kur mums izdevās sevi pārbaudīt un apliecināt uz šo komandu fona. Šis ir nozīmīgs 

faktors spēlētāju kopējās izaugsmes procesā šajā vecumā. 

Sezonas garumā bija vērojams vairāku pamatsastāva futbolistu progress. Daļa no viņiem no jauniešu klubu 

komandām pievienojās 1. līgas klubiem vai Virslīgas dublieriem. Bija arī tādi spēlētāji, kas sezonas sākumā atradās 

rezervē, tomēr, pateicoties savai attīstībai un rādītajam sniegumam, izkaroja vietu pamatsastāvā. Ļoti ceru, ka 

futbolistu attīstības procesā svarīgu lomu nospēlēja tieši izlases spēļu faktors. Attiecīgi šobrīd ir principiāli svarīgi, kā 

šie futbolisti attīstīsies tālāk. 

Kvalifikācijas turnīrā spēlējām pret spēcīgiem pretiniekiem, taču izspēles formāts ļāva arī no trešās vietas pie 

noteiktiem nosacījumiem iekļūt Elites raundā. Priecēja tas, ka mēs spējām tikt galā ar tā saucamo pirmās spēles 

sindromu. Šogad kopumā bijām labi sagatavojušies, un pret Gruziju burtiski nedaudz pietrūka, lai izcīnītu punktus. 

Kvalifikācijas turnīrā noteicošais ir futbolistu meistarības līmenis. Tas ietekmē konkrētas spēles epizodes. Ļoti būtisks 

faktors ir psiholoģiskā noturība un individuālā meistarība. Šie faktori ir nozīmīgi arī profesionālajā futbolā, kur arī no 

kļūdām neviens nav pasargāts... Kas mazāk pieļauj kļūdas, tas arī uzvar. 

Analizējot aizvadīto turnīru, vairāk uzmanības mums būtu jāpievērš tam, kāpēc nespējām gūt vairāk vārtus paši. Šajā 

brīdī atgriežamies pie vārtu iespēju realizācijas jautājuma, kas savukārt ir cieši saistīts ar futbolistu individuālo 

meistarību. Ļoti svarīgs ir līderu faktors. Futbolā vienmēr būs epizodes, kurās spēlētājiem jāuzņemas iniciatīva. Lai 
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gūtu vārtus, futbolistam nepieciešam būt pārliecinātam par sevi! Tas nav viegli, tāpēc mūsu futbolistiem no šādām 

spēlēm un situācijām ir jāmācās. 

Šajā vecumā spēlētāji vēl maina savas pozīcijas. Tas ir normāli, mēs vēl varam viņus iespēlēt dažādās pozīcijās. 

Skaidrs, ka to nedarām kardināli, bet tiek ņemti vērā faktori, kas palīdz viņiem attīstīties kā futbolistiem. Domāju, ka 

tas ir lietderīgi. Uzskatu, ka šajā vecumā un arī turpmāk futbolistam jāmāk spēlēt jebkurā pozīcijā, ja tas nepieciešams 

komandas interesēs. 

Igors Stepanovs 

Latvijas U-17 izlases galvenais treneris 

 

--- LATVIJAS U-16 (2002.DZ.G.) IZLASE --- 

Datums Turnīrs Spēle Rez. 

10.09.2017. Pārbaudes spēle, Tehvandi, Igaunija IGAUNIJA - LATVIJA 0:5 
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⌂ SIEVIEŠU UN MEITEŅU IZLASES 2017 

 

 

 

 

 

--- LATVIJAS NACIONĀLĀ SIEVIEŠU IZLASE --- 

Nr. Datums Turnīrs, vieta Komandas Rez. 

1. 22.01.2017. 
Pārbaudes spēle, Elektrum OC halle, 
Rīga 

LATVIJA - GINTRA UNIVERSITETAS (LIETUVA) 5:0 

2. 11.02.2017. 
Pārbaudes spēle, Elektrum OC halle, 
Rīga 

LATVIJA – JK PÄRNU (IGAUNIJA) 3:2 

3. 18.02.2017. 
Pārbaudes spēle, Elektrum OC halle, 
Rīga 

LATVIJA - GINTRA UNIVERSITETAS (LIETUVA) 5:1 

4. 11.03.2017. 
Aphrodite Cup turnīrs, Pareklissia 
stadions, Malta 

MALTA - LATVIJA 0:1 

5. 12.03.2017. 
Aphrodite Cup turnīrs, Pyrgus 
stadions, Malta 

KIPRA - LATVIJA 1:2 

6. 15.03.2017. 
Aphrodite Cup turnīrs, Tsirion 
stadions, Malta 

IGAUNIJA - LATVIJA 0:0 (4:5 - pen) 

7. 06.04.2017. 
FIFA PK kvalifikācijas turnīrs, Mikheil 
Meski stadions, Gruzija 

IGAUNIJA - LATVIJA 0:4 

8. 08.04.2017. 
FIFA PK kvalifikācijas turnīrs, Mikheil 
Meski stadions, Gruzija 

KAZAHSTĀNA - LATVIJA 2:2 

9. 11.04.2017. 
FIFA PK kvalifikācijas turnīrs, Mikheil 
Meski stadions, Gruzija 

GRUZIJA - LATVIJA 1:1 

10. 05.08.2017. 
Baltijas kausa izcīņa, Šauļu stadions, 
Lietuva 

IGAUNIJA - LATVIJA  0:3 

11. 06.08.2017. 
Baltijas kausa izcīņa, Šauļu stadions, 
Lietuva 

LIETUVA - LATVIJA 1:1 

12. 26.09.2017. 
Pārbaudes spēle, Arkādija stadions, 
Rīga 

LATVIJA - JORDĀNA 1:2 

 

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM UN STATISTIKU 

www.lff.lv --> Organizācija --> Kongress --> 2018. gads 
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Aizvadītais gads sieviešu futbola izlasei bija piesātināts ar oficiālām un labām spēlēm. Spēlējām pret dažādiem 

pretiniekiem ar atšķirīgu spēles stilu – Jordānija, Kazahstāna, Gruzija, tā pati labi zināmā Igaunija un Lietuva. Pozitīvi, 

ka mūsu meitenes tiešām spēlēja futbolu, nevis tikai stāvēja aizsardzībā. Mērķtiecīgi tika veidoti uzbrukumi, pozitīvi 

iepriecināja rezultativitāte. Gandrīz katrā spēlē guvām vārtus. Martā uzvarējām starptautisku turnīru Kiprā, bet 

augustā izcīnījām Baltijas kausu. 

Lielākais pārdzīvojums, kāpēc sezonu nevaram tomēr saukt par pilnībā izdevušos, protams, ir nekvalificēšanās 

Pasaules kausa kvalifikācijas pamatturnīram. Svarīgākajā mirklī nedaudz pietrūka aukstasinība, lai realizētu savus 

momentus. Pie tā mums vēl jāstrādā. 2018. gadā centīsimies uzkāpt vēl vienu pakāpi augstāk! Pirmais solis - 

starptautisks turnīrs pavasarī Turcijā. Komandai tas ir labs pārbaudījums. Uzskatu, ka 2017. gadā esam pietuvojušies 

tuvāk Eiropas vidējam līmenim. Ja aizvadītajā sezonā spēlējām ar sava līmeņa komandām, tad nākamajā vēlamies 

spēlēt pret stiprākiem pretiniekiem. 

Valstsvienībā pieaug gan prasības, gan arī sportiskās ambīcijas. Meitenes pašas apzinās un sāk domāt par to, kā augt 

individuāli. Šodien viņas ne tikai domā, kā uzvarēt Sieviešu futbola līgā, bet arī lūkojas tālāk. Futbolistes vēlas nokļūt 

ārvalstīs, mācīties un spēlēt futbolu citā līmenī. Jaunās meitenes šodien izlasē nāk jau ar savu skatījumu. Viņas ar 

futbola palīdzību vēlas augt kā personības. Šīs paaudzes domāšanas stils ir mainījies. Neskatoties uz vidējo vecumu 

valstsvienībā - 20,5 gadi -, mūsu komanda ir nobriedusi un tai piemīt pieaugušo domāšana. Futbolistes mācās 

individuāli ne tikai treniņos, bet arī skatās uz dzīvi no sava skatpunkta tiešā saistībā jau ar futbolu. 

Federācijas iekšienē nepārtraukti pārrunājam to, kādā veidā attīstīties tālāk. Uz šo momentu saprotam, ka vienā 

vecumā nevar būt labas visas meitenes uzreiz. Taču katrā vecumā ir individuāli spēcīgas futbolistes. Mēs tiekamies 

ar pašmāju sieviešu un meiteņu futbola klubu treneriem, pārrunājam dažādus jautājumus. Mēs definējām to, ka 

mums pašiem ir jānosprauž savs mērķis, uz kuru iet, proti, kurā brīdī pievērsties elites vecumam, ja attiecīgajā 

vecuma grupā nav tik daudz labas meitenes. No treneru puses izskan daudz pozitīvas idejas. Mēģināsim tās realizēt! 

Protams, tas nenoņem atbildību no klubiem, kuros ikdienā futbolistēm jāstrādā vairāk. Arī LFF vairāk jāpieliek pūles. 

Tas ir kopīgs darbs. Tikai kopīgi varam kaut ko panākt, veicinot savstarpēju izaugsmi. 

Futbolistēm primāri gribu novēlēt veselību un pareizu pieeju treniņprocesam, kas jāorganizē, lai nerastos traumas 

un ar to saistītās problēmas. Pret to jāattiecas nopietnāk! Pēdējā pusotra gada laikā traumas valstsvienības spēlētāju 

vidū parādījušās salīdzinoši bieži. Attiecīgi futbolistēm jāiegulda lielāks specifisks darbs, lai nerastos veselības 

problēmas. Otrkārt, klubiem novēlu nenolaist rokas grūtos brīžos! Latvijas sieviešu un meiteņu futbolā ir vērojama 

izaugsme un atdeve. Tomēr mūsu klubi un treneri nevar apstāties pie sasniegtā pašlaik. Ja rodas grūtības, vienalga 

jāturpina progresēt, jācenšas sagaidīt tas momentiņš, kad atkal var sākties izaugsme. Varbūt labāk izdarīt vienu soli 
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atpakaļ un tad trīs uz priekšu, nevis nedarīt vispār neko. Paldies katram, kas ikdienā strādā sieviešu un meiteņu 

futbola labā! 

Didzis Matīss 

Latvijas nacionālās sieviešu izlases galvenais treneris 

 

--- LATVIJAS WU-19 IZLASE --- 

Nr. Datums Turnīrs Komandas Rez. 

1.  04.05.2017. UEFA WU-18 Attīstības turnīrs MAĶEDONIJA – LATVIJA 1:1 (3:1 - pen) 

2. 05.05.2017. UEFA WU-18 Attīstības turnīrs IGAUNIJA – LATVIJA 0:2 

3. 19.07.2017. Baltijas kauss IGAUNIJA – LATVIJA 2:3 

4. 20.07.2017. Baltijas kauss LIETUVA – LATVIJA 0:3 

5. 05.09.2017. Pārbaudes spēle GRUZIJA – LATVIJA 0:2 

6. 07.09.2017. Pārbaudes spēle GRUZIJA – LATVIJA 2:2 

7. 18.10.2017. UEFA EČ kvalifikācijas turnīrs NĪDERLANDE – LATVIJA 12:0 

8. 21.10.2017. UEFA EČ kvalifikācijas turnīrs ĪRIJA – LATVIJA 4:0 

9. 24.10.2017. UEFA EČ kvalifikācijas turnīrs IGAUNIJA – LATVIJA 0:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. gadā bija četri pasākumi. Pirmais - UEFA Attīstības turnīrs maijā, kurā piedalījās Maķedonija, Igaunija un mēs. 

Nospēlējām neizšķirti pamatlaikā ar Maķedoniju, taču zaudējām pēcspēles sitienu sērijā. Tad uzvarējām Igauniju, 

abus vārtus guva Viktorija Zaičikova. Turnīrs bija lietderīgs mūsu izlasei, jo tas parādīja, ka varam spēlēt ar tādām 

komandām un varam tās uzvarēt. Šajos mačos spēlējām vairāk tieši uzbrukumā. 

Tad sekoja Baltijas kausa izcīņa jūlijā, kurā izcīnījām divas uzvaras - pār Igauniju (3:2) un Lietuvu (3:0). Ieguvām 

galveno trofeju! Arī šajā turnīrā labi nospēlējām uzbrukumā, lai gan neiztika arī bez pašu pieļautajām kļūdām. Seši 

gūtie vārti divās spēles ir labs rādītājs. Ļoti labi nospēlēja mūsu uzbrucējas – Anastasija Fjodorova, Sandra Voitāne 

un Viktorija Zaičikova. 

Septembra sākumā aizvadījām divas pārbaudes spēles Gruzijā. Pirmo maču uzvarējām (2:0), vārtus guva Fjodorova 

un Zaičikova. Otrā spēle noslēdzās neizšķirti (2:2). Ar šīm spēlēm mērķtiecīgi jau gatavojāmies Eiropas čempionāta 

kvalifikācijas turnīram, proti, pret Gruziju apzināti izmēģinājām taktiku ar pieciem aizsargiem, jo zinājām, ka pirmo 
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cīņu kvalifikācijā aizvadīsim pret Nīderlandi. Personīgi mani neapmierināja tas, ka mūsu malējie aizsargi nepieslēdzās 

uzbrukumiem. Jā, aizsardzībā nospēlējām labi, taču uzbrukumā spēlēja praktiski tikai divi trīs cilvēki. 

Kvalifikācijas turnīrā pirmo maču pret Nīderlandi nospēlējām vāji, zaudējām. Pieļāvām ļoti daudz pozicionālas un 

individuālas kļūdas aizsardzībā. Mums nelīdzēja arī manis jau pieminētā taktika. Pretinieks šajā spēlē mūs apspēlēja 

tīri. Pirms turnīra domāju un cerēju, ka mums būs stipra komanda, jo izlasi pārstāv septiņas spēlētājas no nacionālās 

izlases. Tomēr jau pirmajā mačā zaudējām ar lielu rezultātu. Likās, ka meitenes pašas nenoticēja sev, ka var nospēlēt 

pret Nīderlandi labāk. 

Otrajā spēlē pret Īriju mainījām taktiku uz ierasto 1-4-2-3-1. Nospēlējām daudz labāk nekā pirmo maču, taču atkal 

piedzīvojām zaudējumu... Atkal tika pieļautas individuālas kļūdas aizsardzībā. Turklāt kopš 64. minūtes spēlējām 

mazākumā. Pret Īriju trīs vārtus ielaidām tieši no standartsituācijām. Visu gadu pie tā strādājām, bet šajā spēlē atkal 

ielaidām tieši šādā veidā. 

Sekoja noslēdzošā cīņa pret Igauniju, kas uz to brīdi arī piedzīvoja divus zaudējumus. To aizvadījām ļoti labi,  

uzvarējām 2:0, pierādot, ka varam spēlēt pret komandām, kas ir mūsu līmenī. Pēc mača beigām uzzinājām, ka tā bija 

WU-19 izlases pirmā uzvara kvalifikācijas turnīrā iepriekšējo 24 spēļu laikā. Kopš 2009. gada šī vecuma izlase nebija 

uzvarējusi Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīros. Tas bija pozitīvs moments mūsu komandai.  

Tomēr turnīrs vienlaikus parādīja, ka pret top komandām mums psiholoģiski un fiziski klājas ļoti grūti, jo jau šajā 

vecumā nākas pārsvarā spēlēt no aizsardzības un mača laikā spējam izveidot tikai vienu vai divus momentus pie 

pretinieku vārtiem. Ir arī praktiskas lietas, pie kurām visām futbolistēm vēl pastiprināti jāstrādā savos klubos. 

Piemēram, tas ir darbs ar bumbu, proti, tehnika. Šo elementu apgūst tieši treniņos klubā, jo valstsvienībā oficiālo 

spēļu laikā mums reāli nav laika to mācīt. 

Viktors Vicehovskis 

Latvijas WU-19 meiteņu izlases galvenais treneris 

 

--- LATVIJAS WU-17 IZLASE --- 

Nr. Datums Turnīrs Komandas Rez. 

1.  03.05.2017. UEFA WU-16 Attīstības turnīrs BALTKRIEVIJA – LATVIJA 6:0 

2. 05.05.2017. UEFA WU-16 Attīstības turnīrs MOLDOVA - LATVIJA 0:2 

3. 07.05.2017. UEFA WU-16 Attīstības turnīrs GRUZIJA – LATVIJA 2:0 

4. 01.07.2017. UEFA WU-17 Attīstības turnīrs LATVIJA – TURCIJA 0:7 

5. 03.07.2017. UEFA WU-17 Attīstības turnīrs LATVIJA – FĒRU SALAS 2:3 

6. 19.07.2017. Baltijas kauss IGAUNIJA – LATVIJA 1:1 

7. 20.07.2017. Baltijas kauss LIETUVA – LATVIJA 1:2 

8. 14.10.2017. UEFA EČ kvalifikācijas turnīrs LATVIJA – ANGLIJA 0:10 

9. 17.10.2017. UEFA EČ kvalifikācijas turnīrs LATVIJA – SKOTIJA 0:4 

10. 20.10.2017. UEFA kvalifikācijas turnīrs LATVIJA – SLOVĀKIJA 0:5 
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Ja salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, 2017. gads man personīgi kā trenerim bija visgrūtākais. Es runāju nevis par 

saturu, bet tieši par spēļu rezultātiem. Kaut kā mums negāja... Spēlējām ar stipriem pretiniekiem. Diemžēl pagaidām 

mēs nevaram spēlēt līdzīgi pret komandām, kur mums pārsvarā jāspēlē no aizsardzības. 

Latvijas Futbola federācija pagājušajā gadā mums sniedza iespēju realizēt visu, kas sākotnēji bija ieplānots - devāmies 

uz treniņnometnēm, spēlējām UEFA Attīstības turnīrā, savukārt Rīgā notika Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs. 

Bija daudz spēles starptautiskā līmenī, turklāt pretinieku ģeogrāfija bija ļoti plaša. Labi, ka nespēlējām pret vienu un 

to pašu izlasi divreiz. Spēlējām pret dažāda stila komandām - gan britu futbols, proti, Anglija un Skotija, gan tādi 

pretinieki, kam patīk vairāk pašiem spēlēt ar bumbu - Gruzija un Skotija, gan arī Baltkrievija, kas piekopj fizisku spēli. 

Runājot par selekcijas procesu, mūsu darba pieeja šajā jautājumā nemainījās. Gada sākumā bija divas selekcijas 

nometnes. Pirmajā nometnē aicinājām visas futbolistes, kuras tobrīd mums rekomendēja klubu treneri. Otrajā 

nometnē izvēlējāmies jau 20 – 30 futbolistes atkarībā no viņu parādītās spēles kvalitātes. Aizvadītajā gadā bija 

vērojama diezgan liela iekšējā konkurence komandā, tāpēc uz dažiem turnīriem ņēmām līdz pat divdesmit 

futbolistēm. Iepriekš to nedarījām spēlētāju kvalitātes atšķirību dēļ. Pagājušajā sezonā mums bija vairāk pārstāvēto 

klubu no visas Latvijas – kopumā 14. Selekcijas procesa ietvaros kopumā izvērtējām ap 60 futbolistes. Dažādiem 

turnīriem aicinājām dažādas spēlētājas. Uzskatu to arī par pozitīvu faktoru, jo komandā tādējādi veidojas konkurence 

par vietu sastāvā. 

Atmiņā palika Baltijas kausa izcīņa, kur līdz uzvarai mums šoreiz pietrūka vieni gūtie vārti. Diemžēl palikām otrajā 

vietā. Ja salīdzinām sevi ar mūsu kaimiņiem Lietuvu un Igauniju, uzskatu, ka pašlaik esam labāki gan individuāli, gan 

taktiski, gan fiziski. 

Attiecībā uz Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīru, jāsaka, ka mums ļoti nepaveicās ar izlozi. Anglija, Skotija un 

Slovākija bija diezgan labas komandas. Pēc pirmās spēles vispār domāju, ka Slovākija ieņems otro vietu mūsu grupā 

un izies tālāk... Šī komanda tika ielozēta no trešā groza, taču arī tā bija ļoti stipra komanda ar ļoti labu treneri un 

kvalitatīvām futbolistēm. Anglija bija izteikts favorīts. Skotija un Slovākija arī pierādīja, ka viņi bija stiprāki par mums, 

ja skatāmies pēc tādiem faktoriem kā, piemēram, lēmumu pieņemšanas ātrums laukumā. Kvalifikācijā mums šoreiz 

klājās ļoti grūti. 

Katru gadu vairāk nekā 60% no izlases sastāva mainās. Spēlētājas aug un dodas tālāk uz WU-19 izlasi. Attiecīgi mums 

vienmēr jāskatās uz jaunajām futbolistēm, katru gadu jāveido jauna izlase. Ja salīdzinām iepriekšējās sezonas, tomēr 

lielākā atšķirība ir tā, ka pirms diviem gadiem mums bija trīs četras līderes komandā gan laukumā, gan ārpus tā. Tās 
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bija individuāli spēcīgas futbolistes katrā līnijā, uz kurām arī balstījām savu spēli. 2017. gadā komandā arī bija līderes, 

taču tikai divas spēlētājas, kas futbola komandā tomēr ir par maz, lai sekmīgāk varētu nospēlēt pret Angliju, Skotiju 

un Slovākiju. Salīdzinot abus kvalifikācijas ciklus, vidējais komandas līmenis bija aptuveni tas pats. Atšķirība bija tieši 

līderu skaita ziņā. 

Vēlos pateikt lielu paldies treneriem un futbolistēm, ka viņi vispār nodarbojas ar futbolu. Liels paldies treneriem, kas 

var savos klubos organizēt labu treniņprocesu! Futbolistēm vēlos pateikt to, ka tikai ar plānotajiem treniņiem klubā 

mūsdienās ir par maz. Nepieciešams vairāk trenēties arī individuāli, proti, atnākt uz treniņu savlaicīgi vai arī palikt 

pēc treniņiem ilgāk. Futbolistēm šajā vecumā mazliet vairāk laika nepieciešams veltīt tīri futbola lietām! 

Romāns Kvačovs 

Latvijas WU-17 meiteņu izlases galvenais treneris 

 

--- LATVIJAS WU-15 IZLASE --- 

Nr. Datums Turnīrs Komandas Rez. 

1. 05.08.2018. Baltijas kauss IGAUNIJA – LATVIJA 0:2 

2. 06.08.2018. Baltijas kauss LIETUVA – LATVIJA 8:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizvadītajā gadā pirmajā sabraukumā tika sapulcinātas 56 spēlētājas, kuras dzimušas periodā no 2002. līdz 2005. 

gadam. Mums nebija izteikts komandas kodols, kas konkrēti gatavotos Baltijas kausam vai kvalifikācijas spēlēm. 

Notika nepārtraukta spēlētāju selekcija, tāpēc arī aicinājām dažāda vecuma spēlētājas, kuras papildināja iepriekšējā 

gadā esošās 2003. gadā dzimušās futbolistes. Tādā veidā tika noformēta komanda dalībai Baltijas kausa izcīņā. 

Attiecīgi vairāk iespēju komplektēt sastāvu mums aizvadītajā gadā nebija. 

Pirms Baltijas kausa spēlēm mums bija trīs dienas, kuru laikā bija jāveic liels uzdevumu kopums. Pirmkārt, bija jātiek 

galā ar spēlētājiem, jāapgūst kopējās kombinācijas un citas ar mūsu spēli saistītās nianses. Tas bija nozīmīgākais 

sagatavošanās posms, kuram sekoja spēles pret Igauniju un Lietuvu. 

Mājinieces bija stiprākās pretinieces šajā turnīrā. Turnīra laikā bija redzams, ka šī komanda veica laicīgu 

komplektācijas procesu, kā arī pirms tam aizvadīja vairākas pārbaudes spēles. Tā bija saspēlēta, mobila, ātra 

komanda. Visas meitenes bija 2003. gadā dzimušās. Turpretim mūsu komandā šajā turnīrā spēlēja arī 2004. gadā 

dzimušās trīs futbolistes. Trīs dienu sagatavošanās posms un divas spēles pēc kārtas Šauļos mūsu meitenēm bija liela 
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2017. gadā LFF Klubu sacensību komitejā norisinājās 6 darba sēdes. Gada laikā tika izskatīti daudzi būtiski 

jautājumi, piemēram 1. un 2. līgas dalības maksu atcelšana, Virslīgas tiesnešu darba apmaksa, stingrāka 

treneru licenču pārbaude, kā arī stingrāka licencēšanas noteikumu ievērošana, papildus tam nosakot 

stingrākus kritērijus ārzemju treneru piesaistei. Komiteja ierosināja veikt izmaiņas Virslīgas, 1. un 2. līgas 

reglamentos, uzklausot šajā jautājumā pašu klubu ierosinājumus. Papildus tam komiteja veica savus 

ierosinājumus valdei par budžeta līdzekļu izlietošanu, nosakot, ka LFF Ziemas kausā klubiem tiek 

nodrošināta bezmaksas izmitināšana. Tika veiktas izmaiņas LFF licencēšanas noteikumos. Tika diskutēts 

par sacensību sistēmu pilnveidošanu un uzlabošanu, kā arī izskatīti daudzi citi jautājumi. 

Aleksandrs Isakovs, LFF valdes loceklis 

slodze, turklāt turnīrs notika periodā, kad visas pašmāju komandas atpūšas, tāpēc spēlētāju treniņu cikls nebija 

pilnīgs tobrīd. 

Šādā brīdī izturēt divus treniņus dienā, pēc tam arī divas spēles – kādam tā bija pietiekoši liela slodze. Mūsu izlases 

vadošā futboliste Nelija Treimane pirmajā mačā pret Igauniju izlikās pilnībā, guva divus vārtus, taču pēc tam saslima 

un otrajā mačā pret Lietuvu, var teikt, ka mums nebija stiprākā centrālā pussarga. Šajā ziņā mūsu rādītā spēle tika 

traucēta. 

Skatoties uz priekšu, redzams, ka šogad Latvijas meiteņu čempionātā pieaug komandu skaits, attiecīgi spēlētāju 

selekcijas iespējas ir plašākas. Tas ir pozitīvs faktors gan mums, gan arī Latvijas nacionālajai sieviešu izlasei ilgtermiņā. 

Šogad pirmā selekcijas nometne plānota aprīlī, pēc tam jūnijā un jūlijā dosimies uz četru dienu nometnēm Staicelē. 

Attiecīgi šogad būs vairāk iespēju satikties un laika pastrādāt ar meitenēm. Baltijas kausa izcīņas spēles notiks augustā 

Igaunijā.  

Tatjana Šaļimova 

Latvijas WU-15 meiteņu izlases galvenā trenere 

 

⌂ KLUBU SACENSĪBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par 2017. gadu Latvijas vīriešu klubu futbolā un tā 

bagātīgajiem notikumiem lieliski runā rezultāti – gan 

Virslīgā, gan 1. līgā pieredzējām ļoti saistošu un 

dažādiem pavērsieniem bagātu cīņu, kas pašmāju 

futbola sekotājiem nelika vilties. 

No intrigas viedokļa SynotTip Virslīgas čempionāts 

noteikti bija starp pēdējo gadu saistošākajiem, lai arī 

jāsaka, ka nesenākie gadi Latvijas futbola līdzjutējus ir 

šī vārda vislabākajā nozīmē pamatīgi lutinājuši – allaž 

cīņa par čempionu titulu un Eirokausu ceļazīmēm bijusi 

elpu aizraujoša. Arī 2017. gads nebija izņēmums, jo 

pieredzējām neprognozējamām spēlēm bagātu sezonu 

un spēkošanos par Eirokausu ceļazīmēm līdz pat 

pēdējiem čempionāta metriem. 

Komanda.lv 
1. līga

SynotTip
Virslīga

Latvijas 
kauss

Virslīgas 
dublieru 

čempionāts

Seni Latvijas 
atklātais 
veterānu 

čempionāts

Latvijas 2. 
līgas 

čempionāts



 

 

24 

Latvijā meiteņu un sieviešu futbols attīstās dinamiski, strauji pieaugot spēlētāju un  pasākumu skaitam. Ir 

paplašinājusies sieviešu un meiteņu futbola ģeogrāfija, tas  ir kļuvis daudz  pieejamāks visos Latvijas 

reģionos. Notiek mērķtiecīgs darbs  visās meiteņu un sieviešu izlasēs,  pakāpeniski uzlabojot valstsvienību 

sniegumu starptautiskajās sacensībās. Aizvadītajā gadā ir iegūta vērtīga pieredze, spēlējot pret spēcīgām 

Eiropas un pasaules komandām. Kā vienus no interesantiem notikumiem  2017. gadā var minēt arī jaunās 

sieviešu futbola identitātes un  platformas www.sieviesufutbols.lv izveidošanu, zem šī 

zīmola  apvienojot  visus attiecīgos  futbola turnīrus Latvijā. Paveiktais ļauj ar pārliecību droši  raudzīties 

nākotnē, lai pakāpeniski kļūtu par populārāko sporta veidu meitenēm valstī. 

Žoržs Tikmers, LFF valdes loceklis 

 

Savu iepriekšējā gadā uzstādīto latiņu pārlēkt spēja Spartaks Jūrmala komanda, otro reizi pēc kārtas un arīdzan otro 

reizi savā vēsturē kļūstot par Latvijas čempioni. Panākums ir lielas cieņas vērts, jo nosargāt titulu, kā bieži esam 

dzirdējuši, ir daudzkārt grūtāk nekā to iegūt. 

Aizvadītajā Komanda.lv 1. līgas čempionāta sezonā kopā ar sacensību titulsponsoru spērām jaunus soļus turnīra 

attīstības un popularitātes veicināšanā, un tas ir gan pamanīts, gan novērtēts pašu klubu un līdzjutēju rindās. Esam 

piedzīvojuši skatītāju pieaugumu 1. līgas čempionāta spēlēs, turklāt no sportiskā viedokļa varējām sekot līdzi ļoti 

interesantai cīņai par augstākajām vietām. Žilbinošu sezonu aizvadīja Valmiera Glass VIA futbolisti, tā arī iztiekot bez 

neviena zaudējuma un pirmoreiz pēc 14 gadu pārtraukuma atriežot Valmieras futbolu Virslīgas saimē. 

Otro gadu pēc kārtas saistošas izvērtās arī pārspēles par vietu Virslīgā, kur liktenis atkal bija kopā savedis FK 

Metta/Latvijas Universitāte un FK Progress/AFA Olaine komandas. Līdzīgi kā 2016. gadā, arī šoreiz rīdzinieki izrādījās 

pārāki, uzvarot pārspēlēs jau piekto sezonu pēc kārtas. 

Salīdzinoši pārliecinoši par Virslīgas dublieru čempionāta uzvarētāju kļuva RFS komanda, kā pirmā saņemot LFF 

jaunieviesto motivācijas balvu labākajai dublieru komandai – iespēju piedalīties kādā no Eiropas vadošajiem 

jaunatnes futbola turnīriem. Martā rīdzinieki varēja demonstrēt savu varēšanu elitārajā Viareggio turnīrā Itālijā. 

2017. gads paliks atmiņā arī notikumiem bagāto Latvijas kausa izcīņas sezonu, jo turnīra izspēles formāta maiņas dēļ 

bija liecinieki gan 2016./2017., gan 2017. gada sezonas fināliem. Abos spēja iekļūt Riga FC futbolisti, izšķirošajā mačā 

gan allaž piekāpjoties Kurzemes futbola pārstāvjiem – attiecīgi FK Ventspils un FK Liepāja/Mogo. Jāizceļ, ka liepājnieki 

tika pie savas pirmās Latvijas kausa trofejas, kas tagad ieguvusi jaunu identitāti, kluba pastāvēšanas vēsturē. 

Arturs Gaidels 

LFF Sacensību nodaļas vadītājs 

 

 

 

 

 

⌂ SIEVIEŠU UN MEITEŅU FUTBOLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM UN STATISTIKU 

www.lff.lv --> Organizācija --> Kongress --> 2018. gads 
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Sieviešu futbols ir neatņemama futbola sastāvdaļa, kas piedot futbolam krāšņumu, emocijas un unikālu vērtību. 

Sieviešu futbols Eiropā un visā pasaulē attīstās straujiem tempiem, tā ir viena no galvenajām attīstības prioritātēm 

UEFA un FIFA stratēģijās. Arī Latvijā meiteņu un sieviešu futbols piedzīvo savu uzplaukumu, un pēdējos gados ir 

vērojams sieviešu futbola pasākumu pieaugums. Ņemot vērā pozitīvo tendenci, vairs neviena nav jāpārliecina, ka 

sieviešu futbols Latvijā ieņem būtisku vietu.  

Meiteņu un sieviešu futbols Latvijā attīstās vairākās sfērās. Salīdzinot ar 2015. gadu, licencēto spēlētāju skaits 

palielinājies no 925 līdz 1379. Ir vērojams pieaugums arī meiteņu futbola piedāvāto nodarbību klāstā.  Jau 24 Latvijas 

futbola klubi no dažādiem Latvijas novadiem piedāvā meiteņu futbola nodarbības. 

Neapstājas darbs arī pie treneru izglītības, kur pie C-LFF licencēm tikušas vēl divas sieviešu dzimuma pārstāves. C-LFF 

licencēto treneru skaits sieviešu vidū sasniedzis 35, kas ir par 16 trenerēm vairāk nekā 2015. gadā. Pēc ilga 

pārtraukuma palielinājies arī B-UEFA licences sieviešu treneru skaits, kad tās ieguva divas Latvijas nacionālās izlases 

spēlētājas Anastasija Ročāne un Liene Vāciete. Viņas turpinās nodot savu pieredzi un zināšanas meiteņu U-17 un U-

19 izlasēs. 

Latvijas sieviešu futbola organizētajās sacensībās 2017. gada sezonā kopumā startēja 105 

komandas, kas par 27 komandām vairāk nekā 2016. gadā. 

Viens no nozīmīgākiem notikumiem sieviešu futbolā 2017. gadā bija jaunās Latvijas sieviešu 

futbola identitātes ieviešana, kur zem kopīga zīmola ir apvienoti visi pašmāju sieviešu un meiteņu 

futbola turnīri. Līdzās jaunajai Latvijas sieviešu futbola identitātei izveidota arī jauna Latvijas 

sieviešu un meiteņu futbola interneta platforma www.sieviesufutbols.lv, kas jebkuram 

interesentam ikdienā atvieglo pievienošanos klubu treniņiem, treneru un tiesnešu kursiem, kā arī 

sniedz citu būtisku informāciju par sieviešu un meiteņu futbola attīstīšanas iespējām. 

2017. gadā arī turpinājās iesāktais darbs sieviešu futbola vārtsardžu izglītošanā - sieviešu futbola vārtsardžu 

programmas otrais posms. Programmas galvenais mērķis ir sniegt šīs pozīcijas spēlētājām papildu praktiskās iemaņas 

kvalitatīvākam ikdienas darbam savu klubu treneru vadībā, kā arī ar plašu teorētisko zināšanu bāzi veicināt 

pilnvērtīgu vārtsardžu ikdienas individuālo treniņu darbu. 2017. gadā dalībnieču skaits gandrīz dubultojies un 

sasniedzis 29 vārtsardzes. 

Paveiktais darbs un turpmākie plāni ļauj pozitīvi un ar entuziasmu raudzīties uz 2018. gadu, kas noteikti būs tikpat 

bagāts ar daudziem pasākumiem, jaunām idejām un iecerēm. Turpināsim strādāt pie sieviešu futbola tēla 

stiprināšanas un arī sabiedrības izglītošanas, lai paradītu, ka sieviešu futbols spēj izveidot gudras un spilgtas 

personības. Kopā veidosim apstākļus, lai katrai meitenei nodrošinātu iespēju iesaistīties futbolā. 

--- SIEVIEŠU UN MEITEŅU FUTBOLA TURNĪRI --- 

2017. gada Sieviešu futbola līgas sezonā piedalījās četras komandas, kas četru apļu sacensībās izspēlēja titulu, kā arī 

ceļazīmi un sieviešu futbola klubu prestižākajām sacensībām - UEFA Čempionu līgas sievietēm kvalifikācijas spēlēm. 

Arī šogad iztika bez pārsteigumiem, un Rīgas Futbola skolas meitenes nosargāja čempiona titulu - čempiones piekto 

reizi pēc kārtas, nepiedzīvots neviens zaudējums un tikai trīs ielaisti vārti. 

Tuvākās sekotājas, kā jau ierasts, bija liepājnieces no FK Liepāja vienības, kuras dažās savstarpējās spēlēs pret Rīgas 

Futbola skolu demonstrēja cienīgu pretestību, zaudējot tikai ar vienu vārtu deficītu. Trešajā vietā līdzīgi kā 2016. gadā 

palika Riga United FC. Ar 26 vārtiem atzīmējās Sieviešu futbola līgas rezultatīvākā spēlētāja Olga Ševcova (Rīgas 

Futbola skola), bet otrajā vietā šajā radītājā palika Karlīna Miksone (FK Liepāja) ar 21 vārtiem. 

2018. gada sezonā Sieviešu futbola līgā, līdzīgi kā iepriekšējā, startēs četras komandas, no tām jaunpienācējas 

Rēzeknes BJSS/SK Progress komanda. 
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Ja Sieviešu futbola līgā jau pirms sezonas līdzjutēji 

varēja paredzēt uzvarētājas, tad Sieviešu futbola 1. līgā 

laukumā valdīja sīva cīņa un intriga līdz pat turnīra 

beigām. Salīdzinot ar 2016. gada sezonu, kad līgā 

startēja deviņas komandas, sieviešu futbola ģeogrāfija 

palielinājās ar vēl vienu komandu – SK Super Nova. 

Ņemot vērā ļoti saspringtu izlašu un pārējo sieviešu 

futbola sacensību kalendāru, tika pieņemts lēmums 

čempionātu aizvadīt ar pusotru apli, kur pēc pirmā apļa 

komandas, balstoties uz rezultātiem kopvērtējuma 

tabulā, sadalījās divās grupās (attiecīgi 1.-5. un 6.-10, 

vieta), aizvadot vēl vienu apļa turnīru  grupu ietvaros. 

Pirmo vietu tādējādi izcīnīja un ceļazīmi uz Sieviešu 

futbola līgu ieguva Rēzeknes BJSS/SK Progress ar 31 

punktu. Otrās, trešās un pat ceturtās vietas sadalījums 

noskaidrojās ļoti dinamiskā, saspringtā un pat dramatiskā čempionāta izskaņā, kur medaļu likteni izšķīra tikai viens 

punkts.  Sudraba medaļu ieguvējas Rīgas Futbola skola iekrāja 25 punktus, trešo vietu šoreiz izcīnīja AFA Olaine 

komanda ar 24 punktiem, savukārt 2016. gada bronzas medaļnieces BFC Daugavpils šoreiz ierindojās ceturtajā vietā 

ar 23 punktiem. Par čempionāta rezultatīvāko spēlētāju ar rekordlielu iesisto vārtu skaitu kļuva Anastasija Fjodorova 

(Rēzeknes BJSS/SK Progress) - 52 vārti. 

Vērts atzīmēt, ka 2017. gadā Sieviešu futbola 1. līgas vidējais spēlētāju vecums bija 19 gadi, kas liecina par labu 

tendenci spēlētāju sagatavošanas procesā. 2018. gadā Sieviešu futbola 1. līgā piedalīsies vēl vairāk komandu nekā 

pērn - 11. 

Attīstoties sieviešu futbolam un palielinoties reģistrēto spēlētāju skaitam, aug arī nepieciešamība pēc jauniem 

turnīriem, lai veicinātu futbolistu pāreju no futbola 8:8 uz futbolu 11:11. Tā 2017. gadā pirmo reizi tika organizēts 

turnīrs U-16 vecuma grupā - Pavasara kauss. Tajā piedalījās sešas komandas, sadaloties grupās pa trim komandām 

katrā. Turnīrs tika aizvadīts divos sabraukumos Elektrum Olimpiskajā centrā. Uzvaru pirmajā Pavasara kausā svinēja 

Rīgas Futbola skola, kas pēcspēles sitienu sērijā uzvarēja FS Metta/OSC komandu. Trešo vietu ieguva AFA Olaine/FK 

Iecava apvienotā komanda. Turnīrs kļuvis par labu sagatavošanās posmu vasaras sacensībām, tāpēc 2018. gadā 

tradīcija turpināsies ar piecu komandu dalību.  

Sieviešu futbola kausa izcīņa tiek organizēta kopš 2014. gada, un to var uzskatīt par lielāko turnīru sieviešu futbolā 

pieaugušo konkurencē, jo kausā piedalās komandas, kas startē abās vadošajās līgās. Salīdzinot ar 2014. gadu, kad 

turnīrā piedalījās piecas komandas, 2017. gada sezonā startēja jau 14 vienības. Pusfinālu šogad sasniedza abas Rīgas 

Futbola skolas komandas, FK Liepāja un AFA Olaine, savukārt finālā jau trešo reizi spēkiem mērojās Rīgas Futbola 

skola un FK Liepāja. Ar lielu līdzjutēju atbalstu fināls aizritēja Skonto hallē, kur komandas demonstrēja interesantu 

un baudāmu spēli. Uzvarot ar 4:2, rīdzinieces trofeju ieguva jau ceturto reizi pēc kārtas. 

Vasaras meiteņu futbola čempionāts 2017. gadā paplašinājās, jo čempionātam pievienojās U-16 vecuma grupa ar 

mērķi dot meitenēm lielāku spēļu praksi futbolā 11:11. Kā ierasts, čempionāts tika aizvadīts pēc sabraukumu principa 

ar spēlēm no jūnija līdz augustam. Visa čempionāta garumā valdīja pozitīva atmosfēra. Lai arī neiztika bez spraigām 

cīņām un emocijām, svarīgākais meiteņu čempionātā tik tiešām ir neviltotais prieks un meiteņu motivācija spēlēt 

futbolu. Čempionātā ir vērojama izaugsmes dinamika gan spēlētāju tehniskajās prasmēs, gan komandu skaita 

pieaugumā. Salīdzinot ar 2016. gadu, komandu skaits palielinājies par deviņām un 2017. gadā sasniedza 34 komandu 

atzīmi. 

Meiteņu telpu futbola čempionāts risinājās no janvāra līdz martam pēc sabraukumu principa. Čempionāts notika 

četrās vecuma grupās, kur vecākā bija sadalīta pēc spēku samēra pirmajā un otrajā divīzijā. Vēl 2016. gadā 

čempionātā spēkus samēroja kopumā 39 komandas, bet 2017. gada sezonā to skaits pieauga līdz 51 vienībai.  
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Finālspēle un spēle par 3./4. vietu pirmajā divīzijā bija organizētās sadarbībā ar LTFA un aizvadītas Elektrum 

Olimpiskajā centrā, svinot futbolu kā svētkus. 2018. gada čempionāts pulcējis rekordlielu komandu skaitu – 63. 

2017. gada sezonā trīs Baltijas valstu futbola federācijas atjaunoja kādreizējo Baltijas Sieviešu futbola līgas (BWFL) 

darbību, organizējot reģiona vadošo sieviešu futbola komandu savstarpējās cīņas. Sacensībās startēja pa divām 

komandām no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, bet sacensību organizēšana bija uzticēta LFF. Uzvaru turnīrā svinēja FK 

Gintra Universitetas no Lietuvas, otrajā vieta ierindojās Parnu JK no Igaunijas, savukārt trešajā vietā ierindojās Rīgas 

Futbola skolas komanda.   

--- SIEVIEŠU FUTBOLA ATTĪSTĪBAS PROJEKTI --- 

LFF ar savu darbu apliecina, ka sieviešu futbols ir neatņemama futbola sastāvdaļa, un ikgadēji turpina rīkot sieviešu 

futbolu popularizējošus un meiteņu futbolam piesaistošus pasākumus. Viens no tādiem pasākumiem ir FIFA Live Your 

Goals meiteņu futbola festivāls, kas jau ceturto gadu tiek organizēts Latvijā ciešā sadarbībā ar FIFA un uz vienu dienu 

ļauj kādu pilsētu iekrāsot rozā. Šis festivāls ir lieliskā iespēja meitenēm vecumā no 6 līdz 12 gadiem iepazīt futbola 

skaistumu un kopā ar vienaudzēm svinēt futbolu kā svētkus. Turpinot iepriekšējā gadā tradīciju, 2017. gadā festivāls 

norisinājās kā vairāku pasākumu sērija, kas tika rīkota sadarbībā ar futbola klubiem ar mērķi vēlāk piesaistīt festivāla 

dalībnieces klubu meiteņu komandām. Festivāli arī 2017. gadā ieguva lielu atsaucību, un četros rīkotajos festivālos 

Rīgā, Tukumā, Rēzeknē un Daugavpilī piedalījās kopumā ap 400 meitenēm. 

Ar šiem festivāliem LFF noslēdza veiksmīgo četru gadu 

sadarbību ar FIFA. Tuvojoties Pasaules sieviešu futbola 

kausa izcīņai, pašlaik FIFA strādā pie jaunas kampaņas 

meiteņu piesaistīšanai. 2018. gadā LFF plāno aizvadīt vēl 

pēdējos festivālus. 

Tāpat 2017. gadā LFF sadarbībā ar Rīgas Futbola federāciju 

uzsāka meiteņu futbolu popularizējošu un attīstošu 

projektu Meiteņu futbols atgriežas skolās. Šāds projekts 

ieviests ar mērķi popularizēt meiteņu futbolu skolu 

iestādēs un veicināt meiteņu iesaisti sporta nodarbībās, 

attīstot veselīga dzīvesveida paradumus. Projektā 

iesaistījās arī Latvijas sieviešu nacionālās izlases spēlētājas, lai ar savu tēlu un piemēru iedrošinātu meitenes 

iesaistīties futbolā. Turnīra pirmajā gadā sacensībās piedalījās sešu galvaspilsētas skolu komandas, kas bija sadalītas 

divās apakšgrupās. Noslēdzoties sacensībām, par pirmā gada uzvarētājām kļuva Rīgas Rīnūžu vidusskolas jaunās 

futbolistēs.  Projekts izpelnījies labas atsauksmes gan no dalībnieču, gan no treneru puses un piesaistīja vairākus 

sadarbības partnerus.  2018. gadā projekta dalībnieču skaits dubultosies un sasniegs 12. Plānots aizvadīt spēlēs no 

marta līdz aprīļa beigām 

--- SIEVIEŠU FUTBOLA ATTĪSTĪBAS BRAUCIENI --- 

Jau trešo gadu pēc kārtas LFF turpina organizēt sieviešu futbola attīstības braucienus ciemos pie klubiem, kuri aktīvi 

piedalās daiļā dzimuma iesaistīšanā šajā sporta veidā un domā par šī futbola segmenta izaugsmi.  Kopā ar LFF Sieviešu 

futbola nodaļas pārstāvjiem un sieviešu nacionālās izlases spēlētājām Anastasiju Ročāni un Elīzu Spruntuli, kuras 

darbojas kā sieviešu futbola vēstneses, 2017. gadā tika organizēti četri šādi braucieni uz Ugāli, Jelgavu, Balviem un 

Daugavgrīvas vidusskolu Rīgā. Kopš 2015. gada organizēti jau 16 šāda veida braucieni, pateicoties kuriem meiteņu 

jaunizveidotajām komandām sniegts inventāra atbalsts, kas palīdz atvieglot ikdienas darbu treniņos. Visvērtīgākais 

atbalsts, protams, ir informācijas apmaiņa, motivācija un atbalsts paveikt kopā vairāk nekā katrs atsevišķi. 
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---SIEVIEŠU FUTBOLA KLUBU ATBALSTA PROGRAMMA--- 

Sieviešu futbola klubu atbalsta programma tiek īstenota ar mērķi sniegt finansiālo atbalstu meiteņu un sieviešu 

futbola klubiem, kas piedalās LFF organizētajās sacensībās. LFF realizē šo programmu kopš 2014. gada. Pateicoties 

atbalstam, klubi var nodrošināt meiteņu/sieviešu komandu vajadzības un pamatprasības, novirzot budžetā 

ieplānotos līdzekļu klubu attīstībai. Atskaišu dati liecina, ka atbalsts pārsvarā tiek izmantots transporta izmaksu 

segšanai. Izejot no reālās situācijas, protams, sniegtais atbalsts nav pietiekošs, lai apmierinātu visas pamatvajadzības, 

bet tomēr tas ir ļoti vērtīgs, lai daļa no klubiem varētu funkcionēt. Palielinoties komandu skaitam, palielinājies arī 

sniegtais atbalsts.  Salīdzinot ar 2016. gadu - par 31%. Kopumā 2017. gadā 18 klubiem piešķirti 25 800 EUR. 

Ņina Travkina 

LFF Sieviešu futbola nodaļas vadītāja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Klubs Čempionāts Summa 

1 FS Metta/OSC U-14, U-12 x 2, U-10 1500 

2 Rēzeknes BJSS  1. līga, U-14  1651 

3 BFC Daugavpils  1. līga  1086 

4 Rēzeknes novada BJSS  1. līga  1034 

5 Riga United FC  SFL  1150 

6 AFA Olaine  1. līga , U-12, U-14, U-10  2163 

7 FK Iecava/FK Jelgava 1. līga, U-12, U-14  1846 

8 Rīgas Futbola skola  SFL x 2, 1. līga, U-12, U-14 x 2, U-10  4777 

9 FK Laidze /Talsu NSS 1. līga 1201 

10 Šitika FS/74. vsk  U-12, U-10  700 

11 Talsu NSS  U-12  350 

12 FK Tukums-2000 U-14, U-12 800 

13 SK Imanta  1. līga, U-10, U-14  1815 

14 SK Babīte  U-14, U-12 800 

15 Dinamo Rīga  U-12 x 2 700 

16 FK Liepāja SFL, U-12, U-10  1850 

17 SK Super Nova  1. līga, U-10  1372 

18 Preiļu novada BJSS  1. līga  1005 

 Kopā   25800 
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2017. gadā turpinājām strādāt pie jaunatnes sacensību sakārtošanas, organizatoriskā līmeņa uzlabošanas 

un futbola popularizēšanas. Šosezon jau divās vecuma grupās sacensības būs trijos līmeņos, bet trijās 

vecuma grupās divos līmeņos, aptverot visus Latvijas reģionus. Pieaug gan spēļu, gan spēlētāju skaits. Tiek 

turpināta jaunatnes talantu programma, bet jau ar jaunu pieeju, kur lielāka vērība tiek pievērsta treniņu 

nodarbību saturam un kvalitātei. 2018. gadā tiks iedarbināta otro izlašu programma, sākot no U-16 

vecuma, kurai vajadzētu palīdzēt augstākā līmenī attīstīt tos perspektīvos spēlētājus, kuri pašlaik dažādu 

apsvērumu dēļ netiek sava vecuma izlasē. 

Arturs Zakreševskis, LFF valdes loceklis 

 

⌂ JAUNATNES FUTBOLS 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Jaunatnes čempionāts 2017. gadā norisinājās piecās vecuma grupās ar 142 komandu dalību, kas bija jauns 

čempionāta rekords. Elites grupā, kā ierasts, tika pulcētas spēcīgākās sava vecuma Latvijas komandas, bet Attīstības 

grupā spēkiem mērojās komandas, kas tiecas sasniegt Elites grupas meistarības līmeni. Pērnās sezonas jaunievedums 

bija Meistarības grupa U-14 vecuma futbolistiem, kas izveidota kā starpposms starp Elites un Attīstības grupām. 

Par Elites grupas godalgām piecos vecumos sacentās 66 komandas, Attīstības grupa četrās vecuma kategorijās 

pulcēja 68 vienības, bet Meistarības grupā tika pulcētas astoņas U-14 vecuma komandas. Elites grupas konkurencē 

medaļām bagātākais klubs bija BFC Daugavpils, kas iekrāja vienu zelta un trīs bronzas godalgu komplektus. Pa trim 

reizēm uz goda pjedestāla kāpa FK Liepāja un FS Metta 

komandas. Katrā vecuma grupā čempionu titulu ieguva 

cits klubs. Arī Attīstības grupas sacensībās pie čempionu 

lauriem katrā vecumā tika cits klubs, bet visvairāk 

medaļu komplektus – trīs – ieguva FK Liepāja. Divreiz 

medaļas izcīnīja Vidzemes FC puiši. 

Tieši vidzemnieki lika par sevi runāt īpaši skaļi, kad 

prestižākajā U-18 konkurencē izgrieza pogas Latvijas 

vadošajām futbola akadēmijām. Iepriekšējos divos 

gados par Latvijas čempioniem U-18 konkurencē bija 

kļuvuši Liepājas futbola pārstāvji, kuri pērn tika pie 

iespējas pārstāvēt Latviju UEFA Jaunatnes līgas 

sacensībās, un tagad šādas izredzes ir arī Vidzemes FC pārstāvjiem. 

Tikmēr futbolā 8:8 pērn sevi lieliski apliecināja FK Tukums 2000/TSS puiši, kuri divos vecumos kļuva par čempioniem 

un ieguva arī vienu bronzas medaļu komplektu. Divreiz medaļnieku pulkā bija FS Metta puiši. 

Ar katru nākamo čempionāta sezonu tā dalībnieku skaits ir jūtami palielinājies. Tā, piemēram, 2013. gadā čempionātā 

piedalījās 67 komandas, bet 2016. gadā – 129 vienības. 

Jaunatnes sacensības ir milzīgs darba un attīstības lauks, uz kura pamatu rod viss Latvijas futbols. Mums visiem – 

klubiem, treneriem, organizatoriem, funkcionāriem un pašiem spēlētājiem – tas ir skaidri jāapzinās un par to 

jāiestājas. Vaktējot, uzraugot un kopjot mūsu jaunatnes futbolu, veltot tam kopīgus spēkus un savstarpēju sadarbību, 

mēs sniedzam milzu artavu ne tikai Latvijas futbolistu, bet arī Latvijas personību izaugsmē. Apzināsimies un sargāsim 

to! 

Egons Brants 

LFF jaunatnes futbola speciālists (līdz 2017. gada decembrim) 
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Iepriekšējā gada laikā, būdams LFF valdes loceklis, esmu piedalījies praktiski visās tās sēdēs. Esmu 

piedalījies 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. Man ir uzticēts vadīt Futbola attīstības komiteju. Lai komitejas 

darbība varētu ietekmēt attiecīgā segmenta attīstību, tajā ir izveidotas vairākas darba grupas dažādu 

virzienu darbības koordinēšanai - amatieru futbols (A.Tamisārs un A.Ragainis) sieviešu futbols  

(Ž.Tikmers), izglītības virziens (J.Keišs un S.Luika) telpu un pludmales futbols (E.Borisevičs) un medicīniskie 

jautājumi (U.Kreitenbergs). Analizējot informāciju, tika veiktas konsultācijas ar LFF izpildvaras 

speciālistiem par dažādu reglamentējošo dokumentu izstrādi, pasākumu un sacensību organizāciju. 

Atskaites periodā Futbola attīstības komitejas  sēdēs tika apspriesti dažādi jautājumi un tā rezultātā 

pieņemti  lēmumi, kuri tika iesniegti LFF valdē vai izpildorgāniem. Tāpat savai komunikācijai tika izmantoti 

arī elektroniskie sakaru līdzekļi, kā arī komitejas locekļu savstarpējas tikšanās dažādu pasākumu laikā. 

Dainis Gudermanis, LFF valdes loceklis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⌂ GRASSROOTS FUTBOLS UN SOCIĀLĀ ATBILDĪBA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM UN STATISTIKU 

www.lff.lv --> Organizācija --> Kongress --> 2018. gads 
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Aizvadītais gads Grassroots futbolā, kā allaž, pierādījis, ka futbols ir sporta veids numur viens. LFF ir spērusi lielu 

attīstības soli uz priekšu saskaņā ar UEFA Grassroots vadlīnijām. 2017. gada vasarā Latvijā bija ieradušies UEFA 

Grassroots Panel eksperti no Norvēģijas un Čehijas, kuri izvērtēja LFF vairākos kritērijos – skaitliskā izaugsme, 

spēlētāju saglabāšana futbolā, izglītība, Godīga spēle un stratēģiskā analīze. 2018. gada janvārī saņemtais 

novērtējums iekļauj iepriecinošus rezultātus. Spēlētāju saglabāšana futbolā, izglītības un Godīgas spēles segmentos 

saņemts augstākais - zelta - novērtējums, bet skaitliskās izaugsmes segmentā – sudraba. Stratēģiskās analīzes 

ietvaros nepieciešams izstrādāt Grassroots ilgtermiņa stratēģisko analīzi. Pozitīvi vārdi izteikti par sociālā rakstura 

projektiem un sadarbību ar organizācijām, kuras piedalās sociālās vides uzlabošanā. Tāpat arī izglītības rādītāji 

šobrīd ir vieni no labākajiem starp visām UEFA dalībvalstīm. 

2017. gads LFF bija īpašs ar to, ka pirmo reizi LFF vēsturē tiek sperts pirmais solis vienotas sociālās atbildības 

stratēģijas izveidē, kur sadarbībā ar UEFA tiek veikta izpēte starp futbolā iesaistītājam pusēm, lai saprastu virzienus, 

uz kuriem likt uzsvaru. UEFA eksperti ir atzinīgi novērtējuši Ghetto Football ielu futbola attīstību un milzīgo dalībnieku 

skaitu, un šo projektu šobrīd ir izcēluši kā attīstāmu un atbalstāmu. 

Grassroots futbolā 2017. gadu pavisam īpašu padarīja futbola 

debija Brīvības pieminekļa pakājē, kur Eiropas Sporta nedēļas un 

Latvijas Futbola dienas ietvaros norisinājās 12 stundu futbola 

maratons ar Latvijas slavenībām. Priecē Latvijas skolu iesaiste 

Futbola dienas kampaņā, it īpaši jāuzslavē arvien aktīvāka Latvijas 

pedagogu iesaiste dažādās veselību veicinošās kampaņās, kas 

atspoguļojas bērnu aktivitātēs un dzīvespriekā. 

Protams, aizgājusī vasara neiztika bez tradicionālā vasaras lielākā 

notikuma – 12. gadu Salacgrīvā ar vērienu norisinājās arī jau par 

spilgtu vasaras tradīciju kļuvušais Zēnu futbola festivāls, kas vienā vietā pulcēja vairāk nekā 800 jaunos Latvijas 

futbolistus no visas Latvijas, pārstāvot 14 pilsētas. Vecāku iesaiste šajā festivālā katru gadu pieaug, kas ļauj iesaistīt 

tos izglītojošās kampaņās par attieksmi un uzvedību futbola pasākumos. Pēc bērnu atsauksmēm festivāls ir kā 

atspirdzinošs dzēriens no ikdienas čempionātu rutīnas.  

Sevi ļoti spilgti pierādīja LTFA, RFF un Ghetto Football organizētais Rīgas skolu telpu futbola kauss, kas nākotnē ļauj 

piesaistīt arvien vairāk skolēnu, skolas un līdzjutējus tieši skolu futbolam. Viennozīmīgi varam teikt, ka futbols skolu 

ikdienas dzīvē sāk ieņemt arvien nopietnāku lomu. To pierādīja arī 2017. gada rezultāti, jo 2018. gadā kopumā turnīrā 

piedalīsies 72 zēnu un meiteņu komandas no 62 Rīgas skolām, kas ir lielākais dalībnieku skaits turnīra vēsturē, kā arī 

viens no lielākajiem rādītājiem Latvijas skolu sportā. 

Jau 2018. gada februārī LFF uzsāka 11 animāciju sēriju un komiksu publicēšanu ar padomiem futbolistu vecākiem, 

kas ir kā informatīvs un rekomendējošs materiāls vecākiem, kuru atvases nodarbojas ar sportu. Katrs tā padoms lielā 

mērā ir balstīts uz patiesiem stāstiem. Šo komiksu mērķis ir sniegt vecākiem un klubiem informāciju par problēmām, 

ar kurām jaunajam sportistam karjerā var nākties saskarties. Lai veiksmīgāk tās risinātu, ir svarīgi, lai vecāki ir 

informēti un izglītoti par ieteicamo rīcību attiecīgajās situācijās. 

Renārs Krīgers 

LFF attīstības projektu vadītājs 

 

⌂ TELPU FUTBOLS 

Latvijas Telpu futbola asociācija (LTFA) ne bez lepnības var apkopot sasniegto Latvijas telpu futbola attīstībā - īpaši 

pēdējā gada laikā -, un ne bez ambīcijām padalīties ar galvenajiem nākotnes plāniem, tostarp 2018. gadam. 
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Kopš 2014. gada jau ceturto sezonu pēc vienošanās ar LFF Latvijas 

mēroga telpu futbola sacensību un pasākumu organizēšana 

uzticēta LTFA. 2017. gada beigās starp LTFA biedriem ir 27 

organizācijas, biedrību vada 9 valdes locekļi, ieskaitot prezidentu 

Vadimu Ļašenko, un tajā darbojas 4 algoti un 7 ārštata darbinieki. 

LTFA kompetencē neietilpst Latvijas telpu futbola izlase (LFF 

pārziņā), kā arī reģionālās telpu futbola sacensības (rīko LFF 

reģionālie centri vai pilnvarotas organizācijas). 

Latvijas telpu futbols patlaban atrodas jaunā attīstības posmā, kad 

tas ir daudz vairāk nekā tikai Virslīgas čempionāts un Latvijas izlase. Arvien izteiktāk izkristalizējies LTFA ilgtermiņa 

pamatuzdevums (vīzija) - panākt, lai telpu futbols ir katrā Latvijas pilsētā. Lai to sasniegtu, jau otro sezonu un, 

protams, tuvākajiem gadiem LTFA izvirzījusi sev trīs darbības prioritātes jeb pamatmērķus, kas pārklājas un papildina 

cits citu - organizēt, attīstīt un popularizēt telpu futbolu Latvijā. 

LTFA organizēja, organizē un organizēs sekojošus pamatturnīrus: 

 Virslīgas čempionāts (2015./2016.g. – 8 komandas, 2016./2017.g. – 9 komandas, 2017./2018.g. – 8 

komandas, 2018./2019.g. plānotas 9-10 komandas); 

 Pirmās līgas čempionāts (2015./2016.g. – 9 komandas, 2016./2017.g. – 8 komandas, 2017./2018.g. – 14 

komandas, 2018./2019.g. plānotas 16 komandas); 

 Kausa izcīņa (2015./2016.g. – 26 komandas, 2016./2017.g. – 22 komandas, 2017./2018.g. – 26 komandas, 

2018./2019.g. plānotas 32 komandas). 

Telpu futbola attīstību Latvijā LTFA redz dalībnieku skaita palielināšanā (jauno dalībnieku piesaistīšanā no Latvijas 

reģioniem) Pirmās līgas čempionātam un kausa izcīņai, kā arī ar jaunu turnīru palīdzību, kā, piemēram, Otrās līgas 

sacensībām, kuras varētu sākties 2018./2019.g. sezonā pēc analoģiskiem principiem, kā tas notiek lielajā futbolā 

Latvijā (LFF reģionālie centri organizē reģionālās sacensības telpu futbolā, bet LTFA – finālspēles 6 reģionu labākajām 

komandām, kuras grib papildināt Pirmās līgas vienību rindas). 

Pie telpu futbola attīstības noteikti pieskaitāma Skolu telpu futbola kausa organizēšana, ko LTFA dara jau ceturto 

sezonu (pirmo gadu arī meitenēm). Pagaidām šis projekts tiek īstenots tikai Rīgas mērogā, bet ar ļoti labām sekmēm, 

spējot panākt grandiozu ažiotāžu un interesi starp skolām. Nākotnē LTFA redz šī turnīra paplašināšanos uz reģionālo 

skolu komandu pamata (2016.g. – 16 komandas, 2017.g. – 23 komandas, 2018.g. – 74 komandas, 2019.g. – 80 

komandas). 

Telpu futbola attīstību neapšaubāmi veicina jauniešu un veterānu sacensību organizēšana valsts mērogā, kur LTFA 

pagaidām sper pirmos soļus: 

 2017. gada martā notika pirmais vienas dienas turnīrs 2001.g.dz. jauniešiem, šosezon risinās jau regulārais 

čempionāts 2001.g.dz. jauniešiem ar 4 komandu dalību, bet 2018./2019.g. šajā vecumā ir plānotas vismaz 

6 komandas; 

 Šosezon risinās arī pirmais regulārais čempionāts 2005.g.dz. jauniešiem ar 8 komandu dalību, bet 

2018./2019.g. šajā vecumā ir plānotas 10 komandas; 

 2018./2019.g. ir plānots pirmais regulārais čempionāts 2007.g.dz. jauniešiem ar 10 komandu dalību; 

 Veterānu sacensību pirmie soļi tika sperti 2015./2016.g. sezonā, kad Senioru kausā startēja 5 komandas 

(visas no Rīgas). 2017. gada martā notika vienas dienas turnīrs, šosezon risinās arī pirmais regulārais Latvijas 

mēroga čempionāts senioriem, kuri sasnieguši 40 gadu vecumu, ar 6 komandu dalību, bet 2018./2019.g. 

sezonā čempionātu tiek plānots paplašināt līdz 10 komandām. 

Telpu futbola attīstība ir arī studentu organizatoriskā sacensību līmeņa celšana (šosezon Universiādi telpu futbolā 

savā paspārnē pārņem LTFA, un sacensībās šajā sezonā startēs 12 komandas, bet 2018./2019.g. sezonā ir plānotas 
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pat 15 augstskolas) un meiteņu čempionātu (organizē LFF, dalībnieku skaits ar katru sezonu pieaug) atbalsts, ko jau 

otro sezonu dara LTFA un plāno darīt arī turpmāk un vēl vairāk, kopā ar LFF provizoriski 2018./2019.g. sezonā 

organizējot sieviešu līgu 6 komandām atbilstoši pilnīgi visiem telpu futbola noteikumiem. 

Telpu futbola attīstības jēdziens sevī ietver arī telpu futbola treneru (LFF Izglītības daļas kompetencē) un telpu futbola 

tiesnešu un inspektoru apmācību (LFF Tiesnešu nodaļas kompetencē), kur LTFA ir aktīvi iesaistīta. 2015./2016.g. 

sezonā notika pirmie C-LFF Futsal treneru kursi, 2016./2017.g. sezonā LTFA organizēja stažēšanās iespēju jaunajiem 

treneriem Skolu telpu futbola kausa ietvaros, 2017./2018.g. sezonā ceturto reizi notika FIFA treneru kursi, 

2018./2019.g. sezonā tiek plānoti pirmie B-UEFA Futsal treneru kursi, kā arī kārtējais FIFA treneru seminārs uz piecām 

dienām. Telpu futbola noteikumu semināri tiesnešiem Rīgā un reģionos notiek regulāri, bet no 2016./2017.g. sezonas 

arbitru apmācība aktīvi risinās reģionos, un LTFA regulāri uz telpu futbola noteikumu semināriem aicina ārvalstu 

semināru pasniedzējus (2016./2017.g. - Jirki Filpu, 2017./2018.g. ir plānots Pedro Galans), lai sekotu starptautiskām 

tendencēm, kā arī Virslīgas, 1. līgas un citu klubu pārstāvjus, lai arī oficiālas personas labāk izprastu telpu futbola 

noteikumus. 

2017./2018.g. sezonā LTFA vēl aktīvāk turpina jau ierastās popularizēšanas aktivitātes, daudzos faktoros strādājot 

pavisam citā kvalitātes līmenī, kā arī plāno jaunas, piemēram: 

 Sociālo tīklu izmantošana sabiedriskajās attiecībās, spēļu translācija caur Sportacentrs.com un sadarbība ar 

medijiem; 

 Partneru un sponsoru piesaiste (Virslīgai tika piesaistīts ģenerālsponsors Optibet, spēļu translācijai 

piesaistīts Evolution Gaming, vēl ciešāka sadarbības izveidojās ar JOMA un AdLibitum); 

 Pārraide par aktuālāko Latvijas telpu futbolā - Telpu futbols - ēterā, kura no 2017./2018.g. sezonas pārgāja 

Sportacentrs.com studijā; 

 Katra turnīra un pasākuma promo video, foto atskaišu un relīžu gatavošana; 

 Pamatturnīru atspoguļošana caur Comet statistikas platformu no 2017./2018.g un jaunās LTFA mājaslapas 

izstrāde un palaišana 2018. gadā; 

 LTFA club member lojalitātes kartes (tagad beztermiņa); 

 Latvijas telpu futbola jaunās sezonas prezentācija un Superkausa spēle no 2017./2018.g. sezonas kā jauna 

LTFA tradīcija; 

 JOMA Ziemassvētku kauss no 2017./2018.g. sezonas kā jauns LTFA turnīrs (2017./2018.g. sezonā piedalījās 

4 komandas, kas komplektētas no LTFA klubu un partneru kolektīviem, 2018./2019.g. sezonā ir plānots 

turnīrs 12 amatieru komandām); 

 Latvijas telpu futbola svētki, kuri no 2016./2017.g. sezonas ir LTFA ikgadējs pasākums - sezonas kulminācija 

(2017./2018.g. sezonā plānots visu dienu divos laukumos, 2018./2019.g. šo pasākumu plānots aizvadīt divās 

dienās un divos laukumos); 

 Tradicionālā All Star spēle (2016./2017.g. sezonā Latvijas klubu izlase cīnās pret pasaules zvaigznēm - Latvijā 

spēlējošiem leģionāriem, savukārt 2017./2018.g. sezonā Latvijas telpu futbola zvaigznes pret Latvijas 

futbola 2004. gada izlases leģendām); 

 JOMA Baltijas kauss čempionvienībām kā jauns pirmssezonas turnīrs (2018. gada augustā sacensības ir 

plānotas 4 komandām: 3 telpu futbola čempioni Baltijas valstīm un 1 pieaicinātā čempionvienība); 

 LTFA gada noslēdzošais pasākums kā vēl viena jauna tradīcija, kuru plānots ieviest no 2018. gada beigām. 

Tātad, sekojot savai vīzijai - Telpu futbols katrā pilsētā -, 2018./2019.g. sezonā un arī nākamajās LTFA turpinās arvien 

aktīvāk organizēt, attīstīt un popularizēt telpu futbolu Latvijā. 

Eduards Borisevičs 

Latvijas Telpu futbola asociācijas izpilddirektors 
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--- LATVIJAS TELPU FUTBOLA IZLASE --- 

Nr. Datums Turnīrs Komandas Rez. 

1.  26.01.2017. UEFA EČ kvalifikācijas priekšsacīkšu kārta LATVIJA – IGAUNIJA 4:2 

2. 27.01.2017. UEFA EČ kvalifikācijas priekšsacīkšu kārta LATVIJA – VĀCIJA 3:3 

3. 29.01.2017. UEFA EČ kvalifikācijas priekšsacīkšu kārta LATVIJA – ARMĒNIJA 4:1 

4. 03.04.2017. Pārbaudes spēle MOLDOVA – LATVIJA 1:3 

5. 08.04.2017. UEFA EČ kvalifikācijas pamatturnīrs PORTUGĀLE – LATVIJA 2:1 

6. 09.04.2017. UEFA EČ kvalifikācijas pamatturnīrs RUMĀNIJA – LATVIJA 3:1 

7. 11.04.2017. UEFA EČ kvalifikācijas pamatturnīrs SOMIJA – LATVIJA 4:3 

8. 06.12.2017. Baltijas kauss IGAUNIJA – LATVIJA 2:3 

9. 07.12.2017. Baltijas kauss LATVIJA – LIETUVA 2:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajūtas pēc decembrī notikušās Baltijas kausa izcīņas palikušas divējādas. Pirmkārt, esam sarūgtināti, ka neizdevās 

sesto reizi izcīnīt Baltijas kausu. Šķiet, iepriekš būsim līdzjutējus pieradinājuši, ka šo turnīru esam uzvarējuši, lai gan 

iepriekšējās reizes tajā jau bija jūtama saspringta konkurence, un mēs allaž izrāvām uzvaru noslēdzošās spēles 

izskaņā. Nebija izņēmums arī turnīrs Šauļos. 

Statistika pierāda, ka mūsu komandai bija pārsvars praktiski visos rādītājos – gan bumbas kontroles ziņā, gan sitienos, 

gan izveidoto bīstamo momentu un uzvarēto divcīņu ziņā. Šie momenti parasti ir noteicošie spēles kopējā iznākumā, 

tomēr šoreiz izšķirošajā cīņā uzvarēja tā komanda, kas guva vairāk vārtus, bet ielaida vismazāk. Diemžēl mūs abās 

spēles pievīla momentu realizācija. Neskatoties uz to, mačā pret Igauniju tomēr spējām uzvarēt, ko panācām pie laba 

spēles zīmējuma un demonstrētās saspēlētības. manuprāt, šajā spēlē mūsu pārvaram rezultātā vajadzēja būt 

lielākam. Turpretim mačā pret Lietuvu nerealizējām vairākus labus momentus. Lai gan mūs tobrīd apmierināja 

neizšķirts, spēlēt uz neizšķirtu rezultātu ir bīstami, tāpēc mēs cīnījāmies par uzvaru. Ne reizi vien iepriekš jau bijām 

nonākuši tamlīdzīgā situācijā, arī pagājušā gada Baltijas kausa izcīņā bija šāds scenārijs... Beigu beigās spēles ritējums 

bija tāds, ka pret Lietuvu šoreiz nespējām iegūt pozitīvu rezultātu sev par labu. 

Gribētos, lai šajā Baltijas kausā gūtā pieredze mums kļūtu par zināmu mācību nākotnei. Ņemot vērā to, ka 2018. gadā 

nebūs oficiālo kvalifikācijas spēļu, līdz ar šo turnīru uzsākām paaudžu nomaiņu un iespēlējām komandu nākamajiem 

kvalifikācijas turnīriem. Baltijas kauss kalpoja par pirmo etapu, gatavojoties 2019. gadā plānotajām kvalifikācijas 

spēlēm. Lai turētu līdzi kopējai konkurencei Eiropā, šobrīd mums ir nepieciešams pakāpenisks sastāva atjaunošanas 

process. Attiecīgi izlases treneru štābs uz šo turnīru nolēma izsaukt vairākus jaunos un mazāk pieredzējušos 

spēlētājus tieši ar mērķi, lai viņi varētu gūt starptautisku spēļu praksi un pakāpeniski uzņemtos vairāk līderu lomu arī 

valstsvienībā. 
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Telpu futbolā notikušas lielas pārmaiņas. Ar UEFA pieņemto lēmumu ir izveidots Eiropas čempionāts U-19 

konkurencē. Kā zināms, ilgāku laiku, izņemot pieaugušo valstsvienības, nebija oficiālu sacensību jauniešiem. Arī U-

21 izlases līmenī sacensības pēdējo gadu laikā nenotika, attiecīgi šāda komanda mūsu valstī tika komplektēta tikai 

periodiski. Tā kā šobrīd ir izveidotas oficiālas sacensības UEFA līmenī arī U-19 izlasēm, ļoti ceru, ka arī Latvijā tiks 

izveidota šāda izlase. To pašu cerību varu izteikt arī par nacionālās sieviešu telpu futbola izlases izveidi. 

Ja atgriežamies pie pieaugušo vīriešu izlases, ir notikušas izmaiņas kvalifikācijas turnīru un finālturnīru norises 

formātā. Turpmāk tie notiks reizi divos gados. 2018. gada sākumā Slovēnijā notika UEFA Eiropas čempionāta 

finālturnīrs, 2020. gadā risināsies FIFA Pasaules kauss, tad 2022. gadā atkal Eiropas čempionāta finālturnīrs un tā 

tālāk. Attiecīgi nākamais kvalifikācijas cikls sāksies vien 2019. gadā, bet šogad kvalifikācijas turnīru nebūs. 

2018. gadā oficiālo valstsvienības kalendāro datumu laikā mēs plānojam aizvadīt pārbaudes spēles, bet gada nogalē 

piedalīsimies tradicionālajā Baltijas kausa izcīņā, kuru rotācijas kārtībā jāuzņem Igaunijai. 

Artūrs Šketovs 

Latvijas telpu futbola izlases galvenais treneris 

 

⌂ PLUDMALES FUTBOLS 

Pēdējos gados Latvijas mēroga pludmales futbola pasākumi pēc vienošanās ar LFF notiek Rīgas Futbola federācijas 

(RFF) pārraudzībā. Tradicionāli arī 2017. gada pludmales futbola sezona Latvijā iesākās maijā ar ievada semināru 

reģionu vadītājiem, pludmales futbola sacensību organizētājiem reģionos, pludmales futbola komandu vadītājiem, 

treneriem un menedžeriem, kā arī pludmales futbola tiesnešiem un sezonas atklāšanas sacensībām - Superkausa 

izcīņu un tai sekojošo Rīgas kausa izcīņu, kurās uzvarēja RTU vienība. 

Sezonas turpinājumā komandas sacentās: 

 Reģionālajos turnīros, kuri ir LFF reģionālo centru pakļautībā;  

 Latvijas pludmales futbola Virslīgas čempionātā, kurā pēc divu gadu pārtraukuma sešu komandu 

konkurencē uzvarēja Kreiss; 

 Jūrmalas kausā, kas tiek uzskatīts par otru spēcīgāko turnīru pludmales futbolā valsts mērogā. Tur 19 

komandu konkurencē stiprākā otro gadu pēc kārtas bija New Project; 

 Latvijas kausa izcīņā, kas tika aizvadīta trešo gadu pēc kārtas Liepājas pludmalē un kurā trešo gadu pēc 

kārtas (šoreiz 10 komandu konkurencē) uzvaras laurus plūca Kreiss vienība, finālā pārspējot FK TUC; 

 Jau trešo gadu pēc kārtas sezonas nogalē Jūrmalas pludmalē notiek Jūrmalas kauss sieviešu komandām, kur 

2017. gadā tāpat kā vīriešu konkurencē otro gadu pēc kārtas spēcīgākās septiņu komandu konkurencē bija 

Pandas. 

2017. gads pludmales futbola kontekstā noteikti paliks atmiņā ar Pasaules kausu pludmales futbolā, kas no 27. aprīļa 

līdz 7. maijam notika Bahamu salu galvaspilsētā Naso un kuru 24 labāko pasaules tiesnešu starpā apkalpoja FIFA 

tiesnesis pludmales futbolā no Latvijas - Eduards Borisevičs. Kopumā pieredzējušajam Latvijas tiesnesim tika uzticēts 

apkalpot trīs spēles laukumā un trīs kā tiesneša asistentam, tajā skaitā kā galvenajam tiesnesim pusfināla spēli starp 

Irānu un Taiti. 
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Visbeidzot, 2017. gada Latvijas pludmales futbola sezona ir 

atzīmējama vēl ar to, ka Latvijas nacionālā pludmales futbola 

izlase Mihaila Busela vadībā pēc ilgākas pauzes aizvadīja divas 

pārbaudes spēles ar Lietuvas izlasi - 5. augustā dzimtajās 

Jūrmalas smiltīs un 20. augustā Palangas kūrorta pludmalē, 

uzvarot abus mačus ar identisku rezultātu 4:3. Pirmajā spēlē 

Latvijas rindās pa diviem vārtiem guva spēlējošais treneris M. 

Busels un Sergejs Vasiļjevs, un arī otrajā atzīmējās S. Vasiļjevs, 

bet pa reizei ar precīziem sitieniem izcēlās Edgars Rubenis un tas 

pats M. Busels. 

Arī 2018. gada vasaras sezona Latvijā sola mums aizraujošas 

pludmales futbola aktivitātes bez būtiskām izmaiņām sacensību formātos, reglamentos un notikumu vietās, kā arī 

nacionālās pludmales futbola izlases pārbaudes spēles vai pat turnīrus. 

Eduards Borisevičs 

Rīgas Futbola federācijas izpilddirektors 

 

--- LATVIJAS PLUDMALES FUTBOLA KELENDĀRAIS PLĀNS 2018 --- 

Datums Nosaukums Norises vieta 

15.05.2018 Latvijas pludmales futbola sezonas ievada seminārs 
Elektrum OC, LFF 

konferenču zāle, Rīga 

19.05.2018 Latvijas pludmales futbola Superkausa izcīņa 
Ķīpsala, pie Vanšu tilta, 

Rīga 

19.05.2018 Rīgas pludmales futbola kausa izcīņa 
Ķīpsala, pie Vanšu tilta, 

Rīga 

04.06.-
05.08.2018 

Latvijas reģionu pludmales futbola čempionāti 
Latvijas pludmales futbola 

laukumi 

14.06.2018 Latvijas pludmales futbola čempionāta Virslīgas 1.posms Jūrmala, Majori 

16.06.2018 
Jūrmalas kausa pludmales futbolā (Latvijas pludmales futbola čempionāta 
Pirmās līgas) 1.posms 

Jūrmala, Majori 

28.06.2018 Latvijas pludmales futbola čempionāta Virslīgas 2.posms Jūrmala, Majori 

30.06.2018 
Jūrmalas kausa pludmales futbolā (Latvijas pludmales futbola čempionāta 
Pirmās līgas) 2.posms 

Jūrmala, Majori 

12.07.2018 Latvijas pludmales futbola čempionāta Virslīgas 3.posms Jūrmala, Majori 

14.07.2018 
Jūrmalas kausa pludmales futbolā (Latvijas pludmales futbola čempionāta 
Pirmās līgas) 3.posms 

Jūrmala, Majori 

21.-22.07.2018 Latvijas pludmales futbola kausa izcīņa Liepājas pludmale 

26.07.2018 Latvijas pludmales futbola čempionāta Virslīgas 4.posms Jūrmala, Majori 

28.07.2018 
Jūrmalas kausa pludmales futbolā (Latvijas pludmales futbola čempionāta 
Pirmās līgas) 4.posms 

Jūrmala, Majori 

02.08.2018 Latvijas pludmales futbola čempionāta Virslīgas 5.posms Jūrmala, Majori 

04.08.2018 
Jūrmalas kausa pludmales futbolā (Latvijas pludmales futbola čempionāta 
Pirmās līgas) FINĀLS 

Jūrmala, Majori 

04.08.2018 
Jūrmalas kauss pludmales futbolā sievietēm (Latvijas sieviešu pludmales 
futbola kausa izcīņa) 

Jūrmala, Majori 
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⌂ FUTBOLS REĢIONOS 

--- RĪGA --- 

Pēdējais laika periods - it īpaši 2017. gads - nebija viegls. Pasaule un arī futbols strauji 

mainās - daudz izaicinājumu (viens no briesmīgākajiem - spēļu ietekmēšana) Latvijā un 

arī Rīgā futbolā ir bijis un vēl būs. Lai turpinātu futbola attīstību galvaspilsētā, notiek 

tik daudz pārmaiņu. Rīgas Futbola federācijai (RFF) katru gadu, katru mēnesi, katru 

dienu, dažreiz ik stundu operatīvi jāreaģē uz arvien jaunām problēmām, vienlaikus 

nenododot savas vērtības, mērķus, misiju un vīziju. 

Tieši pēdējos gados RFF kolektīvs mērķtiecīgi strādāja un noformulēja to Rīgas futbola 

attīstības galamērķi un to ceļu, kā šādu ideālu nākotni sasniegt (RFF stratēģijas plāns 

2017.-2020. gadam). Tā nav burvju recepte, bet reāli smags darbs, kuru soli pa solim ir 

jāpilda Rīgas futbola labā, neskatoties uz šķēršļiem un grūtībām - kopīgi RFF kolektīvam 

un Rīgas futbola sabiedrībai. 

Plāns nosaka, ka RFF vīzija ir Futbols ikvienam, bet misija - Godīgi pārvaldīt un mīlēt futbolu - panākt, lai futbols ir 

pieejams ikvienam ar saukli Mēs PAR futbolu, PAR futbolu IKVIENAM. RFF virzītie 3 stratēģiskie mērķi, 10 mērķi un 

10 vērtības: 

 I) Godīgi pārvaldīt RFF un futbolu Rīgā 

o RFF vērtības: 1) atvērtība un pieejamība, 2) rūpes un atbalsts 

 1) Nodrošināt RFF atklātību futbola sabiedrībai un Rīgas futbola pieejamību ikvienam; 

 2) Rūpēties par visām Rīgas futbolā iesaistītajām pusēm un nodrošināt tām atbalstu;  

 II) Organizēt, attīstīt un popularizēt futbolu ar sacensībām un pasākumiem 

o RFF vērtības: 3) gudrība, 4) kompetence, 5) disciplīna, 6) sadarbība, 7) uzņēmība, 8) draudzība 

 3) Īstenot pārdomātas futbola sacensības un pasākumus; 

 4) Pastāvīgi apmācīt un motivēt kolektīvu, aktīvi piesaistot brīvprātīgos; 

 5) Audzināt un pieprasīt profesionālu attieksmi bērnu un jaunatnes klubiem un pieaugušo 

komandām; 

 6) Visciešākā veidā sadarboties ar LFF un Rīgas domi; 

 7) Abpusīgi izdevīgi strādāt ar partneriem un medijiem, radīt iespējas un piesaistīt jaunus 

atbalstītājus; 

 8) Piesaistīt un iesaistīt skatītājus RFF aktivitātēs; 

 III) Tiekties pēc izcilības katrā futbola projektā un būt sociāli atbildīgiem aktivitātēs  

o RFF vērtības: 9) rezultāts un piemērs; 10) daudzpusība un izpalīdzība; 

 9) Katrā projektā sasniegt maksimālu vērtību iesaistītajām pusēm un būt par piemēru 

futbolā; 

 10) Caur spēli sniegt vairāk nekā tikai futbolu un caur futbolu rūpēties par sabiedrību, īpaši 

par neaizsargātajām iedzīvotāju grupām. 

2018. gada sākumā starp RFF biedriem ir 30 bērnu un jaunatnes klubi, kā arī 7 pieaugušo/amatieru klubi. RFF 

kolektīvā ietilpst 23 cilvēki, no kuriem pieci pārstāv valdi. 2017. gadā RFF sacensībās un pasākumos (kopumā rekorda 

30 aktivitātes) piedalījās ap 500 dažādu komandu, ap 5000 dažādu spēlētāju un notika ap 2500 spēļu. RFF novērtē 

un pateicas par sadarbību LFF, Futbolala Turnīru asociācijai (FTA), Rīgas domei, sporta veikalam Komanda un Adidas 

pārstāvjiem Latvijā, apsardzes firmai Strong un Live Riga organizācijai, kompānijām SynotTip un Evolution Gaming, 

naktsklubam un sporta bāram Friends, kā arī Fantasy Park, BeerHOUSE No.1, Splat, Perwoll, Arho medicīnas serviss, 

Dr.Klauns un citiem atbalstītājiem un partneriem. 
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Lai mums visiem 2018. gadā, neskatoties ne uz ko, izdodas viss iecerētais un lai ar kopīgiem spēkiem futbols Rīgā, kā 

arī visā Latvijā turpina attīstīties! 

Eduards Borisevičs 

Rīgas Futbola federācijas izpilddirektors 

 

--- KURZEME --- 

2017. gads Kurzemes futbolā jau ceturto gadu pēc kārtas uzrāda stabilu pieaugumu visos 

futbola sektoros. Reģiona lielie klubi FK Liepāja un FK Ventspils nav samazinājuši nospraustos 

mērķus, kārtējo gadu iekļūstot Eirokausos, kas ir liels stimuls futbola attīstībai Kurzemē. Arī 

abu lielo klubu jaunatnes akadēmijas reitingā turpina atrasties labāko četriniekā. 

Latvijas čempionāta 1. līgā labi sevi pieteica Grobiņas SC, debijas gadā izcīnot ceturto vietu, 

lai gan pirms sezonas neviens šo komandu par pretendentu neuzskatīja, un arī kluba vadības 

izvirzītie mērķi bija ļoti pieticīgi. 2. līga piedzīvoja reformu, apvienojoties ar Zemgales reģionu 

un izveidojot sportiskajā un ģeogrāfiskajā ziņā daudz interesantāku 10 komandu turnīru. 

Sadarbība tiks turpināta arī nākamajā sezonā.  

Telpu futbolā Latvijas 1. līgā no Kurzemes 2017. gadā veiksmīgi startēja Kuldīgas FC Nikers, bet Kurzemes telpu 

futbola līgā piedalījās jau septiņas komandas. Pirmo reizi telpu futbolā tika organizētas sacensības U-16 vecuma 

grupā, no dalībniekiem saņemot labas atsauksmes. Savu vietu Kurzemes futbola dzīvē ieņēmis amatieru reģiona 

finālturnīrs futbolā 7:7. Nedaudz stagnē sacensības pludmales futbolā un veterānu sacensības, tādēļ nākamajā 

sezonā tiks meklēti risinājumi, lai tās uzlabotu. 

Liels izrāviens veikts infrastruktūras jomā, jo pie sen gaidītajiem mākslīgā seguma laukumiem vienā gadā tikušas 

uzreiz trīs Kurzemes futbola pilsētas – Grobiņa, Kuldīga un Talsi. Lai arī uzklāti nepilna izmēra treniņlaukumi, ar to ir 

pietiekami, lai uzlabotu treniņu apstākļus un līdztekus samazinātu slodzi uz dabīgajiem laukumiem, uzlabojot to 

kvalitāti. Arī ventspilnieki var priecāties par jaunu mākslīgo segumu laukumam Pārventā. Cerams, ka mākslīgo 

laukumu izveide reģionā turpināsies. 

Jaunatnes futbolā Kurzemē vecuma grupās no U-8 līdz U-12 futbols četru gadu laikā piedzīvojis ievērojamu 

pieaugumu – komandu skaits palielinājies no 51 līdz 78 komandām. Reģiona futbola kartē parādījušies jauni 

nosaukumi – jauniešiem startējušas Ugāles, Tārgales un Aizputes komandas, savukārt 2. līgā startēja komanda FK 

Roja/Kolka. Savu mērķi izpildījusi un beigusi pastāvēt Kurzemes–Žemaitijas līga, jo komandas futbolā 11:11 veiksmīgi 

integrējušās nacionālajās sacensībās. 

Ne tas labākais gads bijis Kurzemes FC apvienotajām komandām - izdevās nokomplektēt tikai divas vienības futbolā 

11:11. Toties reģiona izlasēm izveidots jauns virziens - starptautiskās spēles. Šajā programmā U-13 komanda aizvadīja 

pārbaudes spēli ar Lietuvas futbola akadēmiju, bet U-14 futbolisti piedalījās turnīrā Somijā. 

2017. gadā reģionā tika izveidota futbola programma meitenēm. Programmas ietvaros meitenes piedalījās Kurzemes 

tūres sacensībās telpu futbolā un futbolā 8:8. Septembra sākumā WU-10 vecuma grupā Liepājā norisinājās 8 

komandu starptautisks turnīrs Kurzemes kauss.  Tika izveidota arī Kurzemes WU-16 izlase, kas piedalījās Latvijas 

čempionātā. Programma darbojās ļoti veiksmīgi, kas ļauj cerēt uz šī futbola sektora attīstību nākotnē. 

Visbeidzot, 2017. gadā LFF Kurzemes FC ir izstrādājis reģiona attīstības stratēģiju tuvākajiem četriem gadiem, kas vēl 

mērķtiecīgāk palīdzēs sakārtot futbola vidi reģionā. Novēlu Kurzemes futbolam augt un attīstīties arī turpmāk! 

Mārtiņš Jaunskalže 

LFF Kurzemes Futbola centra vadītājs 
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--- LATGALE --- 

Latgales reģionā futbola nozīme un masveidība turpina pieaugt. Spītējot kopējā iedzīvotāju 

skaita samazinājumam, 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, klubiem, to treneriem un 

funkcionāriem. Ar kopēju darbu ir izdevies panākt popularitātes pieaugumu arī 2017. gadā, 

par ko liecina pieaugošais futbolistu skaits. 

Mūsu kopējais uzdevums un mērķis 2018. un turpmākajos gados ir noturēt maksimāli lielu 

daudzumu jauno spēlētāju šajā sporta veidā, lai nākotnē stimulētu vietējās komandas spēlēt 

Latvijas augstākā līmeņa turnīros (Virslīga, 1. līga), kā arī dažādos amatieru turnīros. Jācenšas pēc iespējas vairāk 

popularizēt šo sporta veidu dažādos publiskos pasākumos, masu medijos, kā arī, protams, sociālajos tīklos. 

2017. gadā neviena Latgales reģiona komanda nepiedalījās Virslīgas čempionātā, taču pietiekami liels skaits 

komandu piedalījās 1. līgas čempionātā, turklāt BFC Daugavpils iekļuva labāko trīs vienību pulkā. Starp augšgala 

komandām bija arī Rēzeknes FA/BJSS, bet Preiļu BJSS vairākās spēlēs atņēma svarīgus punktus līdervienībām. 

Liels spēlētāju pieaugums ir novērojams sieviešu futbolā praktiski visos Latgales nostūros. Priecē, ka vairākas Latgales 

reģiona spēlētājas veiksmīgi iekļāvušās Latvijas jaunatnes un nacionālās izlases sastāvā. Futbola turpmākai attīstībai 

nepieciešams turpmākais darbs treneru izglītošanā, tajā skaitā arī jauno speciālistu piesaistē. 

Arī šogad ļoti liela atsaucība bija Latgales skolu komandu čempionātā, turklāt visās reģiona pilsētās. Finālturnīrs 

pirmo reizi vēsturē norisinājās Viesītē, pulcējot spēcīgākās Latgales skolu komandas. Viennozīmīgi jāuzslavē turnīra 

organizācija un augstais futbola līmenis šajā turnīrā, neskatoties uz sarežģītajiem laikapstākļiem. 

Šogad Latvijas 2. futbola līgā Latgales reģionā spēlēja astoņas komandas, kas ir ļoti labs rādītājs mūsu reģionam. 

Reģiona uzvarētājs LDZ Cargo/DFA kļuva par Latvijas 2. līgas čempioniem. Dažādu vecuma grupu Latgales jaunatnes 

čempionātos piedalījās 75 komandas, kopumā iesaistoties vairāk nekā 1000 jauno futbolistu. Atskaitot lielo futbolu, 

tika rīkoti telpu futbola turnīri visu vecuma grupu jauniešiem, kā arī amatieriem. Latvijas telpu futbola čempionāta 

augstākajā līgā piedalījās Daugavpils un Rēzeknes komandas, savukārt 1. līgas turnīrā spēlēja praktiski visu lielāko 

Latgales pilsētu pārstāvji. 

Latgales reģionu droši var saukt par vienu no aktīvākajiem Futbola dienas pasākumu organizēšanā. Futbola svētki 

tika svinēti visā Latgalē, bet pie īpašas atzinības tika Rēzekne, kas noorganizēja ļoti interesantu un aizraujošu nakts 

turnīru, piesaistot lielu skaitu interesentu, kā arī saņemot atzinību no LFF. 

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 spēlētāju karjeru, tas futbolistiem būs ļoti labs atspēriena punkts. 

Liels darbs veikts tiesnešu izglītošanā. Pirmo reizi Latgales vēsturē Jeļena Jermolajeva tika izvirzīta FIFA kategorijas 

tiesneses statusam. Liels progress Rēzeknes tiesnesei Olgai Kopilovai, savukārt Daugavpils tiesnesis Ivars Caune tika 

atzīts par trešo labāko tiesnesi Latvijā. 

2018. gadā ir ieplānoti vairāki interesanti sacensību projekti. Veiksmīgai tālākai darbībai un attīstībai Latgalē būtu 

nepieciešams uzlabot infrastruktūru, jo daudzās pilsētās trūkst labu laukumu, it īpaši ziemas periodā. Tā gan nav tikai 

mūsu reģiona, bet visas Latvijas problēma. Lai neapstātos pie futbola izaugsmes mūsu reģionā, arī turpmāk lūgšu 

visus kolēģus strādāt vismaz tikpat cītīgi, lai 2018. gads vēsturē varētu ieiet kā veiksmīgākais Latgales futbolā! 

Andrejs Sipailo 

LFF Latgales Futbola centra vadītājs   
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--- ZEMGALE --- 

2017. gads Zemgales reģionā bija bagāts ar futbola notikumiem. Zemgalē norisinājās telpu 

jaunatnes un amatieru čempionāti, 6:6 jaunatnes čempionāti, 8:8 atlases kārtas uz Latvijas 

finālsacensībām, Zemgales komandas piedalījās 11:11 Elites, Meistarības un Attīstības 

grupu futbola čempionātos, skolu futbola čempionāti un atlases uz Latvijas fināliem, arvien 

vairāk tiek attīstīts meiteņu futbols (Olaine, Iecava, Tukums, Jelgava), notika veterānu telpu 

futbola spēles Jelgavā, pludmales futbola posmi Jūrmalā, amatieru čempionāti futbolā 7:7 

(Tukumā, Olainē), amatieru telpu futbola čempionāti ( Tukumā, Olainē, Jelgavā, Dobelē). 

Pirmo reizi notika starptautisks sieviešu futbola turnīrs Zemgales kauss 2017, kurā 

piedalījās komandas no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. 

Zemgales reģiona telpu futbola čempionātā 2016./2017.gadā piedalījās 110 komandas deviņās vecuma grupās, bet 

Salaspils uzņēma Latvijas finālus 2004. dzimšanas gada futbolistiem. Zemgales reģiona kausa izcīņā futbolā 6:6 

piedalījās 56 komandas trijās vecuma grupās, bet kausa izcīņā futbolā 8:8 piedalījās 48 komandas trijās vecuma 

grupās. Skolu futbola Zemgales finālsacensībās piedalījās 24 komandas četrās vecuma grupās, bet Jelgavas 6. 

vidusskolas stadionā tika organizēts sešu posmu futbola turnīrs Basta Football, kas pulcēja 135 komandas un 620 

dalībniekus. Tāpat izceļams, ka LSVS Pašvaldību 54. Sporta spēļu finālsacensībās telpu futbolā 40+ trešo vietu izcīnīja 

Bauskas komanda, bet finālsacensībās telpu futbolā 50+ pirmo vietu ieguva Jelgavas komanda. Pludmales futbola 

Jūrmalas kausā 2017. gada četros posmos piedalījās 67 komandas. 

Tika papildināts ekipējums Zemgales reģionālajām izlasēm, tika organizētas vairākas atlases kārtas uz Zemgales 

reģionālo izlasi. Uz nākamo gadu tiek plānots brauciens uz Poliju ar divu vecumu Zemgales futbola izlasēm, spēlējot 

ar Polijas futbola komandām. 

Atjaunotajā 2. līgas čempionātā Zemgales/Kurzemes reģionam piedalījās 10 komandas. Darbs turpinās arī ar jau 

iesāktajiem projektiem. 

Kaspars Tiltiņš 

LFF Zemgales Futbola centra vadītājs 

 

--- ZIEMEĻAUSTRUMI --- 

Ziemeļaustrumu reģionā 2017. gads ir bijis vērsts uz attīstību un stabilitāti visos futbola 

segmentos - jaunatnes, pieaugušo, meiteņu un treneru attīstībai. Reģionā 2017. gadā 

strauji audzis bērnu un jauniešu komandu skaits, īpaši ziemas sezonas ietvaros. Jaunatnes 

čempionātos kopējais komandu pieaugums ir par 24 komandām pret iepriekšējo 2016. 

gadu, kas reģionam ir liels skaits. 

Ziemeļaustrumu reģionā tiek pārstāvētas komandas arī Latvijas jaunatnes čempionātos 

futbolā 11:11 - attiecīgi viena komanda Latvijas jaunatnes čempionātā Elites grupā un divas 

komandas Attīstības grupā, līdz ar to arī gada laikā treneru izglītībai tiek pievērsta liela 

uzmanība.  

Ziemeļaustrumu reģionā 2017. gadā, izveidojot iestrādnes, komandu skaits futbolā 11:11 ir palielinājies, kas, cerams, 

arī dos lielāku attīstību ne tikai reģiona komandām, bet arī pašiem spēlētājiem un treneriem. 

2017. gadā pieaugušo futbolā tāpat kā jaunatnes futbolā komandu skaits ir palielinājies vai palicis nemainīgs. 

Futbolam 7:7 šis gads bija ar lielu atsaucību, jo piedalījās kopumā 14 komandas - gadu iepriekš bija 10 komandas.  

Ziemeļaustrumu reģiona 2. līgas čempionātā komandu skaits ir nemainīgs - 5 komandas. Lielas pārmaiņas tika veiktas 



 

 

41 

Ziemeļaustrumu reģiona telpu futbola čempionāta ietvaros, jo organizatoriski tika veikta atteikšanās no 

sabraukumiem, čempionātu aizvadot pēc mājas un izbraukuma spēļu principa. Šogad šajā čempionātā bija 

pieteikušās kopumā 8 komandas, gadu iepriekš šo komandu skaits bija 6. Šī turnīra ietvaros futbola skatītāju skaits 

ir vairāk nekā pieckāršojies. 

2017. gads reģionā iezīmējās arī kā meiteņu futbola attīstības gads. Šajā gadā Ziemeļaustrumu reģionā pirmo reizi 

vēsturē startēja Ziemeļaustrumu reģiona meiteņu čempionāts telpu futbolā, kurā piedalījās komandas no Ludzas, 

Gulbenes, Alūksnes un Kārsavas novadiem. Neatņemama tradīcija būs Meiteņu futbola diena, kas pirmo reizi tika 

organizēta Balvos. 

Treneriem reģionā ir būtiski svarīga loma. Ar Ziemeļaustrumu reģiona palīdzību tika piesaistīts treneris Alūksnē, kas 

veiksmīgi uzsācis darbu Alūksnes novadā. Gan 2017. gadā, gan arī nākotnē Ziemeļaustrumu futbola centrs sadarbībā 

ar pašvaldībām un sporta skolām šim jautājumam pievērsīs īpašu uzmanību. Svarīgi un atzinīgi novērtēts arī treneru 

pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju un Poliju. 

Ziemeļaustrumu reģions tāpat kā citi Latvijas reģioni ļoti izjūt cilvēku resursu trūkumu un demogrāfisko stāvokli 

valstī, kas ir arī Ziemeļaustrumu futbola centra lielākais drauds. 

Edgars Kaļva 

LFF Ziemeļaustrumu Futbola centra vadītājs 

 

--- VIDZEME --- 

2017. gads - Vidzemes futbola zelta gads, tā varētu teikt par Vidzemes komandu 

panākumiem dažāda līmeņa Latvijas čempionātos. Izcīnītas trīs pirmās vietas, kas noteikti 

ir veiksmīgākais komandu sniegums Vidzemes futbola vēsturē. Pirmo vietu izcīnīja 

Valmiera Glass VIA telpu futbola komanda, kas triumfēja Latvijas telpu futbola čempionāta 

1. līgā, bet vasaras sezonā tā uzvarēja arī LFF 1. līgas čempionātā. Abas komandas ieguva 

tiesības 2018. gada sezonā startēt Virslīgu čempionātos. Ja telpu futbola komandai tā ir 

pirmā iekļūšana augstākajā sabiedrībā, tad klasiskā futbola atgriešanās Virslīgā bija ļoti 

gaidīta Latvijas futbolā. 

Trešo panākumu izcīnīja Vidzemes FC komanda, kas uzvarēja prestižajā Latvijas jaunatnes 

čempionāta U-18 Elites grupā. Šāds panākums Vidzemes reģiona jaunatnes komandām futbolā 11:11 ir pirmo reizi. 

Pieminēšanas vērts ir arī fakts, kad Vidzemes FC 2017. gada jaunatnes čempionātā futbolā 11:11 startēja ar 9 

komandām, kas bija lielākais rādītājs Latvijas jaunatnes klubu vidū. Šie panākumi rosina domāt, ka jaunatnes futbols 

Vidzemē attīstās gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Kvantitāti fiksēts komandu un spēlētāju pieaugums Vidzemes 

jaunatnes čempionātos – ziemā 179 komandas un vasarā 128 komandas -, savukārt kvalitāti treneru fanātiskais un 

atbildības darbs futbola laukumos. 

LFF 1. līgas čempionātā dalībnieka licenci ieguva četras reģiona komandas no Valmieras, Smiltenes, Staiceles un 

Ogres, bet čempionātu līdz galam nospēlēja trīs. Darvas karote Vidzemes futbolā - FK Ogre komandas diskvalifikācija 

par Godīgas spēles principu pārkāpumiem. 

LFF 2. līgas Vidzemes čempionātā startēja 15 komandas, kas ir lielākais līdz šim fiksētais komandu skaits reģiona 2. 

līgas sacensībās. Komandas bija sadalītas divās apakšgrupās ar sekojošu finālturnīru un finālspēlēm visām 

komandām. Otro gadu pēc kārtas uzvarētājs noskaidrojās turnīra pēdējā spēlē. Nepatīkamais - arī šajā čempionātā 

par Godīgas spēles noteikumu pārkāpumu diskvalificēja BFK Salaspils komandu. 
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Arī 2017. gadā noritēja stabilu vietu Vidzemes reģiona sacensību kalendārā ieguvušie amatieru čempionāti futbolā 

7:7, amatieru telpu futbola čempionāti, veterānu telpu futbola čempionāts. Vērojams komandu pieaugums ziemas 

sacensībās, kas, protams, skaidrojams ar labām un jaunām sporta zālēm Vidzemes reģionā. 

Lēnām, bet stabili virzāmies pa sieviešu futbola attīstības ceļu. Sieviešu un meiteņu futbola reģionālais centrs ir 

Priekuļi, kur darbs norit trīs vecuma grupās: jaunākā, vidējā, vecākā. Komandas startē meiteņu čempionātos. 

Kopējais aizvadīto futbola spēļu skaits reģionā turpina pieaugt un 2017. gadā sasniedza 3417 spēles. Visas spēles 

apkalpoja 30 LFF licencēti tiesneši un 13 jaunie tiesneši. Līdz ar futbola spēles kvalitatīvu attīstību šobrīd Vidzemē 

varam runāt arī par tiesnešu attīstību. Priecē jaunie tiesneši, kas ar savu darbu ieguvuši LFF Tiesnešu nodaļas atzinību 

un iespēju piedalīties LFF Tiesnešu akadēmijā. 

2017. gadā turpinājās darbs pie futbola infrastruktūras pilnveidošanas. Noslēgumam tuvojas iesāktie stadiona 

rekonstrukcijas un uzlabošanas darbi Cēsīs un Smiltenē. Durvis vēra Siguldas Sporta centra jaunā sporta halle. Iesākta 

J. Daliņa stadiona rekonstrukcija Valmierā. Vairākās pašvaldībās norit darbs pie sporta bāžu projektēšanas, kas viss 

vieš cerības pozitīvai attīstībai arī turpmāk. 

Lai futbols ir mūsu dzīve, lepnums un prieks! 

Andis Rozītis 

LFF Vidzemes Futbola centra vadītājs 

 

⌂ INFRASTRUKTŪRA 

 

 

 

 

 

 

Turpinot savstarpējā līguma saistības ar Polytan GmbH (Vācija), 2017. gada ietvaros tika realizēti sekojoši projekti 

par futbola laukumu ar sintētisko segumu klāšanas darbiem, kopā projektos ieguldot 846 067 EUR 

# Pilsēta/stadions Laukuma izmērs 

1 Cēsis 110m x 72m 

2 Jēkabpils 105m x 68m 

3 Ventspils 98m x 64m 

4 Grobiņa 64m x 43m 

5 Rīgas Centra humanitārā vidusskola 64m x 43m 

6 Rīgas 25. vidusskola 64m x 43m 

7 Iecava 64m x 43m 

8 Kuldīga 64m x 43m 

9 Talsi 64m x 43m 
 

2017. gadā LFF sadarbībā ar pašvaldībām turpināja futbola infrastruktūras attīstību visā Latvijas teritorijā. 

Lielākā uzmanība tika pievērsta daudzfunkcionālo centru attīstībai, kur ikdienā futbolu var spēlēt bērni un 

jaunieši. Palielinot 60x40 metru futbola laukumu skaitu, tiek paredzēts kvantitatīvs bērnu pieaugums 

vecumā no 8 līdz 13 gadiem, kas regulāri nodarbojas ar futbolu. Šim bērnu kvantumam nākotnē ir jāizpaužas 

ar futbola kvalitātes un kopējā līmeņa paaugstināšanos. 

Vladimirs Žuks, LFF valdes loceklis 
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Papildus iepriekšminētajiem projektiem 2017. gadā tika iesākti un 2018. gadā tiks pabeigti projekti ar standarta 

izmēra futbola laukumiem Jelgavā (FK Jelgava treniņu bāze) un Daugavpilī (stadionā Esplanāde). 

Papildus laukuma projektiem apstiprinātā budžeta ietvaros no UEFA HatTrick programmas tika iegādāta jauna 

laukumu kopšanas tehnika par kopējo summu 75 043 EUR. Tehnika paredzēta sintētisko laukumu segumu kopšanai, 

kā arī laukumu atbrīvošanai no sniega ziemas apstākļos 

Papildus kopšanas tehnikai LFF iegādājās futbola 

laukumu ar sintētisko segumu kvalitātes 

novērtēšanas iekārtas, kas tiek un tiks pielietota, 

nosakot laukumu kvalitāti. 

Futbola infrastruktūras pilnveidošanas programmas 

ietvaros 2017. gadā ar futbola vārtiem, 

elektroniskajiem rezultātu tablo, spēlētāju nojumēm 

un citu inventāru tika nodrošināti FK Tukums 2000, SK 

Koursova, Jēkabpils ģimnāzijas stadions, FK Jelgava, 

Rīgas Daugavgrīvas vidusskola u.c. 

2017. gada maijā LFF MTC Staicele tika organizēts dabīgo un mākslīgo zālienu futbola laukumu kopšanas seminār, 

kurā piedalījās 35 futbola laukumu kopēji un apsaimniekotāji no visas Latvijas. Semināra programmas ietvaros bija 

gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, pēc kurām sekoja arī semināra laikā iegūto zināšanu pārbaude, 

dalībniekiem saņemot attiecīgu sertifikātu par kursa apguvi. 

Liels darbs tika ieguldīts stadiona Daugava (Rīga) projektēšanā, panākot, ka stadions atbildīs UEFA 3. kategorijas 

prasībām un jau 2018. gadā tajā varēs aizvadīt Latvijas nacionālās izlases spēles. 

Haralds Gudermanis 

LFF infrastruktūras speciālists 

 

⌂ LFF FUTBOLA AKADĒMIJA 

 

 

 

 

 

 

 

LFF Futbola akadēmija visa gada garumā treniņos, turnīros, mācību-treniņu spēlēs un talantu skatēs pulcēja valsts 

talantīgākos jaunās paaudzes futbolistus no visiem Latvijas reģioniem. Akadēmijas pērnās sezonas pasākumos 

piedalījās 2002., 2003. un 2004. dzimšanas gada puiši, vecākajiem no kuriem šis bija pēdējais apmācību gads 

akadēmijā. Tāpat pirmoreiz akadēmijas vēsturē tika organizētas atsevišķas talantu skates meitenēm, kuras dzimušas 

2002.-2005. gadā. 

Mana loma šajā LFF valdes sastāvā ir pārstāvēt elites klubu un jaunatnes akadēmiju intereses. Šī iemesla 

dēļ šo divu gadu laikā mani centieni bija vērsti uz to, lai tiktu uzlabota vide, tai skaitā infrastruktūra, kura 

veicina konkurētspējīga spēlētāja sagatavošanu. Pagājušā gada nogalē mēs pieredzējām U-19 izlases 

kvalificēšanos Elites raundam, kas nenoliedzami ir liels sasniegums mūsu mazās valsts jaunatnes futbolam. 

Ticu, ka šī pieredze kalpos kā apstiprinājums darbam, ko ikdienā pašaizliedzīgi veic mūsu kolēģi futbola 

organizācijās un LFF, nepārtraukti cīnoties ar ierobežotiem resursiem, un ceru, ka tā būs arī papildus 

motivācija strādāt vēl cītīgāk un turpināt soli pa solim celt mūsu jaunatnes futbola latiņu. 

Māris Verpakovskis, LFF valdes loceklis 
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Mācību-treniņu spēļu cikli pagājušajā sezonā tika 

ieviesti eksperimentālā kārtā, kur ierastos mačus uz 

rezultātu aizvieto atšķirīga formāta spēles. Tajās treneri 

katrai reģionālajai izlasei dod izpildīt konkrētus 

uzdevumus un uzstādījumus, bet spēļu laikā paredzēti 

papildu pārtraukumi, kuros futbolisti var saņemt 

norādījumus no treneriem. Futbolisti šajos mācību-

treniņu spēļu ciklos tiek vērtēti pēc viņu spējām izpildīt 

dotos uzdevumus. 

Pagājušās LFF Futbola akadēmijas sezonas garumā 

puišiem notika četri mācību-treniņu spēļu cikli, 

septiņas talantu skates laukuma spēlētājiem un 

vārtsargiem, trīs reģionālo izlašu turnīri, starptautiskais LFF FA kausa izcīņas turnīrs un tradicionālā Eiropas futbola 

tūre. Savukārt meitenes piedalījās kopumā divās talantu skatēs. 

Šī bija sestā LFF Futbola akadēmijas darbības sezona. Tā sevi pierādījusi kā vērtīgu atskaites punktu jaunatnes izlašu 

treneriem, kuri iegūst vispusīgu informāciju par labākajiem valsts jaunās paaudzes futbolistiem, kā arī kalpo kā 

palīgs jauniešu pārejai no futbola 8:8 uz futbolu 11:11. 

Noslēdzoties sezonai, kā LFF Futbola akadēmijas izcilnieki tika sveikti: 

U-13 VECUMA GRUPA | Klāvs Viļumovs (FA Ventspils, treneris Sergejs Tīdenbergs), Niks Sliede (FK Liepāja, treneris 

Ingus Lukovičs), Kristers Volkovs (FK Liepāja, treneris Ingus Lukovičs), Markuss Maksimuss Alpēns (FK Liepāja, 

treneris Ingus Lukovičs), Bruno Melnis (SK Super Nova, treneris Artūrs Eižvertiņš), Edgars Buls (BFC Daugavpils, 

treneris Vladimirs Žavoronkovs), Rihards Bernāts (FK Liepāja, treneris Ingus Lukovičs), Andrejs Vostrikovs 

(JFC Skonto, treneris Aleksejs Šarando), Marts Eglītis (FS Metta, treneris Ģirts Mihelsons), Rūdolfs 

Meļķis (FK Liepāja, treneris Ingus Lukovičs), Dario Šits (FS Metta, treneris Ģirts Mihelsons) 

U-14 VECUMA GRUPA | Jegors Novikovs (FK Dinamo Rīga, treneris Andrejs Vaškevičs), Ronalds Bočs (FK Lielupe, 

treneris Andrejs Kolidzejs), Aleks Andersons (FK Liepāja, Jānis Segliņš), Ričards Dāvis Ceds (FK Liepāja, treneris Jānis 

Segliņš), Rolands Bočs (FK Lielupe, treneris Andrejs Kolidzejs), Maksims Fjodorovs (FK Liepāja, treneris Jānis 

Segliņš), Daniils Činajevs (FS Metta, treneris Andrejs Gluščuks), Arturs Navickis (FK Liepāja, treneris Jānis 

Segliņš), Deniss Surmovičs (BFC Daugavpils, treneris Jurijs Sokolovs), Daniels Mīļais (FK Tukums-2000, treneris 

Artjoms Grudcins), Kārlis Pikšēns (FK Liepāja, treneris Jānis Segliņš) 

U-15 VECUMA GRUPA | Deniss Meļņiks (Rīgas Futbola skola, treneris Aleksandrs Stradiņš), Aleksejs 

Kudeļkins (BFC Daugavpils, treneris Sergejs Pogodins), Eduards Daškevičs (BFC Daugavpils, treneris Sergejs 

Pogodins), Agris Glaudāns (FK Lielupe, treneris Andrejs Kolidzejs), Gļebs Cvetkovs (Rīgas Futbola skola, treneris 

Aleksandrs Stradiņš), Raivis Stumbiņš (BFC Daugavpils, treneris Sergejs Pogodins), Jēkabs Lagūns (FS Metta, 

treneris Jānis Goba), Rūdolfs Reingolcs (FK Tukums-2000, treneris Artjoms Grudcins), Svetoslavs 

Čugunovs (SK Super Nova, treneris Sergejs Podoļako), Maksims Muzafarovs (Riga FC, treneris Vitālijs 

Astafjevs), Sergejs Vilkovs (Rīgas Futbola skola, treneris Aleksandrs Stradiņš) 

Aleksandrs Jeļisejevs 

LFF Futbola akadēmijas galvenais treneris 
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⌂ IZLAŠU SPĒĻU UN TURNĪRU RĪKOŠANA 

2017. gadā Latvijā tika organizēti 13 elites futbola pasākumi. 

ČETRAS NACIONĀLĀS IZLASES SPĒLES. Lielākais 2017. gada futbola notikums bija Eiropas čempionu Portugāles 

izlases atbraukšana uz Rīgu. Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēle Latvija - Portugāle bija izpārdota, kā arī, 

izmantojot abonementu pārdošanas stratēģiju, izdevās piesaistīt skatītājus ne tikai Portugāles spēlei, bet arī visām 

nacionālas izlases 2017. gada mājas spēlēm Skonto stadionā. Noslēdzošo kvalifikācijas turnīra spēli oktobrī pret 

Andoru apmeklēja 4153 skatītāji, kas ir ļoti labs rādītājs. Biļešu un VIP pakalpojumu pārdošanas koncepts bija izdevīgs 

arī finansiāli, ļaujot LFF piesaistīt papildus līdzekļus, kas tika ieguldīti futbola attīstības projektos. Kā lielāko 

izaicinājumu nacionālās izlases spēļu organizēšanā var nosaukt situāciju ap Skonto stadionu īsi pirms spēles pret 

Portugāli. Situācija tika atrisināta, pateicoties savlaicīgai LFF iesaistei. Turpmāk ir plānots nacionālās izlases mājas 

spēles aizvadīt pēc visiem starptautiskiem standartiem renovētājā Daugavas stadionā Rīgā.  

TRĪS U-21 IZLASES SPĒLES. U-21 izlases bāzes stadioni ir stadions Daugava Liepājā, kurā tika aizvadīta oktobra spēle 

pret Skotijas izlasi, un Zemgales Olimpiska centra (ZOC) stadions Jelgavā, kas bija U-21 izlases mājvieta spēlēs pret 

Andoru un Ukrainu attiecīgi jūnijā un septembrī. Abi stadioni pilnīgi atbilst starptautiskām prasībām U-21 līmeņa 

spēļu rīkošanai.  

FEDERĀCIJAS KAUSS U-19 IZLASĒM. LFF turpina rīkot ikgadējo starptautisko U-19 izlašu turnīru ar mērķi kvalitatīvāk 

sagatavoties oficiālām Eiropas čempionāta atlases spēlēm. 2017. gada turnīrā, kas notika Hanzas vidusskolas futbola 

laukumā, piedalījās izlases no Latvijas, Ukrainas, Maķedonijas un Norvēģijas. Ņemot vērā lielo interesi par turnīru no 

Eiropas futbola federācijām, tika pieņemts lēmums turpmāk rīkot divus turnīrus (U-17 un U-19 izlasēm), kas 

norisināsies rudenī īsi pirms Eiropas čempionāta atlases turnīriem. Turnīra spēles notiks dabīgajos laukumos Jelgavā, 

Slokā un Rīgā (NSB Arkādija).   

UEFA EIROPAS ČEMPIONĀTA TELPU FUTBOLĀ ATLASES TURNĪRS. Telpu futbola popularitātes augošā tendence 

motivē LFF katrā Eiropas vai pasaules čempionāta atlases ciklā pretendēt uz atlases mini-turnīru rīkošanu Latvijā, kas 

vienmēr izraisa lielu skatītāju interesi. Pērn aizvadītā turnīra Latvijas izlases spēles apmeklēja gandrīz 2000 cilvēku. 

ZOC zālē Jelgavā ir visa nepieciešamā infrastruktūra starptautisku telpu futbola spēļu uzņemšanai. 

DIVI LATVIJAS KAUSA IZCĪŅAS FINĀLI. 2017. gadā, ņemot vērā 

izmaiņas Latvijas kausa izspēles sistēmā, tika organizēti 2 

Latvijas kausa fināli. Abas spēles notika Skonto stadionā. Spēļu 

vieta tika izvēlēta, ņemot vērā gan vajadzību sagatavot 

stadionu izlases spēlēm, gan izdevīgu finansiālo piedāvājumu 

no stadiona puses. Kausa fināli parasti notiek darba dienās, bet 

Latvijā pašlaik tikai divi stadioni ir aprīkoti ar mākslīgā 

apgaismojuma sistēmām, kas ierobežo finālspēles stadiona 

izvēli. 

SIEVIEŠU NACIONĀLĀS IZLASES PĀRBAUDES SPĒLE PRET JORDĀNIJU. Pirmā savstarpējā tikšanās starp Latvijas un 

Jordānijas izlasēm. Spēle tika organizēta ar UEFA atbalstu, kas palīdz Jordānijas sieviešu futbolam integrēties 

pasaules futbola sabiedrībā. NSB Arkādija stadionā tribīnes bija pārpildītas ar Latvijas komandas atbalstītājiem. Tā 

bija vienīgā sieviešu nacionālas izlases mājas spēle 2017. gadā. 

UEFA WU-17 ATTĪSTĪBAS UN EIROPAS ČEMPIONĀTA ATLASES TURNĪRI. Abi turnīri notika Hanzas vidusskolas 

mākslīgā seguma laukumā. Diemžēl Latvijā joprojām trūkst stadionu ar mākslīgajiem segumiem, kuros būtu 

iespējams kvalitatīvi rīkot līdzīga līmeņa turnīrus. 

Maksims Raspopovs 

LFF Projektu un mārketinga nodaļas vadītājs 
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⌂ BRĪVPRĀTĪGO PROGRAMMA 

Brīvprātīgo programmai arī 2017. gadā bija nozīmīga loma Latvijas nacionālās izlases un Latvijas kausa izcīņas spēļu 

organizēšanā. Tieši caur brīvprātīgo programmu sporta pasākumu organizēšanā un menedžmentā ieinteresētiem 

cilvēkiem ir iespēja gūt ieskatu tajā, cik daudz darba ir nepieciešams ieguldīt un kādas ir konkrētās pozīcijas, kur šis 

darbs ir jāveic, lai veiksmīgi aizvadītu Eiropas un pasaules mēroga sacensības. Tādējādi abas iesaistītās puses 

(brīvprātīgais un LFF) var veidot abpusēji izdevīgu sadarbību. No brīvprātīgo pozīcijām raugoties, tiek iegūta pieredze, 

kura palīdz šo personu personīgajai un arī profesionālajai attīstībai, bet LFF iegūst tik ļoti nepieciešamās darba rokas 

spēles dienas pasākumu organizēšanā. 

Brīvprātīgo programmā šobrīd elektroniski ir reģistrēti 194 brīvprātīgie, kā arī piesaistīti brīvprātīgie, kuri pagaidām 

atrodas ārpus šīs elektroniskās uzskaites sistēmas. Kopumā pieejamo brīvprātīgo skaits pārsniedz 200 cilvēkus. 

Brīvprātīgo reģistrēšanās sistēma pagaidām ir saglabāta 

iepriekšējā formātā – LFF mājaslapā ir pieejama 

elektroniskā anketa, kuru var aizpildīt personas, kas ir 

ieinteresēts brīvprātīgo darbā. Pēc anketu izvērtēšanas 

notiek sazināšanās ar izvēlētajiem kandidātiem un šīs 

personas tiek piesaistītas LFF organizētajiem 

pasākumiem. 

Šobrīd izveidojies lielisks brīvprātīgo komandas kodols, 

kuri futbola spēļu aktivitāšu organizēšanā ir iesaistīti jau 

vairākus gadus, kas atvieglo darbu jauno brīvprātīgo 

izglītošanā pirms attiecīgā pasākuma. Viena pasākuma 

ietvaros tiek nodarbināti aptuveni 30 brīvprātīgie, kuri ir atbildīgi par biļešu kontroli, palīdzību mediju darbā, vietu 

ierādīšanu skatītājiem un asistēšanu dažādās mārketinga aktivitātēs. 2017. gadā brīvprātīgie tika iesaistīti sešos LFF 

organizētajos pasākumos. 

Lai veiksmīgi attīstītu esošās attiecības starp brīvprātīgajiem un LFF, tika organizēts arī sezonas noslēguma pasākums, 

kura laikā LFF pateicās tiem brīvprātīgajiem, kuri aktīvi iesaistījās pasākumu organizēšanā un apkalpošanā 2017. 

gadā. 

Toms Zvirbulis 

LFF projektu speciālists 

 

⌂ ATTĪSTĪBAS ATBALSTA PROGRAMMAS 

LFF turpina realizēt uzsāktās atbalsta programmas, kuru ietvaros tiek veicināta mazo klubu attīstība, kā arī vairāku 

gadu garumā sniegta iespēju nodrošināties ar daudzpusīga inventāra pieejamību. LFF arī turpmāk plāno realizēt 

esošās programmas. 

Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programma ir izveidota, lai veicinātu LFF stratēģisko mērķu realizēšanu Latvijas 

teritorijā, nodrošinot konsultatīvu atbalstu un līdzfinansējumu klubu stratēģisko plānu izstrādei un realizēšanai un 

tādējādi veicinot klubu ilgtermiņa stabilitāti un attīstību. Programma ir izstrādāta uz četru gadu termiņu laika 

posmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. Uz šo programmu 2016. gadā tika saņemti 67 

pieteikumi, bet 2016. gada nogalē un 2017. gada sākumā LFF pārstāvji tikās ar katru klubu individuāli, lai pārrunātu 

ar LFF biedriem, cik būtiski ir izstrādāt katram biedram savu stratēģijas plānu. 2017. gadā, sadarbojoties ar klubiem, 
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ir izstrādātas un apstiprinātas 38 stratēģijas. Kopumā šie 38 klubi 2017. gadā ir saņēmuši 185 000 EUR 

līdzfinansējumu. 

Pasākumu atbalsta programma ir izveidota, lai veicinātu LFF stratēģisko mērķu realizēšanu Latvijas teritorijā, 

nodrošinot LFF biedru organizēto pasākumu atbalstu un tādējādi veicinot klubu attīstību. Pasākuma atbalsta 

programmas budžets 2017. gadā bija 8 375 EUR, programmas ietvaros atbalstu saņēma 30 LFF biedri, organizējot 48 

futbola pasākumus. 

Treneru tālākizglītības programma ir izveidota, lai veicinātu LFF stratēģisko mērķu realizēšanu Latvijas teritorijā, 

nodrošinot LFF biedru treneru kvalifikācijas paaugstināšanu un tādējādi veicinot klubu attīstību. Budžets 

programmas ietvaros pērn bija 6 000 EUR. Līdzfinansējums tika piešķirts 23 LFF biedru organizācijām, izglītojot 55 

trenerus. No tiem četri treneri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Amsterdamu, viens treneris apguva nometņu 

mācību programmu, 13 treneri apguva C-LFF kursus, pieci treneri - A-UEFA, deviņi treneri - A-UEFA Elite Youth, 15 

treneri - B-UEFA, pieci treneri - B-LFF vārtsargu kursus un trīs treneri – C kursus Latvijas Treneru tālākizglītības centrā 

un izglītības aģentūrā. 

Mazā inventāra atbalsta programmas budžets 2017. gadā bija 19 700 EUR, finansējums tika sadalīts starp 76 LFF 

biedriem. Klubiem finansējums tiek piešķirts, balstoties uz koeficientu, kura noteikšanai tiek izmantota kluba 

pārstāvēto komandu dalība LFF rīkotajās sacensībās futbolā 11:11, 8:8, 6:6, sieviešu un meiteņu futbolā. 

 

---SPĒLĒTĀJU PAVADOŅU PROGRAMMA--- 

Spēlētāju pavadoņu programma kopš 2015. gada kļuvusi 

par tradīciju, kad Latvijas jaunatnes futbola klubu 

audzēkņiem tiek sniegta iespēja kļūt par oficiālajiem 

spēlētāju pavadoņiem valstsvienības mājas spēļu laikā. 

2017. gadā tika organizētas četras nacionālās izlases mājas 

spēles. Uz šīm spēlēm tika uzaicināti 89 bērni no 52 LFF 

biedriem, kā arī bērni no RH3 fonda un LFF sadarbības 

partneriem. 

Šīs programmas dalībniekiem tiek dota iespēja kopā ar 

vecāku apmeklēt spēli klātienē, pirms spēles iepazīties ar 

Latvijas izlases ģērbtuvi, sagaidīt nacionālās izlases, 

ierodoties stadionā, kā arī izvest laukumā izlases spēlētājus un pēc spēles palūgt autogrāfu savam lielākajam izlases 

elkam. 

Lelde Lejniece 

LFF attīstības speciāliste 

 

⌂ SPORTA MEDICĪNA UN PĒTNIECĪBA 

Aplūkojot galvenos LFF Sporta medicīnas un pētniecības nodaļas 2017. gadā paveiktos darbus, ir izceļamas sekojošas 

aktivitātes: 

 Kontakta veidošana un uzturēšana ar Latvijas futbola Virslīgas medicīnas blokiem. Viesošanās pie Latvijas 

futbola Virslīgas klubiem (medicīnas personāla), aprunāti galvenie darbības virzieni, apzinātas darba 

specifikas problēmas; 
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 Organizēts seminārs, kurā apspriestas tēmas par sportistu veselības veicināšanu un efektīvām 

sagatavošanās un atjaunošanās metodēm. Semināra mērķauditorija bija futbola Virslīgas medicīnas 

speciālisti, kā arī Latvijas futbola izlašu dažādu vecuma grupu medicīnas speciālisti, treneri un menedžeri;  

 Sadarbībā ar jomas speciālistiem izstrādāts asins analīžu panelis;  

 Izstrādātas iestrādnes nacionālās izlases spēlētāju veselības veicināšanas un atjaunošanās programmai; 

 Semināru vadīšana sadarbībā ar LFF Izglītības nodaļu (treneru kvalifikācijas paaugstināšanas programma C-

LFF, B-LFF) – uzturs un tā nozīme sportistam, bioķīmiskie un fizioloģiskie procesi cilvēka ķermenī fizisko 

slodžu laikā u.c.; 

 Latvijas futbola Virslīgas komandām 

piegādātas pēc UEFA minimālajām prasībām 

nokomplektētas medicīnas somas, lai dotu 

minimālu, bet tomēr atbalstu klubu medicīnas 

darbiniekiem un veicinātu kopēju uzticēšanos un 

savstarpēju komunikāciju; 

 Sadarbībā ar jomas speciālistu izstrādāta 

jauniešu izlašu ēdienkarte, kas piemērota futbola 

specifikai treniņnometņu laikā; 

 Veikts apjomīgs darbs, izveidojot materiālu 

par spēlētāju balsta kustības aparāta veselības veicināšanu un saglabāšanu – apskatīta un aprakstīta ceļa 

locītava, tās izmeklēšana traumu gadījumos, kā arī aprakstīti profilaktiskie veicamie darbi šajā jomā. 

Mērķauditorija - futbola akadēmiju, futbola klubu (dažāda līmeņa) medicīnas bloku darbinieki. 

Savukārt 2018. gadā veicamo darbu ziņā ir izceļams: 

 Turpināt darbu, izveidojot un pielāgojot ēdienkartes pārējo izlašu treniņnometņu laikā, kā arī veikt 

izglītojošo darbu (treniņnometņu laikā) jaunatnes futbola izlasēs iesaistītajiem sportistiem par uztura 

nozīmi un ar to saistītajiem jautājumiem; 

 Semināru organizēšana un veidošana. Semināra mērķauditorija - futbola Virslīgas medicīnas speciālisti, kā 

arī Latvijas futbola izlašu dažādu vecuma grupu medicīnas speciālisti treneri un menedžeri. Tēma - par 

galvenajām vadlīnijām sportistu veselības novērošanā, saglabāšanā un veicināšanā;  

 Izstrādāt teorētisko un praktisko semināru tēmas, kuras piedāvāt kā futbola akadēmiju medicīnas 

pārstāvjiem, tā arī futbola klubu un izlašu medicīnas pārstāvjiem; 

 Turpināt darbu pie spēlētāju medicīnas profilu veidošanas. Pamatā jaunatnes un nacionālās izlases spēlētāju 

traumu vēstures un funkcionālo testu veidošana;  

 Pilnveidot izstrādāto asins analīžu paneli atbilstoši vecuma un ģeogrāfijas īpatnībām un piedāvāt to 

izmantot jauniešu izlasēs; 

 Pilnveidot iestrādnes nacionālās izlases spēlētāju veselības veicināšanas un atjaunošanās programmai, kā 

arī iespējami izmantot šīs iespējas arī citās izlasēs. 

Artūrs Ivuškāns 

LFF Sporta medicīnas un pētniecības nodaļas vadītājs 
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⌂ TRENERU IZGLĪTĪBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizvadītā gada beigās Latvijā fiksēti 594 licencēti futbola treneri, kas ir 10% pieaugums, salīdzinot ar gadu iepriekš. 

Salīdzinājumā ar 2011. gadu šajā rādītājā panākts iespaidīgs 98% augums. Ja ielūkojamies dziļāk, redzam, ka 2017. 

gadā treneru skaits ar C-LFF licenci pieaudzis par 33, ar B-UEFA licenci – par 10, ar A-UEFA licenci – par 9, bet ar 

augstāko PRO-UEFA licenci – par 10 speciālistiem. 

 

 

Pērn pabeigtas apmācības PRO-UEFA licences kursos, kas sākās 2015. gadā, sertifikātu saņemot 12 treneriem, kā arī 

2016. gadā uzsāktās A-UEFA vārtsargu treneru apmācības, kuras pabeidza 11 studenti. Savukārt C-LFF licences 

apmācības 2017. gadā veiksmīgi pabeiguši 25 studenti. Pagājušajā gadā uzsāktas apmācības jaunajos A-UEFA (19 

studenti), B-LFF vārtsargu (12 studenti) un C-LFF (25 studenti) sasaukumos, kas noslēgsies šogad. Tāpat turpinās 

mācības A-UEFA Elite Youth kursos, kas noslēgsies 2018. gadā. Starptautiskā līmenī iepriekšējā gadā organizēti trīs 

FIFA semināri, trīs UEFA mācību grupas apmācības, kā arī treneru stažēšanās braucieni uz Angliju un Vāciju. 
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2017. gadā LFF tika izstrādāts stratēģiski ļoti svarīgs dokuments “Sporta tehniskā programma”, kas pēc 

būtības ir futbolistu ilgtermiņa sagatavošanas programma un kuras nepieciešamību noteica LFF Futbola 

attīstības komitejas izglītības virziena pārstāvji. Šīs programmas prezentācija parādīja, ka LFF un visa 

Latvijas futbola sabiedrība ieguva savā rīcībā unikālu dokumentu, kas nosaka stratēģiskus virzienus 

futbolistu sportiskai sagatavošanai, sākot no bērnības perioda un beidzot ar profesionālā statusa 

sasniegšanu. Tajā pašā laikā visiem Latvijas treneriem dokuments nosāka praktiskās vadlīnijas treniņu 

procesā, ņemot vērā katra vecuma specifiku. Tāpat LFF Futbola attīstības komitejas izglītības grupā 

vairākkārt tika skatīta LFF Sporta medicīnas un pētniecības nodaļas darbības programma. Tā tika 

akceptēta ar labojumiem un korekcijām. 

Jurišs Keišs, LFF valdes loceklis 
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2017. gadā tiesnešu segmentā tika turpināts pozitīvais ikdienas un tiesnešu un inspektoru attīstības darbs 

saskaņā ar LFF tiesnešu struktūras darba plānu. Uzsvēršu, ka tiesnešu skaits pieaug vīriešu, sieviešu, 

pludmales un telpu futbolā. Šāda situācija rosina konkurenci visos līmeņos, kas ir par labu tiesnešu 

kvalitatīvākam darbam. Vērts atzīmēt, ka pagājušā gada nogalē Latvijā viesojās UEFA Tiesnešu konvencijas 

koordinators Alan Snoddy, kurš atzinīgi novērtēja nacionālās tiesāšanas struktūras darbību un izaugsmi, kā 

arī deva vērtīgus un praktiskus padomus turpmākai segmenta attīstībai. 

Vadims Direktorenko, LFF valdes loceklis 

  

Nr. 

Semināra (kursu, izdotās 

literatūras) nosaukums 

Semināra (kursu) 

datumi  

Semināra (kursu) 

vieta 

Dalībnieku 

skaits  

1 PRO-UEFA II kurss 2015. gads - 06.09.2017 Rīga 12 

2 A-UEFA Elite Youth 04.12.2016 - pašlaik Rīga 20 

3 A-UEFA GK 2016. gads - 15.12.2017 Rīga 12 

4 A-UEFA 02.05.2017 – 04.01.2018 Rīga   

5 B-UEFA 08.08.2017 – 12.01.2018 Rīga 20 

6 B-LFF GK 31.01.2017 - pašlaik Rīga 12 

7 C-LFF 03.03.2017 - 16.08.2017 Rīga 25 

8 C-LFF 04.08.2017 – janvāris. 

2018. 

Rīga 25 

9 FIFA Futsal 10.-14.11.2017 Rīga 30 

10 FIFA Elite Youth 20.-24.11.2017 Rīga 30 

11 FIFA GK 11.-15.12.2017 Rīga 30 

12 UEFA SGS Women 16.-19.01.2017 Madride, Spānija 5 

13 UEFA SGS 06.-08.02.2017 Brisele, Beļģija 5 

14 UEFA SGS 16.-20.10.2017 Belfāsta, Ziemeļīrija 2 

15 Nīderlandes Total Soccer 05.-06.03.2017 Rīga   

16 Gada noslēguma seminārs 28.12.2017 Rīga 130 

17 Konference AEFCA 23.-26.10.2017 Belgrada, Serbija 3 

18 Seminārs sporta skolotājiem 09-07-17 Ulbroka 50 

19 Minigrupas seminārs (1) 01.06.2017. Rīga 12 

20 Minigrupas seminārs (2) 21.07.2017. Rīga 12 

 

Jurijs Andrejevs 

LFF Izglītības nodaļas vadītājs 

 

⌂ TIESNEŠI 

 

 

 

 

 

 

2017. gadā LFF Tiesnešu nodaļas darbība un organizētie pasākumi notika saskaņā ar LFF Tiesnešu nodaļas darba 

plānu. Gada laikā notika seši semināri Virslīgas tiesnešiem, piesaistot FIFA un UEFA instruktorus Alan Snoddy 

(Ziemeļīrija, FIFA instruktors), Kyros Vassaras (Grieķija, UEFA Tiesnešu komitejas loceklis), Nikolaju Ļevņikovu 

(Krievija, UEFA Tiesnešu komitejas loceklis), Valentīnu Ivanovu (Krievija, FIFA instruktors), kā arī četri semināri 1. līgas 
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tiesnešiem, četri semināri inspektoriem, viens seminārs tiesnešu instruktoriem un viens seminārs programmas 

Talanti un Mentori dalībniekiem. Sadarbībā ar reģionu tiesnešu koordinatoriem visos Latvijas reģionos notika 

semināri, fiziskās sagatavotības testi, spēles noteikumu zināšanu pārbaude. Visos semināros tika izmantoti RAP 

(Referee Assistance Programme) FIFA un UEFA materiāli, kā arī Latvijas čempionāta jaunāko spēļu video momenti. 

Lai optimālā laikā perspektīvos tiesnešus un asistentus 

integrētu augstāka līmeņa sacensību apkalpošanā, notika 

semināri perspektīvajiem reģionu tiesnešiem, piesaistot LFF 

Tiesnešu akadēmijas vadošos instruktorus. Šo semināru 

rezultātā Latvijas čempionāta 1. līgā debitēja divi galvenie 

tiesneši un četri asistenti. 

2017. gadā tiesnesi Andri Treimani UEFA Tiesnešu komiteja 

pārcēla uz 1. grupu, kas dod tiesības apkalpot augstāka 

līmeņa spēles. Tāpat 2017. gadā FIFA apstiprināja otru 

Latvijas sieviešu tiesnešu brigādi, kas nozīmē, ka, sākot ar 

2018. gadu, Latvijai ir divas FIFA tiesneses un četras FIFA 

tiesnešu asistentes. Tāpat izceļams, ka Eduards Borisevičs tiesāja trīs spēles FIFA pludmales futbola Pasaules kausa 

izcīņā Bahamās. 

   

--- STARPTAUTISKĀS SPĒLES UN NOZĪMĒJUMI --- 

FIFA un UEFA, uzaicinot tiesnešus, norāda, kāda līmeņa palīgus viņi vēlas redzēt starptautiskajās spēlēs. Visu līmeņu 

spēlēm tiek norādīts, ka otrais tiesneša asistents noteikti var nebūt arī FIFA asistents, un arī ceturtais tiesnesis 

noteikti var nebūt arī FIFA tiesnesis. Jauniešu sacensību spēļu apkalpošanai tiek norādīts, ka abi asistenti var būt 

jauni, perspektīvi asistenti, kuriem nav piešķirta FIFA kategorija. 

No augstākminētā var secināt sekojošo: 

 FIFA un UEFA nozīmējumu politika mudina nozīmēt asistentus, ceturtos tiesnešus, papildus tiesnešu 

asistentus ne tikai no FIFA tiesnešu un asistentu loka, bet arī no nacionālās kategorijas tiesnešu un asistentu 

loka; 

 Nesekmīgās atzīmes, ko saņem mūsu tiesneši starptautiskajās spēlēs, nav rezultāts nacionālās kategorijas 

tiesnešu nozīmēšanai uz šīm spēlēm; 

 Nacionālās kategorijas tiesneši, kuri tiek nozīmēti uz starptautiskām spēlēm, gūst unikālu pieredzi un 

teicamu motivāciju turpmākai tiesneša prasmju pilnveidošanai; 

 FIFA kategorijas tiesneši un asistenti saņem vienmērīgāku slodzi, kas viņiem ļauj kvalitatīvāk apkalpot ne 

tikai starptautiskās spēles, bet arī nacionālā čempionāta mačus; 

 FIFA kategorijas tiesnešiem un asistentiem ir veselīga konkurence no nacionālās kategorijas tiesnešu un 

asistentu puses, kas viņus motivē rūpīgāk un atbildīgāk gatavoties visu līmeņu spēlēm. 

 

--- SIEVIEŠU FUTBOLA TIESNESES --- 

2017. gadā Latvijā vairāk vai mazāk aktīvi darbojās 23 dažāda vecuma un dažāda līmeņa tiesneses-sievietes, no kurām 

trim ir piešķirta FIFA kategorija. Lai gan tiesnešu-sieviešu skaits nedaudz ir palielinājies un 2017. gadā saskaņā ar 

iepriekšējās Tiesnešu komitejas plāniem un izvirzītajiem mērķiem ir izdevies sagatavot un nokomplektēt otru FIFA 

tiesnešu brigādi 2018. gadam, joprojām situācija ar tiesnesēm-sievietēm nav vērtējama kā optimistiska - trūkst 

kvalificētu tiesnešu, kas veidotu tuvākās rezerves. Sezonas ievadā tika pieņemts lēmums, ka tiesneses, kas pārstāv 
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kādu futbola klubu, netiek piesaistītas Sieviešu futbola līgas un Sieviešu 1. līgas sacensību apkalpošanai, kas, ņemot 

vērā tiesnešu-sieviešu kontingenta specifiku, ne tikai neveicina attīstību un izaugsmi, bet pat to bremzē, radot 

potenciālus draudus zaudēt esošās tuvākās rezerves. Tāpat attīstību neveicina fakts, ka atsevišķos reģionos 

tiesneses-sievietes tiek nozīmētas tikai uz sieviešu spēlēm, kas, ņemot vērā sieviešu futbola specifiku un līmeni, 

atsevišķas tiesneses pat degradē. Situāciju tikai nedaudz uzlabo iespēja tiesāt Baltijas Sieviešu futbola līgas spēles, 

kas tomēr ir nedaudz augstākas kvalitātes.    

Pozitīvs ir fakts, ka 2017. gadā parādījušās sievietes-

tiesneses Vidzemes reģionā, izveidojusies zināma stabilitāte 

pārējos reģionos, tomēr joprojām nav nevienas tiesneses-

sievietes Liepājā, kur regulāri notiek Sieviešu futbola līgas 

un Baltijas Futbola līgas spēles. Noteikti atzīmējams ir arī 

fakts, ka ir tiesnese, kuras specializējas telpu futbolā, un, 

cerams, tuvākajos gados viņa saņems FIFA telpu futbola 

tiesneša licenci. 

2017. gadā notika viens seminārs tiesnesēm-sievietēm, 

kurā piedalījās visu līmeņu tiesneses, sākot no iesācējām 

līdz pat FIFA tiesnesēm. Grūtības sagādāja fakts, ka seminārā piedalījās arī pretendentes, kuras vēlas kļūt par 

tiesnesēm, taču, ierodoties uz semināru Rīgā, viņas nebija guvušas nekādu sākotnējo apmācību, piedaloties 

reģionālajos semināros, kā arī viņām nebija nekādu priekšstatu par spēles noteikumiem. Sākotnēji tika plānots arī 

otrs seminārs, taču to noorganizēt neizdevās kā objektīvu, tā arī subjektīvu iemeslu dēļ - galvenokārt tāpēc, ka 

tiesnešu-sieviešu semināri pieskaņojami kā visu līmeņu sieviešu sacensību kalendāram, ko šogad bija īpaši grūti 

apkopot, tā arī pārējo tiesnešiem veltīto pasākumu kalendāram. 

Noteikti vērts atzīmēt, ka ir uzlabojusies tiesnešu-sieviešu fiziskā sagatavotība. 

2017. gadā Latvijā tika aizvadīts UEFA Attīstības turnīrs, kuru apkalpoja tiesnese J. Jermolajeva, asistentes O. Kopilova 

un M. Vītola, kā arī ceturtā tiesnese T. Debiša. Patīkami bija vērot minēto tiesnešu progresu turnīra laikā. 2017. gads 

FIFA tiesnesēm ir atzīmējams kā stabils - savu sniegumu ir uzlabojusi V. Raudziņa, par ko liecina viņas starptautiskajā 

arēnā saņemtās atzīmes. Veiksmīgi starptautiskajā arēnā debitēja arī jaunā asistente O. Kopilova. 

2017. gadā, tāpat kā iepriekš, uz atsevišķām sieviešu komandu spēlēm tika nozīmēti inspektori, kas ne tikai ļoti 

motivē tiesneses, bet arī ļauj viņām sekmīgāk uzlabot savu darbību laukumā. 

Kā problēma minama, ka joprojām Latvijā tiesneses-sievietes nesaņem vienlīdzīgu un viņu kvalifikācijai atbilstošu 

izglītību. FIFA kategorijas tiesnesēm aktuālā informācija būtu saņemama uz vietas Latvijā, taču reāli viņas šādu 

informāciju saņem tikai starptautisko spēļu laikā ārvalstīs. 

Lai arī turpmāk tiesnešu-sieviešu darbība turpinātos veiksmīgi, nepieciešams palielināt aktīvu un kvalificētu sieviešu-

tiesnešu skaitu līdz 20-25, nozīmējot tiesneses arī vismaz uz jauniešu un zemāka līmeņa vīriešu spēlēm, efektīvi 

organizējot viņu apmācību, kā arī apmācības procesā iesaistot gados jaunas, perspektīvas tiesneses. Uzlabojama būtu 

FIFA tiesnešu-sieviešu sagatavošana, viņas iesaistot augstākā līmeņa tiesnešu-vīriešu sagatavošanas procesā.  

 

--- PLUDMALES FUTBOLA TIESNEŠI --- 

Latvijas pludmales futbola tiesneši 2017. gadā līdzīgi kā iepriekšējos gados pavasarī ar teorētiskām un praktiskām 

nodarbībām, kā arī teorētisku un fizisku eksāmenu nokārtošanu sāka gatavošanos pludmales futbola sezonai. Fiziskie 

normatīvi jau otro gadu tika aizvadīti telpās. Runājot par sacensībām, 2017. gadā bez neoficiāliem turnīriem 

pludmales futbola tiesneši tradicionāli apkalpoja Latvijas reģionu (Rīgas, Zemgales un Kurzemes) pludmales futbola 
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Turpinās aktīvs darbs pie sporta infrastruktūras uzlabošanas un attīstības. Ventspils pilsētas dome 

sadarbībā ar Olimpisko centru Ventspils un LFF turpina aktīvi strādāt pie sporta infrastruktūras 

uzlabošanas un attīstības. Liels darbs ir paveikts Kurzemes reģionā, turpinās iepriekš veiksmīgi 

izveidotā 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 FK Ventspils spēlētāji un vadītāji. Tika sarīkoti 

speciāli futbola pasākumi dažāda vecuma bērniem un skolotājiem, kas tika atspoguļoti Kurzemes 

televīzijā un sociālajos tīklos. Tas kopumā radīja pozitīvu atsauksmi sabiedrībā par LFF un futbolā 

notiekošajiem procesiem. Aktīvs darbs notiek juridiskajā jomā, tika pieņemts likums par profesionālo 

sportistu nodokļu likmēm, kas atvieglo futbola klubu nodokļu nastu, maksājot profesionāliem 

futbolistiem atalgojumu uz darba līgumu pamata. 

Guntis Blumbergs, LFF valdes loceklis 

turnīrus, kā arī Latvijas mēroga sacensības - Latvijas čempionātu, kausa un superkausa izcīņas. Savukārt abi Latvijas 

FIFA kategorijas tiesneši Eduards Borisevičs un Jurijs Ivušins 2017. gadā notiesāja kopumā septiņus nozīmīgus 

starptautiskus turnīrus, tajā skaitā Pasaules kausu Bahamās. 

Latvijas pludmales futbola FIFA kategorijas tiesneši Eduards 

Borisevičs un Jurijs Ivušins maijā novadīja padziļinātu 

teorētisko semināru jaunajiem pludmales futbola 

tiesnešiem, kā arī jau pieredzējušiem tiesnešiem noteikumu 

zināšanu nostiprināšanai. Klātesošo uzmanību tika vērsta uz 

metodiskiem jauninājumiem noteikumos, kā arī jaunākajām 

tendencēm tiesāšanā pludmales futbolā. Pēcāk pludmales 

futbola tiesneši kārtoja fiziskos normatīvus un uzreiz pēc 

tam - teorētisko zināšanu eksāmenu. Visbeidzot, pludmales 

futbola laukumā Ķīpsalā pie Vanšu tilta jaunie tiesneši 

Eduarda Boriseviča un Jurija Ivušina pavadībā praktizējās 

pielietot savas pludmales futbola noteikumu zināšanas, tiesājot pludmales futbola sezonas atklāšanas turnīru - Rīgas 

kausa izcīņu pludmales futbolā. 

Runājot par pludmales futbola tiesnešu attīstības plāniem tuvākajiem gadiem, tie nemainās: 

 Esošās tiesnešu apmācības tendences saglabāšana un tiesnešu skaita noturēšana, 

 Tiesnešu skaita palielināšana un izglītošana reģionos; 

 Aktīva pārstāvniecība starptautiskajā arēnā un starptautiskās pieredzes uzkrāšana. 

Vadims Čerņikovs 

LFF Tiesnešu nodaļas vadītājs 

 

⌂ PROJEKTI UN MĀRKETINGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. gadā LFF Projektu un mārketinga daļa turpināja savu darbību, ar mērķi uzlabot vadības mehānismu sevī 

apvienojot Attīstības nodaļu (sociālo projektu vadība, LFF ikgadējo pasākumu rīkošana, bērnu un jaunatnes futbola 

spēļu/turnīru organizēšana, Mārketinga nodaļu (partneru piesaiste un apkalpošana, pasākumu reklāmas kampaņu 

izveide un īstenošana, LFF produktu izveide, licenzēšana un tirdzniecība) un Projektu nodaļu (elites futbola 

pasākumu organizēšana, mediju tiesību pārdošana, biļešu realizācija, brīvprātīgo kustības vadība.)  
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--- LFF SPONSORI --- 

2018. gadā tiek turpināts darbs pie LFF produktu segmentācijas, tā parādot LFF plašās iespējas, ko tā var sniegt 

saviem partneriem. Piemēram, 2017. gadā pirmo reizi sponsors tika piesaistīts specifiski sieviešu futbolam. 

 

Atbalstītājs Apraksts 

 
LFF tehniskais partneris 

 

LFF oficiālais sponsors 

 

Latvijas sieviešu futbola patrons 
 

 

LFF oficiālais sponsors 

 
LFF oficiālais sponsors 

 

1. līgas čempionāta titulsponsors 

 LFF atbalstītājs 

 

LFF atbalstītājs 

 

LFF informatīvais atbalstītājs 

 
LFF informatīvais atbalstītājs (līdz 2018. gadam) 

 

LFF informatīvais atbalstītājs (līdz 2018. gadam) 

 

LFF oficiālais sponsors (līdz 2018. gadam) 

 
LFF atbalstītājs (līdz 2018. gadam) 

 
LFF atbalstītājs (līdz 2018. gadam) 
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---BIZNESA KLUBS --- 

2018. gadā Latvijas Futbola federācija sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) apstiprināja 

jauno Biznesa Kluba konceptu, lai starp futbolu un Latvijas uzņēmējiem būtu labas un stipras attiecības, kas veicinātu 

abpusēju attīstību. Biznesa klubs pašmāju uzņēmējiem piedāvā iespēju apvienot biznesu ar izklaidi, uzturēt esošās 

un dibināt jaunas biznesa attiecības gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. 2018. gadā Biznesa klubs plāno 4 

izbraukuma spēles, 4 mājas spēles un dalību LTRK rīkotajos tematiskajos vakaros.  

 

--- BIĻEŠU TIRDZNIECĪBAS KONCEPCIJA ---  

Īstenojot 2017. gada biļešu tirdzniecības stratēģiju, izdevās ne tikai izpārdot stadionu uz Pasaules Kausa kvalifikācijas 

spēlēm Latvija-Portugāle un Latvija-Šveice, bet arī piesaistīt skatītājus visām Nacionālas izlases 2017. gada mājas 

spēlēm Skonto stadionā. Tāpat veiksmīgi īstenotais VIP pakalpojumu pārdošanas koncepts ļāva LFF piesaistīt papildus 

līdzekļus, kas tika ieguldīti futbola attīstības projektos. Abonementu un biļešu tirdzniecības stratēģijā prioritāte tika 

dota LFF biedriem un Latvijas futbola ģimenei. 

Maksims Raspopovs 

LFF Projektu un mārketinga nodaļas vadītājs 

 

⌂ KOMUNIKĀCIJA 

Viens no 2017. gada būtiskākajiem veikumiem bija futbola translāciju atgriešanās radio, kur tas nebija raidīts vairāk 

nekā 10 gadus. Divos sabiedriskā radio kanālos Latvijas radio 1 un Latvijas Radio 5 jeb Pieci.lv tiešraidēs tika translētas 

trīs Latvijas valstsvienības spēles: Latvija – Portugāle, Latvija – Šveice un Latvija – Andora, bet Pieci.lv - arī Latvijas 

kausa fināls starp FK Liepāja/Mogo un Riga FC komandām. Veiksmes stāsts bija filma Vēstule no Dalbes, ko translēja 

gan LTV7 kanālā, sasniedzot ievērojamu auditoriju, kā arī vairāk nekā 100 tūkstoši skatījumu internetā tādās 

platformās kā Facebook un YouTube. Vasarā iznāca LFF e-žurnāla Latvijas Futbols 20. numurs, kas sasniedza 

rekordlielu - vairāk nekā 5500 - skatījumu skaitu. Taču šīs ir tikai dažas 2017. gada pieturzīmes. 

Nodaļas ikdiena arvien aizritēja organizācijas un Latvijas 

futbolā aktuālās informācijas izplatīšanas darbā vairāk 

nekā 10 kanālos. Piemēram, mūsu mājaslapā, Facebook 

kopējā un sieviešu lapā, Twitter, Instagram kopējā un 

sieviešu futbola kontos, YouTube, Draugiem.lv, e-

žurnālā, Mailigen sistēmā utt. Mājaslapā, ko gada laikā 

apskatījās 182 tūkstoši unikālo apmeklētāju, bet kopējais 

skaits sniedzās pāri 3 miljoniem, 2017. gadā publicējām 

1326 rakstus un 283 attēlu galerijas. Tikmēr tādos 

populāros sociālajos medijos kā Facebook un Twitter 

kopā veikti teju 6000, bet Instagram - vairāk nekā 1000 ierakstu, tikmēr YouTube publicēti 193 video. Mūsu YouTube 

konts LFF TV arī pārsniedza 1 miljona kopējā skaitījumu skaitu! Visos mūsu kontos bija vērojams sekotāju skaita 

pieaugums. Piemēram, mūsu Facebook kontam Futbols gada laikā sekotāju skaits pieauga par vairāk nekā 23 

procentiem. Kāpēc tas ir svarīgi? Sociālo un mediju pētījumu kompānija Kantar TNS 2017. gadā secināja, ka katrs 

trešais Latvijas iedzīvotājs vecumā no 15 līdz 74 gadiem ikdienā izmanto tādu sociālos medijus kā YouTube un 

Facebook. Kur ir cilvēks, tur jābūt arī futbolam! 
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2017. gadā LFF aizsāka sociālo kampaņu Futbols dāvina, labdarības tūrēs braucot pa Latviju un bērniem un 

jauniešiem dāvinot futbola inventāru - bučus, apģērbu un bumbas. Par futbola reputāciju un sociālo atbildību 

rūpējāmies arī ar citiem pasākumiem un kampaņām. Piemēram, valstsvienību spēlētāju vizītes bērnu namos, teju 30 

futbola bumbu uzdāvināšana skatītājiem pēc 2018. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra pēdējās spēles, 

Ziemassvētku vecīšu skrējiens, Ēnu diena, Football for Friendship, Šķiratlons, konkursi līdzjutējiem ar iespēju iegūt 

dažādus vērtīgus futbola suvenīrus – bumbas, kreklus utt. Futbolu popularizējām arī ar filmām. Piemēram, jau minēto 

stāstu par futbola līdzjutēju Miku, kura sapnis bija Latvijas valstsvienības spēlē izvest laukumā kādu no mūsu 

spēlētājiem, vai arī filmu Tiesneses, kas ļāva ielūkoties ne tikai dāmu tiesnešu darbā, bet futbolā kopumā. Arī 2018. 

gadā jau ir procesā vairāki filmu projekti! 

Turpinām arī tradīciju tikties ar žurnālistiem, kurā LFF vadība izskaidro daudzos lēmumus, bet žurnālisti var vaicāt 

visu, kas uz mēles. Arvien svarīgs projekts ir gadagrāmata, ko jaunajā apjomā un satura bagātībā izdevām otro gadu 

pēc kārtas.  

Ļoti nozīmīgs darbs notika pie Latvijas futbola statistikas vēstures vākšanas un saglabāšanas. Uzrunājām vairākus 

futbola statistiķus, un viņiem visiem izsakām lielu pateicību par atsaucību, bet īpašs paldies - Valteram Nikanam, kurš 

mums palīdzēja tikt pie 90. gadu Latvijas Virslīgas čempionātu spēļu protokoliem. Statistikas apkopošanas un 

ievadīšanas process jaunajā datu apstrādes sistēmā Comet turpināsies arī 2018. gadā, jo apjoms ir milzīgs. Domājams, 

ka 2018. gadā dienas gaismu ieraudzīs virkne lielu un jaunu projektu, kas noteikti nepaslīdēs garām arī jūsu 

uzmanībai. 

Ilvars Koscinkevičs 

LFF Komunikācijas nodaļas vadītājs  
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⌂ 2017. GADA FINANŠU PĀRSKATS 

--- BILANCE 2017. GADA 31. DECEMBRĪ --- 

Aktīvs Piezīmes 
numurs 

2017 2016 

EUR EUR 

Ilgtermiņa ieguldījumi      

I. Nemateriālie ieguldījumi 2.1. 13 685 1 614 

II. Pamatlīdzekļi    

1. Pārējie pamatlīdzekļi 2.1. 1 660 497 1 644 259 

2. Pamatlīdzekļu izveidošana 2.1. 315 796 45 000 

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi    

1. Akcijas un daļas 2.2. 684 621 610 621 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā  2 674 599 2 301 494 

Apgrozāmie līdzekļi    

I. Krājumi    

1. Materiāli 2.3. 110 881 159 252 

II. Debitori 2.4. 87 959 103 703 

III. Nauda 2.5. 3 380 541 1 102 273 

Apgrozāmie līdzekļi kopā  3 579 381 1 365 228 

Aktīvu kopsumma  6 253 980 3 666 722 
 

 
  

Pasīvs Piezīmes 
numurs 

2017 2016 

EUR EUR 

I. Fondi      

1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds  3 601 943 4 721 944 

2.Pārskata gada rezerves fonds  2 603 502 (1 120 001) 

Fondi kopā 2.6. 6 205 445 3 601 943 

II. Īstermiņa kreditori    

1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

2.7. 5 562 511 

2. Pārējie kreditori 2.8. 42 973 64 268 

Īstermiņa kreditori kopā  48 535 64 779 

Kreditori kopā  48 535 64 779 

Pasīvu kopsumma  6 253 980 3 666 722 
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--- IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PAR 2017. GADU 

Rādītāja nosaukums Piezīmes 
numurs 

2017 
EUR 

2016 
EUR 

Ieņēmumi    

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas 3.1 3700 4 700 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 3.2 179 900 135 950 

Saņemtās dotācijas 3.3 246 548 219 449 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 3.4 514 688 402 495 

Citi ieņēmumi 3.5 9 502 272 5 037 941 

IEŅĒMUMI KOPĀ  10 447 108 5 800 535 

Izdevumi    

Materiālu izdevumi 3.6 250 160 123 653 

Algas 3.6 1 051 236 965 347 

Sociālās apdrošināšanas maksājumi 3.6 245 803 225 103 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana 3.6 694 323 749 415 

Citi izdevumi 3.6 5 602 084 4 857 018 

IZDEVUMI KOPĀ  7 843 606 6 920 536 

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA  2 603 502 (1 120 001) 
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