
 
 

2018. GADA LATVIJAS FUTBOLA NOMINĀCIJU UN LAUREĀTU 

NOTEIKŠANAS NOLIKUMS 

 
 

 

 

NOMINĀCIJA NR.1: LABĀKAIS TIESNESIS 
NOTEIKŠANAS 

KĀRTĪBA: 
Latvijas Futbola federācijas (LFF) Tiesnešu komitejas balsojums.  

LAUREĀTI: 

 

1. vieta: 
2. vieta:  
3. vieta:  

 

 

NOMINĀCIJA NR.2: LABĀKAIS TIESNEŠA ASISTENTS 
NOTEIKŠANAS 

KĀRTĪBA: 
LFF Tiesnešu komitejas balsojums. 

LAUREĀTI: 

 

1. vieta: 
2. vieta:  
3. vieta:  

 

 

NOMINĀCIJA NR.3: LABĀKĀ TIESNESE 
NOTEIKŠANAS 

KĀRTĪBA: 
LFF Tiesnešu komitejas balsojums. 

LAUREĀTI: 

 

1. vieta: 
2. vieta:  
3. vieta:  

 

 

NOMINĀCIJA NR.4: LABĀKĀ TIESNESES ASISTENTE 
NOTEIKŠANAS 

KĀRTĪBA: 
LFF Tiesnešu komitejas balsojums. 

LAUREĀTI: 

 

1. vieta: 
2. vieta:  
3. vieta:  

 

 

‘ 

 

 

 



 
 

NOMINĀCIJA NR.5: LATVIJAS FUTBOLA GADA FOTO 

NOTEIKŠANAS 
KĀRTĪBA: 

1. posms: LFF izvēlas 12 skaistākās/interesantākas no publiskā veidā 
iesūtītajām fotogrāfijām un nodod līdzjutēju balsojumam portālā Delfi.lv 
no 4. līdz 13. decembrim; 

2. posms: Balsotāji no 12 attēliem nosaka Top 3.  
3. posms: Par nominācijas uzvarētāju Laureātu vakarā atsevišķā balsojumā 

lemj TV tiešraides skatītāji.  
(!) Viens dalībnieks drīkst iesūtīt ne vairāk kā trīs paša uzņemtus foto. 

LAUREĀTI: 

 

1. vieta: 
2. vieta:  
3. vieta:  

 

 

NOMINĀCIJA NR.6: GADA ŽURNĀLISTS FUTBOLĀ 
NOTEIKŠANAS 

KĀRTĪBA: 

LFF balsojumam apstiprināto sporta žurnālistu balsojums (katrs nosaka savu Top 
3, katram ir viena balss, taču nedrīkst balsot par sevi). 

LAUREĀTI: 

 

1. vieta: 
2. vieta:  
3. vieta:  

 

 

NOMINĀCIJA NR.7: LABĀKAIS TRENERIS LATVIJAS FUTBOLĀ 

NOTEIKŠANAS 
KĀRTĪBA: 

LFF Nacionālo izlašu treneru padomes (katram loceklim ir viena balss), biedrības 
Latvijas Futbola Virslīga (viena balss), SynotTip Virslīgas komandu galveno 
treneru* (katram viena balss) un kapteiņu (katram viena balss), Komanda.lv 1. 
līgas komandu galveno treneru* (katram viena balss) un kapteiņu (katram viena 
balss), kā arī LFF balsojumam apstiprināto žurnālistu (katram viena balss) 
balsojums.  
Par labāko var tikt atzīts jebkurā valstī strādājošs Latvijas pilsonis, kā arī Latvijas 
teritorijā strādājošs ārzemnieks. Komandu pārstāvji nedrīkst balsot par sava kluba 
(organizācijas) treneriem. Uz balvu var pretendēt treneris, kurš strādā futbolā 
11:11. 

LAUREĀTI: 

 

1. vieta: 
2. vieta:  
3. vieta:  

 

 

NOMINĀCIJA NR.8: SIEVIEŠU FUTBOLA SACENSĪBU LABĀKAIS TRENERIS 

NOTEIKŠANAS 
KĀRTĪBA: 

LFF Sieviešu futbola treneru padomes (kopā viena balss) un Latvijas sieviešu 
futbola klubu, kam vismaz viena komanda startē Latvijas čempionātā, balsojums.  
Ja klubs Latvijas čempionātā pārstāvēts ar vairākām komandām, klubam kopā ir 
viena balss, un tas nedrīkst balsot par sava kluba (organizācijas) treneri. Tikmēr 
LFF Sieviešu futbola treneru padomes loceklis kopējā balsojumā drīkst balsot arī 
par sava kluba (organizācijas) treneri, bet nedrīkst balsot par sevi. Gadījumā, ja LFF 
Sieviešu futbola treneru padomes balsojumā diviem vai vairākām pretendentiem ir 
vienāds punktu skaits, izšķirošā balss šajā nominācijā pieder LFF sporta direktoram. 

LAUREĀTI: 

 

1. vieta: 
2. vieta:  
3. vieta:  

 

 

https://lff.lv/zinas/11376/iesuti-latvijas-futbola-gada-foto-un-brauc-uz-briseli/
https://lff.lv/zinas/11376/iesuti-latvijas-futbola-gada-foto-un-brauc-uz-briseli/


 

 

NOMINĀCIJA NR.9: LABĀKAIS JAUNATNES FUTBOLISTS 

NOTEIKŠANAS 
KĀRTĪBA: 

LFF Nacionālo izlašu treneru padomes (katram viena balss) un LFF akreditēto 
futbola akadēmiju balsojums (katrai akadēmijai viena balss, taču nedrīkst balsot 
par savas akadēmijas (kluba) spēlētāju). 
Par labāko var atzīt jaunieti, kas dzimis laika posmā no 1996. gada 1. janvāra līdz 
2003. gada 31. decembrim. 

LAUREĀTI: 

 

1. vieta: 
2. vieta:  
3. vieta:  

 

 

NOMINĀCIJA NR.10: LABĀKĀ JAUNATNES FUTBOLISTE 

NOTEIKŠANAS 
KĀRTĪBA: 

LFF Sieviešu futbola treneru padomes (kopā viena balss) un visu Latvijas klubu 
(organizāciju), kam vismaz viena komanda startē Latvijas čempionātā, balsojums.  
Ja klubs Latvijas čempionātā pārstāvēts ar vairākām komandām, klubam kopā ir 
viena balss un tas nedrīkst balsot par sava kluba (organizācijas) spēlētāju. LFF 
Sieviešu futbola treneru padomes loceklis kopējā balsojumā drīkst balsot arī par 
sava kluba pārstāvi. Gadījumā, ja treneru padomes balsojumā divām vai vairākām 
pretendentēm ir vienāds punktu skaits, izšķirošā balss šajā nominācijā pieder 
valstsvienības galvenajam trenerim. Atbilstoši LFF sieviešu futbola treneru padomes 
lēmumam, par labāko var atzīt jaunieti, kas dzimusi laika posmā no 2000. gada 1. 
janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim. 

LAUREĀTI: 

 

1. vieta: 
2. vieta:  
3. vieta:  

 
 

NOMINĀCIJA NR.11: LABĀKAIS TELPU FUTBOLISTS 

NOTEIKŠANAS 
KĀRTĪBA: 

Latvijas Telpu futbola asociācijas (kopā viena balss; vienlaikus arī izšķirošā balss 
gadījumā, ja diviem vai vairākiem pretendentiem ir vienāds punktu balsojums) un 
telpu futbola Virslīgas un 1. līgas klubu (katram viena balss) balsojums.  
Klubi nedrīkst balsot par savas komandas spēlētājiem. 

LAUREĀTI: 

 

1. vieta: 
2. vieta:  
3. vieta:  

 

 

NOMINĀCIJA NR.12: LABĀKAIS PLUDMALES FUTBOLISTS 

NOTEIKŠANAS 
KĀRTĪBA: 

Futbola Turnīru asociācijas un Rīgas Futbola federācijas (kopējā viena balss; 
vienlaikus arī izšķirošā balss gadījumā, ja diviem vai vairākiem pretendentiem ir 
vienāds punktu balsojums), kā arī Latvijas pludmales futbola Virslīgas klubu 
balsojums (katram viena balss).  
Klubi nedrīkst balsot par savas komandas spēlētājiem. 

LAUREĀTI: 

 

1. vieta: 
2. vieta:  
3. vieta:  

 



 

 

NOMINĀCIJA NR.13: LABĀKAIS VIRSLĪGAS SPĒLĒTĀJS 

NOTEIKŠANAS 
KĀRTĪBA: 

SynotTip Virslīgas komandu galveno treneru* (katram viena balss) un kapteiņu 
(katram viena balss), biedrības Latvijas Futbola Virslīga (viena balss), LFF 
Nacionālo izlašu treneru padomes (katram viena balss) un LFF balsojumam 
apstiprināto sporta žurnālistu balsojums (katram viena balss).  
Par labāko var tikt atzīts spēlētājs, kurš Virslīgā konkrētajā sezonā aizvadījis 
(devies laukumā) vismaz 50% spēļu. Virslīgas treneri un kapteiņi nedrīkst balsot 
par sava pārstāvētā kluba (komandas) spēlētāju. 

LAUREĀTI: 

 

1. vieta: 
2. vieta:  
3. vieta:  

 

 

NOMINĀCIJA NR.14: LABĀKAIS 1. LĪGAS SPĒLĒTĀJS 

NOTEIKŠANAS 
KĀRTĪBA: 

Komanda.lv 1. līgas komandu galveno treneru* (katram viena balss) un kapteiņu 
(katram viena balss) balsojums.  
Par labāko var tikt atzīts spēlētājs, kurš 1. līgā konkrētajā sezonā aizvadījis (devies 
laukumā) vismaz 50% spēļu. 1. līgas treneri un kapteiņi nedrīkst balsot par sava 
pārstāvētā kluba (komandas) spēlētāju. Ja balsojumā diviem vai vairākiem 
pretendentiem ir vienāds punktu skaits, izšķirošo lēmumu pieņems LFF Nacionālo 
izlašu treneru padome.  

LAUREĀTI: 

 

1. vieta: 
2. vieta:  
3. vieta:  

 

 

NOMINĀCIJA NR.15: SKAISTĀKIE VĀRTI LATVIJAS FUTBOLĀ 
NOTEIKŠANAS 

KĀRTĪBA: 
Latvijas Futbola federācija balsošanai izvirza sešus vārtu guvumus, bet uzvarētāju 
nosaka līdzjutēji balsojumā Facebook.com/Futbols platformā. 

LAUREĀTI: 

 

1. vieta: 
2. vieta:  
3. vieta:  

 

 

NOMINĀCIJA NR.16: GADA FUTBOLISTE 

NOTEIKŠANAS 
KĀRTĪBA: 

LFF Sieviešu futbola treneru padomes (kopā viena balss) un Latvijas sieviešu futbola 
klubu, kam vismaz viena komandu startē Latvijas čempionātā, balsojums.  
Ja klubs Latvijas čempionātā pārstāvēts ar vairākām komandām, klubam kopā ir viena 
balss, un tas nedrīkst balsot par sava kluba (organizācijas) spēlētāju. Treneru padomes 
loceklis kopējā balsojumā drīkst balsot arī par sava kluba pārstāvi. Gadījumā, ja LFF 
Sieviešu futbola treneru padomes balsojumā divām vai vairākām pretendentēm ir vienāds 
punktu skaits, izšķirošā balss šajā nominācijā pieder valstsvienības galvenajam trenerim. 

LAUREĀTI: 

 

1. vieta: 
2. vieta:  
3. vieta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOMINĀCIJA NR.17: GADA FUTBOLISTS 

NOTEIKŠANAS 
KĀRTĪBA: 

LFF Nacionālo izlašu treneru padomes (katram viena balss), SynotTip Virslīgas komandu 
galveno treneru* (katram viena balss) un kapteiņu (katram viena balss), biedrības 
Latvijas Futbola Virslīga (kopā viena balss), Komanda.lv 1. līgas komandu galveno treneru* 
(katram viena balss) un kapteiņu (katram viena balss), LFF valdes locekļu (katram viena 
balss) un LFF pieaicināto sporta žurnālistu balsojums (katram viena balss).  
Par labāko var tikt atzīts gan Latvijā, gan ārzemēs spēlējošs futbolists - Latvijas pilsonis. 
Virslīgas un 1. līgas komandu treneri un kapteiņi nedrīkst balsot par sava kluba 
(organizācijas) spēlētāju. 

LAUREĀTI: 

 

1. vieta: 
2. vieta:  
3. vieta:  

 

 

 

BALSOJUMA NOTEIKUMI 

 

1.) Balsojumu organizē Latvijas Futbola federācija (LFF). Balsojums ir atklāts, tas tiek organizēts un pieņemts 

elektroniski un/vai personīgi, sazinoties ar katru balsotāju.  

2.) Laureāti tiks paziņoti Latvijas futbola gada noslēguma vakarā 2018. gada 19. decembrī. Visi balsojuma 

rezultāti un laureātu vārdi tiks publicēti LFF.lv mājaslapā.  

3.) Katram balsotājam / organizācijai pieder VIENA BALSS. 

4.) Katrā nominācijā katram balsotājam jāiesniedz Top 3 balsojums. 

5.) Ja noteikšanas kārtībā nav norādīts savādāk, balsojumā NEVAR balsot par sevi, kā arī sava kluba 

(organizācijas) pārstāvjiem vai komandas biedriem.  

6.) Visās nominācijās, izņemot Labākais treneris Latvijas futbolā un Labākais treneris sieviešu futbolā, kā arī - 

Labākais Virslīgas spēlētājs un Labākais 1. līgas spēlētājs uzvarētājam jābūt LATVIJAS PILSONIM; 

7.) Top 3 punktu izteiksmē tiek novērtēts sekojoši: 1. vieta – 3 punkti, 2. vieta – 2 punkti, 3. vieta – 1 punkts. 

Uzvar tas, kurš saņēmis visvairāk punktu. Ja diviem vai vairāk nominantiem ir vienāds punktu skaits, augstāku 

vietu ieņem tas, kam vairāk reižu atvēlēta 1. vieta (ja arī šis rādītājs ir vienādā skaitā, tad tas, kam vairāk 2. vietu 

utt., kamēr tiek noteikts uzvarētājs). Ja kāds no balsotājiem neiesniedz Top 3, viņa balsojums paliek bez 

rezultāta. Ja kāds konkrētajā nominācijā iesniedz, piemēram, tikai vienu uzvārdu/klubu utt., tam tiek piešķirts 1 

punkts, ja iesniedz divus – 1. vietai tiek 2 punkti, otrajai – 1 punkts. Ja balsojumā iegūto punktu kopskaits par 

diviem vai vairākiem nominantiem ir vienāds, izšķirošā balss, ja nav noteikts citādāk, pieder LFF Nacionālo 

izlašu treneru padomes priekšsēdētājam vai LFF Sieviešu futbola treneru padomei. 

8.) LFF Nacionālo izlašu treneru padomes sastāvā uz balsojuma sākuma brīdi ietilpst:  
Aleksandrs Starkovs (priekšsēdētājs), Miksu Pātelainens, Dainis Kazakevičs, Aleksandrs Basovs, Igors Stepanovs, 
Jurijs Andrejevs, Vladimirs Serbins, Aleksandrs Jeļisejevs. 

9.) LFF Sieviešu futbola treneru padomes sastāvā uz balsojuma sākuma ietilpst:  
Dainis Kazakevičs (LFF sporta direktors), Didzis Matīss (nacionālā izlase), Viktors Vicehovskis (WU-19 
izlase/Rīgas Futbola skola), Romāns Kvačovs (WU-17/FS Metta), Tatjana Šalimova (WU-15 izlase/Rīgas Futbola 
skola), Jūlija Lapteva (FK Liepāja), Jevgeņijs Mihaļkovs (AFA Olaine), Deniss Sarafaņuks (BFC Daugavpils), Līga 
Patupa (Riga United FC), Liene Vāciete (FS Metta) un Karīna Šakurova (Rīgas Futbola skola). 

10.) LFF akreditētās A un B līmeņa futbola akadēmijas uz balsojuma sākuma brīdi:  
FS Metta, BFC Daugavpils, FK Liepāja, Ventspils FA, Rīgas Futbola skola, FK Jelgava, JDFS Alberts, FK Dinamo Rīga, 
FK Tukums 2000, JFC Skonto, Riga FC, SK Super Nova, Rēzeknes FA.   

11.) LFF apstiprinātie žurnālisti, kam piešķirtas balsstiesības:  
Agris Suveizda, Edmunds Novickis, Arkādijs Birjuks, Anatolijs Kreipāns, Almants Poikāns, Kristaps Plaums, Jānis 
Pakalns, Iļja Poļakovs, Armands Sametis, Uldis Strautmanis, Ilmārs Stūriška, Andris Auziņš, Matīss Timofejevs, 
Mārtiņš Kļavenieks, Jānis Lazdāns, Lauris Lizbovskis, Toms Prāmnieks, Jānis Vuguls, Aivars Zaharovs, Gatis 
Kreceris, Raimonds Ozoliņš, Pēteris Neimanis, Kristiāns Girvičs, Vladimirs Ivanovs, Jānis Līgats un Andris 
Sudmalis. 

12.) Balsojuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 10. decembris plkst. 24:00.  

Ja līdz Nolikumā norādītajam laikam balsotājs savu balsi neiesniegs, tā netiks iekļauta kopējā 
balsojuma rezultātu apkopojumā. 

 

NOLIKUMS APSTIPRINĀTS: 2018. GADA 29. NOVEMBRĪ 

 


