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VADIMS ĻAŠENKO
Esmu futbola cilvēks. Mana dzīve ir saistīta ar futbolu no
bērnu dienām un futbols ir mans dzīves aicinājums.
Futbolu esmu apguvis no visdažādākajiem aspektiem – esmu
bijis futbola spēlētājs un tiesnesis, joprojām esmu futbola
līdzjutējs, UEFA delegāts, futbola komandas vadītājs un
telpu futbola asociācijas prezidents. Savā profesionālajā
futbolista karjeras laikā esmu bijis Latvijas telpu futbola
nacionālās izlases spēlētājs un 7 kārtējais Latvijas čempions
FK “Nikars” sastāvā. Futbols ar visiem tā daudzveidīgajiem
aspektiem vienmēr ir bijis daļa no manas dzīves.
Esmu ieguvis nenovērtējamu pieredzi visās šajās futbola
jomās, esmu lepns par katru no šīm šķautnēm, tomēr mans
lielākais gandarījums ir par Latvijas Telpu futbola asociācijas
(LTFA) izveidi un tās straujo attīstību, veicinot telpu futbola
popularitāti un spēlētāju skaita pieaugumu visā Latvijā.
Latvijā futbols ir cilvēku sirdīs. Uzskatu, ka Latvijas Futbola
federācijai (LFF) ir jādod iespēja šai līdzjutēju un futbola
entuziastu mīlestībai izpausties. To ir iespējams panākt
mērķtiecīgi un metodiski strādājot, veicinot futbola izaugsmi, konkurētspēju un reputāciju, vienlaikus piesaistot
atbalstītājus un iesaistot līdzjutējus vienotai futbola
attīstībai visā Latvijā.

Zemāk sastādītā programma ir mans rīcības plāns, kā
nodrošināt Latvijas futbola izaugsmi un pozitīvus rezultātus
tuvāko gadu laikā. Latvijas futbolam ir visi priekšnosacījumi
straujai attīstībai — jauni, izglītoti, enerģiski speciālisti,
spēlētāji, kuru darba rezultātā Latvija ne tikai būtiski kāptu
Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) nacionālo
izlašu pasaules rangā, bet arī iemantotu autoritāti pasaules
mērogā un ikviens mūsu valsts iedzīvotājs varētu lepoties ar
Latvijas futbola sasniegumiem.
Nacionālajā mērogā viens no prioritārajiem biedrības „Latvijas Futbola federācija” (LFF) uzdevumiem ir reputācijas un
ticības atjaunošana sabiedrībā. Mans uzdevums būs panākt,
lai ikviens bērns vai pieaugušais sauktu futbolu par savu sirdslietu, neatkarīgi no tā kādu lomu viņš ieņem futbola lielajā
ģimenē – spēlētājs, treneris vai līdzjutējs.
Skaidri redzu kā turpināt realizēt uzsāktās LFF futbola attīstības programmas, koncentrējot uzmanību uz kvalitātes/kvaliﬁkācijas paaugstināšanu Latvijas futbolā — spēlētāju, treneru, tiesnešu un funkcionāru kvaliﬁkācijas celšana, vienlaikus
maksimāli popularizējot futbolu, lai iesaistītu šajā sportā
aizvien plašāku sabiedrības loku.
Lielu, neapgūtu potenciālu saskatu sadarbības veidošanā ar
valsts un pašvaldības institūcijām, lai tās kļūtu par ilglaicīgu
un stabilu LFF partneri dažāda veida projektu realizācijā un
papildus ﬁnansu piesaistē LFF budžetam
Tikai ar sistemātisku ikdienas darbu šodien mēs spēsim manīt
Latvijas futbolu nākotnē un nostiprināt futbola lomu Latvijā.

MISIJA
Veicināt Latvijas futbola izaugsmi, sportistu sasniegumus Latvijas
un starptautiskajā līmenī, bērnu un jauniešu iesaistīšanos futbola
kustībā, nostiprinot veselīga dzīvesveida principus ikvienā sabiedrības vecuma grupā, nostiprinot futbolu, kā loģisku izvēli sportam mūža garumā.

MĒRĶIS
Attīstīt futbolu, pilnvērtīgi realizēt visu vecuma grupu spēlētāju
Izaugsme, konkurētspēja
potenciālu, nodrošinot metodisku virzību uz augstāko sacensību
un reputācija.
pakāpi kā sportistu, tā komandu līmenī.

Visu līmeņu apmācības
programmu,
kvaliﬁkācijas
paaugstināšana.

PRIORITĀTES
• Caurredzamība un godīgums.
• Izaugsme, konkurētspēja un reputācija.
• Visu līmeņu apmācības programmu, kvalifikācijas
....paaugstināšana.
• Infrastruktūras attīstība.
• Reģionu lomas nostiprināšana.

Šī 77 punktu programma ir manas saistības Latvijas sabiedrībai un
futbola saimei.
Tie ir 77 programmas punkti Latvijas futbola nākotnes izaugsmei.

Reģionu lomas
nostiprināšana.

CAURREDZAMĪBA UN GODĪGUMS.
LFF pieņemtajiem lēmumiem jāveicina organizācijas īstermiņa un ilgtermiņa mērķu
sasniegšana, futbola popularitātes pieaugums, sportā iesaistīto personu loka
paplašināšanās. Neviens LFF lēmums nedrīkst tik pieņemts šaura personu loka
interesēs, bet gan Latvijas futbola kopējās interesēs.
Saistību pildīšana. Mana programma ir manas rīcības atskaites dokuments.
Mana programma būs ne vien izvietota LFF mājas lapā, bet regulāri tiks
papildināta ar informāciju par progresu katra programmas punkta izpildē.

1

Latvijas sabiedrība un futbola saime — spēlētāji, līdzjutēji, spēlētāju ģimene,
draugi, ikviens interesents — varēs iepazīties ar jau paveikto un LFF nākotnes
iecerēm 2018.–2020. gadam.
Paralēli tam LFF mājas lapā izstrādāsim un ieviesīsim atvērto sadaļu
priekšlikumu iesniegšanai.

2

Lēmumu pieņemšana. Visu lēmumu caurredzamība, lēmumu izvērtēšanā
maksimāli iesaistot visus biedrus, papildus uzlabojot iekšējo komunikāciju un
informācijas apriti.

3

LFF materiāltehniskās
izmantošana.

4

Ētika. Aktualizēt LFF ētikas kodeksa saturu, to būtiski papildinot.

5

LFF budžeta prioritāšu noteikšana kopējai futbola attīstībai. LFF izdevumu
caurredzamība un pārskatāmība, efektīva LFF resursu izmantošana, lai
sasniegtu futbola izaugsmi.

6

Labas pārvaldības un godīgas spēles principu ieviešana visos līmeņos. LFF
uzdevums ir sportiskās konkurences veicināšana un ievērošana.

bāzes

attīstīšana,

efektīva

uzturēšana

un

7

Godīgas spēles principa uzraudzīšana. Izveidot struktūrvienību godīgas
spēles principu ievērošanas uzraudzībai, izglītības programmu izstrādei,
realizācijai un popularizēšanai.

8

Negodīgu un sarunātu spēļu izskaušana. Informācija apmaiņa - aizsargātā
informācijas kanāla izveide un popularizēšana, lai ikvienam būtu iespējams
ziņot par aizdomīgām spēlēm, kā arī iesniegt informāciju par spēļu rezultātu
pasūtīšanu. Tādējādi pastiprinot cīņu pret negodīgām spēlēm.

9

Apmācību programma — Godīga spēle visiem. Apmācību programma par
negodīgām spēlēm, šādas prakses sekām. Mācību programmas materiāliem
jābūt pieejamiem LFF mājas lapā. Programmai jābūt orientētai uz spēlētājiem, treneriem, tiesnešiem, un jo īpaši uz jauniešiem.

10

LFF izveidosim sabiedriski konsultatīvu padomi, lai, iesaistot plašāku sabiedrības grupu pārstāvjus un ekspertus, veicinātu domu apmaiņu par futbola
attīstības prioritātēm un risinājumiem mērķu sasniegšanai.

11

LFF pārvaldība. Sadarbojoties ar LFF statūtu revīzijas komisiju, turpināt
diskusiju par izmaiņām LFF statūtos un pārvaldības modeli.

12

LFF reģistrēti futbola aģenti. Ik gada publiskot visus spēlētāju darījumus,
kuros piedalās starpnieki, tostarp darījumu summas.

13

LFF stratēģiskā padome. Izveidot LFF stratēģiskās attīstības padomi ar
pārstāvjiem no valsts pārvaldes, pašvaldību, sporta organizācijām,
uzņēmējiem u. c., lai veicinātu futbola attīstības stratēģisko jautājumu apriti.

14

LFF Goda biedru padomes izveide, lai piesaistītu futbola profesionāļu
līdzdarbību futbola attīstībā mūža garumā.

IZAUGSME, KONKURĒTSPĒJA
UN REPUTĀCIJA
Viens no priekšnosacījumiem, lai nodrošinātu strauju futbola attīstību ir precīza
situācijas analīze. Gan uzsākot darbu, gan periodiski — atbilstoši sasniegtajiem
mērķiem. interesēs, bet gan Latvijas futbola kopējās interesēs.

15

Nepieciešams LFF funkciju audits, precīzi nosakot efektīvai LFF nākotnes
mērķu sasniegšanai nepieciešamās funkcijas, kā arī darbinieku kompetences
un piemērotību šo mērķu sasniegšanai. Atbilstoša darbinieku kvaliﬁkācija un
skaits nodrošinās efektīvu LFF izvirzīto mērķu sasniegšanu.

16

Latvijas futbola analīze. Veikt pilnu Latvijas futbola sistēmas izvērtēšanu, lai
detalizēti un precīzi apzinātos, kur šobrīd atrodas Latvijas futbols, kāds ir tā
stāvoklis un kas veicams, lai sasniegtu izvirzītos mērķus futbola attīstībai.

17

Ilgtermiņa attīstības plāns, implementējot to LFF attīstības stratēģijā.
Stratēģisks un realizējams ilgtermiņa attīstības plāns ar precīzu un periodisku
dinamikas novērtēšanas sistēmu.

18

Komanda. LFF vadība un menedžeru komanda jāveido atbilstoši izvirzītajiem
mērķiem, lai spētu šo plānu realizēt dzīvē. LFF štatam, kapacitātei un
kompetencei jāatbilst šodienas realitātei un nākotnes vīzijai.

19

Virslīgas vadība. LFF jānodrošina izcila sadarbība ar Virslīgu, jo šī līga ir balsts
profesionālā futbola popularitātes pieaugumam, kā arī ir pamats bērnu un
jauniešu apmācībai.

20

Palielināt spēlētāju skaitu bērnu un jauniešu futbolā, telpu futbolā, sieviešu
futbolā, pludmales futbolā vismaz par 10 % nākamo divu gadu laikā.

21

Starptautiskie miniturnīri. Organizēt UEFA un FIFA miniturnīru norisi Latvijā.

22

Nacionālās izlases. Jaunas nacionālās sieviešu izlases izveide telpu futbolā.

23

Atbalsts komandām. Finansiāls atbalsts komandu pāriešanai no pirmās līgas
uz Virslīgu — 50 000 EUR.

24

Balvu fonds otrās līgas uzvarētājiem — 10 000 EUR.

25

Balvu fonds pirmajā līgā. Pirmās līgas klubiem par uzvaru katrā spēlē —
500 EUR.

26

Starptautiskā pieredze jauniešiem. U-13–U-18 — vadošajām komandām
nodrošināt dalību starptautiskos turnīros.

27

Organizēt Latvijā starptautisku U-15–U-18 turnīru.

28

Sadarbībā ar kaimiņvalstīm izveidot Baltijas līgu junioru komandām.

29

Talantīgo spēlētāju atbalsta un talanta veicināšanas
paplašināšana ar atbalsta sistēmu un stipendijām.

30

Paaugstināt U-16–U-18 prestižu, samazinot jauno futbolistu aizplūšanu no
sporta.

31

Nodrošināt iespēju jaunajiem talantiem piedalīties Eiropas klubu talantu
atlases nometnēs.

programmas

32

Veicināt un atbalstīt sieviešu iesaistīšanos LFF darbībā.

33

Veicināt sieviešu futbolu klubu attīstību ar papildu ﬁnansējumu klubiem.

34

Futbola dienas pasākumu paplašināšana. Mums jāveicina futbola
popularitāte, pieejamība. Futbola tradīciju veidošana - tā ir diena, kad futbols
jāspēlē pagalmos, laukumos, parkos, iesaistot spēlē visu vecuma spēlētājus.

35

Sadarbība ar medijiem. Sadarbojoties ar sporta žurnālistiem, veicināt
informāciju par futbola pasākumiem, futbola attīstības problemātisko
jautājumu analīzi un maksimāli plašu informācijas sniegšanu par futbola
attīstības tendencēm.

36

Komunikācijas veicināšana starp tiesnešiem un klubiem, veicinot izpratni par
pieņemtajiem lēmumiem.

37

Latvijas izlase. Nākamo desmit gadu laikā panākt iekļūšanu piecdesmitniekā
FIFA reitingā.

38

Ģenerālsponsora un sponsoru piesaistīšana. LFF šobrīd salīdzinoši sekmīgi
apgūst dažādās programmās tai pieejamos ﬁnanšu resursus. Būtisks papildu
ﬁnansējums var tikt nodrošināts tikai, ja piesaista ﬁnansiālus atbalstītājus.
Apņemos jau pirmajā prezidentūras gadā piesaistīt papildu sponsoru
ﬁnansējumu vismaz 3-5 % apmērā no LFF gada budžeta, līdzekļus novirzot
palīdzības programmām futbola attīstībai.

39

Futbola klubu attīstība. Atbalsta programma jaunatnes akadēmijām, klubiem,
sporta skolām. Sadarbojoties ar klubiem, jāveido ﬁnansiāla atbalsta sistēma,
kurā dominē vairāki ﬁnansējuma avoti, un pievilcīga vide sponsorēšanai.

40

Līdzjutēji. Ekspansiālai futbola attīstībai, jaunu spēlētāju iesaistei
nepieciešams veicināt līdzjutēju kustības izaugsmi, popularizējot futbolu
kopumā, nodrošinot futbola spēļu pārraižu pieejamību TV/interneta
auditorijām, veidojot skatītājiem atbilstošus apstākļus futbola laukumos.

41

Brīvprātīgo kustība. Brīvprātīgo kustība ir būtisks atbalsta instruments plašu
futbola pasākumu popularizēšanai, pasākumu un svētku nodrošināšanai.
Jāpilnveido brīvprātīgo iesaistīšanas programma futbola dzīves
organizēšanā, jo tas Latvijā ir nepietiekami izmantots resurss, arī līdzjutēju
sociālo saišu stiprināšanā, jaunu atbalstītāju iesaistīšanā, līdzjutēju kustības
organizēšanā.

42

Aktīvāka LFF dalība sporta dzīvi reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē,
iniciējot normatīvos aktus, kuri skar visas Latvijas futbola dzīves attīstības
prioritātes. LFF jāiniciē tādu normatīvo aktu izstrādāšana, kuri sistematizē
Latvijas futbola dzīves attīstības elementus, piemēram, darba tiesiskās
attiecības starp sportistiem un klubiem, sportistu sociālās garantijas, bērnu
tiesību aizsardzība sportā.

43

Futbola popularizēšana. Veidot stāstu un grāmatu sēriju, videostāstus. LFF kā
iniciators un informācijas, zināšanu satura veicinātājs.

44

Paplašināts atbalsts pirmajam trenerim, ja spēlētājs spēlē nacionālajā izlasē.

45

Sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju organizēt futbola popularizēšanas
kampaņu “Veselība un futbols”.

46

Sadarbojoties ar UEFA un FIFA, iesaistīties starptautisku konferenču
organizēšanā saistībā ar futbola norisēm, popularizējot futbolu Latvijā, kā arī
veidojot Latviju par vienu no pasaules futbola pasākumu norises
galamērķiem.

VISU LĪMEŅU APMĀCĪBAS PROGRAMMAS,
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
Vispārēja Latvijas futbola personāla kvaliﬁkācijas celšana, šodienas pasaules
tendencēm atbilstošas mācību programmas un darba vērtēšanas sistēmas ieviešana,
tostarp futbola pilsētas izveide, ir stūrakmens mērķtiecīgai, straujai un kvalitatīvai
futbola izaugsmei Latvijā nākamajos gados.

47

Latvijas Nacionālais futbola treniņu centra izveide. Nepieciešams veikt
priekšdarbus, lai izveidotu Latvijas Nacionālo futbola treniņu centru,
nodrošinot meistarklases, kvaliﬁkācijas celšanas veicināšanas sistēmu. Līdz ar
futbola akadēmijas izveidi un augstas kvaliﬁkācijas mācībspēku iesaistīšanas,
jānodrošina vienotu augstu kvaliﬁkācijas standartu Latvijas futbolā futbola
tienešiem un treneriem, spēlētājiem. Studiju jomas: treneri, tiesneši,
spēlētāji, sporta administratori, veselība un veiktspēja.
“Futbola pilsētai” jābūt ar vairākiem futbola laukumiem, mācību klasēm un
ﬁziskās sagatavošanas/rehabilitācijas iespējām. Ilgtermiņā vienam no laukumiem jābūt slēgtajam. Pēc būtības tai būtu jābūt izlases treniņu bāzei. Paralēli ļaujot trenēties jauniešiem, bērniem. Vieta futbola pasākumiem, turnīriem.
Ne vien Latvijas futbola treneru apmācības programmas ieviešanai, bet arī
ideālai pieredzes apmaiņas vietai. Savukārt brīžos, kad komplekss nav
nepieciešams izlasei, tiktu nodrošināta iespēja trenēties arī futbola klubiem.

48

Izglītība un kvaliﬁkācija. Programmu efektivitātes paaugstināšana esošajām
apmācības programmām, jaunāko apmācības metodiku ieviešana Latvijā.
Apmācības programmas jāizstrādā sadarbībā ar pēdējo gadu laikā straujus
panākumus guvušām ārvalstu futbola organizācijām, pārņemot labāko,
Latvijai piemērotāko pieredzi.

49

Pasniedzēju kvaliﬁkācijas celšana. Izmantojot tieši Latvijai izstrādātas
programmas, kas atbilst gan valsts klimatiskajiem apstākļiem, gan
ģeogrāﬁskajiem un demogrāﬁskajiem raksturlielumiem.

50

Pilnveidot kvaliﬁkācijas novērtēšanas programmu treneriem, kvaliﬁkācijas
celšanas veicināšanas sistēmu.

51

Pilnveidot tiesnešu izglītības/kvaliﬁkācijas celšanas programmu.

52

Pilnveidot, paplašināt pieejamību pieredzes apmaiņas programmām Latvijas
un starptautiskā līmenī. Lai paplašinātu kvaliﬁkācijas celšanas programmu
pieejamību, nodrošināt vieslektorus, tostarp arī reģionos.

53

Metodisko materiālu izstrāde treneriem un tiesnešiem, materiālu pieejamība
kā drukātā, tā digitālā un video platformas veidā.

54

Pilnveidot futbola klubu un personāla licencēšanu. Ieviešot sistemātisku
futbola klubu, treneru, atbalsta personāla licencēšanu un kvaliﬁkācijas
novērtēšanas sistēmu, kas saistīta ar ﬁnansiālā atbalsta apmēru klubiem,
tiktu nodrošināti mērķtiecīgi motivēta, LFF izstrādāto ilgtermiņa futbola
attīstības mērķiem atbilstoša personāla/klubu izaugsmes sistēma.

55

Futbola menedžeru apmācība. Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju,
kā arī augstākajām mācību iestādēm izstrādāt un ieviest sporta vadības
(menedžmenta) apmācības programmu, nodrošinot iespēju papildināt
zināšanas futbola menedžmentā.

56

Ieviest spēles delegātu/inspektoru starptautisku apmaiņas/apmācības
programmu, vērtēšanas sistēmu.

57

Piedalīties un veicināt LFF, kā arī futbola klubu iesaistīšanos sociālajos
projektos.

58

Pilnveidot futbola talantu akadēmiju. Paplašināt pieejamību maksimāli
plašam talantīgo spēlētāju lokam. Uzsvaru liekot uz kvaliﬁkācijas celšanu,
izcilības veicināšanu. Labākie speciālisti, kuri strādā ar perspektīvākajiem
spēlētājiem, atbilstoši viņu proﬁlam laukumā vai futbola spēles tipam.

59

Ieviesīsim regulāras nacionālā un starptautiska līmeņa futbola zvaigžņu
meistarklases.

60

Pirms katras sezonas sākuma visu līgu klubiem nodrošināt apmācības
programmu klubu pārstāvjiem un spēlētājiem par visu dokumentu apriti
saistībā ar kluba darbību, noteikumu traktēšana u. c. informāciju. Nodrošināt
papildu apmācības programmas atbilstoši nepieciešamībai.

61

Pilnveidot kompensācijas sistēmu aizsargātajiem jauniešu spēlētājiem.

62

Izstrādāt LFF motivācijas un kompensācijas sistēmu jaunatnes izlases
spēlētājus sagatavojušajiem klubiem.

63

Atbalsta apjoma palielināšana LFF KIAAP (Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programma) programmas ietvaros mazajiem klubiem.

64

Spēlētāju saglabāšana. Pāreja no junioriem uz senioriem ir viens no
viskritiskākajiem momentiem spēlētāja karjerā. Izveidot programmu, kas
palīdzētu nodrošināt šo pāreju futbolistiem pirmajā pieaugušo spēlētāju
gadā, nodrošinot šiem spēlētājiem atalgojumu Virslīgas klubos jaunajiem
spēlētājiem pie pārejas uz pieaugušajiem (futbolistiem līdz 20 g.v.).

65

Sacensības skolās. Organizēt futbola un telpu futbola sacensības skolās,
papildus veicinot sieviešu futbola paveidus.

66

Futbols universitātēs. Parakstīt sadarbības veicināšanas protokolu ar
augstskolām, lai kopā organizētu sacensības starp universitātēm.

67

Starpsezonas spēles. Organizēt 1. līgas ziemas kausu.

INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Mūsu uzdevums ir nodrošināt plašu sporta zāļu un futbola laukumu infrastruktūru,
metodiski attīstīt treneru korpusa kvaliﬁkāciju un piesaistīt atbalstītājus, ar kuru
palīdzību veicināt futbola pieejamību ikvienam interesantam, ikvienā Latvijas vietā.
Nozīmīgs attīstības elements arī Latvijas Nacionālā futbola treniņu centra izveide.

68

Vismaz divu jaunu FIFA standarta futbola laukumu ierīkošana Rīgā.

69

Jāsāk plānošanas darbs pie ilgtermiņa projekta — Latvijas Nacionālais futbola
treniņu centrs.

70

Āra laukumu apsilde. Izstrādāt apsildāmu laukumu ieviešanas plānu,
nodrošinot LFF ﬁnansējumu programmas realizēšanai.

71

Mākslīgā seguma maiņas sistēmas pilnveidošana, ņemot vērā to kalpošanas
laiku, lai nodrošinātu atbilstoša seguma laukumu pieejamību visā valstī, kā arī
uzraugot to lietošanas atbilstību prasībām.

72

Slēgtās halles. Sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām sākt darbu pie
sešām slēgtajām futbola hallēm lielākajās pilsētās.

73

Laukumu apgaismojuma ierīkošana Ventspils, Liepājas, Daugavpils, Jelgavas,
Valmieras un Jūrmalas laukumos.

REĢIONU LOMAS NOSTIPRINĀŠANA
Futbola pieejamības nodrošināšana reģionos ir šobrīd līdz galam neizmantots futbola
popularitātes veicināšanas resurss.

74

Reģionālā infrastruktūra. Jānodrošina sabalansētas reģionālās futbola
infrastruktūras izveide. Reģionu attīstības programma jāanalizē, ņemot vērā
demogrāﬁjas tendences, esošo futbola infrastruktūru, rezultātus un
tradīcijas.

75

LFF reģionālās attīstības nodaļas izveide. Paplašināsim reģionu pārstāvju
pilnvaras. Jārosina reģionālās attīstības centru pilnvaru pārskatīšana/paplašināšana, lai nodrošinātu sabalansētu un faktiskajai situācijai atbilstošu
futbola attīstību Latvijā.

76

Organizēsim ikgadējus seminārus reģionos par futbola attīstības prioritātēm,
infrastruktūras, kvaliﬁkācijas celšanas u. c. programmām, aicinot uz
semināriem arī reģionālos valsts un pašvaldību pārstāvjus.

77

Nodrošināsim papildu kvaliﬁkācijas celšanas programmu, kā arī starptautisku
apmaiņas programmu reģionālajiem pārstāvjiem, sniedzot detalizētu ieskatu
par visiem pieejamajiem instrumentiem futbola attīstības veicināšanai
reģionos.
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