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Cienījamie LFF biedri un futbolā iesaistītie!

Pirmoreiz man ir tas gods uzrunāt Jūs LFF kongresa

priekšvakarā federācijas prezidenta amatā, kopā ar LFF

valdi un darbiniekiem sniedzot informāciju par pārskata

periodā paveikto. Izaicinājumiem bagāts pagājušais gads ir

bijis katram no mums, tomēr paveiktais liek uz nākotni

skatīties ar lielām cerībām. Jau šis gads, kas paiet LFF

simtgades zīmē, iezīmē pirmos ilgtermiņa darba augļus.

Runājot par paveiktajiem darbiem, vēlos izcelt, ka mums

izdodas pakāpeniski īstenot Latvijas futbola attīstības

programmu 2021. – 2024. gadam, ko izstrādājām pirms

vēlēšanām. Ir izdevies stiprināt attiecības ar FIFA, UEFA

un citām nacionālajām federācijām, kas ļāvis vienoties par

vairākiem kopīgiem projektiem un jūnijā paredzēto

pārbaudes spēli pret Vācijas nacionālo izlasi, kā arī dibināt

ciešākas attiecības ar Latvijas valsts institūcijām,

ministrijām, VID un pašvaldībām. Tāpat arī ar sporta

organizācijām - LOK, LSFP, LKSSA un Saeimas Sporta

apakškomisiju. Komunikācijā ar VID esam veikuši visus

nepieciešamos soļus, lai atgūtu sabiedriskā labuma

organizācijas statusu.

Regulāri komunicēju ar LFF biedriem un futbola

entuziastiem, palīdzot īstenot ilgtermiņa un īstermiņa

projektus. Atrisinājām ieilgušās tiesvedību lietas ar SIA

“Arčers” un revidenti Ingrīdu Latimiru. Izdevās sabalansēt

LFF budžetu un īstenot apjomīgā LFF funkcionālā audita

aktīvo fāzi. Uzklājām jaunus mākslīgos laukumus,

ierīkojām laistīšanas sistēmas un panācām, ka LFF ir

vienīgā īpašniece MTC "Staicele". Atjaunojām prēmēšanas

sistēmu labākajiem treneriem, ievērojami palielinājām

atbalsta fondu mūsu veterāniem. Uzlabojām tiesnešu

segmentu. Sniedzām LFF biedriem un tiesnešiem atbalstu

Covid-19 krīzes pārvarēšanā. Pilnveidojām KIAAP programmu,

uzsākām Futbola infrastruktūras inventāra atbalsta

programmu. Parakstījām atbalsta līgumus ar partneriem

“Optibet”, “Stelpes ūdens”, “Circle K”, EHR.

Ielūkojoties tuvākajā nākotnē, jāsecina, ka ir vēl vairāk

jāstiprina attiecības ar starptautiskajām organizācijām, kā arī

Latvijas valdību un pašvaldībām, lai saņemtu papildu

finansējumu infrastruktūras attīstībai, treneru atalgojumam,

LFF biedru darbam. Šogad turpināsim slēgto haļļu būvniecību,

jaunu mākslīgo laukumu ieklāšanu un veco segumu nomaiņu,

laistīšanas sistēmu ierīkošanu un stadionu labiekārtošanu.

Šobrīd tiek izstrādāta Latvijas jaunatnes talantu atbalsta

programma. Mums vajag gatavot kvalitatīvākus spēlētājus,

radot tam piemērotu sistēmu un apstākļus. Valstī noteikto

ierobežojumu dēļ neizdevās īstenot dažus jaunus projektus,

piemēram, Baltijas kausa izcīņu U-16 klubu komandām un

bērnudārzu futbola projektu. Ceram, ka tos izdosies īstenot

šogad. Jāturpina īstenot programmu ar 11 futbola attīstības

virzieniem un jāturpina uzlabot LFF reputāciju.

LFF valdē un administrācijā mēs diskutējam, analizējam un

atrodam labākos risinājumus, kā ātrāk un efektīvāk īstenot

izstrādāto futbola attīstības programmu 2021. – 2024. gadam.

Neraugoties uz diskusijām par ikdienas jautājumiem, vajag

turpināt saliedēt futbola sabiedrību. Ceru, ka šīgada kongress

un tajā paustā informācija kalpos kā vēl viens elements šajā

saliedēšanās procesā

Futbolam jābūt ne tikaiFutbolam jābūt ne tikai
masveidīgākajam sporta veidammasveidīgākajam sporta veidam
Latvijā, bet jāizvirzās pirmajāsLatvijā, bet jāizvirzās pirmajās
pozīcijās arī pēc citiem rādītājiem.pozīcijās arī pēc citiem rādītājiem.





Latvijas izlasēm 2020. gads vēsturē paliks ar mazāko aizvadīto spēļu skaitu un vienām atceltām sacensībām

pēc otrām. Globālās situācijas ietekmē pilnvērtīgu ciklu aizvadīja vienīgi nacionālās vīriešu, sieviešu un telpu

futbola izlases, kā arī U-21 valstsvienība, no visiem tradicionālajiem Baltijas kausa izcīņas turnīriem

norisinājās vien trīs, neviena no jauniešu izlasēm tā arī neaizvadīja Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra

mačus, bet WU-19 izlase palika bez nevienas spēles 2020. gadā. Abu dzimumu U-17 Latvijas izlases kļuva par

Baltijas kausa ieguvējām, bet pirmoreiz vēsturē komplektēta tika Latvijas e-futbola izlase. Nacionālajā atlasē

tajā vietu ieguva Nikolajs Smirnovs un Aleksejs Pavlovs, kuri pārstāvēja valsti e-Euro 2020 kvalifikācijā un

pirmajā e-futbola Baltijas kausa izcīņā.
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No sacensību organizēšanas viedokļa 2020. gads tām LFF struktūrām, kuras

atbild par klubu sacensību organizēšanu un vadību, bija līdz šim

visizaicinošākais, ņemot vērā globālo pandēmiju un valstiskā līmeņa

ierobežojumus. Minētā situācija lika pieiet vairākiem sacensību organizēšanas

aspektiem pavisam citādāk, nekā tas būtu normālos apstākļos. Neskatoties uz

pastāvošajām grūtībām, LFF darbojoties kā vienotai komandai, izdevās

noorganizēt gandrīz visas sacensības, kā to paredz LFF apstiprinātā klubu

sacensību struktūra.

Lai gan sezonas sākums tika atlikts, pakāpeniski tika uzsākti visi čempionāti,

sākot no Virslīgas un beidzot ar Jaunatnes čempionātu. Tika nodibināts ļoti labs

un konstruktīvs dialogs ar valsts institūcijām attiecībā uz to, kā valsts pievērš

uzmanību sportam, kā arī uzsākta diskusija par vairākām futbolam un sportam

svarīgām lietām, kurām citos apstākļos, iespējams, LFF valstiskā līmenī nebūtu

pievērsusies. LFF un futbola sabiedrība kopumā parādīja piemēru citiem sporta

veidiem, izstrādājot gan nepieciešamo normatīvo un dokumentālo bāzi drošai

sacensību aizvadīšanai, gan arī sniedzot savus priekšlikumus nepieciešamajam

regulējumam sporta jomā, ņemot vērā sporta specifiku.

Neskatoties uz to, ka izdevās uzsākt gandrīz visas klubu sacensības, vairākas

no tām, ieskaitot 1. līgas, 2. līgas un 3. līgas čempionātus, nācās priekšlaicīgi

noslēgt, kas radīja problēmsituācijas klubu vietu noteikšanā turnīru tabulā, kā

arī attiecībā uz komandu pārejām starp līgām. Ņemot vērā to, ka sacensības

tika noslēgtas priekšlaicīgi un bez skatītāju klātbūtnes, bija apgrūtināta

apbalvošanas procedūra. Attiecīgo čempionātu godalgoto vietu ieguvēji netika

apbalvoti savu skatītāju priekšā, kā tas bija ierasts līdz šim. Futbolisti sezonas

laikā ar savu sniegumu bija godam nopelnījuši godalgotās vietas LFF

organizētajās sacensībās, tomēr svētku sajūta šoreiz bija citāda.
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Neskatoties uz pandēmijas radītajām sekām, sieviešu futbolā reģistrēto

spēlētāju skaits pieaudzis līdz 2216 futbolistēm, kas ir par 218 vairāk nekā gadu

iepriekš.

Ierobežojumi ietekmēja vietējo sacensību sākumu, tomēr lielākā daļa spēļu tika

aizvadītas. Sezonas gaitā tika noskaidrotas gan Sieviešu futbola līgas un 1. līgas

uzvarētājas, gan visu vecumu Latvijas meiteņu čempionāta godalgoto vietu

ieguvējas. Divos piegājienos pavasarī un rudenī izdevās pilnā apmērā aizvadīt

projektu “Meiteņu futbols atgriežas skolās” Daugavpilī, kurā arī bija novērojams

iesaistīto meiteņu pieaugums, ja salīdzina ar iepriekšējo gadu.

Pandēmijas seku dēļ 2020. gadā nācās atteikties no pirmssezonas ikgadējiem

turnīriem – Ziemas kausa izcīņas sievietēm un Pavasara kausa izcīņas U-16

vecuma meitenēm. Tāpat saspringtā sacensību kalendāra dēļ nenotika Latvijas

kausa izcīņas turnīrs sievietēm. Nenotika arī ieplānotie meiteņu futbola

attīstības pasākumi - sieviešu futbola attīstības braucieni, “We Play Strong”

festivāli, kā arī projekta “Meiteņu futbols atgriežas skolās” Rīgas un Jelgavas

posmi. Kad to ļaus situācija un noteikumi, visi šie pasākumi atgriezīsies gada

notikumu kalendārā.

Atsevišķu klubu problēmu dēļ Sieviešu futbola līga saruka līdz četrām

komandām. Pandēmijas sekas ietekmēja “Riga United FC Ladies” komandas

sastāva nokomplektēšanu, kur klubs palika bez lielākās daļas vadošo

ārzemnieču, līdz ar to komanda nebija konkurētspējīga. Tika apturēta Baltijas

Sieviešu futbola līga, kurā tika pagūts izspēlēt vienu maču.

Sieviešu futbola līga 2021. gada sezonu sagaidījusi ar sešām komandām, turklāt

pirmoreiz vēsturē arī Sieviešu futbola līgas klubiem bija jāiziet LFF licencēšanas

process. Tas darīts ar mērķi palīdzēt klubiem sagatavoties gan sportiskā, gan

organizatoriskā ziņā. Līgas ilgtermiņa attīstības plāns paredz, ka Sieviešu

futbola līgā visu laiku startē astoņas komandas un ka notiek arī

paaugstināšanās un pazemināšanās starp līgām.
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2020. gadā dalībai Latvijas jaunatnes futbola čempionātā pieteicās rekordliels

dalībnieku skaits – 186 komandas. Diemžēl, iestājoties pandēmijai, dažas

komandas no dalības čempionātā atteicās, taču, neskatoties uz visām grūtībām

un izaicinājumiem, čempionāta dalībnieku skaits bija liels. Jaunatnes futbola

segments var lepoties ar to, ka arī pandēmijas ierobežojumu apstākļos un ar

ierobežotiem resursiem jaunatnes čempionāta dalībnieki spēja ļoti kvalitatīvi

sarīkot savas mājas spēles. Vērts atzīmēt, ka 2020. gada sezonā Latvijas

jaunatnes čempionāta dalībnieki vēl vairāk un kvalitatīvāk izmantoja “Comet”

sistēmu, kas palīdzēja sekmīgāk noorganizēt sacensības.

Aizvadītajā sezonā ierobežojumu dēļ neizdevās sarīkot tradicionālo Zēnu

futbola festivālu Salacgrīvā, kā arī nācās atteikties no U-12 LFF kausa izcīņas

finālturnīra organizēšanas. Papildus tam netika aizvadītas visas ieplānotās

Latvijas jaunatnes čempionāta spēles, jo sacensības to finiša taisnē nācās

apturēt.

LFF Futbola akadēmijas sezonā no sākotnējā plāna izdevās augusta mēnesī

organizēt trīs reģionālo izlašu turnīrus jaunā norises formātā – pirmdienā

treniņi, trešdienā apakšgrupas spēles un sestdienā finālspēles. Oktobra mēnesī

notika divas talantu nometnes. Sakarā ar Covid-19 pandēmiju bija jāatsakās no

divu reģionālo turnīru un divu talantu nometņu organizēšanas, kā arī no

starptautiskām pārbaudes spēlēm pret Lietuvas izlasēm. Tika atcelts UEFA

Attīstības turnīrs U-15 izlasēm.
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Latvijas telpu futbola čempionāta virslīgas 2019./2020. gada sezona noslēdzās

neierasti vēlu – sacensībām ritot ar pārtraukumiem, punkts sezonai tika pielikts

jūlijā, kad FC "Petrow" izcīnīja čempionu titulu savā sestajā sezonā virslīgas

sabiedrībā. Līdz tam labākais kluba panākumus bija trešā vieta 2018./2019. gada

sezonā. "Petrow" pārtrauca 12 gadus ilgo FK "Nikars" dominanci Latvijas telpu

futbola čempionātā, kļūstot par desmito komandu, kas izcīnījusi Latvijas telpu

futbola čempiones titulu. Čempioni tika arī līdz Latvijas kausa izcīņas finālam,

tomēr tajā Talsos teju 400 skatītāju priekšā ar 0:3 atzina FK "Raba" pārākumu.

Pirms tam jūnijā 1. līgas čempionāta noslēdzošajā kārtā FK "Nikars"/"Ghetto" ar 4:2

pieveica "New Project" un izcīnīja uzvaru visā turnīrā. Pirms noslēdzošās kārtas,

kurai sākotnēji bija jānotiek marta vidū, "Nikars" apsteidza tuvāko sekotāju "New

Project" par diviem punktiem. Zelta medaļu liktenis izšķīrās savstarpējā mačā.

Novembrī FC "Petrow" pārstāvēja Latviju UEFA telpu futbola Čempionu līgas

kvalifikācijā. Atlases kārtā uzvarētājs tika noteikts pēc viena mača iznākuma, kad

Jelgavā laukuma saimnieki pagarinājumā ar 3:4 piekāpās slovāku "Lučenec".

Virslīgas 2020./2021. gada sezona sākās pērnajā septembrī. Pirms tam Latvijas

Telpu futbola asociācijas (LTFA) kongresā tika pieņemts LTFA biedru lēmums par

organizācijas likvidāciju, kā rezultātā tika pārtraukts sadarbības līgums starp LFF

un LTFA, uz kura pamata abas organizācijas līdz tam sadarbojās telpu futbola

virslīgas, 1. līgas, Latvijas kausa izcīņas un jaunatnes čempionāta organizēšanā.

Līdz ar to telpu futbola sacensību norises pārraudzīšana atgriezās LFF pārziņā.

"Optibet" telpu futbola Virslīgas sezona Covid-19 ierobežojumu dēļ vairākas reizes

tika pārtraukta, kamēr 1. līgas, Latvijas kausa un jaunatnes sacensības nebija

iespējams uzsākt.

Ļoti tuvu vēsturiskam panākumam un vietai Eiropas čempionāta finālturnīrā

nokļuva Latvijas telpu futbola izlase, kas vispirms pērnā gada sākumā Jelgavā cīņās

pret Igauniju un Dāniju pārvarēja kvalifikācijas pirmo posmu, bet gada izskaņā

uzsāka jauna formāta atlases pamatturnīru, kuru veidoja divu apļu sacensības ar

spēlēm mājās un izbraukumā. Latvijas izlase abos mačos atzina pasaules ranga

līderes Spānijas pārākumu un divreiz pārspēja Šveices komandu, kas vienībai ļāva

pirmoreiz vēsturē kvalifikācijas turnīra izšķirošajā posmā iekrāt sešus punktus.

Latvijas izlases galvenā konkurente par vietu finālturnīrā bija pēdējo piecu Eiropas

čempionātu dalībniece Slovēnija – par spīti zaudējumam pirmajā aplī Latvijas

valstsvienība līdz pat pēdējam mačam saglabāja reālas izredzes apakšgrupā ieņemt

otro vietu, tomēr spraigā cīņā viesu laukumā tika piedzīvots zaudējums ar 3:5, kas

neļāva realizēt sapni par spēlēšanu finālturnīrā.

TELPU FUTBOLSTELPU FUTBOLS



Pagājušais gads arī Latvijas pludmales futbolā nebija tipisks - Covid-19

ierobežojumu dēļ sezona sākās vēlāk nekā parasti un bija īsāka, tomēr šī vasara

ieies vēsturē ar pavisam jauna futbola turnīra - Latvijas-Igaunijas pludmales

futbola līgas – startu un ļoti veiksmīgu norisi, ņemot vērā apstākļus, kā arī ar

daudzu Latvijas pludmales futbola attīstībai svarīgu turnīru izspēli. Papildus

Latvijas pludmales futbola saime tika iepriecināta ar jaunu mājas lapu Latvijas

mēroga sacensībām, kurā var redzēt detalizētu informāciju par visām svarīgākajām

pludmales futbola aktivitātēm Latvijā: www.fta.lv/bslatvia.

Latvijas-Igaunijas pludmales futbola līgā, kas aizvietoja Latvijas čempionātu,

pirmajā sezonā startēja kopskaitā astoņas komandas, trim pārstāvot Latviju: BSC

LAT, BFS “Ropaži” un FK “Beitar”/Kauguri. Sastādot sīvu konkurenci, astoņu

dalībnieku vidū Latvijas klubi ierindojās atbilstoši no ceturtās līdz sestajai pozīcijai.

Jūrmalas kausā, kas tiek uzskatīts par otru spēcīgāko turnīru pludmales futbolā

valsts mērogā, 2020. gadā, kad tika izspēlēti trīs posmi un finālturnīrs, 12 komandu

konkurencē stiprākā bija “Kreiss”, kas finālā pārliecinoši ar 6:1 uzvarēja PFD PO-8,

savukārt mačā par trešo vietu “Beerhouse No1” pietika ar vieniem gūtajiem vārtiem,

lai pieveiktu “New Project”.

Latvijas pludmales futbola kausa izcīņas sievietēm sestajā sezonā otro reizi pēc

kārtas laurus plūca “Strong” FC meitenes, finālā uzvarot “Babītes” SK. Latvijas

pludmales futbola kausa izcīņā veterāniem (35+) otrajā sezonā par labākajiem

pirmo reizi tika kronēti “Kreiss” komandas pludmales futbolisti, bet “Busel Cup”

pludmales futbola sacensībās jauniešiem (U-13) pirmajā sezonā sešu komandu

konkurencē uzvaras laurus plūca Jūrmalas Sporta skolas komanda.

2020. gads pludmales futbola kontekstā noteikti paliks atmiņā ar īpaši mazu

starptautisko pludmales futbola sacensību aktivitāti. Gada sākumā FIFA kategorijas

tiesneši Eduards Borisevičs un Jurijs Ivušins atzīmējās ar veiksmīgu tiesāšanu Klubu

Pasaules kausā Maskavā, turklāt J. Ivušins vairāk nekā 5 500 līdzjutēju klātbūtnē

tiesāja pusfināla spēli, bet E. Borisevičs vairāk nekā 7 500 līdzjutēju klātbūtnē

apkalpoja finālmaču.

Nacionālā pludmales futbola izlase Andreja Baumaņa vadībā aizvadīja kopumā

divas pārbaudes spēles izbraukumā pret Igauniju, pirmajā zaudējot pamatlaikā

(3:7), bet otrajā – pēcspēles sitienos pēc neizšķirta 3:3.

2021. gada vasaras sezonas plāni ir joprojām ambiciozi - ar nepacietību tiek gaidīts

otrais izlaidums Latvijas-Igaunijas pludmales futbola līgai, ir plaša programma

citām Latvijas mēroga pludmales futbola sacensībām, arī Latvijas pludmales

futbola izlasi šogad gaida nopietni pārbaudījumi starptautiskajos turnīros.

PLUDMALES FUTBOLSPLUDMALES FUTBOLS

http://www.fta.lv/bslatvia


Sekmīgi izdevās pārorientēties no apmācību organizēšanas klātienē uz to

organizēšu tiešsaistē, kā rezultātā pagājušā gada laikā tika noorganizēti 18

tiešsaistes semināri. Atvērtajos tiešsaistes semināros piedalījās vidēji 125

treneri, kas ir par 71 jeb 131% vairāk nekā klātienē 2019. gadā. Augstais

tiešsaistes semināru apmeklējums un treneru sniegtās atsauksmes

apliecina, ka arī turpmāk daļa semināru tiks organizēti tiešsaistē.

Pagājušā gada laikā nebija iespējams kursu ietvaros veikt pietiekamu

apjomu klātienes praktisko nodarbību. Šis aspekts pavēra iespējas meklēt

jaunus risinājumus. Dažos kursos treneri lieliski pielāgojās šim

izaicinājumam un kursa ietvaros filmēja savus treniņus, kuri vēlāk tika

analizēti tiešsaistē.

Pagājušais gads skaidri apliecināja, ka vietējiem treneriem piemīt milzīgs

potenciāls. Viņi spēj strauji pielāgoties un attīstīt savas moderno

tehnoloģiju izmantošanas prasmes, pateicoties kurām treneri spēja gan

apmeklēt tiešsaistes seminārus, gan arī kursus. Tas LFF paver lieliskas

iespējas arī nākotnē daļu apmācību veikt tiešsaistē. Par augošo interesi

liecina arī fakts, ka, aizvadot pirmo semināru šajā gadā, tika uzrādīts

apmeklētības rekords – kopā pieteicās vairāk nekā 200 treneru, bet

piedalījās 175 pašmāju futbola speciālisti.

Veiksmīgi izejot apmācības un nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, Latvijas

futbola treneru rindas šīgada pašā ievadā papildināja 38 C-LFF licences

ieguvēji. Arī aizvadītajā gadā šīs licences apmācības, pateicoties lielajai

interesei, tika organizētas divās grupās.

TRENERITRENERI



Neskatoties uz pandēmijas apstākļu mestajiem izaicinājumiem, ir izdevies saglabāt

tiesnešu skaitu un pielāgoties tiesnešu apmācības procesā, kas viss ar labiem

rezultātiem tiek organizēts attālināti. Tā iespaidā, ka ar attālinātu semināru

orgaizēšanu ir samazinājušās to nodrošināšanas izmaksas, tiesnešiem pieejamo

semināru skaits ir audzis.

Līdz galam netika realizēta tiesnešu apmaiņas programma, kas nebija iespējams

drošības apsvērumu dēļ. Tāpat nācās atteikties no UEFA līmeņa semināru

organizēšanas pašmāju futbola tiesnešiem.

Teju visi labākie Latvijas tiesneši februārī Turcijā aizvadīja LFF organizēto

tradicionālo treniņnometni pirms "Optibet" Virslīgas sezonas. Nometnē piedalījās 9

tiesneši un 16 tiesneša asistenti, vairumam no kuriem šogad paredzēts uzticēt

"Optibet" Virslīgas čempionāta spēļu apkalpošanu.

FIFA galvenā tiesneša kategoriju šogad ieguvis Vitālijs Spasjonņikovs. Jau iepriekš

šajā statusā bija divi citi Latvijas arbitri - Andris Treimanis (kopš 2011. gada) un

Aleksandrs Anufrijevs (kopš 2012. gada). Dāmām identiska kvalifikācija ir Violai

Raudziņai (kopš 2008. gada) un Jeļenai Jermolajevai (kopš 2014. gada). FIFA

kategorija 2021. gadā ir arī vairākiem tiesneša asistentiem: Līgai Didriķei, Haraldam

Gudermanim, Jevgeņijam Morozovam, Olgai Prokopkinai, Denisam Ševčenko,

Aleksejam Spasjonņikovam, Mārtiņam Svipstam, Raimondam Tatrikam, Diānai

Vanagai-Arājai un Maritai Vītolai. Pirmoreiz vēsturē kāds Latvijas pārstāvis ticis arī

pie starptautiskā video tiesneša statusa - Andris Treimanis turpmāk drīkstēs

oficiālos starptautiskos mačos strādāt VAR komandā. Tāpat FIFA sarakstā ir arī

pludmales futbola un telpu futbola tiesneši. Eduards Borisevičs un Jurijs Ivušins

turpina apkalpot pludmales futbola mačus, bet Eduards Fatkuļins un Ingus Puriņš

rūpējas par noteikumu ievērošanu telpu futbolā.

Pateicoties platformai www.futbols.lv, izdevies piesaistīt ievērojamu skaitu jaunu

tiesāšanas aroda interesntu, kas jau uzsākuši savas apmācības. Interesentu bijis tik

daudz, ka apmācības tiek rīkotas uzreiz divās grupās.
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Lielākā 2020. gada iniciatīva bija Rīgas reģionā darbību sākusī ilgi gaidītā un

lolotā bērnudārzu programma, kas kalpo vairākiem būtiskiem futbola un

veselīga dzīvesveida attīstības aspektiem, jo bērnudārza vecuma bērniem tiek

nodrošināta iespēja kvalificētu speciālistu uzraudzībā bagātināt savu ikdienu ar

sportiskām aktivitātēm. Bērni ar futbola palīdzību – gan pašās nodarbībās, gan

strādājot ar darba burtnīcām – var labāk iepazīt, kāda ir aktīva dzīvesveida

nozīme viņu ikdienā. Programma bērniem palīdz iemīlēt sportu un izglītoties.

Visbeidzot, šāds projekts vairo pašmāju futbola klubu iespējas nodibināt

ciešāku saikni ar pirmsskolas izglītības iestādēm, lai tiem bērniem, kuriem šīs

papildu nodarbības rada interesi par futbolu, būtu ātrs un viegls ceļš uz

pievienošanos attiecīgā kluba treniņiem. Tika izveidots unikāls futbola

vingrinājumu krājums bērnudārzu pedagogiem un darba burtnīcas bērniem. Lai

arī programma esošo ierobežojumu dēļ nav uzsākusi pilnvērtīgu darbu, liela

uzvara un pamatakmens ilgtermiņa sadarbības veidošanai ir noslēgtais līgums

ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu par sadarbību

bērnudārzu un skolu projektos.

No 142 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm projektam pieteicās 104. No

tām 50 tika apstiprinātas dalībai projektā. No 25 futbola klubiem Rīgas reģionā

projektam pieteicās 12, no kuriem 9 tika apstiprināti.

Izstrādāts un no UEFA puses apstiprināts saturs Latvijā pirmajam UEFA līmeņa

“Grassroots Leader” jeb tautas sporta līdera kursam, kas tiks realizēts 2021.

gadā.

To atļaujot valstiskajiem apstākļiem, 2021. gada vasarā ir plānots atgriezties

pie tādu “Grassroots” un sociālās atbildības pasākumu un projektu realizēšanas

kā ģimeņu futbola festivāls “FootFamFest”, kuram 2020. gadā bija paredzēti 4

posmi, “Seni Cup” turnīrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, skolu futbola

festivāli reģionos, nacionālo izlašu spēlētāju pavadoņu programma un

brīvprātīgo izglītošanas kurss.
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Latvijas futbola infrastruktūras attīstība 2020. gadā nesa kādu nozīmīgu

faktu – LFF līdzfinansēto uzstādīto vai atjaunoto futbola laukumu ar

mākslīgo segumu skaits sasniedza 100. Šis zīmīgais skaitlis tika sasniegts,

veicot seguma maiņu laukumā pie Rīgas Hanzas vidusskolas. Segumi pērn

mainīti arī Salaspils stadionā un “Arkādija” bāzē, bet jauni uzklāti

Carnikavas sporta kompleksā un pie Rīgas 86. vidusskolas.

Tāpat straujiem soļiem uz priekšu iet slēgto futbola haļļu būvniecības

programmas realizēšana. Par LFF partneri, realizējot būvniecības

programmu, kļuvis Slovēnijas uzņēmums "Duol", kas tiek uzskatīts par

Eiropas tirgus līderi piepūšamo kupola konstrukciju ražošanā un

uzstādīšanā. Saskaņā ar izstrādātajiem Latvijas futbola infrastruktūras

attīstības virzieniem periodā no 2021. līdz 2024. gadam paredzēts realizēt

septiņus slēgto futbola haļļu projektus dažādās Latvijas vietās. Šogad tiek

uzsākta pirmo divu haļļu uzstādīšana – Liepājā un Rēzeknē.

Pērn uzsākta dabīgo zālienu futbola laukumu atbalsta programma, kas

ļāvusi ierīkot jaunākās paaudzes automātiskās laistīšanas sistēmas

stadionos Tukumā, Slokā, Saldū, Liepājā, Ogrē un Valmierā.

Tuvākajā nākotnē paredzēta LFF stadionu datubāzes izstrāde, starp kuras

mērķiem ir ieviest efektīvu un objektīvu rīku, nosakot turpmākās LFF

investīcijas, panākt efektīvu LFF līdzfinansēto stadionu futbola laukumu

kopšanas darbu apsekošanu, uzlabot futbola stadionu un futbola laukumu

kvalitāti visās LFF rīkotajās sacensībās, kā arī nodrošināt publiski pieejamu

informāciju par stadioniem Latvijas teritorijā.
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2020. gadā noslēdzās Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programmas

(KIAAP) realizācija. Programma tika izveidota, lai veicinātu klubu ilgtermiņa

stabilitāti un attīstību. Programmas darbības laiks bija no 2017. līdz 2020.

gadam. Šajos četros gados KIAAP programmā tika uzņemtas 70 organizācijas.

2020. gadā KIAAP programmas ietvaros atbalstu saņēma 62 klubi, kopumā tika

izmaksāti 301 500 EUR. Klubi 2020. gada ietvaros šo finansējumu varēja

novirzīt gan ilgtermiņa attīstībai, gan ikdienas vajadzību segšanai. Kopumā

programmas četru gadu termiņā klubos ieguldīti 1 009 000 EUR.

Sieviešu futbola klubu atbalsta programmas ietvaros 2020. gadā atbalstu

saņēma 19 meiteņu un sieviešu futbola komandas par kopējo summu 27 600

EUR.

Aizvadītajā gadā klubu atbalsta sistēma tika pielāgota Covid-19 radītajai

situācijai, atrodot risinājumus, kā federācijas biedru, tiesnešu un inspektoru

atbalstam novirzīt vairāk nekā 80 000 EUR. Šis atbalsta mehānisms, izpildot

attiecīgus kvantitatīvos un kvalitatīvos kritērijus, prioritāri bija paredzēts tiem

LFF biedriem, kuri nesaņem cita veida finansējumu no LFF. Atbalsta

programma paplašināta, paredzot vienreizēju arī to LFF biedru kandidātu

atbalstu, kuri veikuši kluba akreditēšanos atbilstoši LFF prasībām. Programma

paredzēja atbalsta nodrošināšanu arī virslīgas, 1. līgas un telpu futbola virslīgas

sacensību tiesnešiem un tiesnešu inspektoriem, paredzot atbalstu 65 procentu

apmērā no viena līdz trīs dīkstāves mēnešu vidējo ienākumu aprēķinātās

summas.
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Ņemot vērā stingros UEFA/FIFA starptautisko spēļu noteikumus (“Return To

Play Protocol”), izdevās pielāgot 4 Latvijas stadionus (“Daugava” Rīgā,

“Daugava” Liepājā, “Skonto” Rīgā un ZOC Jelgavā) starptautisku spēļu

rīkošanai. Pateicoties stingrai testēšanas programmai, kas tika izstrādāta

katrai spēlei sadarbībā ar SPKC un UEFA, neviens starptautisks pasākums

netika apdraudēts.

“Viensviens” Latvijas kausa finālspēle, kas novembrī notika OC “Ventspils”

stadionā un norisinājās bez skatītājiem, sasniedza lielu TV auditoriju. LTV-7

tiešajā ēterā spēli vēroja vairāk nekā 13 000 futbola līdzjutēju. Stadiona

noformējumā tika izmantoti dažādi elementi (skaņa, gaismas, LED reklāmas

borti), kas izveidoja pievilcīgāku TV “produktu”.   

Covid-19 pandēmijas dēļ tika atcelta lielākā daļa jaunatnes futbola

starptautisko pasākumu, kuriem bija jānotiek Latvijā. Izņemot nacionālās un U-

21 izlašu mājas spēles oktobrī un FIFA Pasaules kausa atlases turnīra spēles

telpu futbolā janvārī, visi parēji starptautiskie pasākumi notika bez skatītāju

klātbūtnes. Tas liedza ap spēlēm organizēt sponsoru aktivizācijas, fanu zonas

un citas aktivitātes. Tas, protams, negatīvi ietekmēja arī ienākumu apjomu.

Kopumā 2020. gadā Latvijā bija plānots organizēt 22 starptautiskus

pasākumus: UEFA Attīstības turnīri, UEFA/FIFA kvalifikācijas spēles, Baltijas

kausi, pārbaudes spēles un UEFA semināri. No tiem 13 tika atcelti vai atlikti uz

nenoteiktu laiku. Tikai 3 pasākumi no 9 notika ar skatītāju klātbūtni - janvārī

pirms Covid-19 pandēmijas sākuma FIFA Pasaules kausa atlases turnīrs telpu

futbolā, kas notika ZOC hallē Jelgavā, un oktobrī, kad pasākumus ārtelpās

varēja apmeklēt līdz 1000 cilvēku. Šādam skaitam līdzjutēju tika atvērtas

tribīnes UEFA Nāciju līgas spēlē pret Maltu stadionā “Daugava” un UEFA U-21

Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē pret Krieviju stadionā “Skonto”.

SPĒĻU ORGANIZĒŠANASPĒĻU ORGANIZĒŠANA



Lai arī Covid-19 krīze burtiski iesaldēja sponsorēšanas budžetus daudziem LFF

partneriem, izmantojot inovatīvu pieeju un komunikāciju, LFF izdevās pārnest

sponsorēšanas aktivizācijas digitālajā vidē, kā arī izdevās daļēji saglabāt partneru

ieguldījumus futbolā. Pateicoties ilglaicīgai sadarbībai ar mediju tiesību aģentūrām,

piesaistīto līdzekļu apjoms nav krities.

Gada izskaņā tika panāktas vienošanās ar “Optibet” zīmolu par 1. līgas (“Optibet”

Nākotnes līga) un telpu futbola virslīgas sponsorēšanu. Līgums noslēgts 2021. gada

februārī.

Jaunā interneta vietne www.futbols.lv, kas tika prezentēta 2020. gada rudenī, apliecina,

ka daudziem futbola cienītajiem ir vēlme kļūt par Latvijas futbola ģimenes locekļiem.

Nākotnes spēlētāji, treneri, tiesneši, brīvprātīgie un fani aktīvi izmanto platformu, lai

sazinātos ar LFF darbiniekiem un pieteiktos sev interesējošā segmentā. Rezultāti ir

bijuši pārsteidzoši labi. Piemēram, treneru segmentā 2021. gadā ar šīs platformas

starpniecību piesaistīts tāds pats skaits potenciālo jauno treneru, cik bija 2020. gadā

kopā – 60 jauni treneri. Varam lepoties, ka februārī pirmo kopā sanākšanu uzsāka arī

tiesneši – kopskaitā 51 no visiem Latvijas reģioniem. Tāpat 97 futbolu spēlēt gribošie ir

atraduši sev piemērotāko klubu, kā arī brīvprātīgo datubāze ir papildināta ar 42

personām. Šie cilvēki būs lieli palīgi izlašu spēļu organizēšanā. 

Izveidota pirmā LFF mobilā aplikācija “Mans Futbols” lietošanai visās mobilo ierīču

operētājsistēmās. Paralēli aplikācijai ir izveidota arī tās attīstības stratēģija, kas radīta

sadarbībā ar UEFA.

Covid-19 ierobežojumi un sabiedriskā labuma organizācijas statusa zaudēšana ir

galvenie iemesli sponsorēšanas ieņēmumu kritumam. Daļa esošo un bijušo LFF partneru

ir gatavi atsākt sadarbību līdz ar Covid-19 ierobežojumu atcelšanu un sabiedriskā

labuma organizācijas statusu atgūšanu. Otrā faktora īstenošanas virzienā LFF ir veikusi

visu nepieciešamo, lai tuvākajā laikā tas notiktu.

Lai pilnveidotu LFF un citu futbola zīmolu pozicionēšanas stratēģiju, sadarbībā ar UEFA

un “Kantar” uzņēmumu 2021. gada pirmajā pusgadā ir uzsākta LFF tēla un reputācijas

izpēte. Balstoties uz rezultātiem, tiks veidota arī jauna sponsorēšanas un zīmolu

stratēģija.
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Iepriekšējo gadu, kā to ilustrē reģiona futbola vadība, Kurzemes reģiona futbola dzīvē var iedalīt vairākos

posmos:

1. janvāris – 12. marts | Sacensības notiek kā plānots. Notiek ziemas jaunatnes sacensības telpās,

gatavojamies Ventspilī uzņemt U-10 finālturnīru, komandas piesakās vasaras sacensībām, tiek plānoti

pasākumi skolās.

12. marts – 1. jūlijs | Covid-19 dēļ aktivitātes nenotiek.

1. jūlijs – 1. oktobris | Atsākas sacensību darbība, ievērojot sanitāro protokolu. Vasaras sacensības jauniešiem

tiek organizētas ar ne vairāk kā 100 dalībniekiem. Reģionā veiksmīgi atgriežas 3. līga un U-13, U-14, U-15

Kurzemes izlases. Kā plānots, norisinās arī citas pieaugušo sacensības.

1. oktobris – 31. decembris | Sakarā ar Covid-19 izplatību reģionā (Kuldīga, Aizpute) komandas sāk atteikties no

dalības jaunatnes sezonas noslēguma sacensībās Kurzemes kauss, kas netiek aizvadītas. Jaunatnes

čempionātus un 3. līgas sacensības izdodas noslēgt pilnvērtīgi. Ziemas sacensības netiek plānotas.
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Atskatoties uz 2020. gadu Vidzemes reģionā, jāizceļ fakts, ka tika saglabāta stabilitāte komandu kvantitatīvajos

rādītājos, kas turpmāk varētu būt ikgadējs izaicinājums. Kopumā tika organizētas deviņas dažāda līmeņa sacensības.

Futbolā 6:6 pirmoreiz vēsturē reģiona komandas spēlēja pēc spēka reitinga. Kopumā reģiona sacensībās piedalījās 23

dažādi klubi un sporta skolas, bet jaunatnes čempionātā reģions bija pārstāvēts ar 33 komandām. Reģions lepojas ar

“Valmiera FC” jaunatnes sistēmai piešķirto akadēmijas statusu un pieaugušo komandas sniegumu Virslīgas čempionātā,

kur iegūtas bronzas medaļas. Tāpat jāizceļ FK “Priekuļi” futbolistu izcīnītā trešā vieta 2. līgas sacensībās. Reģions ticis

pie jauna un aktīva tiesnešu mentora/koordinatora Andra Utināna. No ierastā pasākumu kalendāra nācās svītrot reģiona

skolu sacensības, kas nebija iespējams Covid-19 radīto ierobežojumu dēļ.

Tuvākās nākotnes veicamo darbu augšgalā ir pilnveidot jaunatnes sacensību sistēmu, kas būtu vērsta uz kvalitatīvu

futbolistu sagatavošanu, un panākt reģionālās izlases darbību jaunā kvalitātē ar viena atbrīvotā trenera piesaistīšanu

visām izlasēm. Sezonas noslēgumā tiek plānota reģiona kausa izcīņa U-12 vecuma komandām futbolā 11:11, bet lauku

skolu futbola festivāli iecerēta kā jauna tradīcija septembra mēnesī.
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Īsā laika posmā tika noorganizēti un aizvadīti visi Zemgales reģiona čempionāti - futbolā 6:6, futbolā 8:8,

“Ādas bumbas” čempionāts un jaunatnes telpu futbola čempionāts, 3. līgas sacensības. Notika jauniešu

Zemgales izlases sabraukumi, kuros kopā piedalījās 190 dalībnieki. Jelgavā notika četri posmi “Basta Football”

projektā, kurā piedalījās 395 jaunieši. Ievērojot visus piesardzības pasākumus, neviens no pasākumu

dalībniekiem netika inficējies ar vīrusu, kas reģiona vadības ieskatā ir pats svarīgākais – veselība.

Ierobežojumu dēļ nebija iespējams organizēt Latvijas telpu futbola sacensību finālu 2007. dzimšanas gada

spēlētājiem un ikgadējo starptautisko sieviešu futbola turnīru “Zemgales kauss”. Reģiona jauniešu izlasei

nesanāca pilnvērtīgi sabraukumi un tika atcelta dalība ārzemju turnīrā. Futbolā 8:8 un 6:6 netika izspēlēti

vairāki no sacensību fināliem, bet jaunatnes telpu futbola čempionātā - divi fināli. Lai arī 3. līgas čempionātā

netika izspēlētas divas spēles, komandu izkārtojumu kopvērtējumā tas neietekmēja. Visas spēles un

sabraukumi notika bez skatītāju līdzdalības. Netika uzsākts 2021. gada Zemgales reģiona telpu futbola

čempionāts un netika izspēlēts skolu futbola čempionāts.

ZEMGALES REĢIONSZEMGALES REĢIONS

KOMANDASKOMANDAS
JAUNATNESJAUNATNES

TELPUTELPU
FUTBOLAFUTBOLA

ČEMPIONĀTĀČEMPIONĀTĀ

9999
KOMANDASKOMANDAS

8:88:8
ČEMPIONĀTĀČEMPIONĀTĀ

3333

KOMANDASKOMANDAS
6:66:6

ČEMPIONĀTĀČEMPIONĀTĀ
3535



Neskatoties uz valstisko situāciju, 2020. gadā Latgales reģionā izdevās aizvadīt gandrīz visas plānotās

sacensības un pasākumus. Dalībnieku un komandu skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, piedzīvojis

kāpumu. Izceļama reģionā aizvadīto sacensību kvalitāte no organizatoriskā līmeņa, kas iespējams, pateicoties

aktīvai klubu līdzdalībai.

Pirms sezonas sākuma izdevās sarīkot pilnvērtīgu tiesnešu semināru ar tiesnešu apmācību gan klātienē, gan

attālināti. Visa gada garumā tika īstenota reģiona tiesnešu fiziskās kondīcijas kontrole un monitorings.

Sezonu ar jaunu ekipējumu aizvadīja Latgales reģionālās jauniešu izlases.

Ierobežojumu dēļ nebija iespējams īstenot tādus pasākumus kā Skolu kauss, Ādas bumba, Futbola diena un

meiteņu festivāls.
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Pagājušais gads Ziemeļaustrumu reģionā, neskatoties uz valstī esošo situāciju ar Covid-19, bija ļoti ražīgs un pat uz

attīstības dinamiku vērsts. Komandu skaitā fiksēts pieaugums, veidojoties jauniem futbola norises punktiem Alūksnes

novadā, Kārsavā un Viļānos. Reģionā novērota liela interese par futbola trenera darbu, kā iespaidā strauji uzlabojusies

reģiona treneru kvalifikācija. Ar plusa zīmi vērtējams arī reģiona futbola tiesnešu darbs no apmācību kvalitātes un

sacensībās demonstrēta līmeņa viedokļa.

Jau piekto gadu pēc kārtas Ziemeļaustrumu reģionā notika atsevišķs meiteņu čempionāts telpu futbolā un meiteņu

vasaras sacensības, turklāt valsts mēroga sieviešu un meiteņu sacensībās nodrošināta vēsturiski lielākā reģiona

pārstāvniecība – viena komanda 1. līgā, četras komandas telpu futbola čempionātā un divas komandas vasaras

čempionātā.

Ziemeļaustrumu reģiona 3. līgā startēja sešas komandas, turklāt par vēsturisku kļuvis fakts, ka no Madonas novada

čempionātā piedalījās uzreiz trīs vienības. Pirmo reizi vēsturē sacensībās startēja FK “Varakļāni”, kas savās mājas spēlēs

pulcēja reģiona vēsturiski lielāko skatītāju skaitu – trīs mačos kopsummā 550 līdzjutēju.

Izceļams, ka reģiona 2. līgas sacensības telpu futbolā, kur piedalījās 6 komandas, otro gadu pēc kārtas notika ar mājas un

uzbraukuma spēlēm, atsakoties no sabraukumu principa, un tas radījis lielu ažiotāžu par futbola sacensībām ziemas

sezonā.

Valstiskie ierobežojumi liedza organizēt Ziemeļaustrumu reģiona veterānu čempionātu telpu futbolā un Ziemeļaustrumu

reģiona skolu futbola turnīru. Attiecībā uz Latvijas jaunatnes čempionātu joprojām aktuāli ir nepietiekošie rādītāji

reģiona pārstāvniecībā visās vecuma grupās.
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Arī Rīgas reģionam 2020. gads bija īsts pārbaudījums. Neskatoties uz Covid-19 krīzi, tas bija spilgts apliecinājums

Latvijas futbola saimes kopīgajam spēkam - tieši 2020. gadā, kā pauž Rīgas Futbola federācija, Rīgas futbols piedzīvoja

īsto izrāvienu.

Starp RFF galvenajiem panākumiem 2020. gadā ir Rīgas reģiona izlašu atlase, rezultāti un trenera Ruslana Petkeviča

darbs kopumā, Latvijas korporatīvā telpu futbola čempionāta organizēšana visaugstākajā līmenī un turnīra ļoti lielā

nozīme futbola attīstības kontekstā kopumā, Rīgas futbola čempionāta atgriešanās organizācijas paspārnē un tā

kvalitatīva un droša norise, ņemot vērā sarežģītos apstākļus, turnīru jauno mājaslapu izveide un kopumā pilnīgi jaunas un

mūsdienīgas datu bāzes radīšana visiem 2020. gada amatieru turnīriem. Tāpat jāizceļ RFF ikgadējā kongresa “H2O 6”

kvartāla telpās jūnija vidū un sezonas noslēguma pasākuma “O’Learys” sporta bārā oktobra beigās veiksmīga

organizēšana ļoti izaicinošos apstākļos, kā arī Latvijas-Igaunijas pludmales futbola līgas prezentēšana un izcila Latvijas

posmu organizēšana sadarbībā ar FTA. Tā ir tikai neliela daļa no RFF aktivitātēm sarežģītajā 2020. gadā, bet bija vēl

daudz, tai skaitā virtuālajā vidē – galvenokārt, RFF sociālajos tīklos -, kur biedrība ar katru gadu ir arvien aktīvāka.

Protams, nevar arī neizcelt tos notikumus Latvijas futbolā, kuros RFF tiešā veidā nepiedalījās, bet kuri viennozīmīgi ar

lielu plusa zīmi iespaidoja Rīgas futbola attīstību 2020. gadā. Tā ir gan jaunā LFF prezidenta ievēlēšana, gan mediju

aktivitāte Rīgas un Latvijas futbolā, gan Hanzas vidusskolas un “Arkādija” mākslīgo futbola laukumu segumu maiņa, gan

“Playoff Arena” halles ar jaunu koncepciju un pieeju atklāšana, gan, protams, “Riga FC” investīcijas Mežaparka bāzē un

vēl lielākas kluba ambīcijas nākamajos gados. Un arī šeit tas nav viss vērtīgais, kas ir noticis 2020. gadā Rīgas futbolā,

pateicoties Rīgas reģiona klubu un organizāciju pūlēm. Visiem ir jāturpina tikpat produktīvi par spīti situācijai valstī un

par spīti apstākļiem!

2021. gada plānos galvenā prioritāte ir atsākt sacensības, klubiem un komandām normalizējot treniņprocesus, tapāt kā

spēlētāju piesaiste un iesaiste.
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Ir uzsākta slēgto haļļu būvniecības programma –

tiekoties ar ražotājiem un izvērtējot to

piedāvājumus, noslēgts līgums ar uzņēmumu DUOL

par 7 piepūšamo haļļu ražošanu un uzstādīšanu.

Organizēts darbs ar pašvaldībām un citiem

partneriem par haļļu būvniecību un turpmāko to

uzturēšanu, kā arī jau uzsākti un tiek kontrolēti divi

pirmie šāda veida projekti Liepājā un Rēzeknē.

Līdztekus šai programmai ir nomainīti sintētiskie

segumi Rīgas Hanzas vidusskolā, NSB “Arkādija” un

Salaspils stadionā, bet sešos stadionos Slokā,

Liepājā, Tukumā, Ogrē, Saldū un Valmierā

uzstādītas automātiskas laistīšanas sistēmas.

Piedalījāmies Carnikavas sporta kompleksa futbola

laukuma izbūvē.

Ikdienā notiek darbs ar pašvaldībām par futbola

infrastruktūras uzlabošanu un attīstību, kā

rezultātā noslēgts līgums ar Ikšķiles novada

pašvaldību par futbola laukuma izbūvi, noslēgts

līgums ar Smiltenes novada pašvaldību par

sintētiskā seguma maiņu un noslēgta vienošanās ar

Daugavpils pilsētas domi par stadiona “Esplanāde”

turpmāko labiekārtošanu. Finiša taisnē ir līguma

parakstīšana par “Daugavas” stadiona jumta

būvniecību. Tāpat notiek sarunas ar

starptautiskajiem partneriem un valsts pārstāvjiem

par “Futbola mājas” projekta realizēšanu,

izstrādāta un uzsākta infrastruktūras inventāra

atbalsta programma.

Šajā laika posmā lielāko uzmanību esmu veltījisŠajā laika posmā lielāko uzmanību esmu veltījis
infrastruktūras jautājumiem, īstenojot Latvijas futbolainfrastruktūras jautājumiem, īstenojot Latvijas futbola
attīstības programmā 2021. – 2024. gadam minētās ieceres.attīstības programmā 2021. – 2024. gadam minētās ieceres.  

SERGEJS KOVAĻOVSSERGEJS KOVAĻOVS

Paralēli tam turpinu darboties kā profesionālās

ievirzes izglītības iestādes akreditācijas eksperts

un palīdzu mūsu biedriem iegūt profesionālās

ievirzes izglītības iestādes statusu.

Tuvākajos darba cēlienos vēlos turpināt stiprināt

attiecības ar starptautiskajām organizācijām,

Latvijas valdību un pašvaldībām, lai būtu iespējas

pretendēt uz finansējumu infrastruktūras

attīstībai. Šogad turpināsim slēgto haļļu

būvniecību, jaunu mākslīgo laukumu ieklāšanu un

veco segumu nomaiņu, laistīšanas sistēmu

ierīkošanu un stadionu labiekārtošanu. Tāpat

šobrīd tiek izstrādāta Latvijas jaunatnes talantu

atbalsta programma, kuras izveidē aktīvu dalību

ņemšu arī es.

LFF valdē mēs diskutējam, analizējam un

cenšamies atrast labākos risinājumus, kā ātrāk un

efektīvāk īstenot izstrādāto futbola attīstības

programmu 2021. – 2024. gadam. Neraugoties uz

diskusijām par ikdienas jautājumiem,

nepieciešams turpināt saliedēt un palīdzēt

attīstīties Latvijas futbola sabiedrībai. Tikai kopā

mēs varam panākt, ka futbols Latvijā kļūs par

sporta veidu numur viens!

LFF VALDES LOCEKĻA ATSKAITELFF VALDES LOCEKĻA ATSKAITE



Valdē strādājam kā komanda, taču arī tajās katram

uzticēti konkrēti uzdevumi. Manā atbildības jomā ir

sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām,

infrastruktūra un LFF kā organizācijas jautājumi.

Rīgas domes budžetā ir ieplānoti līdzekļi lielā

izmēra laukuma būvniecībai pie 75. vidusskolas. Tas

ir viens no maniem solījumiem biedriem - ka

strādāšu, lai Rīgā būtu lielā izmēra laukumi. Tāpat

sadarbībā ar VARAM un Valmieras domi ir rasts

finansējums apgaismojuma izbūvei renovētajā Jāņa

Daliņa stadionā. Sadarbībā ar Rīgas domi paredzēta

laukuma seguma nomaiņa Rīgas 49. vidusskolas

stadionā un Ostvalda vidusskolā. Esmu piedalījies

sarunās arī par seguma nomaiņu Tepera stadionā

Smiltenē. Līdzdarbojos arī piepūšamo haļļu

programmas realizācijā.

LFF statūti paredzēja pārejas posmu, lai pieņemtu

vairākus labojumus un precizējumus - galvenokārt

par kritērijiem biedru atbilstībai, ko visvairāk gaida

biedru kandidāti. Šādi grozījumi ir izstrādāti, darba

grupai sadarbojoties ar FIFA un UEFA pārstāvjiem. Ir

uzsākts audits visās LFF struktūrās. Tas ir

laikietilpīgs un darbietilpīgs process, kas paredz

aptaujāt katru darbinieku. Mērķis ir panākt labāko

darba organizāciju LFF un sadarbību ar LFF

biedriem.

Raugoties tuvākajā nākotnē, darāmā ir daudz.

Futbola izaugsme nav iespējama bez treneriem,

spēlētājiem un infrastruktūras.

Sadarbība ar oficiālajām institūcijām ir grūti novērtējamsSadarbība ar oficiālajām institūcijām ir grūti novērtējams
process. Līdzīgi kā ūdens pilieni - tikai pēc ilgāka laika akmenīprocess. Līdzīgi kā ūdens pilieni - tikai pēc ilgāka laika akmenī
parādās dobums. Taču ir jūtami arī pirmie augļu aizmetņi.parādās dobums. Taču ir jūtami arī pirmie augļu aizmetņi.

OLAFS PULKSOLAFS PULKS

Ja laukumiem ir vajadzīga nauda un vieta, kā arī

sadarbība ar oficiālajām institūcijām, tad ar

pirmajiem diviem ir sarežģītāk. Treneru izglītošana

un prasmju uzlabošana ir mūžīgs process.

Atbalstīšu visu nepieciešamo šī segmenta

izaugsmei. Spēlētāju attīstība ir vēl grūtāka.

Izveidojot akadēmiju sistēmu, ir sakārtota jauniešu

izaugsmes piramīda, taču sarežģījumi ir ar jauniešu

pāreju uz vīru futbolu. Nedrīkst būt tā, ka

jaunatnes izlases dalībnieks pēc skolas beigšanas

kar bučus uz vadža, jo jāpelna līdzekļi vai jāapgūst

arods, lai varētu ātrāk saņemt algu. Esam solījuši

rast tam risinājumu, tāpēc valde pēc mana

ierosinājuma ir uzdevusi administrācijai izstrādāt

priekšlikumus īpašas programmas izveidei.

Futbola sabiedrība - tāpat kā Latvijas sabiedrība

kopumā - ir visai dažāda, bet visus mūs vieno

futbols. Vieno mīlestība pret futbolu. Esam

aizvadījuši valdē kopā pirmo nepilno gadu, esam

labāk iepazinuši viens otru. Domāju, ka prezidenta

vadībā varam Latvijas futbola labā paveikt lielas

lietas. Uzdevums nav viegls, jo visu mūsu kalna

gals ir Latvijas izlase. Tai ir jāpakārto daudzas

lietas gan LFF, gan biedru darbībā. Šajā laikā ir

bijuši lēmumi, kurus daļa biedru nav līdz galam

izpratuši. Apņemos aktīvāk skaidrot biedriem

pieņemtos lēmumus un aicinu visus biedrus

nesavtīgi strādāt gan savu klubu, gan Latvijas

futbola labā. Lai dzīvo futbols - sporta spēļu

karalis!
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Paldies LFF biedriem par izrādīto uzticību

iepriekšējā kongresā. Ir pagājis nepilns gads, kopš

mēs - LFF valde - strādājam komandā. Šis gads nav

bijis viegls nevienam, jo saistībā ar Covid-19 ir bijuši

dažādi ierobežojumi un aizliegumi, un tas visās

dzīves jomās ir licis pārskatīt vismaz daļu no

plāniem.

LFF valdē mums katram ir savi uzdevumi, pie

kuriem mēs strādājam. Kopā apspriežam un lemjam

visu, kas saistīts ar futbola dzīvi Latvijā. Mana

atbildība vairāk ir vērsta uz futbola klubu attīstību

un komunikāciju ar tiem, kā arī “Grassroots”

programmu attīstību un popularizāciju Latvijā.

Šajā neilgajā laika posmā kopā ar LFF Futbola

attīstības un sieviešu futbola nodaļu esam

izveidojuši jaunu bezmaksas programmu

pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras mērķis ir

iesaistīt bērnus futbolā. Pašlaik projekts ir izveidots

Rīgā sadarbībā ar pašvaldību un rajonu

bērnudārziem, tomēr nākotnē vēlamies šo projektu

sadarbībā ar pašvaldībām attīstīt visos Latvijas

reģionos. Projektu bija plānots uzsākt 2020. gada

oktobrī, tomēr Covid-19 ierobežojumu dēļ šie plāni ir

atlikti.

Manas iniciatīvas rezultātā ir atjaunota LFF treneru

prēmēšanas sistēma, kas uz 2019. gadu bija

apturēta. Kā solījām biedriem un treneriem, LFF

valde to atbalstīja un pieņēma attiecīgu lēmumu.

Mūsu kopējais uzdevums - LFF valdei un mūsu biedriem - irMūsu kopējais uzdevums - LFF valdei un mūsu biedriem - ir
attīstīt futbolu Latvijā, lai tas kļūtu labāks un pieejamāksattīstīt futbolu Latvijā, lai tas kļūtu labāks un pieejamāks
ikvienam iedzīvotājam.ikvienam iedzīvotājam.  

JĀNIS ENGELISJĀNIS ENGELIS

Treneri saņēma prēmijas gan par 2019. gadu, gan

par tekošo 2020. gadu.

Esmu nopietni iesaistījies sieviešu futbola

attīstības jautājumos. Ar šo futbola segmentu

ikdienā tiek labi un aktīvi strādāts, tomēr,

pateicoties FIFA un UEFA atbalsta programmām,

mums ir labas iespējas augt un attīstīties.

Priecājos, ka jaunajai LFF valdei nepilna gada laikā

ir izdevies vienoties par slēgto haļļu būvniecību,

sintētiskā segumu laukumu izveidi un nomaiņu

vairākās pašvaldībās, kā arī par futbola

infrastruktūras inventāra atbalsta programmas

izveidi. Uzskatu šos par svarīgiem faktoriem

futbola attīstībai Latvijā. Līdztekus pilnveidojām

KIAAP programmu, kas ir ļoti svarīga atbalsta

programma visiem LFF biedriem to ilgtspējīgai

attīstībai periodā no 2021. līdz 2024. gadam.

Mēs LFF valdē strādājam kā komanda, un arī

turpmāk centīsies visu darīt futbola labā. Vairāk

piedomāsim pie komunikācijas ar biedriem un savu

lēmumu skaidrojuma plašākai auditorijai. Futbols

pasaulē ir sporta karalis. Pieliksim visus pūliņus,

lai tas arī Latvijā pārliecinoši būtu sporta veids

numur viens! Ceru uz drīzu tikšanos futbola

laukumos!

LFF VALDES LOCEKĻA ATSKAITELFF VALDES LOCEKĻA ATSKAITE



Lielus savas ikdienas darba spēkus esmu veltījusi

sieviešu futbola attīstības segmentam. Piedāvātie

jauninājumi ļāvuši šogad ieviest uzvarētāju balvu

fondu vietējās sacensībās un pilnveidot čempionātu

reglamentus, bet pāri tam – ir uzsākta sieviešu

futbola attīstības stratēģijas izstāde periodam līdz

2025. gadam, kas atrodas tā izveidošanas beigu

posmā. Ar nepacietību gaidām stratēģijas ieviešanu

reālajā dzīvē, lai varam novērot rezultātus, veikt

nepieciešamās korekcijas un analizēt ieguvumus.

Aktuāla ir arī sieviešu futbola talantu programmas

izstrāde. 

Vēl viens būtisks mana ikdienas darba segments ir

organizācijas attīstība, kur vairākos līmeņos esam

veikuši LFF iekšējo funkcionālo auditu, organizējot

lielu apjomu padziļinātu interviju ar mērķi

pilnveidot federācijas iekšējos procesus. Nākamie

soļi būs secinājumu un priekšlikumu realizēšana un

ieviešana. Līdzīga aktualitāte ir arī finanšu

pārvaldības sistematizēšana, kur aktīvi piedalos

visos līmeņos. Divu UEFA apmācības kursu iziešana

finanšu pārvaldības jautājumos man noteikti palīdz

dot savu pienesumu šī segmenta attīstīšanā.

Strādājam pie finanšu procesu optimizācijas,

birokrātijas minimizācijas un efektivitātes

palielināšanas katrā posmā. Budžetēšanas procesu,

kuru šim gadam veicām ārkārtīgi skrupulozi un

visaugstākajā plānošanas līmenī, vēlamies turpināt

optimizēt gan horizontālā, gan vertikālā griezumā.

Novēlu Latvijas futbolam tikpat spilgtas emocijas kā LatvijasNovēlu Latvijas futbolam tikpat spilgtas emocijas kā Latvijas
izlases spēlē pret Turciju, draudzīgu atmosfēru futbolaizlases spēlē pret Turciju, draudzīgu atmosfēru futbola
laukumos un ap tiem, kā arī komandas garu mūsu katralaukumos un ap tiem, kā arī komandas garu mūsu katra
darbā!darbā!

ANASTASIJA KUČINSKAANASTASIJA KUČINSKA

Esam īstenojuši LFF ekipējuma un

komercnolikvatas modernizāciju - jauna telpa,

jauna uzskaites sistēma, jauns plānošanas veids,

kas dos rezultātu effektivitātes līmeņa

palielināšanā. Aktīvi līdzdarbojos arī labas

pārvaldības sistēmas ieviešanā, strādājot pie

centralizēto iepirkumu sistēmas, caurspīdīguma

finanšu pārvaldībā un risku novēršanas mehānismu

izstrādes. Aktīvi piedalos LFF tehniskā sponsora

līguma pilnveidošanā, atjaunošanā un

pagarināšanā.

Mēs esam jauna valde, tomēr uzskatu, ka jau savā

pirmajā nepilnajā darba gadā esam sasnieguši

daudz. Šajā sākumposmā ir īpaši svarīgi sabalansēt

atbildības laukus, lai katrs valdes loceklis varētu ar

atbildību strādāt savā jomā un sasniegt labāko

iespējamo rezultātu. Tas ļauj ar lielāku precizitāti

strādāt tieši ilgtermiņa vārdā. Manuprāt, šodien

LFF un jaunā valde ir pašā interesantākajā stadijā

– valde ir ļoti ambicioza, enerģiska un uz rezultātu

orientēta, bet pati organizācija ir kā liels kuģis ar

tradīcijām, vēsturi un paradumiem. Mūsu

uzdevums ir apvienot šo bagātību ar mūsdienīgām

tendencēm, domāt par nākotni un nodrošināt

attīstību. Rādīt pozitīvu piemēru visai futbola

sabiedrībai!

LFF VALDES LOCEKĻA ATSKAITELFF VALDES LOCEKĻA ATSKAITE



EMĪLS LATKOVSKISEMĪLS LATKOVSKIS

LFF VALDES LOCEKĻA ATSKAITELFF VALDES LOCEKĻA ATSKAITE

LFF valdē strādājam komandā un lēmumus pieņemam

kolektīvi. Arī juridiski visi nesam vienādu atbildību par

visiem lēmumiem, tomēr iekšēji esam vienojušies, par

kurām darbības sfērām attiecīgais valdes loceklis ir

vairāk atbildīgs. Ņemot vērā manu iepriekšējo pieredzi,

vadot Latvijas futbola Virslīgu un ilgstoši esot LFF

Sacensību komitejas loceklim, man pārraudzībai kolēģi

ir uzticējuši klubu sacensību attīstību un LFF kā

organizācijas darba pārraudzību. 

Aizvadītais gads viennozīmīgi nav bijis viegls. To mēs

visi lieliski zinām un esam katrs vairāk vai mazāk

izjutis uz savas ādas. Klubu sacensības ir viena no

sfērām, kas tika un joprojām ir iespaidota visvairāk.

Mums nācās saskarties ar vēl nebijušām situācijām un

nācās reaģēt ātri. Nācās iet uz daudziem

kompromisiem un sarežģītās, neprognozējamās

situācijās spēt izvērtēt, kas būtu pareizākais lēmums

futbola labā. 

Šādās nestandarta situācijās ir grūti pieņemt visus

iesaistītos apmierinošus lēmumus. Taču lēmumi, kas

tikuši pieņemti, bija balstīti uz attiecīgajā brīdī

pieejamo informāciju, rūpīgi izvērtējot visus

iespējamos scenārijus un vienmēr vadoties pēc

principa, kas būtu labākais risinājums Latvijas

futbolam. Valdes sēžu protokolos ir redzami tikai gala

lēmumi, bet aizkadrā paliek darbs, kas tiek ieguldīts,

lai līdz tiem tiktu. Vēlos pateikt milzīgu paldies visiem

saviem kolēģiem valdē, Sacensību nodaļā un komitejā,

kas šajā gadā ir strādājuši ļoti aktīvā režīmā un ilgas

stundas - bijuši maksimāli operatīvi, lai atbildētu

visiem pandēmijas radītājiem triecieniem. Šobrīd ir

Viennozīmīgi, LFF kā organizācija ir kļuvusi sakārtotāka unViennozīmīgi, LFF kā organizācija ir kļuvusi sakārtotāka un
caurskatāmāka. Tajā pašā laikā – šajā ziņā priekšā ir vēl ļoticaurskatāmāka. Tajā pašā laikā – šajā ziņā priekšā ir vēl ļoti
daudz darāmā.daudz darāmā.

pārstrādāti visi sacensību reglamenti, ieviestas

politikas un procesi, lai varētu sadzīvot ar pandēmiju

un maksimāli droši aizvadīt treniņus un spēles.

Organizācijas attīstības jomā mūsu galvenais

uzdevums bija maksimāli ātri atgriezt LFF uzticību kā

cienījamam sadarbības partnerim un ieviest labas

pārvaldības principus LFF ikdienas darbā. Lielas

uzvaras bija mierizlīguma noslēgšana ar SIA “Arčers”

un Ingrīdas Latimiras lietās. Daudz paveikts arī

Staiceles bāzes juridisko jautājumu sakārtošanā.

Tāpat izdevās uzlabot attiecības ar UEFA un FIFA.

Šobrīd jau finiša taisnē ir funkcionālais audits. Daudz

ir paveikts arī lai stabilizētu un sakārtotu LFF finanšu

situāciju. Šobrīd esam procesā, lai pabeigtu pilnas un

caurskatāmas LFF finanšu situācijas atspoguļošanu,

kas pēdējos gadus bija sarežģītā situācijā. 

Mūsu valdes pirmais nepilnais gads noteikti nav bijis

viegls. Esam iepazinuši viens otru tuvāk, esam

mācījušies sastrādāties un cēluši savu efektivitāti

mēnesi no mēneša. Esam pieļāvuši arī kļūdas, ko

noteikti nevēlamies atkārtot nākotnē. Apņemos

turpināt strādāt Latvijas futbola labā un veltīt visu,

kas ir manos spēkos, lai mūsu sports augtu. Mana

personīgā pārliecība vienmēr ir bijusi, ka ir maksimāli

daudz jāiegulda jaunatnes futbola attīstībā un

infrastruktūrā. Jāceļ masveidība un jāpievērš īpaša

uzmanība elites futbolistu sagatavošanai. Masveidība

dod mums vairāk materiāla, elites futbolistu

sagatavošana ir šī materiāla slīpēšana līdz

dārgakmenim. Un, protams, pastāvīgi ir jāiegulda

infrastruktūrā, kas ir vitāli nepieciešama, lai mūsu

futbols augtu un attīstītos. Lai plaukst un zeļ futbols

mūsu Latvijā!



Katram no valdes locekļiem ir lielāka vai mazāka

pieredze noteiktās darbības jomās. Ikdienas darbā

es visbiežāk risinu jautājumus, kas saistīti ar

jaunatnes elites attīstības jautājumiem, kā arī elites

sacensībām. Manuprāt, ir būtiski, lai katrs biedrs un

katra komanda neatkarīgi no sacensībām, kurās tā

piedalās, skaidri zinātu, kas to sagaida ne tikai

īstermiņā, bet arī ilgtermiņā.

Ikdienās darbā aktīvi sadarbojos ar Sacensību

komiteju, cenšos iesaistīties Jaunatnes komitejas

darbībā, kā arī jautājumos, kas saistās ar budžeta

izpildi un infrastruktūru. Kopā ar Sacensību

komitejas speciālistiem tika izstrādāta jaunatnes

elites futbolistu attīstības programma, kuras

iedarbināšanai ir atlicis veikt pēdējos sagatavošanās

darbus. Liela uzmanība ir jāvelta reģioniem, lai

skaidri un gaiši definētu, kādi tad ir galvenie reģionu

centru pienākumi un darba kvalitātes izpildes

kritēriji.

Noteikti ir jānoslēdz ieplānotā reģionu reforma,

tomēr mums kā federācijai ir jānosaka katra

reģionālā centra galvenie uzdevumi. Jānoslēdz

iesāktais darbs ar funkcionālo auditu, jo, manuprāt,

LFF iekšienē ir milzīga iespēja progresam un

kvalitātes paaugstināšanai. Iespējams, ka LFF ir

jāsmeļas pieredze pie aktīvākajiem mūsu biedriem,

kuri strādā no rīta līdz vēlam vakaram, neziedojot

savu laiku un nesaņemot par to lielu atalgojumu.

Mums ir jāsaved kārtībā savstarpējā komunikācija,

Viens no maniem galvenajiem mērķiem ir palīdzēt radītViens no maniem galvenajiem mērķiem ir palīdzēt radīt
skaidru un viegli saprotamu izspēles sistēmu visās sacensībās,skaidru un viegli saprotamu izspēles sistēmu visās sacensībās,
sākot no vismazākajiem līdz vislielākajiem.sākot no vismazākajiem līdz vislielākajiem.  

NAURIS MACKEVIČSNAURIS MACKEVIČS

jo nav pieņemams, ka šobrīd vēl līdz galam nav

skaidrs funkciju sadalījums starp komitejām,

administrācijas darbiniekiem un valdes locekļiem.

Domājams, ka ar kopēju pieredzi tik ciešā ikdienas

darbā visi šie jautājumi uzlabosies.

Mums kā LFF un futbola saimei ir skaidri jāsaprot,

kāds ir mūsu tālākais attīstības virziens jeb

vektors. Nepamet sajūta, ka mēs paši īsti nevaram

izlemt, vai mums ir jāattīsta “Grassroots” līmeņa

programmas un sacensības vai tomēr jāpievēršas

elites futbola attīstībai. Esmu pārliecināts par to,

ka šobrīd mēs esam viduspunktā starp šiem

virzieniem, un man nav pārliecības, ka mēs spējam

strādāt pietiekami kvalitatīvi gan tur, gan tur.

Visiem kopā ir jāsaprot, ka mūsu galvenais

spogulis ir nacionālās izlases rezultāti, tomēr

federācijā, mauprāt, nav līdz galam skaidrs virziens

un mērķis, kā mēs varētu sekmēt nacionālās

izlases rezultātu attīstību.

Nav pieņemama situācija, ka komiteju lēmumi

dažkārt netiek ņemti vērā, nesakrīt administrācijas

darbinieku un valdes locekļu viedokļi. Mans

persoīgais uzskats ir, ka mums vajadzētu pievērst

mazāku uzmanību terminam “diskutēt” un pāriet

uz darīšanu. Jānosaka skaidra darbības vīzija un

kvalitatīvie kritēriji mērķu sasniegšanai. To novēlu

gan LFF, gan visiem mūsu biedriem!

LFF VALDES LOCEKĻA ATSKAITELFF VALDES LOCEKĻA ATSKAITE



Viens no galvenajiem manas atbildības virzieniem ir LFF

kā organizācijas attīstības jautājumi - reputācijas

uzlabošana, kā arī pārvaldes sistēmas, finanšu vadības un

administratīvo procesu pilnveide. Esam īstenojuši LFF

iekšējās kārtības noteikumu pārstrādāšanu un veikuši

iekšējā funkcionālā audita aktīvo posmu, pārrunās ar

katru darbinieku vairākās kārtās apkopojot visu

informāciju par amatu aprakstiem, konkrētām un reālām

darbinieku funkcijām, darbinieku, nodaļu un

departamentu mērķiem, stiprajām un vājajām pusēm.

Pērnajā septembrī ieguvu UEFA GROW programmas

sertifikātu finanšu pārvaldības jautājumos. Piedalos

Finanšu komitejas sēdēs un komunicēju gan ar LFF

Finanšu nodaļas vadītāju, gan ar Finanšu komitejas

priekšsēdētaju par nepieciešamajām atskaitēm. Uzturu

regulāru komunikāciju un jautājumu risināšanu ar LFF

Pārvaldības un atbilstības nodaļu, piedalos saistošo

dokumentu izstrādē. Esmu sniegusi savu pienesumu arī

vairākās darba grupās, kur risināti ar LFF statūtu

pilnveidošanu, LFF laureātu noteikšanu, KIAAP

programmas pilnveidošanu, futbola veterāniem pieejamo

iespēju paplašināšanu un LFF simtgades pasākumu

plānošanu saistīti jautājumi. Ceru, ka LFF simtgades

kontekstā dienasgaismu ieraudzīs mana iniciatīva par

kādu paliekošu vērtību – īpaša futbola galda spēle kā

apmācību instruments klubiem un treneriem, kā arī

reprezentācijas elements futbolu popularizēšanai Latvijas

sabiedrībā.

Savas attīstības pašā sākumā ir iniciatīva ar īpašu

pasākumu kopumu ieguldīt profesionālas zināšanas

Latvijas nacionālās izlases spēlētāju mentālajā attīstībā,

kā arī tiek virzīta iniciatīva par tiesnešu mentālo un

psiholoģisko apmācību, izstrādājot spēļu inspektoriem un

LFF Tiesnešu nodaļai noderīgus kontroles mehānismus un

atskaites sistēmu.

Līdztekus jau pieminētajiem soļiem un iniciatīvām vēlos

Viss svarīgais slēpjas detaļās, mazajās lietās. Tajā pašā laikā taisnībaViss svarīgais slēpjas detaļās, mazajās lietās. Tajā pašā laikā taisnība
ir tāda, ka futbolā sīkumu nav. Vitāli svarīga ir ne tikai mūsuir tāda, ka futbolā sīkumu nav. Vitāli svarīga ir ne tikai mūsu
attieksme pret jebkuru lietu futbolā, bet arī mūsu ikdienasattieksme pret jebkuru lietu futbolā, bet arī mūsu ikdienas
komunikācija starp LFF un biedriem, valsts institūcijām, pašvaldībām,komunikācija starp LFF un biedriem, valsts institūcijām, pašvaldībām,
UEFA un FIFA pārstāvjiem, sponsoriem un partneriem, futbolistuUEFA un FIFA pārstāvjiem, sponsoriem un partneriem, futbolistu
vecākiem, treneriem, spēlētājiem, tiesnešiem un līdzjutējiem.vecākiem, treneriem, spēlētājiem, tiesnešiem un līdzjutējiem.

VIKTORIJA MIHAĻČUKAVIKTORIJA MIHAĻČUKA

dot savu pienesumu duālās karjeras iegūšanas iespēju

paplašināšanā kā futbolistiem, tā arī futbolistēm, šajā

jautājumā attīstot sadarbību ar augstākās izglītības

iestādēm. Savukārt ar LFF funkcionālajā auditā

iegūtajiem secinājumiem vēlamies sakārtot LFF kā

organizācijas dzīvi - sistemātiskas kopīgas sapulces,

sistemātiska komunikācija starp valdi un vadītājiem,

pastāvīga komunikācija un mijiedarbība starp LFF vadību

un darbiniekiem, nepieciešamo profesionālo apmācību

nodrošināšana katra amata un kompetences ietvaros.

Katram darbiniekam un vadītājam jābūt konkrētai un sev

saprotamai profesionālajai lomai un skaidri

saprotamiem spēles noteikumiem. Lielu potenciālu

redzu arī LFF Izglītības nodaļas darba paplašināšanā. Ne

tikai treneru apmācības, bet arī apmācību programmas

izstrāde un ieviešana klubu prezidentiem, vadītājiem,

administrācijas darbiniekiem, spēlētāju vecākiem un

pašiem spēlētajiem.

Labu, noderīgu un iedarbīgu lietu radīšana vai esošā

pilnveidošana prasa laiku. Tā ir realitāte. Mēs gribam

paveikt daudz un to izdarīt iespējami ātri, taču realitātē

tam visam ir vajadzīga liela pacietība un gudra pieeja.

Visas manis iepriekš paustās ieceres, kad pretendēju uz

vietu LFF valdē, ir ilgtermiņa plāni, kuru realizēšanas

virzienā man dotajos četros gados ar Jūsu atbalstu eju

soli pa solim.

Novēlu, lai mums (LFF) ar biedriem, valsts institūcijām,

partneriem, sponsoriem, UEFA, FIFA un citiem

iesaistītajiem izveidojas ne tikai sadarbība, bet arī

mijiedarbība. Efektīvi darboties futbolā un reāli attīstīt

futbolu Latvijā mēs varēsim tikai ar kopīgu mijiedarbību.

Jāmāk nofokusēt savu uzmanību uz pozitīvām lietām un

uz attīstību. Nevis visu laiku domāt par to, kas ir

atņemts, bet par to, kas ir dots. Mums visiem kopā

jāiemācās svinēt mazās uzvaras un jābūt par to

pateicīgiem!
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Kā valdes loceklis esmu atbildīgs par reģionu

attīstību, kas sevī ietver klubu, treneru,

spēlētāju, sacensību un infrastruktūras attīstības

jautājumus. Darbojos arī reģionu reformas, LFF

Futbola akadēmijas un KIAAP programmas darba

grupās. Iesaistos Attīstības un jauniešu

komitejas darba jautājumos, sagatavojot

padziļinātu Virslīgas spēlētāju spēles laika

analīzi, kas nodota LFF sporta direktoram,

nacionālās izlases trenerim un U-21 izlases

trenerim. Kā jau visiem valdes locekļiem, tika

ieguldīts liels darbs pie 2021. gada budžeta

izstrādes.

Minētajos pienākumos veikti arī tādi darbi kā

vairāku sacensību reglamentu pārstrāde un liela

apjoma reģionu reformas analītiskā materiāla

sagatavošana. Materiāls nodots administrācijai

tālākai analīzei. Īstenotas pirmās tikšanās ar LFF

biedriem, iepazīstinot ar attiecīgā reģiona

nākotnes realitātēm. Novadītas reģionu vadītāju

sanāksmes un LFF reģionu vizītes.

Esmu apstiprināts MTC “Staicele” padomē, kur

pēc kapitāldaļu pārņemšanas no Alojas novada

aktuāli ir tādi procesi kā saimniecisko un

attīstības procesu pārraudzība, kā arī prioritāšu

noteikšana.

Amatā pavadītajā laikā esmu pārliecinājies, ka LFF biedruAmatā pavadītajā laikā esmu pārliecinājies, ka LFF biedru
starpā ir liela dažādība un atšķirība starp Rīgu un pārējostarpā ir liela dažādība un atšķirība starp Rīgu un pārējo
Latviju. Tas skar gan tīri cilvēciskus faktorus, gan klubuLatviju. Tas skar gan tīri cilvēciskus faktorus, gan klubu
ikdienas vajadzības.ikdienas vajadzības.  
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Tuvākajā nākotnē starp veicamajiem darbiem ir

īstenot Izglītības nodaļas reālās kapacitātes

izvērtējumu, kopīgi ar nodaļas speciālistiem

sagatavojot priekšlikumus nodaļas darba

stiprināšanai, prezentējot tos valdē un ieviešot

dzīvē. Reģionu darba grupā vēlamies izstrādāt

uz kopsakarībām balstītu reģionālo centru

finansēšanas modeli 2022. gadam, kā arī

turpināt darbu pie labākā reģionu pārvaldības

modeļa izstrādes Latvijas futbolam. Plānojam

noslēgt LFF Futbola akadēmijas pārbūvi un

veicināt iestrādes ikdienā. Vēlos iesaistīties

akadēmiju sistēmas pilnveidošanas darba grupā.

Paralēli tam analizēsim sacensību sistēmu un

piedāvāsim risinājumus jaunatnes čempionāta

U-13 vecuma grupas funkcionēšanas principiem,

kas vērsti uz spēlētāja attīstību.

Šo LFF valdes sastāvu vērtēju kā ļoti ambiciozu

un ar lielu vēlmi palīdzēt Latvijas futbolam.

Vēlos Latvijas futbola saimei novēlēt

satuvināšanos un pēc iespējas ātrāk saprast, ka

ar savstarpējās cieņas trūkumu, kas atsevišķos

gadījumos dažreiz ir novērojams, sāpīgi šaujam

kājā paši sev. Ikdienā nepieciešams

uzmundrināt, atbalstīt un novērtēt. Ja kritizējam

– tad tikai argumentēti.
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