
Pielikums Nr.1. 

2021.gada Latvijas jaunatnes futbola čempionāta 

izspēles kārtība 
 

5.1.  U-18 (2003/2004 g.dz.) Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts notiek 

no 30.jūnija divās grupās – Elites grupā un Meistarības grupā, kurās 

attiecīgi piesakās paši klubi, objektīvi izvērtējot konkrētās komandas gatavību 

spēlēt kādā no šīm grupām. Galīgo grupu un apakšgrupu dalībnieku sastāvu 

un čempionāta izspēles kārtību nosaka LFF Jaunatnes sacensību organizācijas 

komiteja, vadoties pēc saņemtajiem komandu pieteikumiem (skaita) un, 

balstoties uz LFF Attīstības un jauniešu komitejas rekomendācijām.  

 

Elites grupā spēlē 12 komandas, sacensības notiek vienā riņķī.  

 

Meistarības grupā tiek rīkoti divi čempionāti – Austrumu un 

Rietumu. Abi čempionāti notiek divos riņķos.  

 

Elites un Meistarības grupās spēles jāizspēle līdz 7. novembrim  

  

U-16 (2005.dz.g.) Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts norit no 30.jūnija 

trīs grupās: Elites, Meistarības un Attīstības grupā. 

  

Elites grupā 9 komandas un Meistarības grupā 8 komandas izspēlē 
divu riņķu turnīru līdz 7.novembrim.  
 

Attīstības grupā spēlē 10 komandas, sacensības notiek divos riņķos 

līdz 7.novembrim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U-15 (2006.dz.g.) Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts norit no 30.jūnija 

trīs grupās: Elites, Meistarības un Attīstības grupā. 

 

Elites grupā 9 komandas izspēlē divu riņķu turnīru līdz 
7.novembrim. 
 

Meistarības grupā 9 komandas izspēlē divu riņķu turnīru līdz 
7.novembrim. 
 
   Attīstības grupā 25 komandas ir sadalītas 3 apakšgrupās – 
Austrumu, Rietumu un Centrs. Katrā apakšgrupā komandas izspēlē 2 riņķu 
turnīru līdz 7.novembrim 
 

   Elites grupas čempionāta komandas, kuras izcīna 8. un 9. vietu, 
2022.gadā spēlē U-16 Meistarības grupā. Meistarības grupas čempionāta 
komanda, kura izcīna 1.vietu, 2022.gadā spēlē U-16 Elites grupā un 
komandas, kuras izcīna 7.–9.vietu, 2022.gadā spēlē U-16 Attīstības grupā. 
Savukārt, Attīstības grupas apakšgrupu komandas, kuras izcīna 1.vietu, 
2022.gadā spēlē U-16 Meistarības grupā.  
 
  

 

U-14 (2007.g.dz.) Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts norit no 30.jūnija 

trīs grupās: Elites, Meistarības (A un B) un Attīstības grupā.  

 

Elites grupā 8 komandas izspēlē 2 riņķu turnīru līdz 7.novembrim.  

 

Meistarības grupas A čempionātā 8 komandas izspēlē 2 riņķu 

turnīru līdz 7.novembrim. 

 

Meistarības grupas B čempionātā 10 komandas izspēlē 2 riņķu 

turnīru līdz 7.novembrim.  

 

Attīstības grupā 24 komandas ir sadalītas 3 apakšgrupās – Austrumu, 

Rietumu un Centrs. Katrā apakšgrupā komandas izspēlē 2 riņķu turnīru līdz 

7.novembrim.   

 

Elites grupas čempionāta komanda, kura izcīna 8.vietu, 2022.gadā 

spēlē U-15 Meistarības grupā. Meistarības grupas A čempionāta komanda, 

kura izcīna 1.vietu, 2022.gadā spēlē U-15 Elites grupā un komanda, kura 

izcīna 8.vietu, 2022.gadā spēlē U-15 Meistarības grupas B čempionātā. 

Meistarības grupas B čempionāta komanda, kura izcīna 1.vietu, 

2022.gadā spēlē U-15 Meistarības grupas A čempionātā, savukārt, komandas, 

kuras izcīna 8.-12.vietu, 2022.gadā spēlē U-15 Attīstības grupā. Attīstības 

grupas apakšgrupu komandas, kuras izcīna 1.vietu, 2022.gadā spēlē U-15 

Meistarības grupas B čempionātā. 

  



 

 

 

 

U-13 (2008.g.dz) Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts notiek no 30.jūnija 

divās grupās – Elites grupā un Attīstības grupā, kurās attiecīgi piesakās 

paši klubi, objektīvi izvērtējot konkrētās komandas gatavību spēlēt kādā no 

šīm grupām. Galīgo grupu un apakšgrupu dalībnieku sastāvu nosaka LFF 

Attīstības un jauniešu komiteja.  

 

Elites grupā sacensības notiek 2 grupās (Rietumu un Austrumu), kur 

katra grupa ir sadalīta vēl 2 apakšgrupās (attiecīgi – R1 un R2; A1 un A2). 

Pirmajā posmā komandas savās apakšgrupās izspēlē 2 riņķu turnīru līdz 8. 

septembrim. Otrajā posmā katras apakšgrupas komandas, kuras izcīnīja 1.-

3.vietu, ar savstarpējās spēlēs izcīnītiem punktiem līdz 20.oktobrim izspēlē 

vēl 2 riņķus ar citas apakšgrupas pirmajām 3 komandām (R1 pret R2 un A1 

pret A2). Attiecīgi, tās komandas, kuras savā apakšgrupā izcīna 4.-5. vai 4.-

6. vietu (atkarībā no komandu skaita apakšgrupā), spēlē divu riņķu turnīru 

pret otrās apakšgrupas 4.-5. vai 4.-6.vietu komandām. Komandas, kuras savā 

grupā (Austrumu vai Rietumu) izcīna 1.-4. vietu, 2022.gadā spēlē U-14 Elites 

grupā, komandas, kuras izcīna 5.-8. vietu, 2022.gadā spēlē Meistarības 

grupas A čempionātā, komandas, kuras izcīna 9.vietu, 2022.gadā spēlē U-14 

Meistarības grupas B čempionātā. Pārējās komandas 2022.gadā spēlē U-14 

Attīstības grupā. 

Pēc otrā posma noslēguma tiek noteikti katras grupas (Rietumu un 

Austrumu) 1. un 2. vietas ieguvēji, kuri 3.posmā līdz 7.novembrim 

noskaidro U-13 Elites grupas čempionāta kopvērtējuma 1.-4.vietu. Par 

kopvērtējuma 1.vietu savā starpā spēlē Rietumu 1.vieta un Austrumu 1.vieta, 

savukārt, par 3.vietu savā starpā spēlē Rietumu 2.vieta un Austrumu 2.vieta. 

Šajās spēlēs uzvarētāju nosaka pēc 2 spēļu rezultātiem (mājās un 

izbraukumā). Ja 2 spēļu summā rezultāts ir neizšķirts, uzvarētāju nosaka, 

ņemot vērā to, kura komanda ir guvusi vairāk vārtus izbraukuma spēlē. Ja pēc 

šī radītāja rezultāts joprojām ir neizšķirts, uzvarētāju noskaidro ar pēcspēles 

11 metru sitienu sēriju (pa 5 sitieniem katra komanda). 

 

Attīstības grupā piedalās 41 komanda, kuras ir sadalītas 6 

apakšgrupās. Apakšgrupu komandas, kuras izcīna 1.vietu, 2022.gadā spēlē 

U-14 Meistarības grupas B čempionātā. 

 


