
 
 

2021. GADA LATVIJAS FUTBOLA NOMINĀCIJU UN LAUREĀTU 

NOTEIKŠANAS NOLIKUMS 
 

JAUNATNES FUTBOLA NOMINĀCIJAS 
 

NOMINĀCIJA NR.1: 
“JURA DOCENKO BALVA” – LABĀKAIS JAUNATNES FUTBOLA 
TRENERIS/PEDAGOGS  

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 
Laureātu nosaka LFF Attīstības un jauniešu komiteja, apstiprinot iekšējos nominācijas 
noteikšanas kritērijus.  

LAUREĀTS:  
 

NOMINĀCIJA NR.2: "GADA LABĀKAIS JAUNAIS TRENERIS” 

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 
Laureātu nosaka LFF Attīstības un jauniešu komiteja, apstiprinot iekšējos nominācijas 
noteikšanas kritērijus. 

LAUREĀTS:  
 

NOMINĀCIJA NR.3: 
“GENĀDIJA ŠITIKA BALVA” – LABĀKAIS JAUNATNES FUTBOLA 
ORGANIZATORS  

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 
Laureātu nosaka LFF Attīstības un jauniešu komiteja, apstiprinot iekšējos nominācijas 
noteikšanas kritērijus. 

LAUREĀTS:  

 

NOMINĀCIJA NR.4: RADOŠĀKAIS BĒRNU UN JAUNIEŠU FUTBOLA KLUBS 

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 
Laureātu nosaka LFF Attīstības un jauniešu komiteja, apstiprinot iekšējos nominācijas 
noteikšanas kritērijus. 

LAUREĀTS:  

 

NOMINĀCIJA NR.5: “ILMĀRA LIEPIŅA BALVA” – JAUNATNES LABĀKAIS FUTBOLISTS  

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 

LFF Nacionālo izlašu treneru padomes (katram viena balss) un LFF akreditēto futbola 
akadēmiju atklātais balsojums (katrai akadēmijai viena balss, taču nedrīkst balsot par savas 
akadēmijas (kluba) spēlētāju). 
Par labāko var atzīt jaunieti – Latvijas pilsoni, kas dzimis laika posmā no 2000. gada 1. janvāra 
līdz 2005. gada 31. decembrim. 

LAUREĀTS:  

 

NOMINĀCIJA NR.6: LATVIJAS JAUNATNES LABĀKĀ FUTBOLISTE 

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 

Laureātu nosaka LFF Futbola attīstības un sieviešu futbola nodaļa, apkopojot LFF sieviešu 
futbola līgas, Sieviešu futbola pirmās līgas un Latvijas meiteņu U-16 vecuma grupas 
čempionāta startējošo sieviešu/meiteņu futbola klubu treneru, kā arī LFF Sieviešu futbola 
treneru padomes locekļu (kopā viena balss) atklātā balsojuma rezultātus. 
Ja klubs Latvijas Sieviešu futbola līgā, Pirmajā līgā un U-16 meiteņu futbola 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. 
Par labāko var atzīt jaunieti – Latvijas pilsoni, kas dzimusi laika posmā no 2003. gada 1. 
janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim. 

LAUREĀTE:  

 

NOMINĀCIJA NR.7: “RAIMONDA VALTA BALVA” – JAUNATNES LABĀKAIS TELPU FUTBOLISTS  

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 

Aktuālā kalendārā gada telpu futbola Virslīgas čempionāta balsstiesīgo klubu treneru (katram 
viena balss, taču nedrīkst balsot par sava kluba aktuālās sezonas spēlētāju) atklātais balsojums. 
Par labāko var atzīt jaunieti – Latvijas pilsoni, kas dzimis laika posmā no 2002. gada 1. janvāra 
līdz 2006. gada 31. decembrim. 

LAUREĀTS:  

 

MEDIJU NOMINĀCIJAS 
 

NOMINĀCIJA NR.8: GADA ŽURNĀLISTS FUTBOLĀ  

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 
Laureātu nosaka LFF Komunikācijas nodaļa, apkopojot balsstiesīgo žurnālistu atklātā 
balsojuma rezultātus (katram ir viena balss, taču nedrīkst balsot par sevi). 

LAUREĀTS:  

 
NOMINĀCIJA NR.9: PAR FUTBOLA POPULARIZĒŠANU DIGITĀLAJĀ VIDĒ 

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 

Laureātu nosaka LFF Komunikācijas nodaļa un LFF Mārketinga nodaļa, veicot apkopojumu un 
izvērtējumu saskaņā ar iekšēji izstrādātiem kritērijiem. Uz balvu var pretendēt ar futbola 
popularizēšanu, informēšanu, atspoguļošanu vai izklaidēšanu saistīts projekts un aktivitāte, ko 
attiecīgajā gadā realizējis kāds Latvijas medijs, informatīvais kanāls, klubs, organizācija vai 
aktīvists. 

LAUREĀTS:  
  

 

 

SACENSĪBU NOMINĀCIJAS 
 

NOMINĀCIJA NR.10: LABĀKAIS VIRSLĪGAS TIESNESIS 
NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: Nosaka LFF Tiesnešu komiteja, balstoties uz iekšējiem dokumentiem. 

LAUREĀTS:  
 

 

NOMINĀCIJA NR.11: LABĀKAIS VIRSLĪGAS TIESNEŠA ASISTENTS 
NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: Nosaka LFF Tiesnešu komiteja, balstoties uz iekšējiem dokumentiem. 

LAUREĀTS:  
 

 

NOMINĀCIJA NR.12: LABĀKĀ TIESNESE 
NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: Nosaka LFF Tiesnešu komiteja, balstoties uz iekšējiem dokumentiem. 

LAUREĀTE:  
 

 

NOMINĀCIJA NR.13: LABĀKĀ TIESNESES ASISTENTE 
NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: Nosaka LFF Tiesnešu komiteja, balstoties uz iekšējiem dokumentiem. 

LAUREĀTE:  



 

 

NOMINĀCIJA NR.14: LABĀKAIS TELPU FUTBOLA TIESNESIS 
NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: Nosaka LFF Tiesnešu komiteja, balstoties uz iekšējiem dokumentiem. 

LAUREĀTE:  
 

 

 

 

NOMINĀCIJA NR.15: TELPU FUTBOLA SACENSĪBU LABĀKAIS TRENERIS 

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 

LFF Nacionālo izlašu treneru padomes (viena kopējā balss), telpu futbola aktuālās sezonas 
Virslīgas čempionāta klubu treneru (katram viena balss) atklātais 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 telpu futbolā atbilstoši 
starptautiskajiem aktuālajiem FIFA noteikumiem. 

LAUREĀTS:  
 

 

 

NOMINĀCIJA NR.16: SIEVIEŠU FUTBOLA SACENSĪBU LABĀKAIS TRENERIS 

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 

LFF Sieviešu futbola treneru padomes (kopā viens balss), Latvijas Sieviešu futbola līgas un 
Pirmās līgas klubu treneru atklātais balsojums.  
Ja klubs Latvijas Sieviešu futbola līgā un Pirmajā līgā 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. 

LAUREĀTS:  
 

 

NOMINĀCIJA NR.17: GADA TRENERIS 

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 

LFF Nacionālo izlašu treneru padomes (katram loceklim ir viena balss), biedrības Latvijas 
Futbola Virslīga (viena balss), Virslīgas komandu galveno treneru (katram viena balss) un 
kapteiņu (katram viena balss), Nākotnes līgas komandu galveno treneru (katram viena balss) 
un kapteiņu (katram viena balss), kā arī LFF balsojumam apstiprināto žurnālistu (katram viena 
balss) atklātais 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.  

LAUREĀTS:  
 

 

NOMINĀCIJA NR.18: LABĀKAIS NĀKOTNES LĪGAS SPĒLĒTĀJS 

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 

Optibet Nākotnes līgas komandu galveno treneru (katram viena balss) un kapteiņu (katram 
viena balss) atklātais balsojums.  
Par labāko var tikt atzīts spēlētājs, kurš Nākotnes līgā konkrētajā sezonā aizvadījis (devies 
laukumā) vismaz 50% kluba aizvadīto spēļu čempionātā. Treneri un kapteiņi nedrīkst balsot par 
sava pārstāvētā kluba (komandas) spēlētāju. 

LAUREĀTS:  
 

SPECBALVAS 

 
NOMINĀCIJA NR.19: VIRSLĪGAS LABĀKAIS VĀRTU GUVĒJS 

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: Pēc lff.lv mājaslapā publicētās sezonas statistikas (oficiālo protokolu) datiem. 

LAUREĀTS: LEONEL WAMBA (FK Spartaks) - 14 vārti 

https://img.fifa.com/image/upload/smrcs2kmmsngmf5tf1fi.pdf
https://lff.lv/sacensibas/viriesi/optibet-nakotnes-liga/
https://lff.lv/sacensibas/viriesi/optibet-virsliga/


 

NOMINĀCIJA NR.20: NĀKOTNES LĪGAS LABĀKAIS VĀRTU GUVĒJS 
NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: Pēc lff.lv mājaslapā publicētās sezonas statistikas (oficiālo protokolu) datiem. 

LAUREĀTS: BOGDANS SAMOILOVS (FK Auda) - 8 vārti 
 

VIRSLĪGAS NOMINĀCIJAS 

NOMINĀCIJA NR.21: VIRSLĪGAS SIMBOLISKĀ SEZONAS IZLASE 

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 

Optibet Virslīgas komandu galveno treneru (katram viena balss) un kapteiņu (katram viena 
balss), biedrības Latvijas Futbola Virslīga (viena kopējā balss) atklātais balsojums. 
Šajā nominācijā var iekļūt spēlētāji, kuri Virslīgā konkrētajā sezonā aizvadījuši (devušies 
laukumā) vismaz 50% spēļu. Virslīgas treneri un kapteiņi nedrīkst balsot par sava pārstāvētā 
kluba (komandas) spēlētāju. 

SIMBOLISKĀ IZLASE:  
 

NOMINĀCIJA NR.22: LABĀKAIS VĀRTSARGS 

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 

Optibet Virslīgas komandu galveno treneru (katram viena balss) un kapteiņu (katram viena 
balss), biedrības Latvijas Futbola Virslīga (viena kopējā balss) atklātais balsojums. 
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. 

LAUREĀTS:  

 

NOMINĀCIJA NR.23: LABĀKAIS AIZSARGS 

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 

Optibet Virslīgas komandu galveno treneru (katram viena balss) un kapteiņu (katram viena 
balss), biedrības Latvijas Futbola Virslīga (viena kopējā balss) atklātais balsojums. 
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. 

LAUREĀTS:  

 

NOMINĀCIJA NR.24: LABĀKAIS PUSSARGS 

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 

Optibet Virslīgas komandu galveno treneru (katram viena balss) un kapteiņu (katram viena 
balss), biedrības Latvijas Futbola Virslīga (viena kopējā balss) atklātais balsojums. 
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. 

LAUREĀTS:  

 

NOMINĀCIJA NR.25: LABĀKAIS UZBRUCĒJS 

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 

Optibet Virslīgas komandu galveno treneru (katram viena balss) un kapteiņu (katram viena 
balss), biedrības Latvijas Futbola Virslīga (viena kopējā balss) atklātais balsojums. 
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. 

LAUREĀTS:  

 

NOMINĀCIJA NR.26: LABĀKAIS VIRSLĪGAS SPĒLĒTĀJS 
NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: Optibet Virslīgas komandu galveno treneru (katram viena balss) un kapteiņu (katram viena 

https://lff.lv/sacensibas/viriesi/optibet-nakotnes-liga/


balss), biedrības Latvijas Futbola Virslīga (viena balss), LFF Nacionālo izlašu treneru padomes 
(katram viena balss) un balsojumam apstiprināto 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. 

LAUREĀTS:  

 

GADA NOMINĀCIJAS 
 

NOMINĀCIJA NR.27: LFF PREZIDENTA BALVA 
NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: LFF prezidenta speciālbalva par īpašu ieguldījumu Latvijas futbola attīstībā. 

LAUREĀTS/E:  
 

NOMINĀCIJA NR.28: 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 atklātais balsojums (katram viena balss).  
Par labāko var tikt atzīts gan Latvijā, gan ārzemēs spēlējošs futbolists - Latvijas pilsonis. Klubi 
nedrīkst balsot par savas komandas spēlētājiem. 

LAUREĀTS:  
 

NOMINĀCIJA NR.29: LABĀKAIS TELPU FUTBOLISTS 

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 

Aktuālā kalendārā gada telpu futbola Virslīgas čempionāta balsstiesīgo klubu treneru (katram 
viena balss, taču nedrīkst balsot par sava kluba aktuālās sezonas spēlētāju) atklātais balsojums. 
Par labāko var tikt atzīts gan Latvijā, gan ārzemēs spēlējošs futbolists - Latvijas pilsonis. 

LAUREĀTS:  
 

 

NOMINĀCIJA NR.30: GADA FUTBOLISTE 

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 

LFF Sieviešu futbola treneru padomes (kopā viens balss), Latvijas Sieviešu futbola līgas, Pirmās 
līgas komandu treneru, LFF valdes locekļu (katram viens balss) atklātais balsojums. 
Ja klubs Latvijas Sieviešu futbola līgā, Pirmajā līgā 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. Par 
labāko var tikt atzīta gan Latvijā, gan ārzemēs spēlējoša futboliste - Latvijas pilsone. 

LAUREĀTE:  
 

NOMINĀCIJA NR.31: GADA FUTBOLISTS 

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA: 

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

LAUREĀTS:  
 



 

 
 

BALSOJUMA NOTEIKUMI 

 

1.) Balsojumu organizē Latvijas Futbola federācija (LFF) sadarbībā ar laureātu noteikšanā iesaistītajām organizācijām. 

2.) Balsojums ir atklāts, tas tiek organizēts un pieņemts elektroniski un/vai personīgi, sazinoties ar katru balsotāju.  

3.) Laureāti tiek paziņoti pēc balsojuma termiņa beigām, kad ir apkopoti rezultāti, un publicēti LFF.lv mājaslapā.  

4.) Katram balsotājam / organizācijai pieder VIENA BALSS. 

5.) Katrā nominācijā katram balsotājam jāiesniedz viens balsojums. 

6.) Ja noteikšanas kārtībā nav norādīts citādāk, balsojumā NEVAR balsot par sevi, kā arī sava kluba (organizācijas) 

pārstāvjiem vai komandas biedriem. 

7.) Ja balsojumā iegūto punktu kopskaits par diviem vai vairākiem pretendentiem 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 sākumu brīdi ietilpst:  
Aleksandrs Starkovs (priekšsēdētājs), Marians Pahars (LFF sporta direktors), Jurijs Andrejevs, Dainis Kazakevičs, 
Aleksandrs Basovs, Jakub Dovalil, Jurģis Pučinsks, Vladimirs Serbins, Jurijs Popkovs, Aleksandrs Jeļisejevs, Māris 
Smirnovs. 

9.) LFF Sieviešu futbola treneru padomes sastāvā uz balsojuma sākumu ietilpst:  
Romāns Kvačovs (padomes priekšsēdētājs), Marians Pahars, Viktors Vicehovskis, Liene Vāciete, Karīna Šakurova, Raivo 
Varažinskis, Jevgēnijs Mihaļkovs, Deniss Sarafaņuks, METTA kluba pārstāvis (tiks precizēts),  

10.) LFF akreditētās futbola akadēmijas uz balsojuma sākuma brīdi:  
Biedrība "Futbola skola "Metta"", Biedrība "Futbola centrs "Daugavpils"", Liepājas Futbola skola, Rīgas Futbola skola, 
Biedrība "Futbola klubs "Jelgava"", Biedrība "Futbola klubs "Tukums 2000"", Biedrība "Riga Football Club", Biedrība 
"Ventspils Olimpiskā cerība", Biedrība "Jura Docenko futbola skola "Alberts"", FK "Spartaks Jūrmala", “FC Noah 
Jūrmala”, Biedrība "Valmieras futbola klubs", Biedrība "Rēzeknes FA".  

11.) Apstiprinātie žurnālisti / futbola apskatnieki, kam piešķirtas balsstiesības:  
Agris Suveizda (Sportacentrs.com), Edmunds Novickis (Sportacentrs.com), Almants Poikāns (Sportacentrs.com), 
Arkādijs Birjuks (Sportacentrs.com), Bruno Pērkons (Sportazinas.com), Anatolijs Kreipāns (Radio SWH), Armands 
Sametis (Diena), Kārlis Ozols (Diena), Kristaps Plaums (LETA), Uldis Strautmanis (DELFI), Reinis Lācis (DELFI), Gatis 
Kreceris (TVNET), Raimonds Ozoliņš (TVNET), Mārtiņš Kļavenieks (TVNET / Latvijas Radio), Aleksandrs Pilats (TVNET 
rus), Ilmārs Stūriška (Latvijas Avīze), Ints Megnis (Sporta Avīze), Kristiāns Girvičs, Pēteris Neimanis (Ventas Balss), 
Andris Sudmalis (Kurzemes Vārds), Gundars Galkins (LSM), Vladimirs Ivanovs (Telegraf), Andris Auziņš (LTV), Matīss 
Timofejevs (LTV), Raimonds Gekišs (LTV), Reinis Ošenieks (LTV), Ilvars Koscinkevičs (TV3 Group), Jānis Pakalns (TV3 
Group), Jurijs Žigajevs (Par Futbolu), Niks Gaigalietis (Best4Sport), Ludmila Glazunova (Latvijas Radio), Sergejs 
Kuzņecovs (LSM rus), Uldis Landmanis (Jauns.lv). 

12.) Balsojuma norises laiks termiņš: 2021. gada 13. decembris - 30. decembris plkst. 24:00. 
 

 

NOLIKUMS APSTIPRINĀTS: 13.12.2021.  

 

 

 

https://lff.lv/klubiem/klubu-akreditacija/

