


Cienījamie LFF biedri un futbolā iesaistītie!

Pirmo reizi man ir tas gods Jūs uzrunāt LFF

ģenerālsekretāra amatā. Lai gan jaunajā amatā es stājos

tikai aizvadītā gada nogalē, LFF administrācijas darba

procesos biju iesaistīts arī līdz tam, tāpēc droši zinu, cik

profesionāli un atbildīgi tika veikts darbs visos futbola

segmentos, lai sekmētu Latvijas futbola attīstību, lai mēs

visi kopā sasniegtu kopīgos mērķus un palīdzētu Jums kā

LFF biedriem īstenot savas ieceres.

Pagājušajā gadā tika pabeigts LFF darbinieku

funkcionālais audita process, kas bija ilga, skrupuloza un

visaptveroša analīze. Uzklausot visas iesaistītās puses un

izvērtējot iegūto informāciju, tika īstenota iekšējā

restrukturizācija, kas stājās spēkā jau šogad. Esmu

pārliecināts, ka jaunajās struktūrvienībās darbs un iekšējā

sadarbība noritēs vēl gludāk un produktīvāk nekā līdz šim.

No organizācijas reputācijas un kārtības viedokļa divi

būtiski darbi aizvadītajā gadā bija UEFA biedru revīzijas

jautājuma sakārtošana, kā arī sabiedriskā labuma

organizācijas (SLO) statusa atgūšana. Sākot ar 2022. gadu

LFF iekļauta Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) Padziļinātas

sadarbības bronzas līmenī, kas apliecina finanšu

sakārtotību organizācijā.

Lai sasniegtu kopīgos mērķus, ir vēl daudz darāmā, taču

būtiskākais – vienotas komandas izveide –, domāju, ir jau

panākts. Atliek vien turpināt produktīvu sadarbību visām

futbolā iesaistītajām pusēm, un tad rezultāti, esmu

pārliecināts, neizpaliks.

Dārgie futbola draugi!

Aizvadītais gads mums visiem bija izaicinājumiem bagāts,

taču šoreiz mēs visi bijām labāk sagatavoti visiem

iespējamiem scenārijiem, starp kādiem nācās operatīvi

pārslēgties pandēmijas apstākļos. Neskatoties uz īso sezonu,

izdevās aizvadīt pārliecinoši lielāko daļu spēļu visās vīriešu,

sieviešu un jauniešu sacensībās.

Tāpat mums izdevās sarīkot futbola svētkus mūsu bijušajām

futbola zvaigznēm un sarīkot maču pret pasaules leģendām.

Lai veidotu nākotni, mums ir jātur cieņā sava vēsture.

Leģendu spēle, godinot cilvēkus, kuri Latvijas futbolam

atdeva visus spēkus gadu desmitiem un priecēja neskaitāmus

tūkstošus līdzjutēju, atbalsts futbola veterāniem, Goda zīmju

piešķiršana mūsu izcilākajiem un nesavtīgākajiem futbola

darboņiem, arī grāmatu izdošana par Latvijas futbola izlases

un tās atsevišķu pārstāvju personīgo pieredzi - tas viss palīdz

stiprināt tiltu starp mūsu pērnajiem panākumiem un

gaidāmajām cerībām.

Viens no maniem primārajiem uzdevumiem pēc stāšanās

amatā bija starptautisko partneru uzticības atjaunošana.

Aizvadītajā gadā Latvijā viesojās FIFA prezidents Džanni

Infantīno, apmeklēt Rīgu plāno arī UEFA prezidents

Aleksandrs Čeferins. Visbeidzot, UEFA uzticības

apliecinājums mums ir saņemtās tiesības Rīgā uzņemt UEFA

Telpu futbola Čempionu līgas finālturnīru, kas notiek tieši

šajās dienās. Mēs nebaidāmies uzņemties iniciatīvu, strādāt

pie projektiem, kuru īstenošanai dažs labs sākotnēji nav

ticējis, tomēr atkal un atkal ar darbiem – LFF un arī paši klubi

– pierādām, ka ar neatlaidīgu darbu mēs varam panākt

vēlamo. Kopā mēs esam stipri!



Latvijas izlasēm 2021. gads bijis raibs un nevienmērīgs. Pēc pandēmijas iecirstā spēļu prakses roba jauniešu

izlasēm 2021. gadā, epidemioloģiskajai situācijai Eiropā uzlabojoties, tika atjaunoti Eiropas jaunatnes

čempionāti un to kvalifikācijas cikli. Vienu no labākajiem turnīriem vēsturē aizvadīja mūsu nacionālā telpu

futbola izlase, labāko kvalifikāciju pēdējā desmitgadē aizvadīja arī nacionālā futbola izlase, savukārt Latvijas

U-17 jauniešu izlase ceturto reizi vēsturē iekļuva EČ kvalifikācijas Elites kārtā. Lielas pārmaiņas personāla un

spēlējošā sastāva ziņā piedzīvojusī sieviešu futbola izlase pieredzēja ne tos patīkamākos brīžus laukumā, lai

gan ārpus futbola laukumiem notika svarīgi procesi, uzlabojot apstākļus sieviešu futbolam - identitātes

pielīdzināšana vīru valstsvienībai, mājas spēļu aizvadīšana valsts labākajā stadionā u. c.



2021. gadā, neskatoties uz to, ka Latvijas Republikas teritorijā joprojām

pastāvēja vairāki ierobežojumi, tika sekmīgi noorganizētas visas vīriešu

sacensības – virslīga, dublieru čempionāts, 1. līga, 2. līga, 3. līga un Latvijas

kausa izcīņa. Ņemot vērā pastāvējušos izaicinājumus, tika pilnveidots arī klubu

licencēšanas process, kas veicināja un veicinās komandu struktūru pilnveidi,

caurspīdīgumu un stabilitāti. 2022. gadā virslīgas čempionātā piedalās desmit

komandas, un ir kopīgs mērķis saglabāt turnīru ar nemainīgu komandu skaitu

uz vairākām sezonām.

Ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu 2021. gada otrajā pusē, ne visus

čempionātus izdevās pilnvērtīgi noslēgt, līdz ar to, atbilstoši reglamentiem,

nācās piemērot koeficientu, kas tiek aprēķināts proporcionāli aizvadītajām

spēlēm un iegūtajiem punktiem. Lai gan virslīgas čempionātā izdevās aizvadīt

visas spēles atbilstoši čempionāta kalendāram, tomēr ne visas komandas spēja

sezonu pabeigt, līdz ar to kalendāru sezonas gaitā nācās vairākkārt pārstrādāt.

2021. gadā sekmīgi tika īstenota virslīgas klubu atbalsta programma,

pamatojoties uz Latvijas U21 spēlētāju dalību virslīgas čempionātā, klubiem

sezonas beigās saņemot ievērojamu finansiālo atbalstu. Lielāko finansējumu

saņēma FS Metta  - 149 000 EUR. BFC "Daugavpils" saņēma 106 000 EUR, bet

trešo lielāko summu - 26 000 EUR Valmiera FC. Kopējais fonds sastādīja 320

500 EUR.



Veicot Latvijas sieviešu futbola līgu reorganizāciju, pirmoreiz vēsturē tika

īstenots komandu licencēšanas process dalībai SFL sacensībās. Tādējādi SFL

turnīru dalībnieku skaits palielinājies par divām komandām un, neskatoties uz

kārtējiem Covid-19 izplatības ierobežojumiem, izdevās pabeigt čempionātu

pilnā apmērā. Tāpat pēc gada pārtraukuma atsākas Sieviešu futbola kausa

izcīņa.

Ierobežotajos termiņos pilnā apmērā tika aizvadīts arī vasaras meiteņu futbola

čempionāts četrās vecumu grupās. Tik liels skaits komandu (49) meiteņu

čempionātā startēja pirmo reizi. Visvairāk priecēja, ka U-10 komandu skaits

pieaudzis par trīs vienībām, kas liecina, ka tieši meiteņu futbols kļūst aizvien

pieejamāks un ar to var nodarboties jau no agrīna vecuma.

Visbeidzot, pirmoreiz pašmāju futbola vēsturē ir izstrādāta pilnvērtīga un

visaptveroša Latvijas sieviešu futbola attīstības stratēģija.

Līdzīgi kā gadu iepriekš, arī 2021. gadā Covid-19 ierobežojumu dēļ neizdevās

pilnībā pabeigt Sieviešu pirmās līgas sacensības un izspēlēt Sieviešu futbola

kausa finālu. Ierobežojumu dēļ 2021. gadā netika aizvadīts Meiteņu telpu

futbola čempionāts, Meiteņu skolu futbols un meiteņu popularizēšanas

festivāli “We Play Strong”. Toties notika jauno meiteņu piesaistes pasākums

“Es spēlēju futbolu, nāc arī tu”, kas tika aizvadīts Bauskas BJSS jaunizveidotājā

meiteņu komandā.

KIAAP (Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programmai) 2021. gadā kopā

pieteicās 20 klubu ar meiteņu futbola nodaļām. Kopumā sniegtais atbalsts

veido 72 849,7 eiro sieviešu futbola segmentam un 25 tūkstoši eiro RFS

akadēmijai. 



Aizvadītās sezonas jaunievedums Latvijas Jaunatnes futbola čempionāta

sekotājiem bija spēļu video apskati no visiem Elites grupas U-18 un U-16

vecuma sacensību mačiem, kas ir pieejami LFF YouTube kanālā. Tāpat

jaunatnes čempionātam tika piesaistīts jauns ģenerālsponsors – Latvijā

dibinātais mobilo telefonu un aksesuāru ražotājs "Evelatus". Saspiestajos

čempionāta termiņos izdevās aizvadīt gandrīz visas čempionātā paredzētas

spēles, ievērojot epidemioloģiskās prasības un sanitāro protokolu. 

Diemžēl Covid-19 ierobežojumu dēļ bija jāatsakās no Zēnu Futbola festivāla

rīkošanas Salacgrīvā un LFF U-12 Kausa izcīņas rīkošanas. 

Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā 2021. gadā piedalījās 204 komandas, kas

ir jauns sacensību rekords – teju par 40 komandām vairāk nekā gadu iepriekš.

Tas ļāva organizēt 1118 spēles, kas saīsinātajā sezonā ir vērā ņemams maču

skaita pieaugums. Vienā sezonā visu komandu sastāvos tika pieteikti vairāk

nekā pieci tūkstoši jauno futbolistu, kas ir par aptuveni 800 spēlētājiem vairāk

nekā gadu iepriekš un jauns rekords.

Epidemioloģiskās situācijas dēļ 2021. gadā notika tikai divi LFF Futbola

akadēmijas pasākumi - divi reģionālie turnīri, kas kopumā pulcēja ap divsimt

dalībnieku.

2021. gadā LFF Futbola akadēmijas projekta ietvaros trīs reģionos – Rīgas,

Vidzemes un Zemgales – darbu sāka pilna laika reģionālie treneri.



Par "Optibet" Latvijas telpu futbola virslīgas čempionvienību 2020./2021. gada

sezonā kļuvusi FK "Raba" komanda, kas finālsērijā uzvarēja iepriekšējās sezonas

čempionu FC "Petrow"/Jelgava. Par Latvijas spēcīgāko telpu futbola komandu

"Raba" kļuvusi pēc 15 gadu pārtraukuma. Pašlaik "Raba" ir otrā tituliem bagātākā

komanda Latvijā aiz divpasmitkārtējā čempiona FK "Nikars".

2021./2022. gada sezonā "Optibet" Latvijas telpu futbola virslīgā startēja rekordliels

dalībnieku skaits: desmit komandas no septiņām pilsētām. Nemainot izspēles

kartību – divu apļu regulārais turnīrs un izslēgšanas spēles astoņām labākajām

komandām –, komandas līdz 2021. gada noslēgumam, pat ņemot vērā ar Covid-19

saistītos ierobežojumus un pauzi sezonas sākumā, izspēlēja tieši pusi no

pamatturnīra spēlēm (45).

Pateicoties pārdomātām izmaiņām reglamentā, 2021./2022. g. sezona ir īpaša ar

ļoti lielu jaunu spēlētāju īpatsvaru virslīgas klubos (kopumā sešiem klubiem

virslīgas pieteikumos vismaz puse spēlētāju bija 23 gadu veci un jaunāki), kur

kopumā čempionātam ir pieteikti tieši 300 spēlētāji. Ņemot vērā, ka citu Latvijas

telpu futbola turnīru 2021. gada nogalē nebija reāli uzsākt, "Optibet" Latvijas telpu

futbola virslīga kļuva par galveno skatuvi arī U-19 telpu futbola izlases kandidātiem,

kuriem 2022. gads ir īpašs ar pārbaudes spēlēm un kvalifikāciju uz Eiropas

čempionāta finālturnīru U-19 vecumā. Diemžēl šoreiz mūsu jaunajiem telpu

futbolistiem nedaudz pietrūka, lai sasniegtu mērķi.

2021. gada 12. aprīlī Nacionāla telpu futbola izlase aizvadīja savu pēdējo spēli

Eiropas čempionāta kvalifikācijas pamatturnīra stadijā. Izbraukumā pret favorīti

Slovēniju derēja jebkura uzvara, izņemot 1:0. Ļoti spraigā cīņā galu galā

piekāpšanās ar 3:5. Latvijas izlase grupā ieguva trešo vietu, aiz sevis atstājot Šveici.

Uzvaru grupā svinēja viena no spēcīgākajām komandām pasaulē Spānija, bet otrie

palika slovēņi, kas arī kvalificējās Eiropas čempionāta finālturnīram Nīderlandē

2022. gada sākumā.

Tāpat 2021. gadā tika veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, lai pirmoreiz vēsturē

Latvijā tiktu sarīkots Sieviešu Telpu futbola čempionāts, un pirmā čempionvienība -

Rīgas Futbola skola - noskaidrota jau šajā kalendārajā gadā. Tāpat ir pieņemts

lēmums par sieviešu telpu futbola izlases izveidi, kas šogad aizvadīs pirmās

oficiālās spēles.

https://lff.lv/speles/slovenija-latvija-9675520/


2021. gads Latvijas pludmales futbolā nebija tipisks – Covid-19 ierobežojumu dēļ

sezona atkal bija īsāka, tomēr arī pagājušajā vasarā tika organizētas Latvijas

mēroga pludmales futbola galvenās sacensības: Latvijas-Igaunijas pludmales

futbola līgas, Jūrmalas kauss, Latvijas pludmales futbola kausa izcīņa sievietēm un

“Busel Cup” pludmales futbola sacensībās jauniešiem (U14).

Latvijas-Igaunijas pludmales futbola līgā, kas kopš 2020. gada aizvieto Latvijas

čempionātu, atkal startēja astoņas komandas, trim pārstāvot Latviju: “BSC LAT”,

FK “BEITAR”, “BFS Baltic XL Ropaži”. Sastādot sīvu konkurenci, Latvijas klubi

ierindojās respektīvi piektajā, sestajā un astotajā pozīcijās. Atbilstoši rezultātiem

par Latvijas pludmales futbola čempioniem otro gadu pēc kārtas tika kronēti “BSC

LAT” vīri.

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

futbolā, šosezon, nu jau 15 komandu konkurencē stiprākā izradījās “BFS

Atlas/Ropaži” vienība, kas izšķirošajā cīņā pārspēja FK “BEITAR”, savukārt mačā

par trešo vietu “Beerhouse No1” uzveica “Kreiss.

Latvijas pludmales futbola kausa izcīņā sievietēm septītajā sezonā pirmo reizi

laurus plūca “Mix” dāmas, kuras fināla pagarinājumā izrāva uzvaru pār Lucavsalas

komandu, savukārt mačā par trešo vietu Babītes meitenes pārspēja “Strong” FC.

“Busel Cup” pludmales futbola sacensībās jauniešiem (U14) otrajā sezonā sešu

komandu konkurencē, izšķirošos vārtus gūstot pēdējā mača pēdējā sekundē, par

kausa ieguvējiem kļuva KKSC “Trakai” jaunie pludmales futbolisti, pārējās vietas uz

pjedestāla ieņemot “Jūrmalas SS” un “SK Kangaroos” (Salaspils). Ceturtie, piektie

un sestie palika attiecīgi FK “Valor” (Ropaži), “FK Jūrnieks” un “Babītes SK”

meiteņu vienība.

Starptautiskā mērogā 2021. gadā pludmales futbola sacensību bija maz (Nacionālā

pludmales futbola izlase Andreja Baumaņa vadībā, ņemot vērā gada specifiku,

sezonu izlaida). Tomēr Latvijas starptautiskās kategorijas (FIFA) tiesneši pludmales

futbolā Eduards Borisevičs un Jurijs Ivušins 2021. gada vidū tika izsaukti uz Eiropas

līgas B divīzijas sacensībām Kišiņevā, Moldovā un Čempionu līgā Nazarē, Portugālē.

Jāizceļ fakts, ka Jurijs Ivušins Nazarē t.sk. tiesāja pusfināla spēli starp diviem

spēcīgiem Eiropas pludmales futbola klubiem – "San Francisco" (Spānija) un SC

"Braga" (Portugāle), savukārt Eduards Borisevičs Kišiņevā apkalpoja fināla maču

starp Moldovas un Igaunijas izlasēm.



UEFA, rūpīgi izvērtējot treneru izglītības apmācību kvalitātes standartus

Latvijā, piešķīra LFF tiesības turpmāk organizēt UEFA C licenci tepat uz

vietas, un tagad Latvijas treneri varēs ar šo licenci strādāt jebkurā UEFA

Konvenciju parakstījušā valstī. Tāpat UEFA apstiprināja UEFA GK B

vārtsargu treneru kursu, un Latvijas vārtsargu treneri kā vieni no pirmajiem

saņēma UEFA GK B vārtsargu treneru licenci. 

LFF Treneru izglītības ikdienas darbu procesos tika uzsākts otrais LFF GK C

kurss, kas sekmīgi finišēja 2022.gada martā. Tāpat tika pabeigts arī UEFA

PRO trešais kurss, kas uzsākts 2019. gadā un ilga divus gadus. Kā arī tika

pabeigti divi LFF C kategorijas kursi un viens UEFA A licences iegūšanas

kurss.

Aizvadītais gads epidemioloģisko apsvērumu dēļ piedāvāja daudz

izaicinājumu apmācību organizēšanai, taču Latvijas treneru saime

apliecināja, ka spēj strauji pielāgoties un attīstīt savas moderno tehnoloģiju

izmantošanas prasmes, pateicoties kurām treneri spēja gan apmeklēt

tiešsaistes seminārus, gan arī kursus. Nebija iespējams organizēt tik daudz

mācību klātienē, cik gribētos, taču mācībspēki un apmācāmie lieliski

pielāgojušies jaunajiem globālajiem apstākļiem, aktīvi piedaloties

tiešsaistes apmācību sesijās un diskutējot tiešsaistes mikrogrupās un.

Aizvadītajā gadā tika organizēti treneru resertifikācijas semināri 54 stundu

apmērā, un vidējais apmeklējums tajos bija 158 treneri.

Šobrīd Latvijā ar derīgu licenci ir tik treneru: 255 - LFF C, 150 - UEFA B, 119 -

UEFA A, 46 - UEFA Pro, 26 - LFF GK C, 11 - UEFA GK B, 11 - UEFA GK A, 24 -

UEFA Elite Youth, 15 - UEFA Futsal B, 18 - UEFA Futsal C.



2021. gads Latvijas futbola tiesnešu segmentā bijis ļoti aktīvs un ražīgs. Valsts

valodā iztulkoti Futbola un Telpu futbola spēles noteikumi jaunākajās redakcijās.

Futbola spēles noteikumi tika izdrukāti 500 eksemplāros un bez maksas izplatīti

visiem tiesnešiem un interesentiem. Notika apmācības programmas īstenošana

jauniem tiesnešiem ar interneta platformas Futbols.lv palīdzību. Pateicoties šai

platformai, tiesnešu specialitātei pieteicās 111 interesenti. No visiem apmācītajiem

futbolā palika un šobrīd tiesā dažādas LFF sacensības 16 tiesneši.

Ar LFF atbalstu tika uzsākts jauns projekts, kura ietvaros Rīgas Futbola skolas

jaunie spēlētāji apguva futbola tiesāšanas pamatus. Šīs skolas audzēkņi ir pirmie,

kuri apguva futbola tiesneša zināšanas interešu izglītības programmas “Futbola

tiesnesis un organizators” ietvaros. Saīsinātā formātā notika LFF ikgadējā Tiesnešu

Akadēmija tiem talantīgajiem tiesnešiem, kurus Akadēmijā novirzīja reģionālie

tiesnešu koordinatori. Saskaņā ar UEFA Tiesnešu konvencijas prasībām, tika

atjaunota Talantu un Mentoru programma, kas palīdz talantīgajiem virslīgas, 1. un

2. līgas tiesnešiem un tiesnešu asistentiem, strādājot individuāli ar mentoru, ātrāk

un kvalitatīvāk progresēt.

Aizvadīta pirmssezonas treniņnometne tiesnešiem Turcijā. Katru dienu notika pa

diviem fiziskajiem treniņiem un pa divām teorētiskajām nodarbībām, kā arī

pārbaudes spēļu tiesāšana. Latvijas tiesneši kopā piedalījās 20 spēļu tiesāšanā.

Virslīgas 26 tiesneši un asistenti saņēma apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem

un traumām. 2021. gadā kopumā visu līmeņu tiesnešu attīstībai aizvadītas 90

lekcijas/semināri (gadu iepriekš – 28 semināri). Virslīgas tiesnešiem tika aizvadīti

seši semināri, kopumā 16 dienās.

Jāizceļ, ka pirmo reizi vēsturē klātienes tiesnešu FIFA seminārs 20-23. augustā

paralēli tika translēts tiešsaistē tiem dalībniekiem, kuri tajā piedalījās attālināti.

Papildus tam seminārs tika ierakstīts un nosūtīts katram tiesnesim un inspektoram

pašapmācībai. Semināra laikā RTU stadionā Rīgā notika taktiskā nodarbība

tiesnešiem un asistentiem. Tāpat jāizceļ, ka pagājušajā gadā tika ievērojami

palielināti tiesnešu honorāri.



Mākslīgā seguma futbola laukumu programma:

Rīgas 49.vidusskolas futbola laukuma nomaiņa;

Rīgas Ostvalda vidusskolas futbola laukuma nomaiņa;

Stadions “Teperis” (Smiltene);

RIMI olimpiskais centrs;

Rēzeknes futbola halles laukuma uzklāšanas darbu uzsākšana.

Dabīgā zālāja futbola laukumu programma:

automātisko laistīšanas sistēmu izbūve stadionos – Talsu pilsētas

stadionā, Grobiņas pilsētas stadionā, Iecavas pilsētas stadionā,

Upesciema stadionā, FC Academ stadionā.

Futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programma. 2021.gadā tika

atjaunota programma, kuras ietvaros LFF sniedz līdz 70%

līdzfinansējuma futbola infrastruktūras inventāra iegādei. Programma

uz 4 gadiem dalīta 2 posmos – 2021-2022.gads un 2023.-2024.gads.

Pirmajā posmā tika saņemti 65 pieteikumi, no kuriem apstiprināti tika

55 pieteikumi, realizēti 33 projekti.

Futbola haļļu programma. 2021. gadā uzsākti 2 projekti – Rēzeknes

futbola halles projekts (64x43) un Liepājas futbola halles projekts

(110x73).

Citi projekti:

Daugavas stadiona jumta izbūves projekta uzsākšana;

Stadionu licencēšana;

Stadionu datu bāzes projekta uzsākšana.

Saskaņā ar 2021. gada budžetu un Futbola infrastruktūras attīstības

programmu aizvadītajā gadā realizēti sekojoši projekti infrastruktūras

programmās:

1.

a.

b.

c.

d.

e.

2.

a.

3.

4.

5.

a.

b.

c.



2021. gadā tika uzsākta dalība un sadarbība ar Pasaules Antidopinga aģentūru

(WADA), Eiropas Futbola asociāciju savienību (UEFA) un Latvijas Atidopinga biroju

(LAB) antidopinga programmas (informēšana un izglītošana) realizēšanai LFF izlašu

un treneru izglītības programmas ietvaros.

Viens no izaicinājumiem aizvadītajā gadā bija apstāklis, ka līdz ar Covid-19

pandēmiju visā pasaulē tika ierobežota atsevišķu rehabilitācijas līdzekļu ražošana,

un šī iemesla dēļ bija jāmeklē alternatīvas, kas kopumā arī izdevās.

LFF SMPN (Sporta medicīnas un pētniecības nodaļa) ietvaros tika realizēti īpaši

projekti. Piemēram, kā ierasts, tika nodrošināts virslīgas klubu futbolistu

funkcionālās pārbaudes LOV laboratorijās.



2021. gadā tika uzsākta jauna Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programma

(KIAAP). KIAAP projekts ir saistīts ar Latvijas Futbola federācijas jaunatnes un

telpu futbola klubu, kā arī meiteņu futbola nodaļu akreditāciju un Amatieru

futbola klubu licencēšanu. Programma izveidota, lai veicinātu LFF Stratēģisko

mērķu realizēšanu Latvijas teritorijā, nodrošinot konsultatīvu atbalstu un

līdzfinansējumu klubu attīstības plānu izstrādei un realizēšanai, tādējādi

veicinot klubu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību.

2021. gadā programmai pieteicās 101 organizācija, tika apstiprināti 86 attīstības

plāni, no tiem 2 telpu futbola segmentā, 11 amatieru futbola segmentā, 20

sieviešu futbola un 53 jaunatnes futbola segmentā. Kopumā klubi 2021. gadā

KIAAP programmas ietvaros saņēma finansējumu 167 386,56 EUR apmērā.

Finansējums tika iedalīts trīs sadaļās – bāzes finansējums, kuru klubi apgūst,

kad ir uzņemti programmā un ir apstiprināts Kluba attīstības plāns, iezīmētais

finansējums mazā inventāra iegādei un līdzfinansējums treneru izglītībai, kā arī

papildus finansējums, kuru klubi saņem 2022. gada sākumā pēc organizāciju

izvērtēšanas. Klubi kā bāzes finansējumu saņēma 144 000 EUR, no tiem 37 500

EUR Sieviešu futbola klubi. Papildus šim finansējumam jaunatnes, sieviešu un

telpu futbola klubi saņēma inventāru 19 486,56 EUR vērtībā un līdzfinansējumu

treneru izglītībai 3 900 EUR. Kā jau minēts, pēc organizāciju izvērtēšanas

papildus finansējumu 2022. gadā saņems 60 klubi.
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2021. gadā Bērnudārzu programmas ietvaros sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem

kvalitatīvas nodarbības pēc apstiprināta grafika novadīt izdevās tikai daļā

pirmsskolas izglītības iestāžu. Taču visas programmā uzņemtās pirmsskolas

izglītības iestādes saņēma inventāru un mācību burtnīcas, lai jau sporta

nodarbībās bērni varētu iepazīties ar futbola inventāru. Ierobežojumu dēļ arī

futbola festivālu “PlayOff” Arēnā 2021. gadā izdevās realizēt tikai pāris

pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēm.

2021. gada ietvaros realizējām “Grassroots Leader” jeb tautas sporta līdera

kursus, kuru programma ir izstrādāta sadarbībā ar UEFA. Šos kursus apguva 50

dalībnieki, viņu vidū bija gan pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, gan

futbola treneri un sporta organizatori.

Covid-19 ierobežojumu dēļ netika pilnvērtīgi organizēta bērnudārzu programma,

tāpēc treniņus un festivālu aizvadījām tikai nedaudzās pirmsskolas un

sākumskolas grupās. Šī paša iemesla dēļ 2021. gadā netika noorganizēts arī

Skolu finālturnīrs un festivāls futbolā 3 pret 3, kurus bija plānots organizēt

reģionos. Pandēmijas dēļ nācās atcelt ģimeņu festivāla “Foot Fam fest”

posmus, kurus bija plānots aizvadīt četrās pašvaldībās. Pulcēšanās

ierobežojumu dēļ nācās atcelt Brīvprātīgo izglītības programmu, taču to

atsāksim realizēt 2022. gadā.



2021. gadā tika uzsākts darbs pie bērnu tiesību aizsardzības (BTA) programmas

izveides ar starptautiskiem partneriem "Terre des Hommes". Adaptēti/tulkoti

UEFA BTA informatīvie tiešsaistes kursi: izpratnes veidošana par bērnu

aizsardzību futbolā; bērnu aizsardzība treneriem; bērnu aizsardzība klubu

personālam; bērnu aizsardzība par bērnu tiesībām atbildīgajām personām. BTA

principi iestrādāti LFF jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikumā 2022-

2025, BTA lekcija ir LFF C kursu programmā, turpinās darbs pie BTA politikas

izstrādes LFF iekšienē.

Tāpat ritēja darbs pie futbola spēles nodrošināšanas invalīdiem. Tika izveidota

partnerība ar "Apeirons", "Liepājas Neredzīgo biedrību", tika nodrošināta

iespēja spēlēt futbolu sadarbībā ar TZMO "Kopā mainām pasauli" un "Speciālajā

Olimpiādē" (106 sievietēm un meitenēm, kā arī 303 zēniem un vīriešiem). Tāpat

LFF piedalījās labdarības maratonā "Dod pieci!", kā arī programmā "Football For

all Leadership", kas nodrošina apmācību un mentoringu cilvēkiem ar

invaliditāti.

Liels darbs paveikts Latvijas futbola veterānu atbalsta sektorā. Izmaksāti

ikmēneša pabalsti veterāniem (summa paaugstināta no 100 uz 130 eiro,

saņēmēju skaits palielināts no 11 uz 14), apmaksāta veselības apdrošināšana

veterāniem (2021. gadā jau 42 personām, par 19 vairāk nekā gadu iepriekš),

nodrošināti seši komandējumi, "Leģendu spēles" apmeklējums, četru nacionālās

izlases mājas spēļu vērošana ar ielūgumiem, turpināts darbs pie veterānu

kopējās datu bāzes izveides (šobrīd tajā ir jau vairāk nekā 200 futbola veterānu

no visas Latvijas), sniegts finansiāls atbalsts veterānu veselības rehabilitācijai,

sākts LFF Goda zīmju piešķiršanas un pasniegšanas process Latvijas futbola

veterāniem.

Pandēmijas apstākļos diemžēl nebija iespējams īstenot visus plānotos

projektus veterāniem, taču paredzētais pašlaik ir tikai atlikts, nevis atcelts un,

domājams, 2022. gadā tiks īstenots.



Pateicoties veiksmīgai risku vadībai, izdevās novērst vairāku pasākumu

atcelšanu un sacensību apturēšanu Covid-19 pandēmijas izplatības laikā.  Risku

vadība paģērēja sanitāro protokolu un reglamentu izstrādi un konstantu

aktualizēšanu, ka arī horizontālo kontaktu uzturēšanu ar kompetentajām

iestādēm gan iekšzemē, gan ārzemēs.

Covid-19 pandēmijas dēļ un ar to saistītiem ceļošanas ierobežojumiem nācās

atteikties no vairākiem pasākumiem, tai skaitā: U-21 Baltijas kauss, U-19

Baltijas kauss, WU-17 Baltijas kauss, U-18 pārbaudes spēles, U-19 pārbaudes

spēles, WU-19 EČ kvalifikācijas turnīra priekšsacīkšu kārta (pārcelta uz 2022.

gadu), U-19 telpu futbola kvalifikācijas pamatturnīrs un citas. Ņemot vērā uz to

brīdi valstī aktuālos epidemioloģiskās drošības pasākumus, vairākas spēles

norisinājās bez skatītāju klātbūtnes. 

Neskatoties uz veiksmīgi izstrādātiem Covid-19 iekšējiem protokoliem un

vadlīnijām, neizdevās novērst slimības uzliesmojumu Latvijas izlasē 2022. gada

UEFA Eiropas U-17 čempionāta kvalifikācija laikā. Uzliesmojuma dēļ divas U-17

izlases spēles tika pārceltas uz vēlāku laiku, kas savukārt netraucēja izlasei

kvalificēties U-17 kvalifikācijas Elites kārtai. 

Pavisam kopā 2021. gadā tika veikts darbs pie organizēti 34 pasākumu

organizēšanas: starptautiskās spēles visām izlasēm, Latvijas kausa izcīņas

fināls, LFF kongress, Leģendu spēle, kā arī LFF Laureātu vakars. Kopējais

skatītāju skaits šajos mačos bija aptuveni 14 tūkstoši, ko, protams, ietekmēja

pandēmijas diktētie pulcēšanās ierobežojumi.



2021. gadā LFF izdevās noslēgt līgumus ar jauniem sponsoriem un partneriem:

CityBee, Philips, Optibet, Evelatus. Papildus ir noslēgti jauni sadarbības līgumi

ar LFF esošajiem sponsoriem: EHR, Sponser, 11.lv. Jaunie sponsori atbalsta

konkrētus LFF zīmolus, kas liecina par to, cik pievilcīgi tie ir sadarbības

partneriem, pat neskatoties uz pandēmijas ietekmēto sponsorēšanas

segmentu. CityBee ir kļuvis par izlašu tehnisko atbalstītāju; Philips ar zīmolu

"One Blade" – par Latvijas e-futbola ģenerālsponsoru, savukārt "Optibet" kļuvis

par Nākotnes līgas ģenerālsponsoru un Telpu futbola virslīgas sponsoru.

"CityBee" un LFF sadarbība ļaus futbolam kļūt vēl atpazīstamākam ielās, jo

vairākas "CityBee" klāsta automašīnas ir rotātas ar Latvijas nacionālās izlases

identitāti. 

Tāpat LFF iesaistījās vairākos sociāli atbildīgos projektos, piemēram, tika

izveidota kopīga kampaņa ar DHL izglītošanai par krūts un prostatas vēža

apzināšanās jautājumiem, kā arī savākti līdzekļi 4306 EUR izlases kreklu izsolē,

bet sadarbībā ar 11.lv tika organizēta pirmā "Godīgas spēles" konference, kā arī

panākta vienošanās par nākamās organizēšanu.

Aizvadītajā gadā izveidots oficiālais Latvijas izlases fanu klubs “Vilku spēks”,

kas pēdējās spēlēs spēja saliedēties ar citām, vēsturiski aktīvajām fanu

apvienībām un izveidot ievērojami kuplu fanu pulku nacionālās izlases mājas

spēlēs. Pulcēšanās ierobežojumu dēļ diemžēl nebija iespējams rīkot LFF

Biznesa kluba pasākumus. Iepriekš veiksmīgi uzsāktais partneru projekts, lai

apvienotu esošos LFF partnerus un piesaistītu jaunus, tiks atsākts šajā gadā.

Īstenojot Latvijas sporta sponsorēšanas vēsturē unikālu partnerību starp

Latvijas Futbola federāciju (LFF) un SIA “Viensviens.lv”, Latvijas kausa izcīņas

turnīrs pērn ieguvis nosaukumu “Atbildīgas spēles” Latvijas kauss. Partnerības

mērķis ir futbola un plašākas sabiedrības pasargāšana no nevēlamām sekām,

kas saistītas ar pārmērīgu aizraušanos ar azartspēlēm, kā arī riskiem, kas

asociējas ar spēļu rezultātu ietekmēšanu un godīgas spēles principu

pārkāpšanu.



2021. gada sākumā sadarbībā ar UEFA partneriem digitālo rīku jomā tika veikta rūpīga

LFF sociālo tīklu darba, datu un panākumu analīze. Tajā tika izcelti segmenti, kuros

līdzšinējais darbs bijis labs un ļoti labs, kā arī tika sniegtas rekomendācijas, kā uzlabot

satura kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus. Jau no 2021. gada sākuma tika sākts

mērķtiecīgs darbs pie pakāpeniskas rekomendāciju ieviešanas praksē.

Aizvadītā gada pirmajā pusē ar UEFA partneru iesaisti izdevās beidzot panākt LFF

oficiālā Instagram konta verificēšanu, drīz pēc tam tika sasniegta arī tobrīd stratēģiski

svarīgā 10 tūkstošu sekotāju atzīme konkrētajā sociālajā tīklā.

Tieši Instagram kontā arī fiksēts lielākais sekotāju skaita pieaugums 2021. gadā - klāt

nākuši 2 310 sekotāji, kas ir par 43,7% vairāk jaunu sekotāju nekā gadu iepriekš. Visos

sociālo tīklu galvenajos kontos kopumā ir 3 109 sekotāju pieaugums, kas ir par 6,7%

vairāk nekā 2020. gadā. Būtiski uzsvērt, ka Instagram konts ir sevišķi aktuāls tieši

jaunās paaudzes sekotāju piesaistei, kas visā pasaules sportā ir viens no galvenajiem

mērķiem ilgtermiņa attīstības un popularitātes pieauguma nodrošināšanai.

Sekojot globālajām tendencēm, ievērojami palielināts video satura vienību skaits un

uzlabota to kvalitāte. Piemēram, tikai LFF oficiālajā YouTube kanālā vien 2021. gadā

video tika skatīts kopumā 452 dienas, 7 stundas un 24 minūtes. Ir palielinājies spēļu

tiešraižu skaits mūsu informācijas kanālos, tiek translētas daudzu dažādu sacensību

spēles: sieviešu futbolā, telpu futbolā un jauniešu futbolā.

2021. gadā Latvijas Futbola federācija tika pie vēl viena vērtīga informācijas nodošanas

kanāla - mobilās aplikācijas "Mans Futbols". Lai gan pats produkts vēl aizvien ir aktīvā

izstrādes un uzlabošanas stadijā, tas jau uz šo brīdi devis ne tikai jaunu un tiešu

informācijas kanālu, caur kuru zibenīgi uzrunāt futbolā iesaistītos, bet arī vērtīgus

datus.



Izdevies noturēt augstā līmenī galvenos reģiona sektorus, kas ir visbūtiskākie futbola attīstībai Kurzemē –

reģiona jaunatnes sacensības, reģiona izlases un trešās līgas sacensības. Neskatoties un saīsināto sezonu

Covid-19 ierobežojumu dēļ, šajos sektoros sasniegts ļoti pieklājīgs apjoms un rezultāti. Sieviešu futbolā visus

turpina priecēt Lučiņina balvas izcīņa. Attīstās sadarbība ar atsevišķām pašvaldībām.

Covid-19 ierobežojumu dēļ reģionā šogad netika rīkotas skolu futbola sacensības, futbola festivāli 3x3, futbols

telpās jauniešiem. Cietis telpu futbols un amatieru futbols pieaugušajiem. Darbu pie šo sektoru atjaunošanas

paredzēts atsākt 2022. gadā.

2021. gadā Kurzemes jaunatnes sacensībās vecuma grupās U8-U12 piedalījās 74 komandas, 72 posmos visā

Kurzemē aizvadot kopā 405 spēles. Sezona tradicionāli noslēdzās ar Kurzemes kausa izcīņu U8 un U10 vecuma

grupās.

2021. gada Rietumu līgā (3. līga) piedalījās rekordliels skaits komandu – 12. Par uzvarētājiem kļuva “Albatroz-

2” komanda, tiesības piedalīties 3. līgas finālturnīrā izcīnīja JFK “Ventspils”. 

U-13 un U-14 reģionu izlases aizvadīja saīsinātus selekcijas un sagatavošanās posmus, reģionu izlašu rudens

turnīros izcīnot attiecīgi 1. un 2. vietu.



Aizvadīta sarežģītajiem apstākļiem salīdzinoši laba vasaras sezona ar daudz komandām. Jaunatnes segmentā fiksēts

jauns reģiona rekords – 158 komandas ar aptuveni 2000 futbolistiem, kas piedalījās Vidzemes futbola festivālos. 

Rudenī uzsākām jaunu projektu “Vidzemes kauss” U-12 grupā. Projekta mērķis – kvalitatīvāka futbolistu pāreja no

futbola 8:8 uz futbolu 11:11, kur mācību treniņa spēļu laikā jaunais futbolists iepazīstas ar jaunajiem apstākļiem,

noteikumiem. Projekts guva labas atsauksmes no treneriem.

2021. gada maijā Vidzemes reģionā darbu uzsāka reģiona vecākais treneris, kuram ir 3 galvenie darba uzdevumi: Vidzemes

reģiona jaunatnes izlašu komplektēšana un vadīšana, darbs ar talantiem, kā arī treneru darba mentorigs un apmācība.

Tieši trešais darba uzdevums ir 2022. gada prioritāte – gudri, mūsdienīgi treneri, kas sekmē gudru un talantīgu spēlētāju

sagatavošanu.

Covid-19 ierobežojumu dēļ, tika aizvadīta nepilna sezona. Nebija iespējams aizvadīt ziemas posmu ar sacensībām telpās.

Tāpat neizdevās organizēt reģiona skolu sacensības. Pietrūka vienas nedēļas oktobra mēnesī pirms lokdauna, lai varētu

noslēgt visas uzsāktās vasaras sezonas sacensības – 3. līgā nenospēlēta pēdējā kārta, jaunatnes sacensībās divās vecuma

grupās (2011. gada un 2013. gada zēni) nenospēlēta pēdējā kārta.



Ļoti īsā laika posmā (jūlijs-septembris) tika noorganizēti un aizvadīti visi Zemgales reģiona futbola

čempionāti 6x6, 8x8, Ādas bumbas čempionāti U-13, U-15 vecuma grupās, kā arī 3. līgas čempionāts. Notika

Zemgales jauniešu izlases sabraukumi. Ievērojot visus piesardzības pasākumus, neviens no pasākumu

dalībniekiem neinficējās ar vīrusu.

Nesanāca noorganizēt ikgadējo starptautisko sieviešu futbola turnīru Zemgles kauss 2021. Zemgales izlasei

nesanāca pilnvērtīgi sabraukumi un atcēlās turnīrs uz ārzemēm. Netika izspēlēts jaunatnes telpu futbola

čempionāts. Latvijas 3. līgas čempionātā netika izspēlētas divas spēles, bet kopvērtējumu tas neietekmēja.

Netika izspēlēti skolu futbola čempionāti un fināls Rīgā. Netika realizēti projekti amatieru futbolā 7x7, kā arī

vairāki bērnu futbola pasākumi. Visas spēles un sabraukumi notika bez skatītāju līdzdalības.

Futbolā 8x8 piedalījās – 25 komandas, 6x6 – 33 komandas, Ādas bumbas čempionātā U 15- 3 komandas un

Ādas bumbas čempionātā U 13- 3 komandas. Notika Kurzemes/Zemgales 3. līgas čempionāts, kur piedalījās 12

komandas. Notika Zemgales jaunatnes izlases sabraukumi, kuros kopā piedalījās 250 dalībnieku.



2021. gadā izdevies sarīkot gandrīz visas plānotās sacensības un pasākumus reģionā. Pilnībā aizvadītas visas

reģiona jauniešu sacensības, kurās piedalījās 102 komandas un tika aizvadītas 559 spēles. 2021. gadā

piedalījās vairāk dalībnieku un komandu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Kvalitatīva visu sacensību

organizēšana reģionā. Labs Latgales 3. līgas līmenis.

Izdevās pirms sezonas sākuma sarīkot pilnvērtīgu tiesnešu semināru ar tiesnešu apmācību attālināti un

fizisko testu nokārtošanu. Notika spēles analīze un tiesnešu fiziskā stāvokļa kontrole reģionā visa gada

garumā. Latgales izlases dalība reģionālo izlašu turnīrā Staicelē, laba sadarbība ar klubiem un treneriem.

Treniņu organizēšana attālinātā režīmā pandēmija laikā.

Diemžēl pandēmijas dēļ nebija iespējams rīkot tādus pasākumus kā Latgales jaunatnes un pieaugošus telpu

futbola čempionāts, skolu kauss, Futbola dienas pasākumus, meiteņu festivālu. Diemžēl starptautiskos

turnīros nevarēja piedalīties ne reģiona klubi, ne reģiona izlase. Reģionā nebija iespējams veikt treneru

apmācību C kategorijai, kas bija plānota 2021. gadā.



Ziemeļaustrumu reģionā 2021 .gadā, neskatoties uz Covid-19 situāciju, norisinājās gandrīz visi pasākumi – Jaunatnes

čempionāts U7-U14 vecuma grupās vairāk kā 60 komandām. Ziemeļaustrumu reģions var lepoties, ka jau ceturto gadu pēc

kārtas norisinājās arī meiteņu čempionāts futbolā. Lielu ieguldījumu meiteņu futbola attīstībā ir devusi FB Gulbene, SK

Koursova, Alūksnes BJSS un Viļānu Sporta skola. Reģions arī lepojas, ka, pateicoties FB Gulbenei, otro sezonu pēc kārtas

reģions tika pārstāvēts arī Latvijas Sieviešu futbola 1. līgas čempionātā.

Liels prieks arī par Kārsavas novadu, kurā tika organizēti vairāk kā pieci turnīri jauniešiem un meitenēm: Rudens kauss un

Pavasara kauss.

Ziemeļaustrumu reģionā kopumā ir futbola komandu skaita samazinājums, taču tas nav liels. Futbolu reģionā ciena un

mīl.

Reģionā lielākie šķēršļi aizvadītajā gadā saistīti ar pandēmijas situāciju, kuras dēļ nebija iespējams organizēt

Ziemeļaustrumu reģiona Jaunantnes telpu futbola čempionātu zēniem un meitenēm, kurā 2020. gadā reģionā startēja

vairāk kā 80 komandas. Tāpat pandēmijas dēļ diemžēl nenorisinājās Veterānu čempionāts, skolu čempionāts un reģiona

2. līga telpu futbolā. 



Visi kopā mēs esam pārvarējuši divus gadus ilgstošo pasaules mēroga krīzi. Bez šaubām Latvijas Futbola federācijai

(LFF), Rīgas Futbola federācijai (RFF), Rīgas reģiona klubiem un visai Latvijas futbola sabiedrībai tas bija laiks, lai

pārbaudītu mūsu futbola vērtības, novērtētu katram savu futbola attīstības ceļu, dažreiz pārliecinoties par pareizu

stratēģisko izvēli, bet bieži vien pamainot kursu vai piekoriģējot uzsvarus, lai paliktu vēl stiprākiem un vēl vienotākiem

kopējai Latvijas futbola attīstības misijai. 

Aizvadītajā kalendārajā gadā Rīgas reģionā akcentēti tika strādāts pie sacensību organizēšanas bērniem un jauniešiem,

studentiem un veterāniem, meitenēm un sievietēm, amatieriem – futbolā, minifutbolā, telpu futbolā un pludmales

futbolā. 2021. gadā ar visiem garajiem un striktajiem ierobežojumiem RFF organizēja kopumā desmit sacensības dažādai

mērķauditorijai.

Rīgas reģionālo izlašu galvenais treneris Kirils Buravcevs 2021. gadā kopā ar Ruslanu Petkeviču un citiem speciālistiem

padarīja lielisku darbu gan Rīgas jaunatnes izlašu kontekstā, gan Rīgas reģiona klubu, treneru un spēlētāju attīstības

jomā, apmeklējot klubu treniņus un spēles, kā arī organizējot treniņus klubos kopā ar kluba treneriem. Kopumā RFF

kolektīvā ietilpst vairāk nekā 20 speciālistu, no kuriem pieci pārstāv valdi, un kuri ir vienmēr gatavi dalīties un palīdzēt ar

savām zināšanām un pieredzi ne tikai RFF projektos, bet arī ar Rīgas reģiona futbola klubiem un ar futbola saistītām

organizācijām.

Interesantākie un nozīmīgākie Rīgas reģiona futbola dzīves notikumi ir atspoguļoti neskaitāmos rakstos, foto un video

atskaitēs (2021. gadā ap 30 video un 60 foto reportāžām par futbola dzīvi Rīgā un Latvijā).

Tāpat Rīgas reģions var palepoties ar ļoti daudziem atbalstītājiem, kas sarūpē patīkamas pārsteiguma balvas visiem

dalībniekiem, ne tikai uzvarētājiem. 



LFF valdes programmā noteikti mērķi un uzdevumi

bija sadalīti 11 attīstības virzienos, katrā no tiem

noritot aktīvam darbam jau kopš valdes ievēlēšanas

2020. gadā.

Spēlētāju attīstības virzienā ir sākta jauno

futbolistu iesaistes programma pirmsskolas

izglītības iestādēs, kā arī iniciēta Baltijas Jaunatnes

futbola līgas izveide sadarbībā ar partneriem no

Igaunijas un Lietuvas. Tāpat ir izstrādāta Elites

jauno futbolistu atbalsta programma.

Treneru attīstības segmentā palielināts augsta

līmeņa ārzemju speciālistu skaits tālākizglītībā,

atjaunota treneru atbalsta programma, tāpat LFF

ieguva tiesības rīkot UEFA C licences kursus. Tas

faktiski apliecina, ka treneru pirmās kvalifikācijas

apmācības līmenis tepat Latvijā ir UEFA kvalitātē.

Futbola klubu attīstības virzienā pilnveidota KIAAP,

īstenota infrastruktūras inventāra iegādes

programma, uzlabota futbola akadēmiju sistēma, kā

arī aizstāvētas klubu intereses valsts un pašvaldību

sektoros.

Infrastruktūras segmentā uzsākts futbola haļļu

projekts, no kuriem pirmais objekts Rēzeknē jau

kalpo futbolam.

Tāpat finiša stadijā ir jumta izbūve "Daugavas"

stadionā, ierīkotas modernas laukuma laistīšanas

sistēmas vairākos stadionos Latvijā, uzklāti jauni

mākslīgā seguma laukumi.

Reģionu attīstības virzienā sākta reģionu

pārstrukturizēšana, ieviesta treneru apmācību

programma reģionos, pilotprojektam notiekot

Vidzemē, kā arī ieviesti reģionu galvenie treneri.

Nacionālo sacensību attīstībā piesaistīti jauni

sponsori 1. līgas čempionātam un Latvijas

Jaunatnes futbola līgai, pilnveidots klubu

licencēšanas un akreditācijas process, kā arī sperti

būtiski soļi līgu sistēmas sakārtošanai un

nostabilizēšanai kā vīriešu, tā sieviešu futbolā.

Tiesnešu segmentā paaugstināti tiesnešu honorāri

visos līmeņos, ieviesti bezmaksas fiziskās

sagatavotības treniņi, kā arī stiprināta sadarbība

starp LFF Tiesnešu nodaļu un visu līmeņu klubiem,

kā arī sākts darbs pie VAR ieviešanas.

Izstrādāta sieviešu futbola stratēģija, radīta vide,

kurā dabiski notiek sieviešu un meiteņu komandu

skaita palielināšanās, kā arī ieviests akreditācijas

process sieviešu klubiem, būtiski ceļot prasību

latiņu, kas sekmēs progresu.



Latvijas nacionālajās izlasēs ieviesti jauni spēles

principi un nostiprinātas vērtības mūsu

valstsvienībās. LFF valde rūpīgi uzklausa treneru

priekšlikumus un lūgumus, iespēju robežās palīdzot

mūsu izlašu treneriem ar tehnoloģisko risinājumu

un personāla atbalsta nodrošināšanu. Gandarī, ka

vairākas mūsu izlases priecē ar uzlabotu sniegumu

un rezultātiem.

Organizācijas attīstības jomā panākta ciešāka

sadarbība ar valdību un pašvaldībām, stiprinātas

attiecības ar Latvijas sporta organizācijām. Esam

atjaunojuši mūsu starptautisko partneru uzticību.

Kā zināms, Latvijā viesojās FIFA prezidents Džanni

Infantīno, LFF simtgades ietvaros par ārkārtīgi

izaicinošos pandēmijas apstākļos izdevās

noorganizēt "Leģendu spēli", kas pulcēja Latvijas un

pasaules futbola zvaigznes Rīgā, sarūpējot svētku

sajūtu daudziem līdzjutējiem.

Izaicinājumiem bagāts aizvadītais gads bijis arī

godīgas spēles principu sargāšanā Latvijas futbolā.

Negodprātīgu darboņu izolēšana no mūsu futbola

vides varbūt nebija gluži lēts prieks, taču uzskatām,

ka mērķis ir sasniegts un godīgas spēles principu

sargāšana bija, ir un būs to vērtas. Kā zināms,

ilgtermiņā šīs sērgas apkarošanā svarīgākais ir

preventīvais darbs, tāpēc pagājušā gada aktivitātes

ar publisko konferenci "Par godīgu un atbildīgu

spēli", kā arī ar "Atbildīgas Spēles Latvijas kausa

izcīņu" vērtējamas kā būtiski soļi virzienā, kurā

mūsu futbolam jāturpina iet.


