
LATVIJAS FUTBOLA 
ATTĪSTĪBAS 

PROGRAMMA
2020-2024



VADIMS ĻAŠENKO
LATVIJAS TELPU FUTBOLA 
ASOCIĀCIJAS PREZIDENTS 

• RISEBA biznesa vadības studiju programmā

• Septiņas reizes uzvarējis Latvijas čempionātā

• 42 spēles Latvijas telpu futbola izlases sastāvā

• Tiesneša asistents Virslīgā, pirmajā līgā un 

Latvijas kausa izcīņā (kopā 39 spēles)

• UEFA delegāts starptautiskās sacensībās

• FK “Nikars” viceprezidents

• Virslīgas futbola kluba “RFS” viceprezidents

• Organizējis diskusiju klubu “Futbola sarunas”, 

pirmās līgas klubu sacensības “Mercure” kausa 

izcīņa

FUTBOLA PIEREDZE:

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA:



SERGEJS KOVAĻOVS
TUKUMA SPORTA SKOLAS 

DIREKTORS

• LSPA sporta zinātne (sporta skolotājs un vadītājs

sporta jomā)

• Piedalījies kā spēlētājs visu līmeņu Latvijas 

čempionātos

• LFF Valdes loceklis (LFF otrais viceprezidents)

• A – UEFA trenera licence

• Tukuma novada domes deputāts

DARBA PIEREDZE:

FUTBOLA PIEREDZE:

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA:



OLAFS PULKS
JDFS “ALBERTS” VALDES 

PRIEKŠSĒDĒTĀJS

• LU Filoloģijas fakultātes žurnālistikas specialitāte

• JDFS “Alberts” valdes priekšsēdētājs

• Latvijas Televīzijas ģenerāldirektors

• Rīgas brīvostas valdes loceklis

• Rīgas Domes deputāts (no 2005. gada)

DARBA PIEREDZE:

FUTBOLA PIEREDZE:

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA:



ANDIS ROZĪTIS
LFF VIDZEMES REĢIONA VADĪTĀJS

• LSPA treneris/pedagogs,

• BA “Turība” uzņēmējdarbības vadība

• 38. sezona Latvijas futbolā

• Vidzemes Futbola centra vadītājs

• FK “Smiltene” valdes loceklis

• Smiltenes BJSS vecākais treneris

• A–UEFA Elites jaunatnes trenera licence

FUTBOLA PIEREDZE:

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA:

• Smiltenes novada domes deputāts

DARBA PIEREDZE:



NAURIS MACKEVIČS
BFC “DAUGAVPILS” 
ĢENERĀLDIREKTORS

• DU vēstures skolotājs

• Studē DU sporta un sociālo zinību skolotāja 

programmā

• BFC “Daugavpils” ģenerāldirektors

• Daugavpils Futbola skolas dibinātājs un direktors

• Vairāk nekā desmit gadu pieredze pašvaldības 

struktūrās (Daugavpils Sporta pārvalde, 

Daugavpils Futbola skola)

• Strādājis par sporta žurnālistu

• Realizējis dažādus projektus kopā ar Latvijas 

sporta federācijām

DARBA PIEREDZE:

FUTBOLA PIEREDZE:

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA:



JĀNIS APSE
FK “DINAMO RĪGA” PREZIDENTS

• LU jurists

• LSPA treneris/pedagogs

• LFF jaunatnes komitejas loceklis

• 15 gadus strādājis par futbola treneri

• 16 gadus organizē futbola turnīrus un pasākumus

• B–UEFA trenera licence

FUTBOLA PIEREDZE:

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA:



JĀNIS ENGELIS
SK “SUPERNOVA” PREZIDENTS

• Patlaban studē LSPA

• LFF Valdes loceklis

• Baltijas bērnu futbola līgas viceprezidents

• Izveidojis un attīstījis bērnu futbola grupas 

Siguldā, Saulkrastos, Vangažos, Suntažos

• Organizē starptautisko turnīru “Baltic Sea Cup” 

Rojā

FUTBOLA PIEREDZE:

NEPABEIGTA AUGSTĀKĀ 
IZGLĪTĪBA



VIKTORIJA MIHAĻČUKA
ORGANIZĀCIJU UN PERSONĀLA 

VADĪBAS EKSPERTE

• RISEBA biznesa psiholoģijas studiju 
programmā

• Studē RISEBA vadības psiholoģiju 
maģistantūrā

• Sadarbība ar LFF:
- Darbs ar Latvijas nacionālās izlases sponsoru,
- LFF Biznesa kluba biedrs,
- Apmācību treniņi LFF vadītājiem, LFF reģionu 

vadītājiem, PRO kategorijas treneriem
• FIFA semināri un apmācības
• Biznesa psiholoģijas konsultācijas treneriem, 

spēlētājiem, vecākiem
• UEFA Izglītības akadēmijas CFM apmācības

DARBA PIEREDZE:

• “Nordic Group” valdes priekšsēdētāja
• LFF Administrācijas un personāla vadītāja

FUTBOLA PIEREDZE:

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA:



EMĪLS LATKOVSKIS
LFF KLUBU SACENSĪBU 
KOMITEJAS LOCEKLIS

• SSE Rīga finansēs un biznesa vadībā

FUTBOLA PIEREDZE:

• FK "Ogre" spēlētājs un FK "33" Ogre valdes 

loceklis

• Virslīgas izpilddirektors

• LFF Ētikas un godīgas spēles komitejas loceklis

• LFF Biznesa attīstības valdes loceklis

• LFF Klubu sacensību komitejas loceklis

• LTFA valdes loceklis

• UEFA Telpu futbola un pludmales futbola 

komitejas loceklis

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA:



VĪZIJA
Futbola procesu uzmanības centrā ir cilvēks – futbolisti piepilda futbola laukumus,
treneri sagatavo konkurētspējīgus futbolistus, funkcionāri rada progresīvus
apstākļus, domubiedri dibina un attīsta futbola klubus un organizācijas, Latvijas
čempionāta līmeni novērtē ārpus valsts robežām, kā arī nacionālā izlase regulāri
priecē Latvijas līdzjutējus un atbalstītājus.

MISIJA
Rūpēties par savas jomas izaugsmi, lai nodrošinātu iespēju arvien lielākam cilvēku 
skaitam būt piederīgam futbola saimei. Neatkarīgi no lomas – spēlētājs, treneris, 
tiesnesis, līdzjutējs, bērna mamma vai tētis, – mēs vēlamies strādāt un darbu 
paveikt tā, lai Latvijas futbola ģimenes cilvēki būtu iedvesmoti atrasties futbolā un 
to attīstīt. 

FUTBOLS 
IKVIENAM
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ATTĪSTĪBAS VIRZIENI:
1.Spēlētāju

attīstība
2.Treneru
attīstība

3.Futbola klubu
attīstība

4.Infrastruktūras
attīstība

5.Reģionu
attīstība

6.Nacionālo
sacensību 
attīstība

7.Tiesnešu
attīstība

8.Sieviešu
futbola 

attīstība

9.Nacionālo
izlašu 

attīstība

11.Godīgas
spēles principi
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10.Organizācijas
attīstība 

LFF 
BIEDRI

FAIR
PLAY
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1. SPĒLĒTĀJU ATTĪSTĪBA

Plānveidīga rekomendāciju izstrāde, sistēmas modeļa
ieviešana un pielietošana klubos jauno futbolistu iesaistei
pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās, skolu futbola
iesaistes veicināšana.

IESAISTE IZGLĪTOŠANA ATLASE

SAGLABĀŠANASAGATAVOŠANA

Futbolista karjeras un dzīves ceļa izstrāde. Dokumentēt un
pilnveidot esošo futbolista attīstības modeli, sniegt
rekomendācijas klubiem – kā futbolists nonāk futbolā, ko apgūst
procesa laikā, par ko kļūst un kā sevi realizē futbolā.

Izglītot futbolistus uztura, veselības, sporta psiholoģijas
jautājumos, kā arī paralēli jauniešu futbola gaitām īstenot
apmācības programmas, kas iepazīstinās jaunos futbolistus ar
tiesāšanas, kluba darbības/vadības, trenēšanas un futbola
pasākumu organizatoriskajiem pamatiem.

Elites futbolistu identificēšanas kritēriju piemērošana
nacionālo izlašu spēlētāju noteikšanā un nacionālo izlašu
attīstības plāna realizēšana. XPS un GPS monitorings.

Nacionālā mēroga sagatavotības trūkumu definēšana un
risināšana. Visu līmeņu klubu savstarpējās saiknes un
informācijas aprites stiprināšana. Baltijas kausa izcīņa
jaunatnes klubiem.

Organizētu futbola grupu un futbolistu saglabāšana, nodrošinot
treniņgrupu un mazo klubu reģionos aizsardzību un
saglabājot komandu dalību LFF organizētajās sacensībās.
Elites futbolistu atbalsta programma – finansiāls atbalsts
Latvijas talantīgākajiem futbolistiem pārejas posmā no jauniešu
uz pieaugušo futbolu.



IZGLĪTĪBA

Treneru reģistra pilnveide, izstrādājot datu bāzi ar faktisko sporta
speciālistu nodarbinātību un nodrošinājuma apjomu futbola
klubos.

Futbola jomas darba vietu, karjeras iespēju apzināšana un
speciālistu novirzīšana. Speciālistu tālākizglītības iespēju
apzināšana, izglītības programmu, kursu, semināru procesa pilnveide.
Treneru novērtēšanas sistēmas ieviešana.

AIZSARDZĪBA

Latvijas futbola treneru asociācijas pilnveide, lai nodrošinātu treneru
interešu un tiesību aizsardzību, kā arī futbola speciālistu
pārstāvniecību sporta jomas diskusijās valstiskā līmenī. LFF sniedz
rekomendācijas un aktīvi iesaistās asociācijas jautājumu
risināšanā.

Aktīva LFF dalība sporta dzīvi reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē,
futbola speciālistu interešu aizsardzība pašvaldību un valsts
mērogā.

ATBALSTS
Latvijas futbola treneru atbalsta programmas izstrāde. Treneru
prēmēšanas sistēmas pilnveide.

Sociālās palīdzības nodrošināšana Latvijas futbola cilvēkiem (treneri,
bijušie treneri, valstsvienības futbolisti, organizatori). Dažādās grūtībās
nonākuši cilvēki, kas dzīvi ziedojuši futbolam, saņem atbalstu no futbola
sabiedrības pilnvērtīgai dzīvošanai.

Treneru asamblejas organizēšana, risinot lokālus treneru un futbola
jautājumus, nodrošinot pieredzes apmaiņu un apmācību, kā arī
vienotas futbolistu sagatavošanas un attīstības stratēģijas izstrādi.

PRESTIŽS

Trenera aroda popularizēšana un Latvijas futbola treneru atzinība
Latvijas futbolā un Latvijas sabiedrībā.

Jauniešu un futbolistu vecāku iesaiste trenera asistenta profesijā,
trenera amata aktualizēšana jauniešu un futbola sabiedrības vidū.
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2. TRENERU ATTĪSTĪBA
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3. KLUBU ATTĪSTĪBA

Klubu akreditācijas un licencēšanas
sistēmu dokumentu optimizācija,
mazinot birokrātisko slogu.

BIROKRĀTIJAS MAZINĀŠANA KIAAP TURPINĀŠANA VADĪTĀJU APMĀCĪBA

TAUTAS FUTBOLSMAZO KLUBU ATBALSTS
Veicināt futbola entuziastu iesaisti un
saglabāšanu futbolā. Nodrošināt
administratīvo un organizatorisko palīdzību.

Būtiski, lai masu futbola līmenī iesaistītajiem
notiktu regulārs un futbolam atbilstošs
process, realizējot interesentu vajadzības un
intereses.

Nodrošināt mazajiem klubiem
metodisko, juridisko un tehnisko
palīdzību, sekmējot to ilgtspēju.
Palīdzēt pārstāvēt mazo klubu intereses
valsts un pašvaldību sektoros.

Izglītības semināru, apmācības programmu
un pieredzes apmaiņas kursu organizēšana
Latvijas futbola funkcionāru kompetenču
un zināšanu pilnveidošanai.

Ilgtermiņa attīstības programmu pilnveide
un pielāgošana. Atbalsts inventāra un
tehniskā aprīkojuma iegādei.

AKADĒMIJU SISTĒMA

Futbola akadēmiju un sporta
skolu sistēmas pilnveide. Palīdzība
interešu aizstāvībā valsts un pašvaldību
sektoros. Regulāra pieredzes apmaiņa ar
citu valstu akadēmijām.
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VIENOTA SISTĒMA

KLUBU ATBALSTS

KOMPENSĀCIJAS 
SISTĒMA

SAVSTARPĒJĀ 
SAIKNE STARP 

KLUBIEM

NĀKOTNES 
PROGNOZE

INVESTĪCIJU 
PIESAISTE
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4. INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

INFRASTRUKTŪRAS KARTE

Pilnveidot infrastruktūras karti, kurā ir atzīmēti visi
futbola infrastruktūras objekti, sasaistot ar
infrastruktūrai piederīgo klubu, futbolistu un futbola
speciālistu apjomu.

Faktiskās futbola infrastruktūras noslodzes
noteikšana, bāžu pielietojums un iespējamās
attīstības tendences. Statistiski pamatoti izvērtēt
plānoto objektu lietderību.

LFF BĀZES PROJEKTS

LFF bāzes projekta uzsākšana, bāzē ietverot divus
dabīgos un divus mākslīgos laukumus, kā arī
administratīvās telpas.
Labiekārtota un funkcionāli lietderīga federācijas
bāze ļaus Latvijas izlasēm aizvadīt treniņnometnes.

Nomas maksas un treniņnometņu izdevumu ekonomija
ļaus atvēlēt papildus līdzekļus futbola procesu
attīstībai.

LIELIE UN MAZIE (60x40m) LAUKUMI

Laukumu izbūve pēc infrastruktūras kartes objektīvajiem
datiem, objektu noslodzes un nepieciešamības.

Jaunu laukumu izbūve, esošo atjaunošana un kopšana.
Iesaiste dabīgo laukumu būvniecībā stratēģiskajos centros.

Infrastruktūras atbalsta programmas nolikuma pilnveide
un pielāgošana klubu ilgtermiņa attīstības projekta saturam
un klubu līmenim.

ESOŠIE SADARBĪBAS PROJEKTI

Turpināt uzsākto infrastruktūras projektu realizāciju.
LFF – pašvaldība – klubs – uzņēmējs sadarbības modeļa
īstenošana ar trīs līdz četru pušu iesaisti infrastruktūras
izbūvē un uzturēšanā.
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SLĒGTĀS HALLES

Stratēģiskajos centros piepūšamo haļļu projektu
īstenošana, lai bērniem un jauniešiem nodrošinātu atbilstošu
treniņprocesu ziemas periodā.

Halles projektus īsteno pēc vienota modeļa, lai nodrošinātu
skaidrus kritērijus objekta noslodzes nodrošināšanai,
uzturēšanai un seguma nomaiņai.

ELITES FUTBOLISTU SAGATAVOŠANAS CENTRI

Valstiskā līmenī futbola atzīšana par prioritāro sporta veidu,
kā arī Elites futbola sagatavošanas centru nozīmes
aktualizēšana, veicinot augstu sasniegumu sporta bāžu
atzinumu no valsts puses un nodrošinot papildus
finansējumu Elites (augstu sasniegumu) futbolistu
sagatavošanas centriem.

LABIEKĀRTOŠANA UN APGAISMOJUMS

Laukumu labiekārtošanas standartu pilnveide.

Vienoties ar pašvaldību un atbildīgo klubu par laukumu
ieklāšanas, tālākās apsaimniekošanas, labiekārtošanas un
seguma nomaiņas nosacījumiem.

Infrastruktūras projektu individuālo plānu izstrāde.

FUTBOLA STRATĒĢISKIE OBJEKTI

Futbola procesu nodrošinājuma objektu attīstība.
Ieguldījums stratēģiski nozīmīgos futbola centros, lai biedri
varētu īstenot savas ikdienas vai sezonālās vajadzības
(ziemas treniņprocesu, vasaras bērnu nometnes, u.c)

Pēc infrastruktūras kartes un faktiskās situācijas izpētes
izstrādāt infrastruktūras objektu stratēģisko plānojumu
vidējā un ilgā termiņā.



Pašvaldības iesaiste

• Nekustamā īpašuma piedāvājums.
• Projekta līdzfinansēšana.
• Objekta labiekārtošana.
• Apsaimniekošanas izdevumi.
• Seguma nomaiņas nosacījumi.
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PIEPŪŠAMO HAĻĻU PROJEKTS:

DAUGAVPILS

RĒZEKNE

VALMIERA

RĪGA

JELGAVA

VENTSPILS

LIEPĀJA

Kluba iesaiste
• Sadarbības līgums par ilgtermiņa nodošanu

bezatlīdzības lietošanā (vai galvenā īrnieka statuss).
• LFF nosaka galveno partneri (biedru) pēc kritērijiem

un ģeogrāfiskās atrašanās vietas.
• Publiskās un privātās partnerības vienošanās par

nosacījumiem.
• Klubs nodrošina noslodzi.

Citu klubu iesaiste

• Ceturtās puses sadarbības vienošanās.
• Citu biedru (mazo skolu, klubu amatieru komandu)

iespējamā noslodze infrastruktūras objektā.
• Reģionālās futbola saiknes veidošanās.15.08.20

Nolikuma
izstrāde

Pieteikumu
iesniegšana
par 2 hallēm

15.09.20

Pieteikumu
iesniegšana
par 2 hallēm

15.09.21

2 haļļu
realizēšana

2021 2022

Pieteikumu
iesniegšana

1 hallei
15.09.23

2 haļļu
realizēšana

2023 2024

Pieteikumu
iesniegšana
par 2 hallēm

15.09.22

2 haļļu
realizēšana

1 halles
realizēšana



5. REĢIONU ATTĪSTĪBA
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REĢIONU CENTRI

Veikt reģionālo centru reorganizāciju, paplašinot to
izpildpilnvaras un nodrošinot atbilstošus resursus
funkciju nodrošināšanai. Veicināt biedru savstarpējo
sadarbību pārstāvētajos reģionos, nodrošinot
informācijas un pieredzes apmaiņu.

Klubu akreditācijas procesa un atbalsta programmu
(KIAAP) realizācijas pārraudzība, tiesnešu un
treneru apmācības procesa koordinēšana reģionālā
līmenī. Pilnvērtīgas daudzpakāpju sacensību
sistēmas nodrošināšana, Latvijas jaunatnes
čempionātu Attīstības grupu, 3. līgas sacensību
procesa organizēšana un koordinēšana, papildus
līdzekļu piesaiste reģiona vajadzībām.

Talantu identificēšana un attīstīšana, mērķtiecīga
spēlētāju atlase un sagatavošana reģionālajās
izlasēs, īstenojot nacionālo izlašu spēles
koncepcijas principus. Sistemātiska talantīgāko
spēlētāju papildus nodarbību nodrošināšana,
galveno akcentu liekot uz Elites futbolistu
attīstīšanu un metodisko atbilstību mūsdienu
futbola prasībām.

REĢIONU CENTRU ATBILDĪBA SPĒLĒTĀJU SAGATAVOŠANA

SADARBĪBA UN VIDE

Sadarbība ar pašvaldībām, reģionālajām institūcijām,
uzņēmējiem biedru atbalstam organizatoriskos un
administratīvos jautājumos. Piemērotas vides
radīšana reģionos, veicinot jaunu mazo futbola skolu
un klubu rašanos Latvijā vēl neapgūtās teritorijās.
Mazo klubu atbalsta programmas izstrāde.

LFF tehniskais un informatīvais atbalsts biedriem
dažādu problēmu risināšanā, kā arī komunikācijā ar
pašvaldību un iespējamajiem partneriem. Izglītības
un vadības metodisko materiālu pieejamība
elektroniskajā vidē. Jauno speciālistu piesaiste futbola
attīstības reģionos, nodarbinātības nodrošināšana,
pēctecības un ilgtspējas veicināšana futbola klubos.

Reģionālo centru infrastruktūras plānu pakārtošana
LFF attīstības plānam, objektu izbūvi un atjaunošanu
pakārtojot faktiskai noslodzei, nepieciešamībai,
attīstības tendencēm un reģionālajai specifikai. 2020.-
2024. gada prioritāro infrastruktūras attīstības
projektu noteikšana, daudzpusējās sadarbības
vienošanās īstenošana projektu realizācijā.

TEHNISKAIS ATBALSTS INFRASTRUKTŪRA



10 komandas

10 komandas

8-12 komandas

Ziemeļaustrumi
6+ komandas

2.2. līga

3. līga

1.

1.

FINĀLTURNĪRS

1.

11.

12.

1. 2.

10. 9.

1. 2.

10. 9.

Pārspēles

Mainās

Virslīgas dublieru čempionāts
10 komandas

Latgale
6+ komandas

Vidzeme
6+ komandas

Rīga
6+ komandas

Zemgale
6+ komandas

Kurzeme
6+ komandas

6. NACIONĀLO SACENSĪBU ATTĪSTĪBA

1.

1.

1.

1.
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Latvijas jaunatnes 
čempionāti:

U-18 čempionāts
18 – 20 komandas
2 līmeņu grupas

U-16 čempionāts
24 - 26 komandas
3 līmeņu grupas

U-15 čempionāts
30 - 36 komandas
3 līmeņu grupas

U-14 čempionāts
40 - 48 komandas
3 līmeņu grupas

U-13 čempionāts
50 - 60 komandas
3 līmeņu grupas

Sieviešu futbola
līga

6 – 8 komandas

Sieviešu futbola 
1. līga 

7 – 10 komandas

Meiteņu čempionāti:

U-16 čempionāts
8 komandas

U-14 čempionāts
16 – 18 komandas
2 līmeņu grupas

U-12 čempionāts
14 – 16 komandas
2 līmeņu grupas

U-10 čempionāts
12 – 14 komandas
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PIEAUGUŠO ČEMPIONĀTS

Latvijas čempionātu sekmīgai ilgtermiņa attīstībai
nepieciešams plānveidīgs, strukturēts un
skaidri definēts darbības virziens, lai veicinātu
sacensību norises kvalitāti. Balstoties uz klubu
iedalījumu un klubu potenciālo attīstību, seko
nacionālo sacensību ilgtermiņa attīstības
tendenču noteikšana.

JAUNIEŠU ČEMPIONĀTS

Trīs līmeņu sacensību struktūras
saglabāšana jauniešu futbolā. Attīstības līmeņa
sacensībās koncentrēties uz visu reģionu
aptveršanu un mazo futbola klubu iesaisti. Spēļu,
turnīru, sacensību organizēšana un pielāgošana
reģionu, līmeņu un specifiskajām prasībām.
Attīstības čempionātu reglamentu
pielāgošana futbolistu un futbola komandu
saglabāšanai reģionos, organizētu futbola grupu
un mazo futbola klubu iespējām.

TELPU FUTBOLS LĪDZJUTĒJU KUSTĪBA

LFF un LTFA ciešas sadarbības veicināšana,
aktualizējot telpu futbola nozīmi un interesi par to
Latvijas futbola sabiedrībā. Paplašināt jauniešu
telpu futbola sacensības vairākās vecuma
grupās. Finansiālā, tehniskā un konsultatīvā
atbalsta nodrošināšana telpu futbola
čempionātu attīstīšanā, balstoties uz telpu futbolā
iesaistīto apjomu.

VETERĀNU FUTBOLSPLUDMALES FUTBOLS

Veterānu futbola sociālais un organizatoriskais
atbalsts, veterānu vakaru un pasākumu
līdzorganizēšana, sadarbība ar sporta un futbola
veterānu savienībām.

Latvijas aktīvo fanu kustību dalībnieku
iesaiste, Latvijas futbola sabiedrībā aktualizējot
futbola spēļu atbalsta kultūru, iniciējot nacionālās
līdzjutēju kustības attīstību un izstrādājot fanu
kultūras vadlīnijas.

Pludmales futbola aktualizēšana un
popularizēšana jauniešu, amatieru un līdzjutēju
vidū.



Lai sekmētu segmenta attīstību, ir 
nepieciešama:
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Viens no Latvijas futbola 
sacensību kvalitātes 
celšanas priekšnosacījumiem 
ir precīzs un kvalitatīvs 
tiesnešu darbs un efektīva 
tiesnešu segmenta 
pārraudzība. 

7. TIESNEŠU ATTĪSTĪBA

Tiesnešu segmenta pārvaldes
efektivitātes veicināšana un lomas
stiprināšana kopējā futbola attīstības
kontekstā.

Tiesnešu darba uzraudzības sistēmas
pilnveide un plānveidīga VAR sistēmas
ieviešana sadarbībā ar UEFA un biedrību
"Latvijas futbola virslīga".

Spēcīgas un pieredzējušas speciālistu-
profesionāļu komandas izveide.
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IESAISTE APMĀCĪBA SISTĒMISKA PIEEJA

KVALITĀTE KOMUNIKĀCIJA MOTIVĀCIJA

Tiesnešu segmenta atbildīgo regulāra
komunikācija ar iesaistītajām pusēm
(biedriem, klubiem, spēlētājiem, u.c).

Kvalitatīva un regulāra tiesnešu, kā arī
inspektoru apmācība, apmācības procesā
iesaistot Latvijas un ārzemju labākos
speciālistus.

Jauniešu-futbolistu iesaiste tiesneša
profesijā, tiesnešu profesijas aktualizēšana
futbola sabiedrībā. Tiesnešu darba
popularizēšana, tiesāšanas aroda intereses
veicināšana jauniešu vidū.

Motivācijas un darba kvalitātes celšanas
stimuli, sistēma, kas veicina augstu
tiesāšanas standartu. Nepieciešams radīt
sistēmu, kas palīdz saglabāt un attīstīt
esošos tiesnešus un inspektorus, kā arī ir
motivējoša jaunu speciālistu piesaistei.

Tiesnešu darba izvērtēšana, uzraudzīšana un
analīze. Tiesnešu segments ir līdzatbildīgs
par nākamo augsta līmeņa FIFA kategorijas
tiesnešu sagatavošanu. Profesionālo tiesnešu
ieviešana.

Kvalificētu tiesnešu un inspektoru vienotas
sagatavošanas sistēmas izstrāde, kas
paredzēta visu sacensību līmeņu speciālistiem.
Sociālais atbalsts tiesāšanas veterāniem.
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PIEEJAMĪBA

Finansiāls un tehnisks atbalsts jaunizveidotajiem meiteņu un
sieviešu klubiem. Klubu motivācijas sistēmas veidošana, kas
veicina meiteņu futbola grupu ieviešanu klubu sistēmā.
Meiteņu iesaistes programmu izveide bērnudārzos un skolās.

SISTĒMA

TĒLS

ELITES FUTBOLS

Sieviešu futbola un sacensību atpazīstamības veicināšanas
plāna izstrāde, sadarbības partneru piesaiste. No
iesaistīšanās futbolā radīto iespēju un ieguvumu definēšana.
Segmenta pasākumu un sacensību organizatorisko
standartu celšana. Piemēru un paraugstāstu virzīšana
futbola sabiedrībā.

Drošas un pozitīvas vides veidošana. Ikgadēja sacensību
sistēmas analīze un uzlabošana.
Meiteņu un sieviešu futbola klubu atbalsts – mentorings,
personāla un treneru izglītība.
Starptautisko partneru programmu īstenošana, klubu
apmācības.
Sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm, duālās karjeras
veicināšana. Izglītības un karjeras iespēju nodrošināšana.

Meiteņu atlase dažāda līmeņa futbola sagatavotības grupās,
nacionālo izlašu futbolistu identificēšana.
Esošo tehnisko programmu pielāgošana, ievērojot sieviešu
futbola metodikas specifiku. Metodisko principu un
rekomendāciju ieviešana klubu darbībā.
Profesionāla vide meiteņu un sieviešu futbola izlasēm,
nacionālās sieviešu telpu futbola izlases izveide.

8. SIEVIEŠU FUTBOLA ATTĪSTĪBA 
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9. NACIONĀLO IZLAŠU ATTĪSTĪBA

VIENOTA SISTĒMA

Latvijas nacionālo izlašu bloks
darbojas kā vienots mehānisms,
virzīts uz Latvijas futbolistu un
izlašu augsta līmeņa
sagatavošanu un konkurētspēju.

SADARBĪBA

Izlašu personāls ciešā sadarbībā
ar klubu speciālistiem plānveidīgi
strādā un seko līdzi Latvijas
futbolistu attīstībai.

ATBILDĪBA

Nacionālo izlašu direktors pilda
treneru uzraudzības un izlašu
attīstības programmas izpildes
kontroles funkcijas.

PROGRAMMA

Pašmāju izlašu speciālisti kopā
ar izlašu direktoru strādā pie
nacionālo izlašu attīstības
programmas, kopīgi izpilda
plānu ar vienotām prasībām.

PAMATPRINCIPI

Izstrādātā nacionālo izlašu
programma kalpo kā
izlases līmeņa spēlētāju
sagatavošanas vadlīnijas
akadēmiju ikdienas darbā.



Nacionālo izlašu 
direktors

Jauniešu izlašu 
galvenie treneri

Jauniešu izlašu 
menedžeri

Jauniešu izlašu 
trenera 
asistenti

Fiziskās 
sagatavotības 

treneris

Medicīniskais un 
tehniskais 
personāls

Talantu 
programmas 
direktors un      

LFF metodiķis

Nacionālās izlases 
galvenais treneris

Menedžeri 
(ar sportisko un 
tehnisko ievirzi)

Trenera 
asistenti

Fiziskās 
sagatavotības 

treneris

Medicīniskais 
personāls

Tehniskais 
personāls

JAUNIEŠU IZLAŠU STRUKTŪRA

NACIONĀLĀS IZLASES STRUKTŪRA
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LFF AKADĒMIJAS STRUKTŪRA

LFF akadēmijas 
menedžeris Reģionu vadītāji Reģionālo izlašu 

treneri
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JAUNATNES IZLAŠU SISTĒMA

REĢIONĀLĀS IZLASES

U-15 reģionālās izlases 

U-14 reģionālās izlases 

U-13 reģionālās izlases 

LATVIJAS JAUNIEŠU IZLASES

U-21 izlase

U-19 izlase

U-18 izlase

U-17 izlase

U-16 izlase



.
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10. ORGANIZĀCIJAS ATTĪSTĪBA

FILOZOFIJA

Latvijas Futbola federācijas darbības
filozofijas maiņa uz sadarbības,
ieguldīšanas un pārraudzīšanas īstenošanu.
LFF vadības un darba pamatprincipu un
dokumentu pilnveide.

VIRZIENS

LFF darbības virziena skaidra definēšana, lai
nodrošinātu Latvijas futbolā iesaistīto
organizāciju ikdienas un ilgtermiņa attīstību.
LFF darbība ir vērsta uz futbola procesu
ilgtspēju un pēctecības nodrošināšanu, radot
paliekošas futbola vērtības. Darbības
uzraudzības, kontroles un komunikācijas
mehānismu izstrāde LFF struktūrās, lai
nodrošinātu efektīvu organizācijas darbību.

STRATĒĢIJA

Stratēģiskās padomes izveide, jauna
pārvaldes modeļa ieviešana saskaņā ar
statūtiem, darbības virzienu skaidra
definēšana saskaņā ar attīstības plānu.
Mērķtiecīga futbolā iesaistīto organizāciju
attīstīšana. Statūtu pilnveide.

FUNKCIJAS

LFF struktūrvienību un darbinieku funkciju
revīzija, nodalot skaidras atbildības un
kompetenču sfēras, kā arī uzlabojot veicamo
darbu organizācijā. Operatīvā rīcības
plāna izstrāde LFF struktūrvienībās,
skaidri definējot organizācijas un individuālos
mērķus pēc darba rezultativitātes principiem.

BUDŽETS
Budžeta prioritāšu un projekta izstrāde,
balstoties uz LFF un Latvijas futbola attīstības
stratēģisko virzienu un operatīvās darbības
rīcības plānu. Budžeta caurskatāmības
nodrošināšana.
Komercdarbības plāna izstrāde,
saimnieciskās darbības ieņēmumu palielināšana
un segmentācija. Komercieņēmumu struktūrai
jāveido 6-8% no LFF budžeta.

FINANSES

Pilnvērtīga un pamatota FIFA, UEFA un
valsts finansējuma apguve. Budžeta
veidošana atbilstoši prioritātēm un
iespējām, ilgtermiņa (4 gadu termiņa)
finanšu plānošana. Uz rezultātiem balstītas
atalgojuma sistēmas ieviešana.

REPUTĀCIJA

UEFA izvirzīto 10 labas pārvaldības
principu ieviešana. Iekšējās (biedri, valde,
komitejas, administrācija) un ārējās (FIFA,
UEFA, valsts un pašvaldības iestādes,
partneri) komunikācijas uzlabošana.

INICIATĪVAS

Futbola inovāciju, projektu un iniciatīvu
atbalstīšana, sekmējot futbolā radīto ideju
realizāciju. Radīt atbilstošu vidi, kurā
ikvienam ir iespējas īstenot savas iniciatīvas,
federācijai sniedzot tehnisko un finansiālo
atbalstu. Iniciatīvas ietver gan sacensību,
gan raidījumu, gan pasākumu attīstīšanu,
turpinot arī tādus projektus kā Mercure Cup,
Futbola sarunas u.c. iniciatīvas.

21 / 23



22 / 23

11. GODĪGAS SPĒLES PRINCIPI

.

GODĪGA SPĒLE

Godīgas spēles principi visos
futbola līmeņos. Futbola laukumā,
pārvaldībā un savstarpējās attiecībās
visa pamatā ir godīgas spēles principi.

NEGODPRĀTĪBAS 
APKAROŠANA

Negodīgas rīcības preventīvie,
ierobežošanas un apkarošanas
pasākumi. Strikti noteikumi drošības
nodrošināšanas, kā arī negodprātības
un korupcijas apkarošanas jautājumos.
Pastiprināta uzmanība UEFA Integrity
principu ievērošanai.

FINANŠU PĀRVALDĪBA

Atklātība un finanšu, iepirkumu
caurskatāmība. Godīgas
komercprakses veicināšana futbola
sabiedrībā. Efektīvs un pamatots
finanšu izlietojums.

ATKLĀTĪBA

Atklātība valdes un vadības
lēmumu pieņemšanas procesā.
Noteiktas darba kārtības ievērošana
un rīcības skaidrojumi.

ATBILDĪBA

Futbola sabiedrības uzvedības maiņa.
Visos līmeņos spēt uzņemties
atbildību par saviem lēmumiem un
rīcību, atbildēt par tiem.

SASKARSME

Pozitīvu attiecību un savstarpējās
saskarsmes uzlabošana, savstarpēja
cieņa un uzticēšanās. Godīga spēle
futbola sabiedrības iekšējās un ārējās
attiecībās, publiskā telpā.

SABIEDRISKĀS 
ATTIECĪBAS

Pozitīva tēla veicināšana, attiecību
uzlabošana ar visām iesaistītajām
pusēm: biedriem, partneriem,
pašvaldībām, valsti, medijiem,
līdzjutējiem, sabiedrību.

ĒTIKA

Ētikas kodeksa pilnveide, ētikas
normu aktualizēšana futbola
sabiedrībā. Saskarsmes kultūra un
ētika ir viens no cieņas pamata
izpausmes veidiem.

FAIR
PLAY
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FUTBOLS 
IKVIENAM


