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ANASTASIJA KUČINSKA

Kandidē: Sieviešu futbola attīstības jomā

Prioritātes: Sieviešu futbola attīstības prioritārajiem darba jautājumiem periodam līdz 2020.gada
aprīļa LFF kongresam

- Turpmāka meiteņu futbola popularizēšana, sadarbojoties ar klubiem, sporta skolām un
pašvaldībām, sastādot pasākumu plānu uz gadu;

- Sieviešu futbola līgas ģenerālsponsora/sadarbības partnera piesaiste;
- Sieviešu/meiteņu futbola sacensību sistēmas analīze un nepieciešamo izmaiņu ieviešana;
- Specializēto sieviešu futbola treneru kursu organizēšana, iekļaujot sieviešu sporta psiholoģijas

un motivācijas jautājumus;
- Sieviešu futbola klubu atbalsta programmas palielināšana;
- Sieviešu futbola turnīru organizēšanas atbalsta palielināšana (Futbola turnīra atbalsta

programma ietvaros);
- Sieviešu futbola līgas komandu skaita stabilizēšana un organizācijas uzlabošana;
- Talantīgo meiteņu atbalsta programmas iestrāde, ar nolūku noturēt talantīgas futbolistes un

motivēt tās turpmākai attīstībai;
- Atbalsta programma dažāda vecuma Latvijas nacionālo izlašu dalībniecēm.

Sieviešu futbols Latvijā, futbola aktivitāšu virziens, kuram ir vislielākais attīstības potenciāls. Ņemot
vērā sieviešu/meiteņu futbola specifiku, vislielākās sieviešu/meiteņu futbola attīstības iespējas pastāv
pašvaldību dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs, piesaistot valsts un pašvaldību
finansējumu. Tāpat liels sieviešu futbola attīstības potenciāls, kurs pašlaik netiek pietiekami izmantots
ir augstskolu sports, ka arī profesionālo izglītības iestāžu un valsts iestāžu (policija, robežsardze utt.)
sporta klubi.
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ANDIS KRONIS

Kandidē: Infrastruktūras un reģionālā  attīstības jomā

Prioritātes

Atsaucoties uz LFF valdes locekļu kandidātu izsludināto pieteikšanos ,esmu izlēmi izvirzīt savu

kandidatūru: Infrastruktūras un reģionālās  attīstības  amatam.

Strādājot par futbola treneri ar dažādām audzēkņu vecuma grupām, esmu ļoti daudz piedalījies dažāda

mēroga un līmeņa sacensībās gan  Latvijā, gan ārpus tās.

Ņemot vērā augstāk rakstīto un to kas ir redzēts, man ir izveidojies savs priekšstats par situāciju gan

infrastruktūras gan reģionu attīstības jautājumos.

Lieki būtu teikt ka izņemot Rīgu nekur Latvijā nav uzbūvētas nevienas slēgtās halles kura atbilst

mūsdienas futbola prasībām.

Šis jautājums ir ļoti aktuāls ne tikai reģionos bet arī Rīgas apkārtnē, piem. Jūrmalā, kur futbola

infrastruktūra ir ļoti bēdīgā stāvoklī, un tas ir mūsu klimatiskā zonā, kad mēs kā treneri esam spiesti

pavadīt ar audzēkņiem treniņ nodarbības laika posmā no septembra līdz aprīlim slēgtās telpās (laika

apstākļu dēļ) kuras arī neatbilst nekādām mūsdienas futbola prasībām (un ne tikai futbola) un kuras

katastrofāli pietrūkst.

Līdz ar to tiek zaudēta motivācija nodarboties ar futbolu audzēkņiem un tiem kuri viņus atbalsta

(vecāki), jo cieš treniņ nodarbību procesa kvalitāte un zūd jēga ieplānotiem darbiem.

Esmu spēkiem pilns un motivēts strādāt un darīt visu lai mainīt situāciju uz labo pusi, pielietojot visas

savas gan profesionālās gan dzīves gaitā iekrātās zināšanas un pieredzi.
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ANTONS SEMAŅAKS

Kandidē: Grassroots (tautas) futbola attīstības jomā
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ARTURS GAIDELS

Kandidē: Elites futbola attīstības jomā
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DIĀNA ZAĻUPE

Kandidē: izglītības nozares attīstības jomā

Prioritātes

● Nodrošināt apmācību pieejamību bērnu un jaunatnes treneriem. Pārskatīt esošo programmu
finansējumu.

● Pilnveidot treneru izglītības sistēmu, kuras ietvaros tiktu nodrošināts atbalsts klubiem treneru
sertificēšanai. Sasaistīt sporta speciālistu tālākizglītību ar treneru sertifikāciju.

● Valsts pārvaldes līmenī risināt jautājumu par treneru sertificēšanu. Treneru futbola licences
termiņa pagarināšana līdz 4 gadiem, saglabājot iespēju diferencēti noteikt mazāku licences
darbības termiņu, gadījumos, ja kritēriji nav izpildīti.

● Pilnveidot izglītības programmas dažādu profesiju futbola speciālistiem, tajā skaitā:
menedžeriem, sporta direktoriem, sporta ārstiem, fizioterapeitiem.

● Atbalsta programmas izveide jaunajiem treneriem. Viena vai divu gada periodā sniegt
atbalstu uzsākot darbu profesijā.

● Radīt iespēju treneriem stažēties un gūt pieredzes apmaiņu ārvalstīs.

● Nodrošināt esošo LFF tālākizglītības programmu pilnveidošanu veicot profesionālu
pasniedzēju piesaisti, veidojot ciešāku sadarbību ar LSPA.

● Izglītojoši semināri vecākiem, jaunajiem sportistiem, citiem sabiedrības pārstāvjiem.

● Popularizēt treneru darbu, pieredzi masu plašsaziņas līdzekļos - TV, prese, sociālajos tīklos,
portālos.
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EGILS TRUŠĒLIS

Kandidē: Treneru attīstības jomā
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EGONS BRANTS

Kandidē: Izglītības segmenta attīstības jomā

Prioritātes
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JANIS APSE

Kandide: SievieBu futbola attlstibas joma

Sievieiu futbola att-lstlbas programma

20L9 -2024

Jdnis Apse, LFF valdes kondiddts

StratEfiskie mErl5i

2021. g. kvalificeties U -17 UEFA ropas dempionata pamatturnTram un Sievie5u Nacionalai

izlasei UEFA Eiropas dempion6ta i

NodroSinat sievieSu futbola attis

Pilnveidot sacensibu sistem u

top-3 vietu kvalifikdcijas raunda

ibu Latvijd un atpazTstamlbu sabiedrlba

Sievie5u futbola filozofijas in na Latvijas Futbola federacijas kopejd strategija

1-. 2021. g. kvalificEties U -17 UEFA pamatturnTram

Trenipu apstaklu uzlaboiana,

Papild us finansejuma piesaist lai nodroiinatu planveid-rgu un kvalitatvu sezonas

sagatavo5ands procesu t,sk. tautisko spef u pieredzes iegU5anai

TalanUgo spClCteju programm s atUstlba

2. Nodro5inat sievieiu futbola LatvijS

> Nodroiindt sievieSu futbola iamlbu Latvijd

dallbnieku ( spdletajas, treneri, klubi) skaitu

(202a.e.)

Qoza.g)

futbola

. Spel6tajas 2000 (2019

stu un treneru motiv65ana

), 3500

), 60. Treneres 37 (2019



. Klubi 30 (201

Radlt poziUvu, dro5u un p

nakotnes perspektivas un

3, Atpaz-rstamTba

LFF veidotaja informatTvd telpa

SievieSu futbola zTmola pastiprin

Parddit sievieSu futbolu ka mode

Pilnveidot sacenslbu sistemu

Komandu parstavniecibas
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.) , a0 (202a.g.)

onalu vidi speletdju attTstibai, uzsverot sievie5u futbola

veseliga dzlvessti la sastdvdal u

na meitepu futbola dempionatos ( U10, U12, U!4

4.

a Sievie5u futbola 1. l-tga palielinat mandu skaitu lTdz t2

SievieSu futbola l-rgd palielinat mandas skaitu lldz 8

Radlt dro5u, iedvesmojo5u un tatTvu sacenslbu vidi

Paaugstinat spelu un turnTru kvalitati

5. Integrdcija LFF strate$ij-

Uzsvert sievieSu futbola attlstlba nepiecie5amlbu

Integret sievie5u futbolu LFF ja strukt[rd



Uzdevum a r ealizdcij as pliins
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2421. gadd kvalific€ties
U -17 UEFA Eiropas

6empionEta
pamatturnTram

" Sievie5u NacionSlS
izlase

Nodro5indt sievie5u
futbola attTstTbu Latuijd

Nodro5indt sievieSu
futbola

atpazTstamTbu

Sieviegu izlaSu tehniskes programmas
un levEsana

Labako nodro5ine6ana lztaees
spClEtejem treneriem darbe ar izlasCm

Paplldus piesaiste, lai
nodroilngtu un ](valitatfuu

sezonas procesu
sp6lu pieredzes iegU5anal

Talant-tgo programmas ievleSana

NodroSinEt futbola pieejamibu Lawija

PaplaSinit LFF nat-rvo telpu, komunicEjot
futbolu

Nodro5init meiteIu futbola nodarbibis
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.,/ Tehnisk€s programmas izstredasana un pakepeniska
ievieSana

/ Metodisko materialu un rel(omendeciju sagatavosana darbam
klubos

./ V-rriegu = sieviesu izlagu vienadu apstaklu nodrosinesana, kur
sistdmas centrs ir sp6l6teja

Darbs ar sponsonem un vietCjam pasvaldib;m
PiedaTrgenas starptautiskaJas sp€lEs

./ Talant-tgo spEl€teju atbalsts pec izvirzitajlem krlterijiem
(pilohrojeKs 2020. gada ),/ Papildus treninu organlz€sana lzlEses spClEtajem

/ Sadarbiba arpasvaldibam
./ Finansielais un ekipEJuma albalsts meitenu futbola

jaunizueidotajiem klubiem
./ Klubu izgtitoiana un seminAru rikosana

./ Licenceganas un uzskaites procesa pilnveidosana
/ C- LFF sieviesu treneru programmas
,,/ Klubu izgtitosana un treneru kvalifikecijas celsana

../ Sleviesu futbola aKiva propaganda, jaunu informativo
materialu radlsana

../ ES spCl€ju futbolu, ndc ariTu kamparlas paplaginasana

./ l\4ehanismu izstrdddsana, lai piedavatu biju$ajai, esosajai
spelCtajai, karjeras aftlstibas iespEjas pec sporta
pabeigganas, pied5vei iesp6ju darboties futbola Iaba
(trenere, tiesnese, koordinators) <dual career< iespdju
pieddvdSana

/ Sporta sasaiste ar izgl-rtibu (sadarbiba ar Lawijas izgfitibas
iesteddm (LU, LSPA. RSU))

./ Sadarbibas veidogana armediju parstevjiem , digittilo platformu
aKiva izmantosana <lnstagram>, <<Twitten>

../ Latuljas Futbola federacijas pozitiva tEla stiprinasana un
veidoSana sabiedriba

./ Latvijas populero personu piesaistisana sieviesu fuhola
reklamas kampa4ai

./ Sadarbiba ar izglitibas ministriju, panakt meitenu futbota
ieklauSanu skolas programma

./ (Futbols atgriezas skol6s"

./ Sadarbiba ar veselibas ministriju, veselibas organizacijAm,
sieviesu organizecUam

Radrt pozitivu, dr 5u, atraktivu un profesionalu
vidi meite4u attist ai, liekot uzsvaru uz sievie6u

vecuma



Veidot patstivigu, df'oiu, iedvesmojoiu un
kvalitat-tvu sacensibu yidi, kur bErni gust prieku

Paplaiinit pirstiivniecibu
./ Nodro5 as uz

Sievies
/ lzv€rtEt

/ Nodrosinat dro€u un vieglu pareju no futbola 8xg uz futbolu
11x11

.,/ Nepartraukta reglamenta analze un izvertesana

./ Tumiru izspSles sistemas izvarlEsana un atbilstiba
noteiktam vecumam

/ Pakepeniska prasibu un standanu pacelsana attieciba

{ ii:HliJl".

.,/ Sadarbiba ar medijiem, <sportacentrs>, zinu porteliem,
televizija

./ Galveno spClu translecija <onliner rezlma

Pilnveidot
sacensTbu sistEmu

Sievie5u futbola
integr€Sana LFF

strat6$ijd

Paaugstinet spElu uri turniru organizatorisko
Inati

Uzsv6rt sievieiu aftistibas lomu kopEjd
Latvljas tutbola konteksta

Nodro5init sievieSu nodalas patscivigu
un efektivu

entuziastu komandu
veidojot cilv€ku un
kop6jiem m6rlliem un

pret futbolu

Integr6t sievieiu futbol{ filozofiju ctarbd relionos
un Latvijas Futbola fpderdcijas re!iondlajos

nodibinajumos

'/ Defin6t
domAjot
att-rstiba
ievErojo

.,2 Region6lie sievieSu futbola koordinatori

./ ProduktTvas un efeKivas sadarbibas veidosana un
gde)/umq dele$6Sana re$iondtajiem nodibinajumiem

'/ Sievie5u futbola koordinatora ievie5ana kah6 ie$iond
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JĀNIS ENGELIS

Kandidē: Grassroots (tautas) futbola attīstības jomā

Prioritātes
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KRIŠJĀNIS KĻAVIŅŠ

Kandidē: Sieviešu futbola attīstības jomā

Sieviešu futbols pasaulē šobrīd ir visstraujāk augošā futbola daļa ar milzīgu neizmantotu potenciālu ikvienā
valstī, vai izmantosim šo iespēju Latvijas sieviešu futbolā vai attapsimies, kad „vilciens jau būs aizbraucis”?
Mūsu šībrīža galvenā problēma izlašu līmenī – ļoti maz mūsu futbolistes spēlē ārpus Latvijas, bet mūsu
nacionālais čempionāts ir amatieru līmenī. Daudziem klubiem pietrūkst iespēju nodrošināt treniņus savām
sieviešu komandām kaut trīs reizes nedēļā. Reti kurā klubā Latvijā futbolistes par spēlēšanu saņem kaut
simbolisku naudisku atalgojumu. Bieži talantīgas spēlētajas spiestas izlaist treniņus un spēles darba dēļ, dažreiz
darba dēļ beigta arī spēlētāja karjera. Šādos apstākļos ir grūti cerēt, ka izlase būs konkurētspējīga augstākā līmenī
kā Baltijas kausa izcīņa.
Ja kļūšu par LFF Valdes locekli uzskatu par savu mērķi virzīt Valdei apstiprināšanai īpašu atbalsta programmu
Latvijas sieviešu futbola izlasei – izveidot neatkarīgu un godīgu sarakstu ar 30 labākajām Latvijas futbolistēm,
kas ik mēnesi saņemtu 300 eiro stipendiju no Latvijas Futbola federācijas. Gadā tie būtu 144 000 eiro no kopējā
LFF budžeta papildus sieviešu futbola attīstībai, kas ļaus saglabāt futbolā talantīgākās un perspektīvākās
futbolistes. Sieviešu futbolā Latvijā, atšķirībā no vīriešu, klubi ir trūcīgi un līdz ar to tiem nav iespēju maksāt algas
futbolistēm, šāda stipendija būtu milzīgs atspaids. Sieviešu izlases spēlētājām jebkurā laikā jābūt pieejamam
Latvijas Futbola federācijas apmaksātam fizioterapeitam un ārstam, kā arī iespējai bez maksas doties uz
treninažieru zāli.
Objektīvu apstākļu dēļ vairumā Latvijas sieviešu klubos nevar nodrošināt pilnvērtīgu treniņu procesu, lai to
mainītu valsts izlases treniņnometnēm jānotiek daudz biežāk, jāizskata iespēja par iknedēļas treniņiem Rīgā, lai
palielinātu Latvijas sieviešu izlases gatavību vēsturiskajam „Euro 2021” kvalifikācijas turnīram rudenī, kā arī
nākamjiem turnnīriem.
Sieviešu futbola izplatība Latvijā pēdējos gados ir augusi, tomēr mēs varam to padarīt straujāku, visaptverošāku
un kvalitatīvāku. Esmu gatavs personīgi strādāt ar katru Latvijas klubu, kurā ir meiteņu un sieviešu futbols, lai
padarītu ikdienu kvalitatīvāku un treniņu apstākļus labākus. Latvijas Futbola federācijā ir pietiekami budžeta
līdzekļu, lai tas notiktu.
Tuvāko mēnešu laikā vēlos raisīt futbola sabiedrības diskusiju par meiteņu un zēnu futbolistu internāta
programmu, kurā talantīgākajiem futbolistiem no 13 gadu vecuma tiktu nodrošināta pilnvērtīga augstākā līmeņa
futbola treniņu, fiziskās sagatavotības, skolas izglītības programmas apguve, bezmaksas fizioterpeita un ārsta
pieejamība, kā arī bezmaksas ēdināšana un dzīvošana katru nedēļu no pirmdienas līdz piektdienai vienuviet.
Brīvdienās savu ierasto klubu rindās futbolistes un futbolisti aizvadītu spēles jaunatnes un pieaugušo līgās. Šāda
programma šobrīd strādā zēnu futbola sekcijā Ziemeļmaķedonijā un izrādījusies ļoti efektīva un ļāvusi plejādei
jauno futbolistu kļūt par profesionāļiem ārvalstu līgās.
„Sieviešu futbola attīstība” man nav amats ķeksītim, lai tiktu LFF Valdē un imitētu „smagu darbu”, kā tas noticis
LFF līdz šim. Es zinu, kā mainīt sieviešu futbolu Latvijā un piedāvāju Jums doties šajā ceļā kopā ar mani. Latvijas
sieviešu futbola vilciens šobrīd vēl stāv stacijā, bet, strādājot kā līdz šim, tas jau pavisam noteikti tuvākajā laikā
aizbrauks un nāksies ieguldīt daudz lielākus līdzekļus nekā tagad, lai to panāktu. Piedāvaju neķert vilcienu ar
pārcilvēciskiem spēkiem un līdzekļiem nakotnē, bet gudri izmantot Latvijas Futbola federācijas budžeta iespējas
tagad, lai augtu futbols visās tā izpausmēs.
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MAKSIMS KRIVUŅECS

Kandidē: Infrastruktūras un reģionālās attīstības jomā
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MĀRIS PEILĀNS

Kandidē: Infrastruktūras un reģionālās attīstības jomā
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MĀRTIŅŠ AUZIŅŠ

Kandidē: Grassroots ( tautas) futbola attīstības jomā
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NAURIS MACKEVIČS

Kandidē: Izglītības segmenta attīstības jomā
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PĀVELS GOGNIDZE

Kandidē: Grassroots ( tautas) futbola attīstības jomā
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RAIVIS HŠČANOVIČS

Kandidē: Elites futbola attīstības jomā

Prioritātes

Mans redzējums jomas prioritārajiem darba jautājumiem periodam līdz 2020. gada aprīļa LFF
kongresam. LFF valdes locekļa “Elites futbola attīstība” jomā ir:

1. Iepazīt un izprast līdz šim veikto darbu Elites futbola attīstībā.
2. Iepazīt un apkopot citu valstu pieredzes un risinājumus Elites futbola attīstībā.
3. izstrādāt rekomendācijas LFF izlašu sacensību organizēšanā
4. izstrādāt rekomendācijas Latvijas futbola sistēmas izstrādei stratēģiskā    perspektīvā
5. sniegt rekomendācijas attiecībā uz elites jaunatnes spēlētāju sagatavošanu
6. sniegt rekomendācijas attiecībā uz Latvijas talantīgo spēlētāju atlasi un attīstības programmām.
7. sniegt rekomendācijas attiecībā uz jaunatnes elites futbola klubu attīstību
8. sniegt rekomendācijas attiecībā uz elites futbola treneru sagatavošanu
9. atbilstoši savai kompetencei veikt citus uzdevumus, kas noteikti ar LFF institūciju pieņemtajiem
lēmumiem.
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RINALDS ZEPS

Kandidē: Elites futbola attīstības jomā

Prioritātes

Prioritārie darba jautājumi elites futbola attīstībā periodam līdz 2020. gada aprīļa LFF kongresam:

 Pievērst vairāk uzmanības jauniešiem visos Latvijas reģionos (ne tikai Rīgā un Pierīgā).
Dod iespēju bezmaksas apmācībām jauniešiem un treneriem reģionos.

 Organizēt konkurenci, veidojot vairāk treniņnometņu, draudzības spēļu u t.t. ne tikai
Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

 Asociācijā sagatavoto spēlētāju attīstība un idejas pilnveidošana turpinot diskutēt par
šo tēmu.

 Treneru kvalifikācija un attīstība.
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SERGEJS KOVAĻOVS

Kandidē: Treneru attīstības jomā

Prioritātes

Treneris ir svarīgāka sastāvdaļa sportisku rezultātu sasniegšanā. Treneru attīstībai ir jābūt ciešā
saiknē ar izglītības nodaļu. Jārada iespējas treneru izglītošanai un attīstībai, kas ir tieši saistīts ar
rezultātiem kurus uzrāda mūsu izlases visos līmeņos.

Gudrs, izglītots treneris ir pamats Latvijas futbola turpmākiem sasniegumiem.

darbības mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti

Uzdevums Virsmērķis Rezultāts
Palielināt treneru skaitu. Veidot daudzveidīgu,

saistošu un radošu
treneru izglītības
piedāvājumu.

Bērnu un jauniešu
skaitam, kuri
nodarbojas ar futbolu,
katru gadu jāpalielinās.

Sekmēt Latvijas
futbolistu augstus
sasniegumus.

Veicināt kvalitatīvu
treneru izglītību
futbolistu attīstībai.

Katra no jaunatnes
izlasēm un Nacionālai
izlasei ir jābūt
augstiem
sasniegumiem
sacensībās.
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VLADIMIRS ASRIJANCS

Kandidē: Grassroots (tautas) futbola attīstības jomā
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ZANE GRUNDIŅA-ARĀJA 

Kandidē: Infrastruktūras un reģionālās attīstības jomā 
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