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Latvijas Futbola federācijas prezidenta amata kandidāts

Futbols nav tikai spēle. Tas ir dzīvesveids un spēcīgs sociāls rīks. Futbols ir lielisks. Un, pateicoties 
starptautiskajam finansējumam, popularitātei un pieejamībai, tam ir visas iespējas kļūt par 
iecienītāko un mīlētāko sporta veidu Latvijā. Kas nepieciešams, lai tā notiktu? Mums jāmaina 
attieksme un skatījums uz futbolu šai valstī. Futbolam ir jābūt kam daudz nozīmīgākam par vietu 
FIFA rangā. Kam tādam, kas mūs vieno, rada pozitīvas emocijas un ļauj aizmirst ikdienas raizes. Tā 
ir mūsu misija. Un, mainot mūsu filozofiju, principus un ētiku futbolā, mēs varam panākt, ka ikkatrs 
puisis un meitene ne tikai sapņo un vēlas spēlēt futbolu, bet arī var. Mums jārada vide, kurā šis 
sporta veids ir pieejams visiem neatkarīgi no rases, dzimuma, orientācijas un reliģijas. Un es ticu, 
ka mainot savu attieksmi, mēs spēsim mainīt to, kā futbolu redz pārējie, un piesaistīsim tam aizvien 
lielāku interesi no visdažādākajiem sabiedrības slāņiem. 

Šobrīd mans pienākums kā Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidenta amata kandidātam ir 
atgriezt Latvijas futbolam labo slavu un spodrināt futbola tēlu valstī un ārpus tās robežām, padarot 
Federāciju par vienu no iedvesmojošākajām organizācijām Latvijā. Par modernu, uzticamu, 
caurskatāmu organizāciju, kuras galvenais uzdevums ir futbola attīstība un kurai uzticas ne tikai tās 
biedri, bet arī visa futbola sabiedrība. Mums ir jārada vīzija un ar savu entuziasmu un grūto darbu 
jāpanāk, lai šo vīziju un attieksmi pārņem ikkatrs iesaistītais futbolā. Futbola federācijai jābūt tādai, 
kam rūp futbola liktenis valstī un kurai pirmajā vietā ir tieši šī spēle. Futbola federācijai jābūt tai, 
kuras ētikas un morāles principi kalpo par piemēru visai futbola sabiedrībai kopumā. Lai to 
realizētu, mans rīcības plāns ir balstīts uz trīs galvenajiem principiem: Pārvaldes efektivitāte, 
finanses un ilgtspēja. 

Latvijas Futbola Federācijas valdei

Rīga, 2017. gada 22. decembris
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PĀRVALDES EFEKTIVITĀTE: 

Ja Federācijas mērķis ir kļūt par modernu, labi vadītu organizāciju, kas sekmētu futbola izaugsmi valstī, 
tad pirmais noteikums ir šā brīža LFF pārvaldes modeļa efektivizēšana. Mums ir jāmainās ne tikai 
pārvaldes struktūrā, bet arī principos un ētikā. Prezidentam ir jāievieš, jāpopularizē un jāīsteno ētikas 
normas, lai viņš to varētu prasīt arī no visas futbola sabiedrības kopumā. 

-    Atbildību nodalīšana
Jāizveido padome ar pilnvarām iecelt un atcelt valdi. Padomē jāgarantē vieta reģionu izvēlētiem 
pārstāvjiem, kā arī virslīgu klubiem, lai regulāri iesaistītu tos LFF būtiskāko jautājumu izskatīšanā. 

-    LFF prezidenta termiņa ierobežošana 
Lai nodrošinātu regulāru jaunu ideju pienesumu un Federācijas attīstību, LFF prezidenta valdīšanas 
termiņu jāierobežo līdz maksimāli trīs termiņiem pēc kārtas. 

-    Lēmumu pieņemšanas caurskatāmība un atklātība 
Jānodrošina regulāra pieņemto lēmumu komunikācija gan valdes, gan komiteju līmenī un jāorganizē 
sēžu ierakstīšana video un audio formātā. 

-    Efektīvāka Virslīgas pārvaldes modeļa izveide
Pašreizējais Virslīgas pārvaldes modelis ir izrādījies neefektīvs gan organizatoriski, gan publiskā telpā, 
gan arī finanšu piesaistē.  

-    Ciešāka un regulārāka komunikācija ar LFF biedriem 
Jāizveido LFF biedriem īpaši paredzēta interaktīva web lapa, kur tie regulāri tiek iepazīstināti ar 
aktuālajiem jautājumiem, pieņemamajiem lēmumiem un notiekošo federācijā. Tas radīs operatīvāku 
komunikāciju un viedokļu apmaiņu starp biedriem un Federāciju. 

-    Citu jomu speciālistu piesaiste Federācijas darbā 
Efektīvākai un profesionālākai organizācijas pārvaldei nepieciešams piesaistīt speciālistus no dažādām 
jomām - biznesa, politikas un ekonomikas vides, lai sasniegtu maksimālo rezultātu. 
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FINANSES: 

Lai LFF iegūtu uzticību, tai jābūt maksimāli caurskatāmai organizācijai. Federācijas privilēģija ir starptautisko 
organizāciju piešķirtais finansējums. Apgūstot jaunas atbalsta programmas, daudz lietderīgāk izmantojot jau 
piedāvātās un novirzot šo finansējumu pareiziem mērķiem, mēs iegūsim veselīgu futbola organismu, kam būs 
vieglāk piesaistīt papildu līdzekļus gan no pašvaldību budžetiem, gan arī no privātā sektora. 

-    Starptautisko programmu finansējuma palielināšana
Starptautisko organizāciju piešķirto finansējumu maksimāla izmantošana un programmu apgūšana. 
Mūsu potenciāls ir papildus pieci miljoni eiro gadā, ko novirzīt Latvijas futbola attīstībai. 

-    Esošo resursu efektivizācija 
Nacionālo izlašu treniņu kompleksa izveide ļautu ietaupīt ceļošanas un uzturēšanās izmaksas ārvalstīs. 
Iekļaujot projektā LFF ofisa telpas, nebūtu jāmaksā par to īri, kā tas ir šobrīd. 

-    Finanšu izlietojuma caurskatāmība
Lai runātu par spēcīgu un labi organizētu futbola federāciju, ir jārada stingri kontrolēta naudas plūsma. 
Federācijai ir jāvar atskaitīties par naudas izlietojumu un pamatot to. 

-    Līdzvērtīgas attīstības un konkurences veicināšana
Finanšu sadalījums balstīts uz individuālu klubu attīstības stratēģijas secīgu izpildi. Katrs klubs 
jāuztver kā individuāla vienība. Federācija piedalās šo klubu ilgtermiņa, vidustermiņa, īstermiņa 
stratēģijas izveidē un nodrošina to izpildei finansiālu un administratīvu atbalstu. 

-    LFF amatpersonu atalgojumu publiskošana
Lai veicinātu LFF caurskatāmību, visu amatpersonu atalgojumiem būtu jābūt publiski pieejamiem, lai 
ar tiem varētu iepazīties visi LFF biedri un sabiedrība. Šis ir arī ētikas jautājums, kas palīdzētu LFF kļūt 
par modernu un atklātu organizāciju.

-    Jaunu finanšu avotu piesaiste
Latvijas futbolam ir liels potenciāls piesaistīt jaunas finanses, izstrādājot un ieviešot jaunu mārketinga 
stratēģiju. Jāizstrādā arī sabiedrisko attiecību stratēģija, lai palielinātu dažādu uzņēmumu interesi  
ieguldīt līdzekļus Latvijas futbolā. Jāpiesaista jauni sponsori un jāpalielina futbola atbalstītāju skaits, 
lai LFF veidotos plašs sadarbības partneru tīkls. 

-    Jaunu zīmolu veidošana
Ir jāveido futbola zīmoli Latvijā (Virslīga, Latvijas Nacionālā izlase utt.), lai tiem piesaistot jaunus 
atbalstītājus un veiksmīgi iesaistoties dažādos sociālajos projektos, varētu veidot jaunu un laikmetīgu 
Latvijas futbola tēlu, gūstot papildu ieņēmumus.
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ILGTSPĒJA 

Futbols ir visdemokrātiskākais, pieejamākais un populārākais sporta veids pasaulē, taču Latvijā tam ir 
daudz līdz galam neizmantotu priekšrocību. Ieguldot līdzekļus reģionu attīstībā, individuālos 
infrastruktūras projektos un treneru izglītībā, mēs varam futbolam piesaistīt plašāku sabiedrību. Lai varētu 
runāt par veselīgu futbola ekosistēmu, mums ir jāatrod individuāla pieeja katram klubam un tā attīstībai. Ir 
jāattīsta katrs klubs atsevišķi, tad šie klubi apvienojas reģionā un tālāk veido veselīgu futbola sistēmu, kas 
pamatoti var cerēt uz augstiem sasniegumiem nākotnē. Ir jāizveido LFF attīstības stratēģija vismaz līdz 
2028.gadam, kas definēs īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa mērķus. Jāizstrādā moderna mārketinga 
stratēģija, kas iekļaujas kopējā sistēmas attīstības plānā. 

-    Reģionu attīstība 
Nepieciešama spēcīgu reģionālo centru attīstīšana ar savu budžetu, infrastruktūru un administratīvo 
korpusu. Par aktualitātēm attiecīgajā reģionā Federācijas padomi informē reģiona pārstāvis. 

-    Sadarbības veicināšana ar pašvaldībām 
Federācijai aktīvi jāiesaistās attiecību veicināšanā ar vietējām pašvaldībām, uzrunājot to vadītājus un 
prezentējot attiecīgā kluba izaugsmes stratēģiju Latvijas futbola kopējā kontekstā. Federācijai 
jānodrošina ciešākas saiknes veidošana starp vietējiem futbola klubiem un attiecīgo pašvaldību.   

-    Jāpalielina futbolā iesaistīto skaits
Lai mēs varētu runāt par spēcīgu futbola ekosistēmu, mums ir jārūpējas, lai futbolam pievērstos pēc 
iespējas plašāka sabiedrības daļa. Tās pamatā ir labi organizēts, masveidīgs amatieru un jauniešu 
futbols.  

-    LFF nodrošinātas treneru un tiesnešu izglītības un apmaiņas programmas 
LFF jānodrošina iespēja treneriem un tiesnešiem smelties pieredzi un zināšanas dažādās apmaiņas 
programmās gan tepat Latvijā, gan ārzemēs. LFF jānodrošina ārvalstu speciālistu vizītes, lekcijas un 
praktiskas nodarbības dažādos Latvijas reģionos. Tas attiecas gan uz treneriem, gan administratīvo un 
tehnisko personālu. 

-    Ieguldījums jauniešu futbolā 
Jādara viss, lai pēc iespējas vairāk jauniešu nodarbotos ar futbolu. Jāizstrādā īstermiņa, vidēja termiņa 
un ilgtermiņa plāns, lai futbols kļūtu par populārāko un pieprasītāko sporta veidu Latvijā. Jāizstrādā 
sistēma, kā noturēt jauniešus futbolā vai tā tuvumā (LFF atalgo un veicina spējīgākos, nodrošinot viņu 
izglītošanos un palikšanu Latvijas futbolā). Izglītības programmas jauniešiem. Pieredzes apmaiņas 
semināri, nākotnes iespējas, dažādi futbolam piesaistīti amati. 

-    Telpu futbols
Jāpievērš uzmanība tādiem strauji augošiem futbola virzieniem, kā, piemēram, telpu futbols. LFF 
jāpalīdz un jāaicina futbola klubiem un akadēmijām veidot telpu futbola nodaļu savās sistēmās. Par 
šādu grupu izveidi klubs ir tiesīgs saņemt papildu finansējumu no LFF.  
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-    Sieviešu futbols
Turpināt palielināt sieviešu futbolā iesaistīto skaitu. Jāveicina sieviešu futbola popularizēšana skolās un 
sabiedrībā kopumā, izmantojot Latvijas labākās futbolistes kā paraugu. Jāsekmē sieviešu futbola 
speciālistu izglītošana un dzimumu vienlīdzības veicināšana.

-    Virslīgas attīstība
Pakāpeniski, sākot no 2019.gada sezonas, jāpaplašina Virslīgas dalībnieku skaits līdz 10 komandām, 
nodrošinot konkurenci ne tikai cīņā par Eirokausiem. Virslīgas paplašināšana nodrošinās jauniešu 
sekmīgāku pāreju uz pieaugušo profesionālo līmeni futbolā.

-    Profesionālu un kompetentu cilvēku piesaiste 
Sadarbībā ar izglītības iestādēm jāapzina un jāievieš izglītības programmas, kas varētu sagatavot 
kvalificētus un kompetentus nepieciešamos speciālistus.  

-    Stāties aktīvi pretī visam, kas apdraud godīgu futbolu 
Futbolā nav vietas rasismam, agresivitātei, spēļu sarunāšanai un jebkāda veida korupcijai. Futbolā nav 
vietas dzimuma, seksualitātes vai ādas krāsas diskriminācijai. Futbolam ir jārāda pozitīvs piemērs 
sabiedrībā. 

-    Sociālā funkcija 
Futbols nav tikai sporta veids, bet arī spēcīgs sociālais instruments. Ir jāīsteno korporatīvās sociālās 
atbildības programmas ar mērķi izmantot futbola spēku, lai sniegtu pozitīvu efektu sabiedrības 
potenciālās riska grupās - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, dažādu atkarību upuriem, jauniešiem no 
nelabvēlīgām ģimenēm u.tml., tādējādi ļaujot arī attīstīt tādas ikdienā nepieciešamas iemaņas kā darbs 
komandā, cieņa pret komandas biedriem un pretiniekiem, motivācija, pašdisciplīna u.c. Mums 
jānodrošina nepieciešamais atbalsts un piemērotākie apstākļi, lai ar futbolu varētu nodarboties katrs 
gribētājs. Futbolam jābūt palīglīdzeklim sabiedrības integrācijai un minoritāšu iesaistei. Jāizmanto 
futbola spēks, lai pievērstu uzmanību arī aktuālām problēmām, kā, piemēram, vardarbība bērnu namos, 
bēgļi, atkritumu šķirošana utt. 

-    Valsts izlašu progress un izaugsme
Nacionālā izlase jāvada speciālistam, kuram ir ne tikai atbilstoša profesionālā pieredze, zināšanas par 
futbolu un modernas izvēlētās darba metodes, bet kurš vienlaikus ir arī spējīgs izveidot 
konkurētspējīgu, motivētu komandu un radīt jaunu futbola tēlu Latvijā. Tai ir jābūt spēcīgai, 
iedvesmojošai un reprezentablai personībai. Federācijai ir jāveido ciešas attiecības ar klubiem un 
līgām, lai uzlabotu Latvijas talantīgāko futbolistu attīstību. 

-    Patriotisma veicināšana
Pārstāvēt Nacionālo izlasi ir gods un cieņa, šī attieksme jāveicina un jānostriprina. Prēmijas jāizmaksā 
par sasniegtu uzdevumu, nevis vienkārši par spēli vai ierašanos uz Nacionālās izlases nometni. 
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