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RFF kolektīvs  

 

RFF prezidenta Jura Keiša uzruna 
 

 Rīdzinieki un visi futbola draugi! 

 Šī grāmata atspoguļo to Rīgas futbola stāvokli, kuru mēs esam sasnieguši uz šodienu. 

Mums, rīdziniekiem un Rīgas Futbola federācijai (RFF), ir ar ko lepoties!  

 Tikai iedomājaties, ka RFF Rīgā organizē 30 daţāda ranga futbola sacensības un 

pasākumus, kuri aptver praktiski visus futbola virzienus – bērnu un jauniešu futbols, futbols 

11:11, amatieru futbols 8:8, telpu futbols un pludmales futbols. Pēc aptuveniem aprēķiniem 

Rīgas futbola dzīvē ir iesaistīti ap 7000 cilvēku. Stipri ir audzis visu RFF rīkoto futbola 

pasākumu līmenis.  

 Lai to visu sasniegtu, bija jāiziet grūts ceļš, kuru es personīgi sāku atskaitīt no 2008. 

gada, kad tiku pirmo reizi ievēlēts par RFF prezidentu. Šo gadu laikā RFF izveidojās lielisks 

kolektīvs, kurš patiešām ir Rīgas futbola gara nesējs. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Rīgas Futbola 

federācija ir uz pareizā ceļa, savā darbībā balstoties uz saukli “Mēs par futbolu – futbolu 

ikvienam”!  

 Varbūt šie 7000 cilvēki, kas uz šo dienu ir iesaistīti Rīgas futbolā, nav tas lielākais 

rādītājs, jo tas ir tikai aptuveni 1% no visiem Rīgas iedzīvotājiem. Paturēsim prātā, ka daţās 

Eiropas valstīts šis rādītājs sasniedz 10%. Tas varētu būt RFF stratēģiskais mērķis, taču, lai pie 

tā nonāktu, nepieciešams ne tikai RFF darbinieku darbs ar pilnu atdevi, vajadzīgs vēl lielāks 

atbalsts RFF centienos no Rīgas domes puses gan saistībā ar bērnu un jauniešu iesaisti aktīvajā 

sporta dzīvē, gan Rīgas futbola infrastruktūras attīstības jautājumos, gan palīdzībā Rīgas futbola 

klubiem, stiprinot saiknes ar Rīgas skolām.  

 Tikai kopā ar jums, rīdzinieki, un ar pašvaldības atbalstu, mēs varēsim veiksmīgi risināt 

tās problēmas, kuras pagaidām ierobeţo mūsu iespējas attīstīties (pamatā tas ir futbola 

infrastruktūras deficīts un neizstrādāta bērnu un jaunatnes sporta atbalsta programma).  

 Un es ticu, ja RFF un Rīgas dome būs ne tikai sadarbības partneri, bet arī draugi, tad 

cilvēku sirdis vēl vairāk atvērsies mīlestībā pret sporta karali – futbolu! 
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RFF organizatoru komanda piedalās sociālā atbalsta programmā / RFF izpilddirektori Rīgas jaunatnes čempionātā apbalvošanā  

Eduards Borisevičs 2016./2017.g. ziemas sezonas un 2017.g. vasaras sezonas noslēgumu ceremonijās 

 

Rīgas Futbola federācija šodien 
 

Cienījamie futbola draugi! 

 Pēdējais laika periods - it īpaši 2017.gads - nebija viegls. Pasaule un arī futbols 

strauji mainās. Daudz izaicinājumu (viens no nopietnākajiem - spēļu ietekmēšana) 

Latvijas un arī Rīgas futbolā ir bijis un vēl būs. Lai turpinātu futbola attīstību 

galvaspilsētā, kad notiek tik daudz pārmaiņu, Rīgas Futbola federācijai (RFF) katru gadu, 

katru mēnesi, katru dienu, dažreiz ik stundu operatīvi jāreaģē uz arvien jaunām 

problēmām, vienlaikus nenododot savas vērtības, mērķus, misiju un vīziju.  

Tieši pēdējos gados RFF kolektīvs mērķtiecīgi strādāja un noformulēja to Rīgas futbola 

attīstības galamērķi un to ceļu, kā šādu ideālu nākotni sasniegt („RFF STRATĒĢIJAS 

PLĀNS 2017.-2020.g.”). Tā nav burvju recepte, bet reāli smags darbs, kuru soli pa solim ir 

jāpilda Rīgas futbola labā, neskatoties uz šķēršļiem un grūtībām - kopīgi RFF kolektīvam un 

Rīgas futbola sabiedrībai (plašāk ar stratēģisko dokumentu var iepazīties nākamajās lapās). 

2018. gada sākumā starp RFF biedriem ir 30 bērnu un jaunatnes klubi, kā arī 7 

pieaugušo/amatieru klubi. RFF kolektīvā ietilpst 23 cilvēki, no kuriem pieci pārstāv valdi.  

2017. gadā RFF sacensībās un pasākumos (kopumā rekorda 30 aktivitātēs) piedalījās 

ap 500 daţādu komandu, ap 5000 daţādu spēlētāju un notika ap 2500 spēļu! 

RFF novērtē un pateicas par sadarbību Latvijas Futbola federācijai, Futbola 

Turnīru asociācijai (FTA), Rīgas Domei, sporta veikalam „Komanda” un „Adidas” 

pārstāvjiem Latvijā, apsardzes firmai „Strong” un „Live Riga” organizācijai, 

kompānijām „SynotTip” un „Evolution Gaming”, nakts klubam un sporta bāram 

„Friends”, kā arī „Fantasy Park”, „BeerHOUSE No.1”, „Splat”, „Perwoll”, „Arho 

medicīnas serviss”, „Dr.Klauns”  u.c. atbalstītājiem un partneriem.  

Lai mums visiem 2018.gadā, neskatoties ne uz ko, izdodas viss iecerētais un lai ar 

kopīgie m spēkiem futbols Rīgā, kā arī visā Latvijā, turpina attīstīties! 
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RFF stratēģijas plāns 2017.-2020.g. 
 Rīga ir Latvijas galvaspilsēta, kā arī galvenais rūpnieciskais, darījumu, kultūras, sporta 

un finanšu centrs Baltijas valstīs, kā arī nozīmīga ostas pilsēta. Ar 704 476 iedzīvotājiem 2017. 

gadā tā ir lielākā pilsēta Baltijas valstīs un trešā lielākā pilsēta (pēc Sanktpēterburgas un 

Stokholmas) visā Baltijas jūras reģionā (pēc iedzīvotāju skaita pilsētas robeţās). Rīgas pilsētas 

platība ir 307,17 km
2
. Rīgas pilsētas robeţās dzīvo aptuveni viena trešdaļa, bet Rīgas 

aglomerācijā (Rīga un tai pieguļošā teritorija, ieskaitot tuvākās pilsētas) gandrīz puse (0,94 

miljoni) visu Latvijas iedzīvotāju (lv.wikipedia.org). 

 Pagātne: Rīgas Futbola federācija (RFF) ir reģistrēta uzľēmumā reģistrā 1994. gadā kā 

sabiedriskā organizācija un pārreģistrēta 2005.gadā kā biedrība (tiek piešķirts sabiedriskā 

labuma statuss). Kopš 2014.gada RFF uz līguma pamata sadarbojas ar Latvijas Futbola 

federāciju (LFF), attīstot un popularizējot futbolu Rīgas reģionā atbilstoši LFF misijai un vīzijai, 

mērķiem un uzdevumiem, nolikumiem un citiem reglamentējošiem dokumentiem. 

 Nākotne: 2020.gadā, kopīgi strādājot visus šos gadus pēc RFF izstrādātā stratēģijas 

plāna, Rīgas futbolam ir jāiziet nākamajā attīstības stadijā, kur  

1) pateicoties LFF un Rīgas Domei, tiks uzlabota Rīgas futbola infrastruktūra (vairāk laukumu 

būs atbilstošākā kvalitātē futbola treniľiem un spēlēm, tātad uzlabojumi kvalitātē nevis 

kvantitātē); 

2) Rīgas bērnu un jaunatnes klubi, kā arī pieaugušo komandas kļūs organizētākas (vairāk klubu 

ar savu formulēto filozofiju un profesionālāku attieksmi, tātad atkal izmaiľas galvenokārt 

kvalitātē); 

3) Rīgas treneri būs kompetentāki, bet tiesneši - sagatavotāki (Rīgai jau tagad netrūkst tiesnešu 

un treneru ar augstu kvalifikācijas līmeni, bet trūkst tieši mūsdienu futbola videi sagatavoti 

speciālisti); 

4) Pieaugs futbolistu skaits (pateicoties RFF un Rīgas futbola sabiedrības kopīgam darbam, jau 

tuvākajos gados ir reāli palielināt futbolistu skaitu vismaz par 10%); 

5) Palielināsies futbola spēļu apmeklētība un futbola interesentu skaits (uzlabojoties Rīgas 

futbola apstākļiem, interesentu skaits jau tuvākajos gados var dubultoties); 

6) Ikviens starp regulārajām Rīgas futbola sacensībām un pasākumiem atradīs sev piemērotāko 

(RFF turpinās organizēt un uzlabot savas sacensības futbolā, telpu futbolā, pludmales futbolā, 

vīriešiem un sievietēm, bērniem, jauniešiem, studentiem, pieaugušajiem un senioriem, t.sk. 

bezmaksas un komerciālus futbola projektus); 

7) Rīgas futbols tiks vēl vairāk atbalstīs no kompāniju un mediju puses (katram RFF projektam 

tiks veidots individuālais tēls ar saviem partneriem); 

8) RFF kolektīvs būs motivētāks un kompetentāks (biedrības šī brīţa jaunais kolektīvs ar laiku 

tiks vēl vairāk apmācīts un iegūs vēl lielāku pieredzi); 

9) RFF aktivitātes un RFF  kā organizācija ikdienas darbā būs vēl efektīvāka (daudz vairāk 

darba tiks veikts operatīvāk, rezultatīvāk un finansiāli izdevīgāk); 

10) RFF un Rīgas futbols kļūs tuvāk ikvienam galvaspilsētas iedzīvotājam (futbols kā sporta 

veids Rīgā nostiprināsies pirmajā pozīcijā). 
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RFF vīzija: Futbols ikvienam 

RFF misija: Godīgi pārvaldīt un mīlēt futbolu - panākt, lai futbols ir 

pieejams ikvienam 

Sauklis: Mēs PAR futbolu, PAR futbolu IKVIENAM 

Trīs stratēģiskie mērķi / 10 mērķi / 10 vērtības: 

Godīgi pārvaldīt RFF un futbolu Rīgā 

RFF vērtības: 1) atvērtība un pieejamība, 2) rūpes un atbalsts 

Nodrošināt RFF atklātību futbola sabiedrībai un Rīgas futbola pieejamību ikvienam 

RFF jārūpējas par biedrības finanšu labklājību un caurspīdīgumu. RFF finanšu auditu katru 

gadu atbilstoši biedrības statūtiem veic revīzijas komisija un pēc vienošanās ar LFF neatkarīgs, 

sertificēts grāmatvedis. RFF gadagrāmatā un RFF mājas lapā www.riga.lff.lv tiek publicēts gada 

finanšu pārskats un speciālistu slēdziens. 

Ikvienam ir jābūt pieejamai objektīvai informācijai par futbolu Rīgā: par plānotām un jau 

notikušām sacensībām un citiem futbola pasākumiem, par bērnu un jaunatnes klubiem un 

pieaugušo komandām, par iespējām trenēties un apmeklēt futbola mačus, par treneriem, kas 

strādā klubā, un tiesnešiem, kas apkalpo spēles, par pieejamo infrastruktūru. 

Rūpēties par visām Rīgas futbolā iesaistītajām pusēm un nodrošināt tām atbalstu  

Rīgas futbolā darbojas ap 30 bērnu un jaunatnes klubu, ap 100 daţāda līmeľa pieaugušo klubu 

un daudz citas komandas, kuras spēlē futbolu, telpu futbolu un pludmales futbolu, ap 250 

licencētu treneru un ap 100 kvalificētu tiesnešu. Nav pieļaujama situācija, kad RFF aizstāv 

kādas konkrētas grupas vai atsevišķu personu intereses, nerēķinoties ar citu iesaistīto pušu 

vēlmēm un vajadzībām.  

RFF ar savu darbību jāveicina visu Rīgas futbolā iesaistīto pušu attīstība. Savas kompetences 

ietvaros apmācīt un konsultēt, kā arī operatīvi un laikus pasniegt Rīgas futbola sabiedrībai visu 

biedrībai pieejamo vērtīgo informāciju, nekādā gadījumā neignorēt un neslēpt tādu, jo, ja kāda 

organizācija Rīgas futbolā ievērojami progresēs, tas veicinās progresu arī pārējām. 

Organizēt, attīstīt un popularizēt futbolu ar sacensībām un pasākumiem 

RFF vērtības:  3) gudrība, 4) kompetence, 5) disciplīna, 6) sadarbība, 7) uzņēmība,  

8) draudzība 

Īstenot pārdomātas futbola sacensības un pasākumus 

RFF uzdevums, organizējot aktivitātes, ir ľemt vērā Rīgas futbola sabiedrības vajadzības un 

vēlmes, LFF uzstādījumus, kā arī Eiropas un pasaules tendences. Ne mazāk svarīgi ir uzľemties 

komerciālu futbola projektu īstenošanu, kuri ir finansiāli izdevīgi biedrībai un nekaitē 

sabiedrībai. 

Pastāvīgi apmācīt un motivēt kolektīvu, aktīvi piesaistot brīvprātīgos 

Gudrai futbola organizēšanai, attīstīšanai un popularizēšanai Rīgā ir nepieciešams kompetents 

kolektīvs, kas regulāri tiek apmācīts un motivēts. Ļoti svarīga daļa biedrības kolektīvam ir 

brīvprātīgie darbinieki, bez kuriem nav iedomājama lieliskā atmosfēra un individuālā pieeja 

lielajā projektā, un no kuriem var aizgūt entuziasmu un jaunas idejas.  

http://www.riga.lff.lv/
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Audzināt un pieprasīt profesionālu attieksmi bērnu un jaunatnes klubiem un pieaugušo 

komandām 

RFF apvieno Rīgas bērnu un jaunatnes klubus, kā arī daţāda līmeľa pieaugušo komandas. Lai 

kopīgi sasniegtu progresu futbolā, ir jābūt stingrai disciplīnai visās iniciatīvās, kad futbols tiek 

organizēts, attīstīts un popularizēts. Neprofesionāla bērnu un jaunatnes klubu un pieaugušo 

komandu attieksme rada bardaku, stagnāciju un pat iznīcību, kas ietekmē arī citas organizācijas 

un kopējo Rīgas futbola stāvokli. 

Visciešākā veidā sadarboties ar Latvijas Futbola federāciju un Rīgas Domi 

Darbojoties Rīgā pēc vienošanās ar LFF, RFF ir jāizmanto viss stratēģisko sadarbības partneru 

potenciāls, lai efektīvāk organizētu, attīstītu un popularizētu futbolu galvaspilsētā. 

Abpusīgi izdevīgi strādāt ar partneriem un medijiem, radīt iespējas un piesaistīt jaunus 

atbalstītājus 

Arī Rīgā futbola organizēšana, attīstīšana un popularizēšana nav iedomājamā bez kompāniju, 

kuras palīdz ar savu naudu vai preci/pakalpojumu, un mediju atbalsta. RFF ir svarīgi veidot un 

uzturēt pievilcīgu un labvēlīgu vidi, tādā veidā radot izdevīgas sadarbības iespējas sev un visiem 

Rīgas futbolā iesaistītajiem partneriem. 

Piesaistīt un iesaistīt skatītājus RFF aktivitātēs 

Skatītāji ir futbola neatľemama sastāvdaļa. Ar savu darbību biedrībai jāveido skatītājiem 

pievilcīgs un draudzīgs priekšstats par RFF sacensībām un pasākumiem, kuros un ap kuriem 

notiek daudz vairāk nekā tikai futbola spēle un kuros skatītāji jūtas gaidīti, svarīgi un līdzdalīgi. 

Ir jāattīsta Rīgas futbola sabiedrības skatītāju kultūra, lai skatītāji uz futbolu nāktu arvien vairāk 

un vairāk.  

Tiekties pēc izcilības katrā futbola projektā un būt sociāli atbildīgiem aktivitātēs  

RFF vērtības: 9) rezultāts un piemērs; 10) daudzpusība un izpalīdzība 

Katrā projektā sasniegt maksimālu vērtību iesaistītajām pusēm un būt par piemēru 

futbolā 

RFF ir jādara visu iespējamu no savas puses, lai katrā projektā sasniegtu lieliskus rezultātus, 

dodot maksimālu pievienoto vērtību visām iesaistītajām pusēm: dalībniekiem, atbalstītājiem, 

skatītājiem u.c. 

Visā, ko RFF dara: pārvaldē, plānošanā, organizēšanā, realizēšanā, mārketingā, komunikācijā, 

utt. - sacensību un pasākumu ietvaros un ārpus tiem, ir jābūt par piemēru jebkurai futbola 

organizācijai un ne tikai Rīgā. 

Caur spēli sniegt vairāk nekā tikai futbolu un caur futbolu rūpēties par sabiedrību, īpaši 

par neaizsargātajām iedzīvotāju grupām 

Ar futbola spēles palīdzību tiek audzināts ne tikai futbolists, bet arī personība - ar savu mērķi 

dzīvē, elastīga pie visdaţādākajām situācijām, izglītota un inteliģenta, stipra un iejūtīga, ar 

līdzatbildības sajūtu un uzticama. RFF ar savām aktivitātēm un piemēru ir jāsniedz visas tās 

vērtības, kas attīsta personību, un jāiznīcina tās, kas bojā priekšstatu par futbolu un negatīvi 

ietekmē cilvēkus. 

Futbols uzlabo pasauli un sniedz atbalsta roku sabiedrībai. RFF nedrīkst aizmirst par futbola 

maģisko iedarbību, un pēc iespējas jāiesaistās sociālajos projektos, kuros caur futbolu var 

palīdzēt cilvēkiem, īpaši neaizsargātajām iedzīvotāju grupām. 
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RFF biedri 

Bērnu un jaunatnes klubi 
Logo Informācija Kur trenēties? 

 

Nosaukums: FK Dinamo Rīga 

Atbildīgā persona: Jānis Apse 

Kontakttālrunis: 29377111 

E-pasts: janis.dinamo@inbox.lv  

Mājas lapa: www.dinamo.lv 

 

Papildinformācija: IR meiteľu grupas 

Daugavas stadions (Augšiela 1) 

"Elektrum" Sporta centrs (Grostonas iela 6b) 

Rīgas 51. vidusskola (Maskavas iela 262) 

Rīgas Ķengaraga vidusskola (Maskavas iela 273) 

Rīgas 75. vidusskola (Ogres iela 9) 

Rīgas 88. vidusskola (Ilūkstes iela 30) 

Rīgas 80. vidusskola (Andromedas gatve 11) 
Rīgas 37. vidusskola (Čiekurkalna 1.līnija 53) 

Rīgas 33. vidusskola (Stūrmaľu iela 23) 

Rīgas 34. vidusskola (Kandavas iela 4) 

Rīgas Krievu vidusskola (Lauku iela 9) 
Lielupes vidusskola (Aizputes iela 1a, Jūrmala) 

Rīgas 86. vidusskola (Ilūkstes iela 10) 

Rīgas Ostvalda vidusskola (Dammes iela 20) 

 

Nosaukums: SK Super Nova 

Atbildīgā persona: Jānis Engelis 

Kontakttālrunis: 29667834 

E-pasts: fcsupernova@gmail.com  

Mājas lapa: www.supernova.lv 

 

Papildinformācija: IR meiteľu grupas 

Rīgas Pārdaugavas pamatskola (Kartupeļu iela 2) 

Rīgas 94. vidusskola (Ozolciema iela 26) 
Valda Avotiľa pamatskola (Salaspils iela 14) 

Rīgas Ostvalda vidusskola (Dammes iela 20) 

Rīgas 71. vidusskola (Grīvas iela 26) 

Rīgas 25. vidusskola (Rušonu iela 6) 
Reģionālais sporta centrs "Ķengarags" (Maskavas 

iela 283b) 

Rīgas Lietuviešu vidusskola (Prūšu iela 42a) 

Rīgas 61. vidusskola (Pārslas iela 14) 

 

Nosaukums: JDFS Alberts 

Atbildīgā persona: Arturs Zakreševskis 

Kontakttālrunis: 29410151 

E-pasts: info@jdfs.lv  

Mājas lapa: www.jdfs.lv 

  

Rīgas 45. vidusskola (Ropaţu iela 34) 
Energoautomātikas stadions (Ganību dambis 24b) 

"Elektrum" Sporta centrs (Grostonas iela 6b) 

Rīgas Valsts Vācu ģimnāzija (Āgenskalna iela 21a) 

Rīgas 49. vidusskola (Kr. Valdemāra iela 65) 
Rīgas Juglas vidusskola (Juglas iela 27a) 

Rīgas 93. vidusskola (Sesku iela 72) 

Āgenskalna sākumskola (Kandavas iela 4 k.-1) 

Rīgas Meţciema pamatskola (Hipokrāta iela 29) 
Āgenskalna Valsts ģimnāzija (Lavīzes iela 2a) 

 

Nosaukums: RIGA FC/ŠITIKA FA 

Atbildīgā persona: Jurijs Pavlovskis 

Kontakttālrunis: 28801813 

E-pasts: jurijpavlovskij@inbox.lv  

Mājas lapa: www.fcsfs.lv 

"Elektrum" Sporta centrs (Grostonas iela 6b) 
Rīgas 86. vidusskola (Ilūkstes iela 10) 

Rīgas Purvciema vidusskola (D. Brantkalna iela 5) 

Rīgas 49. vidusskola (Kr. Valdemāra iela 65) 

RTU stadions (Daugavgrīvas iela 56a) 
Skonto halle (Emīla Melngaiļa iela 1a) 

 

Nosaukums: FS Metta 

Atbildīgā persona: Ģirts Mihelsons 

Kontakttālrunis: 26544377 

E-pasts: info@fsmetta.lv  

Mājas lapa: www.fsmetta.lv 

 

Papildinformācija: IR meiteľu grupas 

"Elektrum" Sporta centrs (Grostonas iela 6b) 

Hanzas vidusskola (Grostonas iela 5) 

Ķekavas Sporta klubs "Bultas" (Ķekava) 

Ķekavas makslīgais laukums (Sporta iela 2, Ķekava) 

 

Nosaukums: JFC Skonto 

Atbildīgā persona: Raimonds Laizāns 

Kontakttālrunis: 29138506 

E-pasts: jfcskonto@jfcskonto.lv  

Mājas lapa: www.jfcskonto.lv 

Skonto halle (Emīla Melngaiļa iela 1a) 

Sporta bāze "Ķeizarmeţs" (Ezermalas iela 24/26) 

http://www.supernova.lv/
http://www.supernova.lv/
http://www.supernova.lv/
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Nosaukums: Skonto FS 

Atbildīgā persona: Jevgenijs Laizāns 

Kontakttālrunis: 27706390 

E-pasts: info@skontofs.lv  

Mājas lapa: www.skontofs.lv 

Rīgas Purvciema vidusskola (D. Brantkalna iela 5) 
Rīgas 95. vidusskola (Bruknas iela 5) 

Rīgas Meţciema pamatskola (Hipokrāta iela 29) 

Skonto halle (Emīla Melngaiļa iela 1a) 

 

Nosaukums: Rīgas Futbola skola 

Atbildīgā persona: Vladimirs Ţuks 

Kontakttālrunis: 29440445 

E-pasts: futbolaskola@riga.lv  

Mājas lapa: www.rigasfutbolaskola.lv 

 

Papildinformācija: IR meiteľu grupas 

Nacionālā sporta bāze "Arkādija" (Uzvaras bulvāris 

18) 
Rīgas Futbola skolas stadions (O.Vācieša iela 2) 

Rīgas Futbola skolas stadions (Kr.Barona iela 116a) 

Rīgas Ostvalda vidusskola (Dammes iela 20) 

Rīgas 96. vidusskola (Auru iela 6a) 
Rīgas 92. vidusskola (Ulbrokas iela 3) 

Rīgas 21. vidusskola (Tomsona iela 35) 

Rīgas 51. vidusskola (Maskavas iela 262) 

Rīgas 63. vidusskola (Baltezera iela 6) 
Rīgas 65. vidusskola (Prūšu iela 32) 

 

Nosaukums: FS Daugava Rīga 

Atbildīgā persona: Vladimirs Beļajevs 

Kontakttālrunis: 29129929 

E-pasts: bels50@inbox.lv  

Mājas lapa: www.daugava90.lv 

Rīgas Ostvalda vidusskola (Dammes iela 20) 

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (Ruses iela 22) 

 

Nosaukums: BJFK Pārdaugava 

Atbildīgā persona: Dmitrijs Vlasovs 

Kontakttālrunis: 29653179 

E-pasts: bjfkpardaugava@gmail.com  

RTU stadions (Daugavgrīvas iela 56a) 

Rīgas Anniľmuiţas vidusskola (Kleistu iela 14) 

 

Nosaukums: Academ FC 

Atbildīgā persona: Leonīds Fjodorovs 

Kontakttālrunis: 29139517 

E-pasts: info@academfc.com  

Mājas lapa: www.academfc.com 

Rīgas Rīnūţu vidusskola (Ziemeļblāzmas iela 59) 

Rīgas 31. vidusskola (Skuju iela 11) 

 

Nosaukums: Riga United FC 

Atbildīgā persona: Andre Kliese 

Kontakttālrunis: 26543713 

E-pasts: info@rigaunited.com  

Mājas lapa: www.rigaunited.com 

 

Papildinformācija: IR meiteľu grupas 

Rīgas 49. vidusskola (Kr. Valdemāra 65) 

Skonto halle (Emīla Melngaiļa iela 1a) 
Rīgas Starptautiskā skola / International School of 

Rīga (Zvejnieku iela 12) 

RTU stadions (Daugavgrīvas iela 56a) 

"Elektrum" Sporta centrs (Grostonas iela 6b) 
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija (Kr. Valdemāra iela 1) 

 

Nosaukums: FK Jūrnieks 

Atbildīgā persona: Ivans Gospodars 

Kontakttālrunis: 25955159 

E-pasts: jurnieks1959@inbox.lv  

 

Papildinformācija: IR meiteľu grupas 

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte" (Sarkandaugavas 
iela 24) 

Puškina licejs (Sarkandaugavas iela 22) 

Rīgas 31. vidusskola (Skuju iela 11) 

Stadions "Jūrnieks" (Emmas iela 43) 
Alberta Šeibeļa stadions (Vecdaugavas iela 10) 

 

Nosaukums: FS Leevon 

Atbildīgā persona: Māris Landmanis 

Kontakttālrunis: 26171158 

E-pasts: info@fsleevon.lv  

Mājas lapa: www.fsleevon.lv 

LEEVON sporta zāle (Brīvības gatve 197b) 

http://www.rigaunited.com/
http://www.rigaunited.com/
http://www.rigaunited.com/
mailto:%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy46324%20=%20'jurnieks1959'%20+%20'@';%20addy46324%20=%20addy46324%20+%20'inbox'%20+%20'.'%20+%20'lv';%20document.write('%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy46324%20+%20'/'%3E');%20document.write(addy46324);%20document.write('%3C//a%3E');%20//--%3E/n%20%3C/script%3E%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3Cspan%20style=/'display:%20none;/'%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3EThis%20email%20address%20is%20being%20protected%20from%20spambots.%20You%20need%20JavaScript%20enabled%20to%20view%20it.%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3C/');%20document.write('span%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E
mailto:%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy46324%20=%20'jurnieks1959'%20+%20'@';%20addy46324%20=%20addy46324%20+%20'inbox'%20+%20'.'%20+%20'lv';%20document.write('%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy46324%20+%20'/'%3E');%20document.write(addy46324);%20document.write('%3C//a%3E');%20//--%3E/n%20%3C/script%3E%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3Cspan%20style=/'display:%20none;/'%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3EThis%20email%20address%20is%20being%20protected%20from%20spambots.%20You%20need%20JavaScript%20enabled%20to%20view%20it.%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3C/');%20document.write('span%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E
mailto:%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy46324%20=%20'jurnieks1959'%20+%20'@';%20addy46324%20=%20addy46324%20+%20'inbox'%20+%20'.'%20+%20'lv';%20document.write('%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy46324%20+%20'/'%3E');%20document.write(addy46324);%20document.write('%3C//a%3E');%20//--%3E/n%20%3C/script%3E%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3Cspan%20style=/'display:%20none;/'%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3EThis%20email%20address%20is%20being%20protected%20from%20spambots.%20You%20need%20JavaScript%20enabled%20to%20view%20it.%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3C/');%20document.write('span%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E
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Nosaukums: FS Rikor 

Atbildīgā persona: Kristaps Čerľavskis 

Kontakttālrunis: 28272171 

E-pasts: info@fsrikor.lv  

Mājas lapa: www.fsrikor.lv 

"Elektrum" Sporta centrs (Grostonas iela 6b) 

Rīgas 66. vidusskola (Katrīnas iela 2) 

Skonto halle (Emīla Melngaiļa iela 1a) 

 

Nosaukums: FK Baltika 

Atbildīgā persona: Anatolijs Koţujevs 

Kontakttālrunis: 29504495 

E-pasts: kukukai60@gmail.com  

Mājas lapa: www.fkbaltika.lv 

 

Papildinformācija: IR meiteľu grupas 

Rīgas 71. vidusskola (Grīvas iela 26) 

Rīgas Pārdaugavas pamatskola (Kartupeļu iela 2) 

Rīgas 61. vidusskola (Pārslas iela 14) 

 

Nosaukums: SK Līderis 

Atbildīgā persona: Anatolijs Koţujevs 

Kontakttālrunis: 29504495 

E-pasts: kukukai60@gmail.com  

Rīgas 71. vidusskola (Grīvas iela 26) 

Rīgas Lietuviešu vidusskola (Prūšu iela 42a) 

Rīgas 61. vidusskola (Pārslas iela 14) 

 

Nosaukums: Fariona FK 

Atbildīgā persona: Vadims Farions 

Kontakttālrunis: 26182037 

E-pasts: farkus@inbox.lv  

Rīgas 63. vidusskola (Baltezera iela 6) 

Rīgas 65. vidusskola (Prūšu iela 32) 
Rīgas Juglas vidusskola (Kvēles iela 64) 

 

Nosaukums: Rīgas Futbola klubs 

Atbildīgā persona: Eduards Štrubo 

Kontakttālrunis: 29258791 

E-pasts: rigasfutbolaklubs@inbox.lv  

Mājas lapa: www.rfk.lv 

Rīgas Ostvalda vidusskola (Dammes iela 20) 

"Imantas" laukums (Imantas 7.līnija 4) 

Rīgas 96. vidusskola (Auru iela 6a) 

 

Nosaukums: JFK Daugava 

Atbildīgā persona: Mihails Nazarovs 

Kontakttālrunis: 29476610 

E-pasts: mihailsnazarovs@inbox.lv  

Rīgas 72. vidusskola (Ikšķiles iela 6) 

 

Nosaukums: JFC Corona Borealis 

Atbildīgā persona: Sakits Mamedovs 

Kontakttālrunis: 22316316 

E-pasts: sakit@inbox.lv  

Rīgas Klasiskā ģimnāzija (Purvciema iela 38) 

 

Nosaukums: SK Vēsma 

Atbildīgā persona: Vladimirs Asrijancs 

Kontakttālrunis: 29930080 

E-pasts: info.skvesma@gmail.com  

Mājas lapa: www.skvesma.lv 

 

Papildinformācija: IR meiteľu grupas 

Rīgas 41. vidusskola (Slokas iela 49a) 

 

Nosaukums: Ranto 

Atbildīgā persona: Grants Asrijancs 

Kontakttālrunis: 29903422 

E-pasts: svetlanasteel@inbox.lv  

Rīgas 89. vidusskola (Hipokrāta iela 27) 

http://www.fkbaltika.lv/
http://www.fkbaltika.lv/
http://www.fkbaltika.lv/
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Nosaukums: TFS Nikars-Vanagi 

Atbildīgā persona: Aleksandrs 

Dibrivnijs 

Kontakttālrunis: 29164073 

E-pasts: office@fknikars.lv  

Mājas lapa: www.fknikars.lv 

Papildinformācija: IR telpu futbola 

grupas 

Rīgas 89. vidusskola (Hipokrāta iela 27) 
LSPA (Brīvības gatve 333) 

Sporta centrs Meţaparks (Roberta Feldmaľa iela 11) 

 

Nosaukums: SK Imanta 

Atbildīgā persona: Valdis Avotiľš 

Kontakttālrunis: 29469216 

E-pasts: skimanta@apollo.lv  

Mājas lapa: 

www.facebook.com/skimanta 

Papildinformācija: IR meiteľu grupas 

"Imantas" laukums (Imantas 7.līnija 4) 

Rīgas 69. vidusskola. (Imantas iela 11a) 

 

Nosaukums: Rīgas 46. vidusskola 

Atbildīgā persona: Tatjana Saļimova 

Kontakttālrunis: 29117604 

E-pasts: tatjanafut@inbox.lv  

Papildinformācija: IR meiteľu grupas 

Rīgas 46. vidusskola (Skuju iela 28) 

 

Nosaukums: FS Rakari 

Atbildīgā persona: Valdis Klibus 

Kontakttālrunis: 29476314 

E-pasts: fs_garkalne@inbox.lv  

Mājas lapa: www.fsgarkalne.lv 

Upesciema laukums (Skolas iela 14, Upesciems, 

Garkalnes novads) 

Ādaţu sporta centrs (Gaujas iela 30, Ādaţi, Ādaţu 

novads) 

Ādaţu sporta komplekss (Pirmā iela 42, Ādaţi, Ādaţu 

novads) 

Ādaţu PII Multifunkcionālā halle (Pirmā iela 

26a,Ādaţi,Ādaţu novads) 
Zaķumuiţas sporta komplekss (Skolas iela 3, 

Zaķumuiţa, Ropaţu novads) 

Ropaţu sporta komplekss (Sporta iela 2,Ropaţi, Ropaţu 

novads ) 

Mālpils sporta komplekss (Sporta iela 1, Mālpils, 

Mālpils novads) 

Berģu mākslas skola (Skolas iela 14, Upesciems, 
Garkalnes novads) 

Garkalnes mākslīgā seguma laukums (Upes 

iela,Garkalne, Garkalnes novads) 

Rīgas Juglas vidusskola (Kvēles iela 64) 

Rīgas 9. vakara vidusskola (Stāmerienas iela 8) 

LSPA (Brīvības gatve 333) 

Jaunjelgavas vidusskola (Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, 

Jaunjelgavas novads) 

 

Nosaukums: SC Mārupe 

Atbildīgā persona: Agris Kokorēvičs 

Kontakttālrunis: 26348391 

E-pasts: sports@marupe.lv  

Mājas lapa: www.marupe.lv/sports 

Mārupes sporta komplekss (Kantora iela 97, Mārupe) 
Mārupes vidusskolas sporta bāze. (Kantora iela 97, 

Mārupe) 

Tīraines sporta komplekss (Viskalnu iela 7, Tīraine) 

Jaunmārupes pamatskolas sporta bāze (Mazcenu 
aleja 4a, Jaunmārupe) 

Jaunmārupes stadions (Īvju iela 5, Jaunmārupe) 

Skultes stadions (Skultes iela 20, Skulte) 

 

Nosaukums: SK Babīte 

Atbildīgā persona: Viktors Terentjevs 

Kontakttālrunis: 29840857 

E-pasts: babitessports@babite.lv  

Mājas lapa: www.babite.lv/sports 

Papildinformācija: IR meiteľu grupas 

Babītes futbola laukums (Rīgas iela 1c, Piľķi) 

Babītes sporta zāle (Jūrmalas iela 17, Piľķi) 
Spuľciema sporta halle ("Pīlādzīši", Spuľciems) 

 

Nosaukums: FK Ādaţi 

Atbildīgā persona: Agris Bondars 

Kontakttālrunis: 29436508 

E-pasts: agris@fkadazi.lv  

Mājas lapa: www.fkadazi.lv 

Ādaţu stadions (Gaujas iela 30, Ādaţi) 

Ādaţu sporta centra zāle (Gaujas iela 30, Ādaţi) 
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Amatieru klubi 
Logo Informācija 

 

Nosaukums: New Project 

Atbildīgā persona: Jurijs Altenburgs 

Kontakttālrunis: 29511357 

E-pasts: fcnewproject@gmail.com  

Papildinformācija: Telpu futbols, pludmales futbols 

 

Nosaukums: Ostas Sporta klubs 

Atbildīgā persona: Georgijs Mavļins 

Kontakttālrunis: 27036774 

E-pasts: georgijs.mavlins@rto.lv  

Papildinformācija: Minifutbols 

 

Nosaukums: SK "Inter" 

Atbildīgā persona: Mārtiľš Petrovs 

Kontakttālrunis: 28728888 

E-pasts: info@fcpetrow.com  

Mājas lapa: www.fcpetrow.com 

Papildinformācija: Telpu futbols, minifutbols 

 

Nosaukums: SK "Strong" 

Atbildīgā persona: Sergejs Ščegoļevs 

Kontakttālrunis: 29251077 

E-pasts: sergejs@strongapsardze.lv  

 

Papildinformācija: Telpu futbols, minifutbols 

 

Nosaukums: Caramba Football Club 

Atbildīgā persona: Artjoms Sokolovs 

Kontakttālrunis: 29387030 

E-pasts: sokolov.artjom@gmail.com  

 

Papildinformācija: Minifutbols, futbols 

 

Nosaukums: RTU FC 

Atbildīgā persona: Juris Keišs 

Kontakttālrunis: 29216877 

E-pasts: juris.keiss@rtu.lv  

 

Papildinformācija: Futbols 

 

Nosaukums: FK "Rīnūţi Rīga" 

Atbildīgā persona: Mihails Kozlinskis 

Kontakttālrunis: 29127194 

E-pasts: sergejs.redkins@gmail.com  

 

Papildinformācija: Telpu futbols, minifutbols, futbols, veterāni 

mailto:%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy89662%20=%20'juris.keiss'%20+%20'@';%20addy89662%20=%20addy89662%20+%20'rtu'%20+%20'.'%20+%20'lv';%20document.write('%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy89662%20+%20'/'%3E');%20document.write(addy89662);%20document.write('%3C//a%3E');%20//--%3E/n%20%3C/script%3E%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3Cspan%20style=/'display:%20none;/'%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3EThis%20email%20address%20is%20being%20protected%20from%20spambots.%20You%20need%20JavaScript%20enabled%20to%20view%20it.%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3C/');%20document.write('span%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E
mailto:%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy89662%20=%20'juris.keiss'%20+%20'@';%20addy89662%20=%20addy89662%20+%20'rtu'%20+%20'.'%20+%20'lv';%20document.write('%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy89662%20+%20'/'%3E');%20document.write(addy89662);%20document.write('%3C//a%3E');%20//--%3E/n%20%3C/script%3E%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3Cspan%20style=/'display:%20none;/'%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3EThis%20email%20address%20is%20being%20protected%20from%20spambots.%20You%20need%20JavaScript%20enabled%20to%20view%20it.%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3C/');%20document.write('span%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E
mailto:%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy89662%20=%20'juris.keiss'%20+%20'@';%20addy89662%20=%20addy89662%20+%20'rtu'%20+%20'.'%20+%20'lv';%20document.write('%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy89662%20+%20'/'%3E');%20document.write(addy89662);%20document.write('%3C//a%3E');%20//--%3E/n%20%3C/script%3E%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3Cspan%20style=/'display:%20none;/'%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3EThis%20email%20address%20is%20being%20protected%20from%20spambots.%20You%20need%20JavaScript%20enabled%20to%20view%20it.%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3C/');%20document.write('span%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E
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Sacensības un pasākumi 

Rīgas skolu kausa izcīņa 2016./2017. 
kvalifikācija 01.09.2016-31.10.2016, fināli 01.04.2017-30.04.2017 

www.riga.lff.lv  

229 komandas, 2500 spēlētāji, ap 500 spēlēm 

Turnīra nosaukums 

Laiki 

Web 

Komandu skaits 

Spēlētāju skaits 

Spēļu skaits 

 

 

 

 

Rīgas pilsētas jaunatnes futbola čempionāts (U9-U12) 
01.04.2017-01.08.2017 

www.fta.lv/jaunatne/2017  

109 komandas, 1500 spēlētāji, 404 spēles  

 

 

 

 
  

http://www.riga.lff.lv/
http://www.fta.lv/jaunatne/2017
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Rīgas kauss futbolā telpās (2003.-2007.g.dz.zēniem) 
04.02.2017-11.03.2017 

www.riga.lff.lv  

32 komandas, 300 spēlētāji, 70 spēles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgas skolu telpu futbola kausa izcīņa 
13.02.2017-07.04.2017 

www.riga.lff.lv  

23 komandas, 250 spēlētāji, 59 spēles 

 

  

http://www.riga.lff.lv/
http://www.riga.lff.lv/
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Kausa izcīņa studentiem (Universiāde, 7x7) 
23.-24.04.2017 

www.riga.lff.lv  

12 komandas, 150 spēlētāji, 24 spēles /  

 

 

/4 komandas, 50 spēlētāji, 6 spēles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.riga.lff.lv/
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Kausa izcīņa studentiem (SELL spēles, 7x7) 
19.-21.05.2017 

www.riga.lff.lv  

14 komandas, 200 spēlētāji, 30 spēles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kausa izcīņa studentiem (6x6) 
23.09.2017 

www.riga.lff.lv  

12 komandas, 150 spēlētāji, 27 spēles 

  

http://www.riga.lff.lv/
http://www.riga.lff.lv/
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Kausa izcīņa veterāniem (8x8) 
24.09.2017 

www.riga.lff.lv  

8 komandas, 100 spēlētāji, 20 spēles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgas nakts minifutbola līga 
13.01.2016-17.03.2017 

www.fta.lv/nakts/2017  

6 komandas, 100 spēlētāji, 30 spēles  

 

 
  

http://www.riga.lff.lv/
http://www.fta.lv/nakts/2017
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Rīgas futbola svētki (2009.-2010.g.dz.bērniem) 
30.09.2017 

www.riga.lff.lv  

21 komanda, 100 spēlētāji, 86 spēles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futbola festivāls amatieriem 
30.09.2017 

www.riga.lff.lv  

24 komandas, 100 spēlētāji, 108 spēles 

  

http://www.riga.lff.lv/
http://www.riga.lff.lv/
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Kausa izcīņa meitenēm (Ziemassvētku, telpu futbolā) 
17.12.2017 

www.riga.lff.lv  

14 komandas, 150 spēlētāji, 48 spēles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas komercbanku un citu finanšu struktūru telpu futbola turnīrs 
15.01.2017-12.03.2017 

www.fta.lv/bank/2017  

12 komandas, 200 spēlētāji, 57 spēles  

  

http://www.riga.lff.lv/
http://www.fta.lv/bank/2017
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Rīgas pludmales futbola kausa izcīņa 
20.05.2017 

www.riga.lff.lv  

9 komandas, 100 spēlētāji, 20 spēles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LikeIT pludmales futbola turnīrs 
20.08.2017 

www.riga.lff.lv  

8 komandas, 100 spēlētāji, 18 spēles  

  

http://www.riga.lff.lv/
http://www.riga.lff.lv/
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Rīgas minifutbola čempionāts 
15.05.2017-28.08.2017 

www.fta.lv/synottip/2017  

16 komandas, 300 spēlētāji, 80 spēles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas finālturnīrs minifutbolā 
08.10.2017 

www.riga.lff.lv  

6 komandas, 100 spēlētāji, 11 spēles  

  

http://www.fta.lv/synottip/2017
http://www.riga.lff.lv/
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Rīgas telpu futbola čempionāts, kausa un superkausa izcīņa 2016./2017. 
16.10.2016-25.03.2017 

www.fta.lv/riga/2016-2017   

47 komandas, 800 spēlētāji, 476 spēles /  

 

 

/ 13 komandas, 250 spēlētāji, 12 spēles kausā / 

 

 

/ 2 komandas, 30 spēlētāji, 1 spēle superkausā 

  

http://www.fta.lv/riga/2016-2017
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Latvijas pludmales futbola čempionāts, kausa un superkausa izcīņa 
20.05.2017-03.08.2017 

www.riga.lff.lv  

6 komandas, 100 spēlētāji, 30 spēles /  

 

 

/ 10 komandas, 100 spēlētāji, 27 spēles kausā /  

 

 

/ 2 komandas, 30 spēlētāji, 1 spēle superkausā 

  

http://www.riga.lff.lv/
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Rīgas futbola čempionāts, kausa un superkausa izcīņa 
01.05.2017-30.09.2017 

www.fta.lv/rigasfutbols/2017   

17 komandas, 600 spēlētāji, 157 spēles /  

 

 

/ 7 komandas, 200 spēlētāji, 6 spēles kausā / 

 

 

/ 2 komandas, 30 spēlētāji, 1 spēle superkausā  

  

http://www.fta.lv/rigasfutbols/2017
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 „Strong” starptautiskais telpu futbola turnīrs 
01.04.2017 

www.riga.lff.lv  

20 komandas, 200 spēlētāji, 90 spēles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemas sezonas noslēgums 
01.04.2017 

www.riga.lff.lv  

400 apmeklētāji  

  

http://www.riga.lff.lv/
http://www.riga.lff.lv/
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 „Strong” starptautiskais minifutbola turnīrs 
30.09.2017 

www.riga.lff.lv  

16 komandas, 200 spēlētāji, 56 spēles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasaras sezonas noslēgums 
30.09.2017 

www.riga.lff.lv 

400 apmeklētāji  

  

http://www.riga.lff.lv/
http://www.riga.lff.lv/
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RFF bilance 

Aktīvs 

Aktīvs 
Pārskata perioda 

beigās sākumā 

 ILGTERMIĽA IEGULDĪJUMI  

I. Nemateriālie ieguldījumi   

II. Pamatlīdzekļi   

1. Nekustamais īpašums   

2. Pārējie pamatlīdzekļi 4528 4219 

III. Ilgtermiľa finanšu ieguldījumi   

1. Akcijas un daļas   

2. Ilgtermiľa aizdevumi    

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 

I. Krājumi   

1. Materiāli   

2. Preces   

II. Debitori 4600 2616 

III. Vērtspapīri   

IV. Nauda 23534 13185 

BILANCE 32662 20020 

 Pasīvs 

Pasīvs 
Pārskata perioda 

beigās sākumā 

I. Fondi   

1. Pamatfonds   

2. Mērķfondi   

3. Rezerves fonds 31416 18925 

II. Ilgtermiľa kreditori   

1. Ilgtermiľa aizľēmumi no kredītiestādēm   

2. Citi aizľēmumi   

III. Īstermiľa kreditori   

1. Īstermiľa aizľēmumi no kredītiestādēm 0 194 

2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 557 322 

3. Pārējie kreditori 689 579 

BILANCE 32662 20020 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 

Posteņa nosaukums 
Pārskata periods 

2017 2016 

I Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas   

II Saľemtie ziedojumi un dāvinājumi 9860 18910 

III Saľemtie mantojumi   

IV Saľemtās dotācijas (no LFF + Rīgas Dome) 69758 52470 

V Ieľēmumi no saimnieciskās darbības   

VI Citi ieľēmumi 85832 76111 

VII Ieņēmumi kopā 165450 147491 

VIII Izdevumi  152959 136931 

1. Naudas maksājumi personām 80066 63841 

2. Materiālu izdevumi   

3. Algas 11040 10080 

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 2613 2387 

5. 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 

norakstīšana 
2671 1964 

6. Citi izdevumi 56569 58659 

IX Nodokļi  
 

X Izdevumi kopā 152959 136931 

XI Ieņēmumu un izdevumu starpība 12491 10560 

 

Revidenta ziņojums 
  

 Biedrības „Rīgas Futbola Federācija”, reģ. Nr. 40008025820, materiālo vērtību un 

naudas līdzekļu ieľēmumu un izdevumu dokumentu pārbaude veikta par laika periodu no 2017. 

gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim. 2017. gadā ieľēmumi pārsnieguši izdevumus 

par 12490.72 EUR. Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2018. kasē ir 71.52 EUR, Luminor Bank 

AS norēķinu kontos kopsummā ir 23462.77 EUR,  

 Gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par biedrības „Rīgas Futbola 

Federācija” finansiālo stāvokli 2017.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu 

rezultātiem un naudas plūsmām 2017.gadā saskaľā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2006. gada 03. oktobra noteikumiem Nr. 808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un 

arodbiedrību gada pārskatiem” 

Revidente 

SIA Finanšu Risinājumi,  

reģ.nr.40003612416 

valdes locekle         Ina Liepniece 
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Revīzijas komisijas ziņojums 
  

 Revīzijas komisija ir veikusi biedrības “Rīgas Futbola federācija” (turpmāk – biedrība) 

2017.gada pārskata finanšu pārbaudi, tai skaitā - par ieľēmumiem un izdevumiem, par naudas 

līdzekļu atlikumiem kasē un bankā, kā arī biedrības finansiālā stāvokļa – bilances aktīvu un 

pasīvu izmaiľām šai periodā. Revīzijas gaitā tika izmantoti biedrības vadības iesniegtie darbības 

attaisnojuma dokumenti, inventarizācijas akti par biedrības pamatlīdzekļiem un atlikumiem 

kasē, bankā. 

 Biedrības darbības pamatvirziens ir futbola aktivitāšu organizēšana un tā popularizēšana 

– amatieru un profesionālajā līmenī. Kopš 2008.gada 21.augusta biedrībai ir piešķirts 

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

 Biedrība veic grāmatvedības uzskaiti divkāršā ieraksta sistēmā, izmantojot elektronisko 

grāmatvedības programmu “Tildes Jumis”.  

 Biedrībā uz darba Līguma pamata, ar noteiktu darba samaksu pieľemti divi darbinieki: 

no 2011. g. 5.maija futbola sacensību izpilddirektors - Eduards Borisevičs un no 

2014.g.1.maija futbola sacensību un pasākumu izpilddirektors Ādolfs Supe. Tiek maksāti 

likumdošanā paredzētie nodokļi un algas. 

 Biedrības 2017. gada kopējos ieľēmumus 165 450 EUR veido: 

ziedojumi 9860 EUR, 

līdzfinansējums 69 758 EUR, 

citi ieľēmumi 85 832 EUR sastāv no :  

 dalības iemaksām 51 006 EUR, 

 sacensību, pasākumu organizēšanas maksām 22 436 EUR, 

 reklāmas pakalpojumiem 10 690 EUR, 

 saľemtām soda naudām 1 700 EUR. 

 Biedrības izdevumus 2017. gadā 152 959 EUR apmērā veido: 

samaksa tiesnešiem par tiesāšanu un spēļu apkalpošanu (pēc līgumiem) 80 066 EUR, 

algu izmaksas 11 040 EUR un sociālās apdrošināšanas maksājumi 2 613 EUR, 

pamatlīdzekļu nolietojums 2 671 EUR, 

citi izdevumi 56 569 EUR, kuros ietverti:  

 sporta zāļu un sporta stadionu noma 25 424 EUR, 

 balvas un sporta inventārs 13 073 EUR, 

 sporta pasākumu izdevumi 9 379 EUR, 

 dalības maksas 4 100 EUR, 

 reprezentācijas izdevumi 2 678 EUR, 

 sacensību organizēšanas pārējie izdevumi 923 EUR, 

 kantora izdevumi 578 EUR ,bankas pakalpojumi 161 EUR, citi izdevumi 253 EUR. 

 Biedrības finansiālā darbība tiek veikta atbilstoši LR likumdošanas prasībām un 

grāmatvedību regulējošiem normatīvajiem aktiem.  

 2017.gadā  biedrības “Rīgas Futbola federācija” finansēs turpinās pozitīva tendence. 

Ieľēmumi palielinājās par 17 959 EUR, kā rezultāts ievērojami - par 12 491 EUR - ir pieaudzis 

rezerves fonds. Šajā gadā ziedojumu summas ir samazinājušās par 9050 EUR, toties līdzekļu 

pieaugums ir saľemtajās dotācijās - par 17 288 EUR - salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.  

Revīzijas komisijas priekšsēdētāja                                                 Maiga Dalbiľa 
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2018.gada notikumu plāns 

Datums Nosaukums Norises vieta 

08.10.-18.03.2018 Rīgas telpu futbola čempionāts Rīgas un Rīgas rajona sporta zāles 

15.01.-18.03.2018 Rīgas telpu futbola kausa izcīľa Rīgas un Rīgas rajona sporta zāles 

14.01.-11.03.2018 

Latvijas komercbanku un citu finanšu struktūru 

telpu futbola čempionāts Rīgas 15.vsk.halle 

20.01.-17.02.2018 

Rīgas kauss futbolā telpās 2004.-

2008.g.dz.zēniem LSPA sporta zāles 

15.03.2018 

Rīgas pilsētas jaunatnes futbola čempionāta 

dalībnieku sapulce 

Elektrum OC, 2.stāvs, LFF konferenču 

zāle 

18.03.2018 

Latvijas komercbanku un citu finanšu struktūru 

telpu futbola kausa izcīľa Rīgas 15.vsk.halle 

18.03.2018 Rīgas telpu futbola kausa izcīľas FINĀLS Rīgas 15.vsk.halle 

24.03.2018 Strong starptautiskais telpu futbola turnīrs  Elektrum OC, sacensību zāle 

24.03.2018 Rīgas telpu futbola superkausa izcīľa Elektrum OC, sacensību zāle 

24.03.2018 Ziemas sezonas noslēgums Bārs un klubs Friends 

25.03.2018 Rīgas telpu futbola superkausa izcīľa Elektrum OC, sacensību zāle 

29.03.2018 RFF biedru kopsapulce Rīgas domes sēţu zālē, Rātslaukums 1 

01.04.-30.06.2018 

U9-U12 Rīgas pilsētas jaunatnes futbola 

čempionāts Rīgas un Rīgas rajona futbola laukumi 

01.04.-30.04.2018 Rīgas skolu futbola kausa izcīľas fināli Rīgas futbola laukumi 

19.04.2018 Rīgas futbola čempionāta dalībnieku sapulce 

Elektrum OC, 2.stāvs, LFF konferenču 

zāle 

19.04.2018 Rīgas minifutbola čempionāta dalībnieku sapulce 

Elektrum OC, 2.stāvs, LFF konferenču 

zāle 

20.04.2018 

Kausa izcīľa minifutbolā studentiem (pavasaris), 

Universiāde (sievietēm) Elektrum OC, futbola laukums 

21.04.2018 

Kausa izcīľa minifutbolā studentiem (pavasaris), 

Universiāde (vīriešiem) Elektrum OC, futbola laukums 

22.04.2018 LikeIT telpu futbola turnīrs Elektrum OC, sacensību zāle 

01.05.2018 Rīgas futbola superkausa izcīľa RTU stadions 

01.05.-16.09.2018 Rīgas futbola čempionāts Rīgas un Rīgas rajona futbola laukumi 

05.05.2018 STRONG CORPORATE INTERNATIONAL Elektrum OC, futbola laukums 

07.05-27.08.2018 Rīgas minifutbola čempionāts RTU stadions 

15.05.2018 

Latvijas pludmales futbola sezonas ievada 

seminārs 

Elektrum OC, 2.stāvs, LFF konferenču 

zāle 

19.05.2018 Latvijas pludmales futbola superkausa izcīľa  Ķīpsala, pie Vanšu tilta 

19.05.2018 Rīgas pludmales futbola kausa izcīľa  Ķīpsala, pie Vanšu tilta 

04.06.-05.08.2018 Latvijas pludmales futbola čempionāti Latvijas pludmales futbola laukumi 

14.06.2018 

Latvijas pludmales futbola čempionāta Virslīgas 

1.posms Jūrmala, Majori 

16.06.2018 

Latvijas pludmales futbola čempionāta Pirmās 

līgas 1.posms Jūrmala, Majori 

28.06.2018 

Latvijas pludmales futbola čempionāta Virslīgas 

2.posms Jūrmala, Majori 

30.06.2018 

Latvijas pludmales futbola čempionāta Pirmās 

līgas 2.posms Jūrmala, Majori 

12.07.2018 

Latvijas pludmales futbola čempionāta Virslīgas 

3.posms Jūrmala, Majori 

14.07.2018 

Latvijas pludmales futbola čempionāta Pirmās 

līgas 3.posms Jūrmala, Majori 

21.-22.07.2018 Latvijas pludmales futbola kausa izcīľa  Liepājas pludmale 
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26.07.2018 

Latvijas pludmales futbola čempionāta Virslīgas 

4.posms Jūrmala, Majori 

28.07.2018 

Latvijas pludmales futbola čempionāta Pirmās 

līgas 4.posms Jūrmala, Majori 

02.08.2019 

Latvijas pludmales futbola čempionāta Virslīgas 

5.posms Jūrmala, Majori 

04.08.2018 

Latvijas pludmales futbola čempionāta Pirmās 

līgas FINĀLS Jūrmala, Majori 

04.08.2018 Latvijas sieviešu pludmales futbola kausa izcīľa Jūrmala, Majori 

01.08.2018 

U10-U12 Rīgas pilsētas jaunatnes futbola 

čempionāta apbalvošana RTU stadions 

06.08.-23.09.2018 Rīgas futbola kausa izcīľa Rīgas un Rīgas rajona futbola laukumi 

19.08.2018 LikeIT pludmales futbola turnīrs Ķīpsala, pie Vanšu tilta 

01.09.-31.10.2018 Rīgas skolu futbola kausa izcīľas kvalifikācija Rīgas futbola laukumi 

22.09.2018 Rīgas futbola svētki bērniem Elektrum OC, futbola laukums 

22.09.2018 Kausa izcīľa minifutbolā studentiem (rudens) Elektrum OC, futbola laukums 

22.09.2018 Rīgas futbola festivāls pieaugušajiem Elektrum OC, futbola laukums 

23.09.2018 Kausa izcīľa minifutbolā veterāniem RTU stadions 

23.09.2018 Rīgas futbola kausa izcīľas FINĀLS RTU stadions 

29.09.2018 Strong starptautiskais minifutbola turnīrs  Elektrum OC, futbola laukums 

29.09.2018 Vasaras sezonas noslēgums Bārs un klubs Friends 

07.10.2018 Latvijas minifutbola finālturnīrs RTU stadions 

14.10.2018-

10.03.2019 Rīgas telpu futbola čempionāts Rīgas un Rīgas rajona sporta zāles 

16.12.2018 

Rīgas Ziemassvētku kauss telpu futbolā 

meitenēm Salaspils sporta nams 

 

 


