
Latvijas kausa izcīņas
PUSFINĀLS
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FK «Jelgava»: «Vēlamies sagādāt dāvanu 
kluba 10 gadu jubilejā»

FK «Jelgava»  komandas treneris Sergejs Golubevs:

«Esam priecīgi, ka šo mūsu klubam tik svarīgo spēli varēsim 
aizvadīt Zemgales olimpiskā centra stadionā savu līdzjutēju 
klātbūtnē. Tas būs gan papildus stimuls, gan atbildība. 
Jāatzīst, ka šī spēle mums ir ļoti svarīga, jo kausa izcīņa sava 
formāta dēļ tādiem klubiem kā FK «Jelgava» ir parocīgāka, 
lai kvalificētos Eiropas kausiem. Turklāt iekļūšana kau-
sa finālā būtu lieliska dāvana kluba desmit gadu jubilejā. 
Šodien mūs gaida ļoti nopietna cīņa, jo Liepājai tāpat kā mums šī spēle būs pie-
tiekami izšķiroša. Mūsu priekšrocība varētu būt salīdzinoši pieredzējušāks sastāvs, 
bet liepājnieki liks pretim jaunības azartu un augstu motivāciju, tādēļ gatavojamies 
dažādiem pavērsieniem spēles laikā».

1. maijā 14:00 | FK «Jelgava» - FK «Daugava» (Rīga)

5. maijā 14:00 | FK «Jelgava» - FS «Metta/LU»

Ieejas maksa uz Latvijas futbola virslīgas spēlēm 2 eiro, 
skolēniem un pensionāriem bez maksas.

Futbola sezonas atklāšanas spēles 
Jelgavā Zemgales olimpiskā 

centra stadionā.



Kā zināms, iepriekšējais Liepājas 
Futbola Klubs «Liepājas Metalurgs» 
2013. gada nogalē beidza savu 
eksistenci. Ilgu laiku nebija skaidrības 
par Liepājas futbola tālāko nākotni. 
Tomēr futbola sabiedrībā bi ja 
pārliecība, ka tāda pilsēta kā Liepāja 
bez futbola pastāvēt nevar, tādēļ 
ziemas vidū pilsētā tika dibināts jauns 
klubs FK «Liepāja». Jaunais klubs 
pārmantojis «Liepājas Metalurga» 
iespēto, tādejādi saglabājot pilsētai 
vietu Latvijas futbola Virslīgā un 
iespēto Latvijas 2013./ 14. gada kausa 
izcīņā. Vēl pērn «Liepājas Metalurgs» 
Latvija kausa izcīņas 1/16 finālā 
pārspēja Preiļu BJSS ar rezultātu 11:2, 
bet 1/8 finālā ar rezultātu 4:2 pieveica 
Jūrmalas «Spartaku». Šā gada 
pavasarī jaunais klubs FK «Liepāja» 
1/4 finālā uzvarēja FK «Jūrmala» 
ar rezultātu 2:1, iekļūstot pusfinālā 
un pēc izlozes pretiniekos saņemot 
FK «Jelgava». Jelgavnieki ceļā uz 
pusfinālu pagājušā gada rudens pusē 
1/16 finālā uzvarēja Rīnūži/Strong 
komandu ar rezultātu 6:1, bet 1/8 
finālā ar rezultātu 3:1 pārspēja 
Valmieras FK BSS futbolistus. 
Šā gada pavasarī FK «Jelgava» 
Latvijas kausa 1/4 finālā uzvarēja FB 
«Gulbene» ar 2:0, iekļūstot pusfinālā.  
SK «Liepājas Metalurgs» pēdējos 
trīs gadus pēc kārtas spēlēja Latvijas 
kausa izcīņas finālā, tomēr trofeju 
izcīnīt tā arī neizdevās. Iepriekšējam 
Liepājas klubam tas izdevies tikai 
reizi - 2006. gadā. Bet vispār Latvijas 
kausa izcīņas vēsturē dažādām 
Liepājas komandām kausu izcīnīt 

izdevies 12 reizes. Atcerēsimies, ka 
FK «Jelgava» ar pirmo piegājienu 
2010. gadā iekļūstot f inālā arī 
izcīnīja kausu, aizraujošā spēlē ar 
pēcspēles 11 m sitieniem (pamatlaiks 
un papildlaiks - 2:2) 6:5 uzveicot 
FK «Jūrmala – VV». Vēl trīs reizes  
Jelgavas pilsētai kausu atveda RAF 
komanda (1988., 1993 un 1996. gadā). 
Šosezon Liepājas komandu pametuši 
vairāki pamatsastāva spēlētāji - 
Roberts Savaļnieks, Antons Jemeļins, 
Dmitrijs Hmizs, Jurģis Kalns un 
Andrejs Kiriļins. Savukārt Dzintars 
Zirnis un Genādijs Soloņicins beiguši 
ilggadējo spēlētāju karjeru. Tomēr 
FK «Liepāja» komandā netrūkst 
spēlētāju ar Virslīgas turnīru pieredzi. 
Tādi ir vārtsargs Raivo Varažinskis, 
laukuma spēlētāji Endijs Šlampe, 
Toms Mežs, Mareks Zuntners, Iļja 
Šadčins, Valērijs Afanasjevs, Toms 
Gucs un brāļi Ikaunieki. Atgriezušies 
Kristaps Grebis un Kristians Toress 
(Argentīna), pievienojušies vēl divi 
leģionāri, centra aizsargi slovāks 
Ivans Peha un japānis Keisuke 
Hošino. Par futbola spēlēšanu nav 
aizmirsis arī jaunā Liepājas kluba 
prezidents, ne tikai Liepājas, bet 
visa Latvijas futbola leģenda Māris 
Verpakovskis, kurš izgāja laukumā 
pēdējā Latvijas čempionāta spēlē.  
Jaunā Liepājas komanda ir pietiekami 
spēcīga un ambicioza, ko paspējusi 
pierādīt jaunās sezonas Virslīgas 
čempionātā. Līdz ar to jelgavniekus 
gaida grūta un aizraujoša cīņa par 
iekļūšanu Latvijas kausa izcīņas 
finālā.

FK «Liepāja»

Klubs dibināts 2014. gada 14. februārī 
Mājas spēles aizvada Liepājas «Daugavas» 
stadionā ar 5000 skatītāju vietām 
Galvenais treneris: Viktors Dobrecovs

FK «Jelgava» komandas sastāvs

Nr. Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Valsts pozīcija
1. Kaspars Ikstens 1988. latvija Vārtsargs
16. edgars andrejevs 1992. latvija Vārtsargs
77. aleksandrs gubins 1988. latvija aizsargs
7. Valērijs redjko 1983. latvija aizsargs
25. mārcis ošs 1991. latvija aizsargs
2. Deniss petrenko 1988. latvija aizsargs
85. gints Freimanis 1985. latvija  aizsargs
17. aleksandrs Baturinskis 1991. latvija  aizsargs
10. romans Bespalovs 1988. latvija pussargs
28. artis lazdiņš 1986. latvija pussargs
11. Dmitrijs medeckis 1985. latvija pussargs
13. aldis Trukšāns 1990. latvija pussargs
87. andrejs Kiriļins 1995. latvija pussargs
8. Boriss Bogdaškins 1990. latvija pussargs
9. Vadims Žuļevs 1988. latvija pussargs
90. armands pētersons 1990. latvija pussargs
22. georgi Diakvnišvili 1987. gruzija pussargs
24. pāvels Hohlovs 1989. latvija Uzbrucējs
99. oļegs malašenoks 1986. latvija Uzbrucējs
29. maksims Daņilovs 1986. latvija Uzbrucējs
21. Vladislavs Kozlovs 1987. latvija Uzbrucējs
19. artis Jaudzems 1995 latvija Uzbrucējs

FK «Liepāja» komandas sastāvs
Nr.       Vārds, uzvārds Dzimšanas gads          Valsts                pozīcija
1. raivo Varažinskis 1993. latvija Vārtsargs
12. Toms Vīksna 1995. latvija Vārtsargs
14. endijs Šlampe 1994. latvija aizsargs
3. Toms mežs 1989. latvija aizsargs
30. Jorens gorkšs 1991. latvija aizsargs
4. Keisuke Hošino 1985. Japāna aizsargs
2. madis oskars miķelsons 1994. latvija aizsargs
6. reinis Flaksis 1994. latvija aizsargs
21. Jānis Jēkabsons 1996. latvija aizsargs
38. Ivans peha 1986. Slovākija aizsargs
10. mareks Zuntners 1983. latvija pussargs
8. Iļja Sadčins 1994. latvija pussargs
19. Valērijs afanasjevs 1982. latvija pussargs
20. Kristians Toress 1985. argentīna pussargs
22. emīls Knapšis 1995. latvija pussargs
7. Jānis Ikaunieks 1995. latvija pussargs
9. Dāvis Ikaunieks 1994. latvija pussargs
23. Kristaps grebis 1980. latvija Uzbrucējs
17. Toms gucs 1992. latvija Uzbrucējs
24. artūrs Kupčs 1996. latvija Uzbrucējs
99. māris Verpakovskis 1979. latvija Uzbrucējs


