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Latvijas futbola federācijas Drošības pasākumu
reglaments
1. Reglamenta lietotie termini un saīsinājumi:
1.1.
LFF – Biedrība “Latvijas Futbola federācija”;
1.2. Rīkotājs – biedrība “Latvijas Futbola federācija” jeb jebkura fiziska vai
juridiska persona, kuru LFF ir deleģējusi plānot un organizēt publisku
pasākumu, un kurai ir saistoši Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti,
kā arī LFF iekšējie izdotie normatīvie akti;
1.3.
Pasākums – Rīkotāja plānots un/vai organizēts svētku, piemiņas, izklaides,
sporta vai atpūtas pasākums neatkarīgi no norises vietas īpašuma piederības;
1.4.
Pasākuma norises teritorija – šo reglamenta izpratnē jebkura vieta, kura
par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskai vai juridiskai personai
un kurā pasākumu organizē Rīkotājs;
1.5. Kārtības uzturētāji – Valsts policija vai pašvaldības policija, kā arī juridiskā
persona, kurai izsniegta licence apsardzes darbības veikšanai un ar kuru
Rīkotājs ir noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības, kā arī
ugunsdrošības prasību izpildi pasākuma laikā, vai Rīkotāja norīkotas personas,
kas pasākuma laikā gādā par sabiedriskās kārtības, drošības un ugunsdrošības
prasību ievērošanu;
1.6. Apmeklētājs – jebkura persona, kas vēlas apmeklēt Pasākumu vai apmeklē
Pasākumu;
1.7. Kontroles telpa – telpa, kas ir paredzēta personālam, kurš nodrošina
sabiedrisku kārtību un drošību Pasākuma laikā (galvenais policijas virsnieks,
stadiona atbildīgā persona, kluba drošības darbinieks un LFF delegāts vai
inspektors);
1.8. UEFA – Eiropas Futbola asociāciju savienība;
1.9. Reglaments – šis reglaments.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1.
Reglaments attiecas uz LFF organizētajām sacensībām, kuru reglamentos
ir norāde par šī reglamenta piemērojamību. Reglamenta mērķis ir nodrošināt
LFF organizēto publisko pasākumu netraucētu un drošu norisi;
2.2.
Reglaments izstrādāts pamatojoties uz likumu ”Publisku izklaides un svētku
pasākumu drošības likums”, Latvijas Republikā, LFF, Eiropas Futbola asociāciju
savienībā un Starptautiskā Futbola federāciju asociācijā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
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3. Prasības pasākuma Rīkotājam
3.1. Rīkotajam jānodrošina sabiedriska kartība un drošība Pasākuma laikā;
3.2. Rīkotajam nepieciešams nodrošināt apmeklētāju personīgas mantas
apskati;
3.3. Rīkotajam jānodrošina Reglamenta prasības izpilde;
3.4. Rīkotājam uz katru pasākumu nepieciešams nozīmēt atbildīgu personu par
tehnisku drošību un atbildīgu personu par sabiedrisku kārtību un drošību
(Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma izpratnē);
3.5. Rīkotajam jānodrošina pasākuma oficiālas personas neaizskaramība.
4. Prasības pasākuma norises vietai
4.1. Pasākuma norises vietā ir jānodrošina:
4.1.1. Telpu, kurā var notikt spēles organizatoriskā sapulce;
4.1.2. Redzamā vietā pie ieejas stadionā skatītāju uzvedības noteikumu
izvietošanu spēles laikā, kuri nav pretrunā ar FIFA, UEFA un šī
Reglamenta noteikumiem;
4.1.3. Stāvvietas ar speciālām norādēm komandu un oficiālo personu
transporta novietošanai;
4.1.4. Apmeklētāju evakuācijas plānu ārkārtas gadījumos (ugunsgrēks, masu
nekārtības u.c);
4.1.5. Ugunsdzēšanas līdzekļus un speciālās tvertnes degošu priekšmetu
("bengāļu" ugunis, dūmu sveces, pirotehniskas lāpas un t.l.) nodzēšanai;
4.1.6. Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas punktu;
4.1.7. Speciāli iedalīto, norobežoto un pēc iespējas lielākā attālumā vienam no
otra izvietoto, sektoru kluba (laukuma saimnieka komandas) komandas
līdzjutējiem un viesu komandas līdzjutējiem;
4.1.8. Speciāli sagatavoto drošības koridoru – izejai uz futbola laukumu
komandām un tiesnešiem (tikai Virslīgas čempionātā);
4.1.9. Speciāli norādītās vietās NMP un VUGD mašīnām (tikai Virslīgas
čempionātā);
4.1.10. Publiskai radiofikācijas sistēmai;
4.1.11. Reglamenta prasības p.5.2. izpildi.
4.2. Pasākuma norises vietā ir aizliegts:
4.2.1. Alkoholisko dzērienu tirdzniecība (izņemot alu, iepriekš to saskaņojot ar
LFF);
4.2.2. Bērnu un jaunatnes pasākumu laikā alkoholisko dzērienu tirdzniecība;
4.2.3. Pārtikas produktu (t.sk. dzērienu) tirdzniecība metāliskā vai stikla
iepakojumā;
4.2.4. Pārtikas produktu (t.sk. dzērienu) tirdzniecība iepakojumā, kas
pārsniedz 0.5 litru tilpumu.
5. Prasības apmeklētajam
5.1. Apmeklētājiem var tikt liegta iekļūšana Pasākuma norises vietā, vai tas var
tikt izraidīts no Pasākuma bez jebkādas kompensācijas, ja Apmeklētājs atsakās
aizliegtās lietas atstāt ārpus Pasākuma norises teritorijas vai arī Apmeklētājs
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nepiekrīt personīgo mantu apskatei, kā arī tad, ja Kārtības uzturētāja pamatotā
ieskatā Apmeklētāja uzvedība:
5.1.1. rada riskus savai un citu Pasākuma apmeklētāju veselībai un drošībai;
5.1.2. ietekmē citu apmeklētāju iespējas netraucēti vērot Pasākumu;
5.1.3. ietekmē Pasākuma gaitu;
5.1.4. var bojāt vai bojā Pasākuma norises vietas vai Rīkotāja īpašumu;
5.1.5. pārkāpj normatīvos aktus;
5.1.6. pārkāpj šo Reglamenta vai citus noteikumus, kas jāievēro Pasākuma
laikā, piemēram, neievēro Pasākuma norises vietā noteiktus
ierobežojumus:
– iekļūšanu spēles laukumā vai Apmeklētājiem aizliegtās un slēgtās telpās;
– stāvēšanu evakuācijas ceļos;
– kāpšanu uz Pasākuma norises vietas struktūrelementiem;
– priekšmetu vai vielu mešanu uz spēles laukumu vai pūlī, vai kādam citam
Apmeklētājam;
– smēķēšanu neatļautā vietā.
5.2. Pasākuma teritorijā ir aizliegts ienest un vai lietot:
5.2.1. visa veida ieročus un pašaizsardzības ierīces;
5.2.2. dūmu sveces, pirotehniskas lāpas vai jebkurus sprādzienus imitējošus
un pirotehnikas izstrādājumus;
5.2.3. ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas
vielas;
5.2.4. viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas;
5.2.5. radioaktīvus materiālus;
5.2.6. narkotikās un psihotropās vielas;
5.2.7. profesionālo foto un video tehniku (ar noņemamiem objektīviem);
5.2.8. lāzeriekārtas;
5.2.9. lielgabarīta lietas vai somas (izmērs lielāks par 5 litri);
5.2.10. skaņas pastiprināšanas ierīces, taures, svilpes, bungas u.tml.
(izņemot ar LFF rakstisku saskaņojumu);
5.2.11. radio raidītājus;
5.2.12. karogus vai plakātus, kuru ienešana pasākuma teritorijā iepriekš nav
saskaņota ar LFF (izņemot spēlējošu komandu valsts karogus, kas nav
lielāki par 2m x 1,5m);
5.2.13. karogus ar jebkura cita materiāla kātiem izņemot plastmasu, vai ja
plastmasas kāts garumā pārsniedz 1,5 m;
5.2.14. visa veida dzērienus un ēdienus (neatkarīgi no to iepakojuma);
5.2.15. papīra ruļļus;
5.2.16. lidojošus priekšmetus (radio vadāmi, bezpilota objekti u.c.);
5.2.17. sporta inventāru (bumbas u.c.);
5.2.18. jebkuru citu objektu, kas pēc Rīkotāja domām, var radīt
apdraudējumu vai traucējumu citiem Apmeklētājiem vai Pasākumam.
5.3. Pasākuma teritorijā aizliegts lietot atribūtiku un transparentus vai izmantot
skandēšanu, izsaucienus un žestus, kas izraisa sociālu, rasu, reliģisku,
nacionālu un starpvalstu naidu, kā arī norāda uz sociālu, rasu, reliģisku,
nacionālu un starpvalstu pārākumu;
5.4. Pasākuma teritorijā aizliegts atrasties ejās, uz kāpnēm, radīt šķēršļus
skatītāju un dalībnieku kustībai, kāpt uz krēsliem, lēkāt, sarīkot prettiesisku
darbību imitāciju, atrodoties tribīnēs, rāpties uz norobežojumiem, margām,
apgaismes ierīcēm, mastiem, nesošajām konstrukcijām, radīt kaitējumu sporta
būves un skatītāju īpašumam, kā arī iziet uz spēles laukumu;
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5.5. Pasākuma teritorijā aizliegts rīkot jebkādas politiskas akcijas;
5.6. Pasākuma teritorijā aizliegts izmantot tādas apģērba detaļas, citus
priekšmetus un uzvedības metodes, kas aizsedz pasākuma apmeklētāja seju;
5.7. Apmeklētājam jāievēro, ka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
bērns, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu nakts laikā (laiks no pulksten 22:00
līdz pulksten 6:00) nedrīkst atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa,
audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas
pilngadīgas personas klātbūtnes.
6. Prasības apmeklētāju kontrolei norises vietā
6.1. Rīkotajam nepieciešams nodrošināt apmeklētāju personīgas mantas
apskati. Personīgas mantas apskate ir priekšnosacījums iekļūšanai Pasākuma
norises vietā, tā tiek veikta, lai nodrošinātu Apmeklētāju, spēlētāju un oficiālas
personas drošību, atrodoties Pasākuma norises vietā. Kārtības uzturētāji drīkst
apskatīt gan apģērbu, gan somas un to saturu, gan citas lietas, kas tiek
noteiktas pēc Rīkotāja pamatotiem ieskatiem, gan pie ienākšanas Pasākuma
norises vietā, gan izejot no tās;
6.2. Rīkotajam nepieciešams nodrošināt, lai skatītāji nevarētu brīvi pārvietoties
no viena sektora uz citu. Ja ir nepieciešams vienā sektorā izvietot vairāk nekā
vienu skatītāju grupu, ir jāizveido nepārkāpjama barjera, vai žogs, kuru
uzrauga kārtības uzturētāji, vai jāizveido „ieiet aizliegts" zona bez skatītājiem,
kurā atrodas vienīgi kārtības uzturētāji;
6.3. Gadījumā, ja atbildīgais par sabiedrisku kārtību un drošību nolemj, ka
drošības apsvērumu dēļ ir nepieciešams aizkavēt skatītāju grupu stadionā uz
laiku, kamēr izklīst citi skatītāji, ir nepieciešams izziņot šo lēmumu nekavējoties
ar publiskā radiofikācijas sistēmas palīdzību un jāatkārto īsi pirms pasākuma
beigām.
7. Prasības viesu klubam
7.1. Gadījumā, ja uz kādu pasākumu tiek organizēta līdzjutēju grupa,
attiecīgajam klubam par to jāinformē ne tikai pretinieku klubs, bet arī LFF
drošības virsniekam, kā arī jānosaka grupas kontaktpersonu.
8. Prasības kārtības uzturētajiem
8.1. Nepieciešamo kārtības uzturētāju skaitu uz katru pasākumu nosaka
pasākuma Rīkotājs;
8.2. Gadījumā ja pasākums ir Virslīgas vai Latvijas kausa (sakot ar ¼ finālu)
spēle – minimālais kārtības uzturētāju skaits ir 7 (septiņi) cilvēki, t.sk. ne
mazāk kā 4 (četri) policijas darbinieki vai sertificētie apsargi;
8.3. Gadījumā ja pasākums ir pirmās līgas spēle – minimālais kartības uzturētāju
skaits ir 2 (divi) cilvēki;
8.4.LFF ir tiesības noteikt citu minimālo kārtības uzturētāju skaitu, informējot
pasākuma rīkotāju 24 stundas pirms pasākuma sākumam.
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