
TAVA NĀKOTNE 
FUTBOLĀ IR ATKARĪGA

TIKAI NO TEVIS!

- Ir jāapzinās, ka gadījumā, ja tiek 
pierādīta personas vaina attiecībā 
uz manipulācijām ar sporta 
sacensību rezultātiem, personai 
var tikt piemērotas sankcijas no 
Latvijas Futbola federācijas (LFF), 
UEFA, FIFA, un personA var tikt 
saukta pie kriminālatbildības. 

LFF GODĪGAS SPĒLES 
(INTEGRITY) SISTĒMA 

UN PROCESS

LFF ir ieviesta Godīgas spēles 
(integrity) sistēma, kura sastāv no 
vairākiem procesa elementiem: 

1. Iesaistīto pušu izglītošana; 

2. Monitorings; 

3. Apstākļu noskaidrošana, 
izmeklēšana, sadarbība ar valsts 
un pašvaldību institūcijām, UEFA, 
FIFA; 

4. Likumi un reglamenti; 

5. Sankciju piemērošana. 

SPĒĻU 
SARUNĀŠANA 

FUTBOLĀ 

SPĒLES GAITAS UN/VAI 
IZNĀKUMA PRETTIESISKA,  
APZINĀTA IETEKMĒŠANA, 
PERSONĪGA LABUMA 
GŪŠANAI

IKVIENAM: 

• Spēlētājam; 

• Trenerim; 

• Oficiālajai personai; 

• Jebkurai citai ar futbolu 
saistītai personai, 



NEPIECIEŠAMĪBA ATTEIKTIES

Gadījumā, ja kāds piedāvā tiešā vai
netiešā veidā ietekmēt kādas 
futbola spēles gaitu vai 
rezultātu, aicinām ievērot 3 
sekojošus soļus: 

1. Apzināties, ka tas, kas tiek 
piedāvāts, ir aizliegts un sodāms; 

2. Atteikties no jebkāda veida 
iesaistes prettiesiskajās darbībās; 

3. Ziņot par notikušo LFF. 

LFF UN LR NORMATĪVIE AKTI

Katrai personai, kura ir iesaistīta futbolā, 
ir svarīgi zināt pastāvošo tiesisko 
regulējumu attiecībā uz manipulācijām ar 
sporta spēļu rezultātiem. 

Saskaņā ar LFF Disciplināro reglamentu: 
Jebkurš, kas no sevis jeb no trešās puses 
piedāvā, sola vai piešķir nepamatotu 
priekšrocību LFF institūcijai, spēles 
tiesnešiem, spēlētājam jeb oficiālajai 
personai, ar nolūku pamudināt to uz LFF, 
UEFA vai FIFA reglamentu pārkāpumu, kā 
arī jebkurš, kas slepus iespaido spēles 
rezultātu veidā, kas nav savienojams ar 
sporta ētiku, tiek sodīts ar naudas sodu un 
diskvalifikāciju līdz mūža diskvalifikācijai. 

Savukārt saskaņā ar LR Krimināllikuma 
212.1 pantu – Par manipulācijām ar sporta 
organizācijas rīkotām sporta sacensībām — 
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības 
atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar 
naudas sodu. 

KOMUNIKĀCIJA AR LFF

Saziņai ar LFF saistībā ar 
informācijas sniegšanu par 
darbībām, kuras ir vērstas uz 
manipulāciju ar futbola spēļu 
rezultātiem, aicinām izmantot 
bezmaksas diennakts tālruni: +371 
60003535 vai arī e-pastu 
integrity@lff.lv. 

Zvanot uz iepriekš norādīto 
tālruni, Jums ir iespēja sniegt 
informāciju gan anonīmi, gan arī 
norādot savu 
kontaktinformāciju tālākai 
sadarbībai ar LFF. 

Jau iepriekš pateicamies par 
sadarbību! 

Apzinies, 
atsakies un 
ziņo !


