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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1.1. Latvijas Futbola federācija 2018. gadā paredz Sieviešu futbola klubu finanšu atbalsta 

sniegšanu; 

1.2. 2018. gadā uz Latvijas Futbola federācijas izsludinātu atbalstu var pretendēt klubi – 
LFF biedri; 

1.3. Latvijas Futbola federācijas Sieviešu futbola klubu atbalsta programma paredz 

piešķirt noteiktu naudas summu sieviešu futbolu klubiem, kas piedalās sekojošos 

čempionātos: 

1.3.1. Latvijas Sieviešu Futbola līgā; 

1.3.2. Latvijas Sieviešu Futbola pirmās līgas čempionātā; 

1.3.3. Latvijas Meiteņu Futbola U - 16 vecuma čempionātā; 

1.3.4. Latvijas Meiteņu Futbola U – 14 vecuma čempionātā; 

1.3.5. Latvijas Meiteņu Futbola U – 12 grupas čempionātā; 

1.3.6. Latvijas Meiteņu Futbola U – 10 grupas čempionātā. 

2. ATBALSTA PROGRAMMAS MĒRĶIS 
2.1. Sniegt finansiālo atbalstu sieviešu futbola klubiem; 

2.2. Veicināt sieviešu futbola klubu attīstību, atbalstot futbola klubus, kuri nodrošina 

sieviešu un meiteņu komandu dalību LFF organizētajos Latvijas čempionātos; 

2.3. Veidot apstākļus, kuros klubi var nodrošināt pamata vajadzības  

  meiteņu/sieviešu komandām un iegulda brīvos līdzekļus sieviešu futbola  

  attīstībā; 

3. PIETEIKŠANĀS PERIODS UN ATBALSTA ILGUMS 
3.1. Latvijas Futbola federācijas izsludinātais atbalsts tiek piešķirts uz 2018. kalendāro 

gadu; 

3.2. Katram sieviešu futbola klubam ir iespēja pieteikties atbalstam tikai vienreiz 2018. 

gada ietvaros; 

3.3. Pieteikšanās norisināsies no 9. aprīļa līdz 7. maijam.  Vēlāk iesniegtie pieteikumi 

netiks akceptēti.  

4. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA 
4.1. Visiem klubiem, kas pretendē uz Latvijas Futbola federācijas izsludināto atbalsta 

līdzfinansējumu, ir jāiesniedz pilnvērtīgi aizpildīta elektroniskā anketa šajā saitē - 

https://podio.com/webforms/14578610/977151 
4.2. LFF ir tiesības nepieņemt pieteikumu, ja iepriekš ir konstatēti pārkāpumi saistībā ar 

LFF piešķirtā finansējuma izlietošanu vai pieteikuma iesniedzēja organizācijai ir 

parādsaistības pret LFF vai tās biedriem;  

4.3. LFF ir tiesības atteikt finansiālā atbalsta piešķiršanu, ja pretendenti neatbilst 

punkta 1.3. nosacījumiem; 
4.4. LFF ir tiesības atteikt finansiālā atbalsta piešķiršanu, ja 4.1 punkta minētā anketa ir 

aizpildīta nepilnvērtīgi un tajā trūkst pievienoto dokumentu.  
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5. FINANSIĀLĀ ATBALSTA IZMAKSAS UN ATSKAITES IESNIEGŠANAS 

KĀRTĪBA 
5.1. LFF piešķirtā finansiālā atbalsta izmaksu, līguma slēgšanu un atskaišu pieņemšanu pēc 
        projekta realizācijas organizē LFF Sieviešu futbola nodaļa. 
5.2. Atskaites par izlietoto finansējumu ir jāiesniedz LFF Sieviešu futbola nodaļā,  
        elektroniski iesūtot tos Sieviešu futbola nodaļas vadītājai Ņinai Travkinai:  
        nina.travkina@lff.lv, līdz tekoša gada 1. decembrim.  
5.3. LFF ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par finansējuma izlietojumu. 

6. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
6.1. LFF biedrs aizpilda elektronisko anketu saskaņā ar punktu 4.1.; 

6.2. LFF Sieviešu futbola nodaļa novērtē anketu, piešķir finansiālā atbalsta apjomu un par to  

      informē finansējuma pretendentu; 

        6.3. Pēc atbalsta piešķiršanas katram klubam jānoslēdz līgums ar Latvijas Futbola  

               federāciju. Līgumā tiek detalizēti izklāstīti pušu pienākumi un tiesības, kā arī nosacījumi,  

               uz kādiem atbalsts tiks piešķirts. 

        6.4. Lai piešķirtu finansējumu, organizācijai pēc līguma parakstīšanas jāpiestāda rēķins  
               Latvijas Futbola federācijai piešķirtās summas apmērā, uz kuru LFF veic maksājumu; 
        6.5. Pamatojoties uz  6.1. un 6.4. punktu izpildi, finansējuma pretendentam tiek pārskaitīts    
               finansējums. 

7. PAPILDU NOTEIKUMI 
7.1. Klubs (komanda), kas ir atbalsta saņēmējs, apņemas pildīt sekojošus šī nolikuma 

zemāk minētos nosacījumus: 

7.1.1. Latvijas Sieviešu Futbola līgas dalībniekiem un pirmās līgas dalībniekiem, saņemot 

atbalstu, sadarbojoties ar citiem klubiem vai patstāvīgi, ir jāorganizē vienas dienas 

turnīrs, pieaicinot komandas no citām kaimiņvalstīm, lai attīstītu spēles prasmi un 

spēles līmeni (rekomendējošs raksturs); 

7.1.2. Latvijas meiteņu futbola čempionāta dalībniekiem ir ciešāk jāsadarbojas ar mediju 

pārstāvjiem, lai atspoguļotu meiteņu futbola notikumus vietējās avīzēs un 

popularizētu meiteņu futbolu; 
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