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1. PREAMBULA
Biedrības “Latvijas Futbola federācija” (turpmāk - LFF) misija ir attīstīt, sargāt un
popularizēt futbolu Latvijā, kā arī iedvesmot cilvēkus futbolā. Savu misiju LFF realizē,
īstenojot sešus stratēģiskos mērķus – nacionālo izlašu attīstība, spēlētāju attīstība,
futbola klubu attīstība, nacionālo sacensību attīstība, infrastruktūras attīstība un
organizācijas attīstība. Pamatojoties uz sporta organizāciju (turpmāk – Organizācija)
attīstības stratēģisko nozīmi Latvijas futbola kopējā attīstībā, ir izveidota futbola
amatieru čempionāta atbalsta programma, lai veicinātu Latvijas amatieru futbola
kustību, iesaistot futbolā pēc iespējas vairāk cilvēku. Organizācija šī nolikuma izpratnē
ir juridiska persona.
2. NOLIKUMS, NOLIKUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN DARBĪBAS LAIKS
Futbola amatieru čempionātu atbalsta nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka
Organizācijām pieejamā atbalsta un finansējuma piešķiršanas kārtību.
2.1. Nolikums ir piemērojams tikai pieaugušo (bez vecuma ierobežojuma) amatieru
čempionātiem.
2.2. Nolikumu pieņem LFF ģenerālsekretārs un tas stājas spēkā 2019. gada 1.janvārī.
2.3. Nolikums ir spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim.
3. PROGRAMMA UN TĀ DARBĪBAS LAIKS
3.1 Programma ir izveidota ar mērķi atbalstīt futbola amatieru čempionāta
Organizētājus, sniedzot viņiem papildus finansiālu atbalstu čempionāta norisei.
4. ORGANIZĀCIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Organizācijai, saņemot Nolikuma ietvaros piešķirto Latvijas Futbola federācijas
atbalstu, ir pienākums attiekties pret piešķirto finansējumu atbildīgi un izlietot
to tikai atbilstoši apstiprinātām pozīcijām.
Organizācijai ir tiesības pretendēt uz LFF piešķirto finansējumu, lai nodrošinātu
futbola amatieru čempionāta organizēšanu, kura mērķis ir popularizēt futbolu
Latvijā un attīstīt amatieru futbola segmentu.
Organizācijai ir tiesības pretendēt uz līdzfinansējumu LFF Futbola amatieru
čempionātu atbalsta programmas ietvaros, projektos, kas noritējuši vai noritēs
2019. kalendārajā gadā (no 1. janvāra līdz 31. decembrim) un atbilst LFF
Nolikumam par futbola amatieru čempionāta atbalsta piešķiršanu.
Organizācijas pienākumi:
4.4.1. Ievērot LFF nolikumu par futbola amatieru čempionāta organizēšanas
prasībām;
4.4.2. Piešķirto līdzfinansējumu var novirzīt uz apbalvošanas, sporta bāžu īres
izmaksām vai tiesnešu izmaksām;
4.4.3. Sniegt LFF visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas pamato
piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši nolikumam vai pēc atsevišķa
pieprasījuma;
4.4.4. Slēgt sadarbības līgumu ar LFF, kas nosaka LFF un Organizācijas
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sadarbības principus;
4.4.5. Projekta būtisku izmaiņu gadījumā informēt LFF un iesniegt atbilstošu
dokumentāciju;
4.4.6. Nodrošināt informācijas par Organizācijas spēlētājiem ievadi LFF COMET
sistēmā, ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.
5. LATVIJA FUTBOLA FEDERĀCIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1.
5.2.
5.3.

LFF ir tiesības jebkurā brīdī ierasties Organizācijas čempionāta norises vietā
čempionāta organizēšanas un kvalitātes atbilstības pārbaudei.
LFF ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt informāciju un dokumentāciju par
Organizācijas organizēto projektu.
LFF ir tiesības nepieņemt Organizācijas pieteikumu, ja iepriekš ir konstatēti
Organizācijas pārkāpumi saistībā ar čempionāta organizēšanu vai LFF piešķirtā
finansējuma izlietošanu, vai arī minētajā Organizācijā ir personas, kuras ir
iepriekš bijušas Organizācijās, attiecībā uz kurām ir konstatēti minētie
pārkāpumi.

6. IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA UN NOSACĪJUMI, PIESAKOTIES ATBALSTA
SAŅEMŠANAI
6.1.

6.2.
6.3.

Piesakoties atbalsta saņemšanai un organizējot amatieru čempionātu,
organizētājam ir jāiesniedz zemāk minētā informācija:
6.1.1. Čempionāta apraksts (turnīra formāts, komandu skaits, izspēles kārtība);
6.1.2. Čempionāta plānotā izdevumu tāme;
6.1.3. Čempionāta reglaments;
6.1.4. Čempionāta ilgtermiņa plāns (vismaz divi gadi).
Čempionāta organizētājam jābūt vismaz ar viena gada pieredzi sporta sacensību
un/vai turnīru organizēšanā un vadīšanā.
Saņemot finansējumu, organizācijai:
6.3.1. Divas nedēļas pirms čempionāta sākuma ir nepieciešams nosūtīt turnīra
kalendāro plānu.
6.3.1.1. Organizācijai, piesakoties atbalsta programmai čempionāta
norises laikā, kalendāro plānu ir nepieciešams iesūtīt vienlaikus
ar pieteikumu atbalsta programmai.
6.3.2. Divas nedēļas pēc čempionāta beigām ir nepieciešams nosūtīt
čempionāta kopsavilkumu, atskaites par finansējuma izlietojumu un
informāciju par turnīra norisi.
6.3.2.1. Organizācijai, piesakoties atbalsta programmai pēc čempionāta
norises, ir nepieciešams iesūtīt augstāk minēto informāciju t.sk.
finansējuma izlietojuma atskaites vienlaicīgi ar pieteikumu
atbalsta programmai.
6.3.3. Jānodrošina spēlētāju datu bāzes iesniegšanu LFF (vārds, uzvārds,
dzimšanas dati un kontaktinformācija) pēc attiecīga LFF rakstiska
pieprasījuma.
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6.3.4. Ņemot vērā par spēlētāju reģistrāciju atbildīgās LFF struktūrvienības
norādes, veikt spēlētāju reģistrāciju LFF COMET sistēmā.
7. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS PROCEDŪRA
7.1. Pieteikuma izskatīšanu un lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu saskaņā ar
šo Nolikumu veic LFF Atbalsta programmu komisija (turpmāk – Komisija), kuru ir
apstiprinājis LFF ģenerālsekretārs.
7.2. Pieteikšanās uz līdzfinansējumu notiek no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada
31. decembrim.
7.3. Atbalsta programmas budžets ir ierobežots. LFF var samazināt Nolikuma p.7.2.
minēto pieteikšanās termiņu gadījumā, ja apstiprināto atbalsta programmu
apjoms pārsniedz LFF budžetā atvēlētos līdzekļus atbalsta programmas
īstenošanai.
7.4. Iesniegumi tiek izvērtēti pēc šajā Nolikumā noteiktām prasībām.
7.5. LFF piešķirtā finansiālā atbalsta izmaksas, līguma slēgšanu un atskaišu
pieņemšanu pēc projekta realizācijas organizē LFF Futbola attīstības un sieviešu
futbola nodaļa.
7.6. Finansējuma saņemšanai Organizācijai pēc lēmumu paziņošanas četru nedēļu
laikā ir jānoslēdz līgums starp LFF un Organizāciju, kā arī jāpiestāda rēķins LFF
piešķirtās summas apmērā.
7.6.1. Ja 7.6. punktā minētais termiņš netiek ievērot, tad piešķirtais finansējums
var tikt anulēts.
8. ATSKAIŠU IESNIEGŠANA
8.1. Organizācijai par saņemtā finansiālā atbalsta izlietojumu noteiktajā termiņā ir
jāiesūta atskaite par projekta realizāciju uz e-pastu kristers.putnins@lff.lv,
pievienojot Nolikuma p.8.1.1. minētos dokumentus:
8.1.1. Atskaitei ir jāpievieno rēķina kopijas saskaņā ar iesniegto tāmi, bankas
maksājuma uzdevuma izdruka, kā arī apraksts par čempionāta norisi un
rezultāti;
8.1.2. LFF ir tiesības publicēt atsūtīto informatīvo materiālu LFF mājaslapā;
8.1.3. Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus
dokumentāciju vai veikt pārbaudes jebkurā laikā kalendārā gada ietvaros.
8.2. LFF ģenerālsekretārs var pieņemt lēmumus par jautājumiem, kas nav paredzēti
nolikumā.

