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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 futbola klubu (turpmāk – Klubi) attīstības stratēģisko nozīmi Latvijas futbola kopējā
attīstībā, ir izveidota Futbola turnīru atbalsta programma. Klubs šī nolikuma izpratnē ir gan juridiska
persona, gan pašvaldības dibināta sporta skola, kas ir reģistrēta kā LFF biedrs vai biedra kandidāts
saskaņā ar LFF Statūtu 8. un 9. pantu, kā arī nodrošina tās komandu futbola treniņu un sacensību
darbību Latvijas teritorijā atbilstoši LFF reglamentējošo dokumentu prasībām.

2.

NOLIKUMS, NOLIKUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN DARBĪBAS LAIKS

Futbola turnīru atbalsta programmas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka un skaidro Klubiem
pieejamā atbalsta un finansējuma piešķiršanas kārtību.
2.1. Nolikums ir piemērojams tikai tiem turnīriem, kuri ir reģistrēti saskaņā ar LFF nolikumu par
Latvijas jaunatnes futbola turnīru reģistrācijas kārtību.
2.2. Nolikumu apstiprinājis LFF ģenerālsekretārs un tas stājas spēkā 2019. gada 1. martā.
2.3. Nolikums attiecas uz periodu, kas beidzas 2019. gada 31. decembrī.

3.

PROGRAMMA UN TĀS DARBĪBAS LAIKS

Programma izveidota, lai veicinātu LFF stratēģisko mērķu realizēšanu Latvijas teritorijā, nodrošinot
LFF biedru un biedru kandidātu organizēto pasākumu atbalstu, tādējādi veicinot Klubu attīstību.
Nolikums izstrādāts uz 2019. gadu.

4.

KLUBA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Klubam ir tiesības pretendēt uz LFF piešķirto finansējumu, lai nodrošinātu futbola turnīru
organizēšanu, kura mērķis ir atbalstīt Klubu rīkotos turnīrus, nodrošināt to norisi augstā
kvalitatīvā līmenī, izveidot plašu jaunatnes futbola turnīru klāstu nākotnē, kā arī veicināt mazo
klubu attīstību.
4.2. Klubam ir tiesības pretendēt uz līdzfinansējumu LFF futbola turnīru atbalsta programmas ietvaros
projektos, kas noritējuši vai noritēs 2019. kalendārajā gadā (no 1. janvāra līdz 31. decembrim) un
atbilst LFF Nolikumam par futbola turnīru atbalsta piešķiršanu.
4.3. Kluba pienākumi:
4.3.1. Ievērot LFF sporta metodiskās rekomendācijas (Pielikums Nr. 1) bērnu un jauniešu turnīru
organizēšanai;
4.3.2. Piešķirto līdzfinansējumu novirzīt tikai uz apbalvošanas vai sporta bāzu īres izmaksām;
4.3.3. Ziņot LFF par izmaiņām turnīrā (datumi, norises vieta un citas saistītas izmaiņas);
4.3.3.1. Nepaziņošanas gadījumā vai, ja turnīrs nav aizvadīts, LFF ir tiesības pieprasīt
finansējuma atmaksu.
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4.3.4. Turnīra atspoguļošana;
4.3.5. Aizpildīt elektronisko pieteikumu tiešsaistē (lai pretendētu uz atbalstu, ir jāaizpilda visi
norādītie anketas lauki):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdECVC31wJC6AxoP1R0ASuFZCYmd1MW9
9Gz6TAav_IHO8pTCw/viewform;
4.3.6. Nedēļas laikā pēc turnīra beigām iesniegt atskaiti (budžeta tāmi, rēķinus un maksājuma
uzdevumus, pievienojot tos anketā):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsjHn8cpZ937Co6Y1BGUF8z3lQndkWzRkZ_JoCjyWOJvoUw/viewform;
4.3.7. Sniegt LFF visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas pamato piešķirtā
finansējuma izlietojumu atbilstoši nolikumam, vai pēc atsevišķa pieprasījuma;
4.3.8. Slēgt sadarbības līgumu ar LFF, kas nosaka LFF un Kluba sadarbības principus;
4.3.9. Turnīra būtisku izmaiņu gadījumā informēt LFF un iesniegt atbilstošu dokumentāciju.

5.

LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. LFF ir tiesības futbola turnīru atbalsta programmas ietvaros, izvērtējot pieteikumus, dot
priekšroku 2.-3. līmeņa akreditētajiem klubiem.
5.2. LFF ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt papildus informāciju un dokumentāciju par Kluba organizēto
projektu.
5.3. LFF ir tiesības jebkurā brīdī veikt vizītes uz Kluba realizētā projekta norises vietu projekta
organizatoriskās kvalitātes pārbaudei.
5.4. LFF ir tiesības nepieņemt Kluba pieteikumu, ja iepriekš ir konstatēti Kluba pārkāpumi saistībā ar
LFF piešķirtā finansējuma izlietošanu citās atbalsta programmās, vai arī, ja Klubam ir
parādsaistības pret LFF vai tās biedriem.
5.5. LFF pienākums ir būt profesionāliem un objektīviem, izvērtējot pieteikumus.

6.

FINANŠU NOSACĪJUMI

6.1. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts sadalei LFF futbola turnīru atbalsta programmas
ietvaros, tiek noteikts attiecīgā gada LFF budžetā.
6.2. Maksimālais iespējamais finansējuma apmērs uz projektu ir 400 eiro.

7.

FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS PROCEDŪRA

7.1. Pieteikumu izskatīšanu un lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo Nolikumu
veic LFF Atbalsta programmu komisija, kuru ir apstiprinājis LFF ģenerālsekretārs.
7.2. Pieteikšanās uz līdzfinansējumu norisināsies vienā etapā – no 12. marta līdz 29. martam jānosūta
elektroniskais pieteikums.
7.3. Iesniegumi tiek izvērtēti pēc šajā Nolikumā noteiktajām prasībām.
7.4. Iesniegtie pieteikumi LFF tiks izskatīti 10 darba dienu laikā pēc noteiktā beigu termiņa.
7.5. LFF piešķirtā finansiālā atbalsta izmaksas, līguma slēgšanu un atskaišu pieņemšanu pēc turnīra
realizācijas organizē LFF Futbola attīstības un sieviešu futbola daļa.
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7.6. Lai piešķirtu finansējumu, organizācijai pēc lēmuma paziņošanas četru nedēļu laikā ir jānoslēdz
līgums starp LFF un Klubu, kā arī jāpiestāda rēķins LFF piešķirtās summas apmērā.
7.6.1. Ja 7.6. punktā minētais termiņš netiek ievērots, piešķirtais finansējums var tikt anulēts.
7.7. No LFF puses Finansēšanas līgumus paraksta LFF ģenerālsekretārs.

8.

ATSKAIŠU IESNIEGŠANA

8.1. Klubam par saņemtā finansiālā atbalsta izlietojumu nedēļas laikā ir jāiesūta atskaite par turnīra
realizāciju, spiežot uz saiti: ( 7 dienas pēc projekta beigām )
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsjHn8cpZ937Co6Y1BGUF8z3lQndkWzRkZ_JoCjyWOJvoUw/viewform. Ja dokumentu nevar pievienot, tas jāsūta uz e-pastu
kristers.putnins@lff.lv, pievienojot informatīvos materiālus:
8.1.1. Atskaitē ir jāpievieno: rēķina kopija par apbalvojumiem vai sporta bāzes īri, kā arī apraksts
un foto vai video materiāls no organizētā turnīra;
8.1.2. LFF ir tiesības publicēt atsūtīto informatīvo materiālu LFF mājaslapā.
8.2. Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus dokumentāciju vai veikt
pārbaudes jebkurā laikā kalendārā gada ietvaros.

9.

NOSACĪJUMI, KAS NAV PAREDZĒTI NOLIKUMĀ

9.1. LFF ģenerālsekretārs var pieņemt lēmumus par jautājumiem, kas nav paredzēti nolikumā.
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PIELIKUMS NR. 1
LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJAS SPORTA METODISKĀS REKOMENDĀCIJAS BĒRNU UN JAUNIEŠU TURNĪRU ORGANIZĀCIJĀ.
Vecuma
grupa

Spēlētāju
skaits

Laukuma izmēri*

Bumbas
izmēri

U7

3v3 - 5v5

Maksimālais platums 25m
Maksimālais garums 35m

Nr.3

Maksimālais augstums 2.0m
Maksimālais platums 3.0m

Ne vairāk kā 60 spēles
minūtes dienā

Nav

U8

3v3 - 6v6

Maksimālais platums 30m
Maksimālais garums 45m

Nr.3

Maksimālais augstums 2.0m
Maksimālais platums 3.0m

Ne vairāk kā 80 spēles
minūtes dienā

Nav

U9

3v3 - 6v6

Maksimālais platums 30m
Maksimālais garums 45m

Nr.3

Maksimālais augstums 2.0m
Maksimālais platums 3.0m

Ne vairāk kā 90 spēles
minūtes dienā

Iespējams

U10

6v6 - 8v8

Maksimālais platums 40m
Maksimālais garums 60m

Nr.4/Nr.3

Maksimālais augstums 2.0m
Maksimālais platums 5.0m

Ne vairāk kā 100 spēles
minūtes dienā

Ir

U11

6v6 - 8v8

Maksimālais platums 40m
Maksimālais garums 60m

Nr.4

Maksimālais augstums 2.0m
Maksimālais platums 5.0m

Ne vairāk kā 100 spēles
minūtes dienā

Ir

U12

6v6 - 8v8

Maksimālais platums 45m
Maksimālais garums 65m

Nr.4

Maksimālais augstums 2.0m
Maksimālais platums 5.0m

Ne vairāk kā 100 spēles
minūtes dienā

Ir

U13

11v11

Platums no 45m līdz 65m
Garums no 90m līdz 105m

Nr.4/Nr.5

Augstums 2.44m
Platums 7.32m

Ne vairāk kā 120 spēles
minūtes dienā

Ir

U14 un
vecāki

11v11

Platums no 45m līdz 65m
Garums no 90m līdz 105m

Nr.5

Augstums 2.44m
Platums 7.32m

Ne vairāk kā 120 spēles
minūtes dienā

Ir

Vārtu izmēri*

Spēles laiks turnīrā

Turnīra
tabula

*Laukuma un vārtu izmēriem tiek uzrādīts maksimālais izmērs, mazāki izmēri arī ir pieļaujami.
Vecuma grupās līdz U7 LFF nerekomendē klubu komandām piedalīties sacensībās ārpus sava kluba iekšējo pasākumu formāta (mini turnīri 3v3 vai 4v4
sava kluba treniņprocesa ietvaros).

