Apstiprināts ar Kongresa 2012.gada 30.marta lēmumu (ar grozījumiem, kas
pieņemti 31.03.2015)

Disciplinārlietu komisijas nolikums
I Vispārīgie jautājumi
1. Disciplinārlietu komisija (turpmāk – komisija) ir biedrības „Latvijas futbola
federācija” (turpmāk - LFF) juridiskā institūcija, kas izskata iesniegumus un
pieņem lēmumus par LFF reglamentu pārkāpumiem.
2. Komisija darbojas saskaņā ar šo nolikumu, spēkā esošiem normatīvajiem
aktiem, LFF statūtiem, LFF institūciju pieņemtajiem lēmumiem, FIFA un UEFA
izdotiem tiesību aktiem, kā arī citiem piemērojamiem tiesību aktiem.
3. Komisija darbojas kā patstāvīga, neatkarīga LFF institūcija. Citām LFF
institūcijām, klubiem, amatpersonām un futbola speciālistiem aizliegts tieši vai
netieši ietekmēt komisijas un tās locekļu darbu, kā arī aizliegts dot tiem
jebkādus norādījumus.

II Komisijas uzdevumi un tiesības
4. Komisijai ir šādi uzdevumi:
4.1. izskatīt

iesniegumus

un

pieņemt

lēmumus

par

LFF

reglamentu

pārkāpumiem;
4.2. izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par tiesnešu disciplinārajiem
lēmumiem;
4.3. piemērot LFF Disciplinārajā reglamentā noteiktos disciplinārsodus;
4.4. piemērot citas LFF tiesību aktos noteiktās sankcijas;
4.5. atbilstoši savai kompetencei sniegt ieteikumus;
4.6. atbilstoši savai kompetencei veikt citus uzdevumus, kas noteikti ar LFF
institūciju pieņemtajiem lēmumiem.
5. Komisijai ir tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus tās kompetencē esošajos
jautājumos, kā arī veidot un patstāvīgi izlietot līdzekļus, kas nepieciešami
savas darbības nodrošināšanai.
6. Komisija savas kompetences ietvaros var sadarboties arī ar citām LFF
pārvaldes institūcijām un struktūrvienībām.

III Komisijas sastāvs
7. Komisija sastāv no 3 komisijas locekļiem – komisijas priekšsēdētāja, komisijas
priekšsēdētāja vietnieka, kā arī vēl viena komisijas locekļa.
8. Komisijas locekļus amatā uz četriem gadiem ievēl Kongress. Gadījumā, ja
kāds no komisijas locekļiem atstāj amatu, LFF valde ir tiesīga iecelt jaunu
komisijas locekli.

9. Komisiju vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas locekļi no sava vidus ievēl
komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kas aizstāj komisijas priekšsēdētāju tā
prombūtnes laikā.

IV Komisijas darbība un sēdes
10.Komisijas darbību organizē un par tās savlaicīgu un efektīvu norisi atbild
komisijas priekšsēdētājs.
11.Komisijas darba
ģenerālsekretārs.

nepieciešamās

telpas

un

inventāru

nodrošina

LFF

12.Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.
13.Komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs, bet komisijas priekšsēdētāja
prombūtnes gadījumā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
14.Par komisijas sēdes sasaukšanas laiku un vietu savlaicīgi paziņo visiem
komisijas locekļiem, pēc iespējas darot zināmus arī komisijas sēdē izskatāmos
jautājumus.
15.Komisijas darbu komisijas sēžu starplaikā nodrošina komisijas sekretārs, kuru
apstiprina LFF ģenerālsekretārs.
16.Citi LFF institūciju locekļi vai citas personas var piedalīties komisijas sēdēs,
tikai saņemot attiecīgu komisijas uzaicinājumu. Nepieciešamības gadījumā par
izskatāmajiem

jautājumiem

komisija

var

pieprasīt

speciālista

atzinumu,

uzaicināt klubu, spēlētāju un citas personas sniegt paskaidrojumus un izteikt
viedokli par apstākļiem, kas nepieciešami attiecīgā lēmuma pieņemšanai.
17.Komisijas sēžu norise, apspriedes par izskatāmajiem jautājumiem, lietas
apstākļi

un

citi

fakti

un

apstākļi,

kas

komisijas

locekļiem

vai

citām

pieaicinātajām personām kļuvuši zināmi saistībā ar piedalīšanos komisijas
darbā, ir konfidenciāli.
17.1Visi dokumenti komisijā iesniedzami, kā arī sēdes notiek valsts valodā.
Gadījumā, ja visi komisijas locekļi piekrīt, komisija var pieņemt dokumentus un
sēde var notikt citā valodā, kuru pārvalda komisijas locekļi.

V Lēmumu pieņemšana un izpilde
18.Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi komisijas locekļi.
19.Komisija izskata lietu un pieņem attiecīgu lēmumu saprātīgā termiņā, ņemot
vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā
30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas. Izņēmuma gadījumā, ja tas
nepieciešams

saistībā

ar

apstākļu

noskaidrošanu,

papildu

informācijas

iegūšanu vai citiem pamatotiem apstākļiem, kas komisijai liedz pieņemt
lēmumu šajā nolikuma punktā norādītajā termiņā, komisijas priekšsēdētājs ir
tiesīgs pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu, par to attiecīgi paziņojot
iesnieguma iesniedzējam.

20.Komisija pieņem lēmumu pēc komisijas locekļu savstarpējas vienošanās.
Ja vienošanās

netiek

panākta

vai

komisijas priekšsēdētājs

uzskata

par

nepieciešamu par konkrēto jautājumu balsot, lēmumu pieņem ar klātesošo
komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi,
izšķirošā

ir

komisijas priekšsēdētāja

balss.

Ja

komisijas

priekšsēdētājs

nepiedalās, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss.
21.Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēžu protokolu un lēmumu
projektus sagatavo sekretārs. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un
sekretārs.
22.Komisijas priekšsēdētājs regulāri informē LFF valdi,
un ģenerālsekretāru par komisijas pieņemtajiem lēmumiem.

prezidentu

23.Kārtību, kādā komisijas lēmumi ir pārsūdzami Apelāciju komisijā nosaka LFF
Disciplinārais reglaments.
24.Komisijas locekļiem tiek maksāta atlīdzība, kuras apmēru nosaka LFF valde.

VI Noslēguma jautājums
Nolikums stājas spēkā 2012.gada 30.martā (ar grozījumiem 31.03.2015).

