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Definīcijas
Statūtos ir lietoti šādi termini:

Arbitrāžas tiesa: neatkarīga, noteiktā kārtībā izveidota privāta tiesa, kas darbojas vispārējās jurisdikcijas tiesas vietā.
Asociācija: FIFA atzīta futbola asociācija, kura ir FIFA dalībniece.
Asociāciju futbols: FIFA kontrolēta spēle, kura tiek rīkota atbilstoši Spēles noteikumiem.
CAS: Sporta arbitrāžas tiesa, kas atrodas Lozannā (Šveicē);
Klubs: Asociācijas (kas ir FIFA biedre) biedrs vai Asociācijas atzītas Līgas biedrs, kurš vismaz vienas komandas sastāvā piedalās
sacensībās.
Konfederācija: FIFA atzītu Asociāciju apvienība, kurā apvienojušās vienā kontinentā (vai līdzīgā ģeogrāfiskā reģionā) esošas
Asociācijas;
Kongress: LFF augstākā pārvaldes institūcija;
Valde: LFF izpildinstitūcija, stratēģiskā un pārraudzības institūcija, kuru vada LFF prezidents (Prezidents);
Delegāts: fiziska persona, kura tiesiski pārstāv Biedru LFF Kongresā;
FIFA: Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (franču valodā: Fédération Internationale de Football Association);
Amatpersonas: visi valdes locekļi (arī Valdes locekļi), komiteju locekļi, treneri, tiesneši un tiesnešu palīgi, kā arī jebkuras citas
personas, kuras FIFA, Konfederācijā, Asociācijā, Līgā vai Klubā ir atbildīgas par tehniskiem, medicīniskiem un administratīviem
jautājumiem, kā arī citas personas, kuras darbojas saskaņā ar FIFA statūtiem (izņemot spēlētājus un starpniekus).
Spēles noteikumi: Asociāciju futbola noteikumi, kurus saskaņā ar FIFA statūtu noteikumiem izdevusi IFAB.
Līga: Asociācijai pakļauta organizācija.
LFF jeb Biedrība: biedrība – Latvijas Futbola federācija;
Biedrs: juridiska persona, kuru Kongress apstiprinājis par LFF biedru;
Vispārējās jurisdikcijas tiesas: valsts tiesas, kas izskata publiskos un privātos juridiskos strīdus.
Spēlētājs: LFF reģistrēts futbolists.
IFAB: Starptautiskās Futbola asociācijas valde (angļu valodā – International Football Association Board);
UEFA: Eiropas Futbola asociāciju savienība (franču valodā – Union des Associations Européennes de Football);

P.S.: Termini, kuri attiecas uz fiziskām personām, piemērojami abām dzimtēm. Visi termini vienskaitlī attiecas uz daudzskaitli
un otrādi.
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I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
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1

Nosaukums, galvenais birojs, juridiskā forma un preču zīmes

1

Biedrības nosaukums ir Latvijas Futbola federācija (turpmāk tekstā – LFF).

2

LFF ir biedrība, kas ir reģistrēta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo “Biedrību un nodibinājumu
likumu”. LFF galvenais birojs atrodas Rīgā.

3

LFF ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4

LFF ir FIFA un UEFA biedre. Līdz ar to LFF apņemas:

a. vienmēr ievērot FIFA un UEFA statūtus, reglamentus, norādījumus un lēmumus, CAS lēmumus, kā arī
Latvijas Republikas tiesību aktus, LFF statūtus un citus LFF saistošus normatīvos aktus;
b. aktīvi piedalīties FIFA un UEFA īstenotajos sporta pasākumos;
c. ievērot lojalitātes, godīguma un sporta meistarības principus kā godīgas spēles izpausmes formu;
d. ievērot IFAB apstiprinātos Spēles noteikumus, kā arī telpu futbola un pludmales futbola spēļu
noteikumus, kurus izdevusi FIFA;
e. atzīt CAS jurisdikciju saskaņā ar atbilstošiem FIFA, UEFA un LFF Statūtu noteikumiem;
f.

īstenot savu darbību neatkarīgi un gādāt, ka to neatbilstīgi neietekmē trešās personas; paredzēt
procedūru, kas garantē pilnīgu LFF institūciju locekļu ievēlēšanas vai iecelšanas amatā neatkarību,
konkrēti, no jebkādas neatbilstīgas politiskas iejaukšanās un ietekmes neatkarīgu procedūru;

g. rīkoties saskaņā ar antidopinga konvencijām un citiem spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem;
h. gādāt, lai Biedri, Līgas, Klubi, Spēlētāji, Amatpersonas, starpnieki un spēļu aģenti ievērotu iepriekš
minētās saistības, kuras tie apņemas pildīt, ietverot tās savos statūtos, licencēšanas, reģistrācijas vai
jebkādos citos rakstveida dokumentos.
5
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LFF karogs, logotips, saīsinājums un emblēma ir reģistrēti, un tos aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības.

Mērķi

LFF ir šādi mērķi:
a)

sekmēt un uzlabot futbola attīstību, kā arī popularizēt, rīkot, vadīt un uzraudzīt futbola norises visā
Latvijas teritorijā, ievērojot godīgas spēles principus un vienojošās, izglītojošās, kultūras un humanitārās
vērtības, it īpaši – īstenojot jaunatnes futbola un attīstības programmas;

b) vadīt starptautiska un cita līmeņa sacensības;
c)

organizēt un pārraudzīt visu vecumu Latvijas futbola izlašu komandu veidošanu, tostarp to vadības
(personāla) un spēlētāju (darbinieku komandas) apstiprināšanu, treniņu, citu saistīto darbību un
audzināšanas darba kvalitātes analīzi;

d) ievērot FIFA, UEFA un LFF statūtus, noteikumus, norādījumus un lēmumus, kā arī Spēles noteikumus,
novērst to pārkāpumus, kā arī gādāt, ka tos ievēro Biedri, Līgas, reģionālās biedrības, Klubi, Spēlētāji,
Amatpersonas, spēļu aģenti un starpnieki;
e)

izstrādāt, apstiprināt un ieviest Latvijā Asociāciju futbola spēles noteikumus, kā arī nepieciešamos
reglamentus, kā arī ar LFF darbību un futbola sacensību rīkošanu Latvijā saistītus reglamentus;

f)

popularizēt godīgumu, ētikas normas un godīgu spēli, lai novērstu tādas metodes vai darbības kā
korupcija, dopinga lietošana vai manipulācija, kuru rezultātā varētu tikt apšaubīts spēļu, sacensību,

5
Spēlētāju, Amatpersonu, Biedru godīgums vai kā citādi nodarīts kaitējums Asociāciju futbolam, telpu
futbolam vai pludmales futbolam;
g)

kontrolēt un pārraudzīt visas Latvijas teritorijā notiekošās futbola draudzības spēles saskaņā ar
piemērojamo FIFA, UEFA un LFF tiesību aktu noteikumiem;

h) vadīt starptautiskās sporta attiecības, kas saistītas ar Asociāciju futbolu visās tā formās;
i)

pārstāvēt un aizsargāt LFF Biedru intereses;

j)

pārstāvēt un aizsargāt visu LFF Biedru un ieinteresēto pušu intereses Latvijā attiecībās ar FIFA, UEFA un
citām starptautiskajām sporta organizācijām;

k)

risināt Latvijas futbola klubu, amatpersonu, futbola speciālistu un spēlētāju tiesiskās attiecības
piemērojamo tiesību aktu ietvaros;

l)

pārstāvēt un aizsargāt futbola intereses attiecībās ar publiskām personām, tajā skaitā Latvijas valsts un
pašvaldību iestādēm un amatpersonām, tostarp tiesības sadarboties ar Latvijas Nacionālo sporta
padomi, Latvijas Sporta federāciju padomi, Latvijas Olimpisko komiteju vai to attiecīgajiem tiesību
pārņēmējiem;

m) nostiprināt ētikas principus, it īpaši, godīguma, fiduciārās atbildības, lojalitātes un sportiskās meistarības,
un labas pārvaldības principus, kā arī īstenot noteikumus, lai novērstu korupcijas draudus;
n) nodrošināt LFF darbības un tās ikgadējā finanšu pārskata caurskatāmību un pieejamību;
o) būt neatkarīgai un izvairīties no jebkāda veida neatbilstīgas politiskas iejaukšanās;
p) kontrolēt un uzraudzīt Asociāciju futbolu, telpu futbolu un pludmales futbolu nacionālā mērogā, kā arī
kontrolēt un uzraudzīt visas LFF darbības teritorijā notiekošo starptautisko futbola spēļu formas saskaņā
ar attiecīgajiem FIFA un UEFA statūtiem un reglamentiem;
q) izstrādāt reglamentus un noteikumus un nodrošināt to izpildi;
r) veicināt sieviešu futbola attīstību un sieviešu līdzdalību visos futbola pārvaldības līmeņos.
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Cilvēktiesības

LFF apņemas ievērot visas starptautiski atzītās cilvēktiesības un censties popularizēt šo tiesību aizsardzību.

Pants

4

Diskriminācijas aizliegums un vienlīdzība

Jebkāda veida diskriminācija pret valsti, privātpersonu vai atsevišķu personu grupu, kas saistīta ar rasi, ādas krāsu,
etnisko, nacionālo vai sociālo izcelsmi, dzimumu, invaliditāti, valodu, reliģiju, politiskajiem vai citiem uzskatiem,
materiālo stāvokli, kārtas vai jebkādu citu stāvokli, seksuālo orientāciju vai jebkādu citu iemeslu ir stingri aizliegta
un sodāma, par šādiem pārkāpumiem piemērojot dalības apturēšanu vai izslēgšanu. Kompetentā juridiskā
institūcija var noteikt papildu disciplinārās sankcijas.

Pants
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Neitralitāte un institucionālā neatkarība

1

LFF politiskos un reliģiskos jautājumos ir neitrāla.

2

LFF biedri politiskos un reliģiskos jautājumos arī ir neitrāli un nodrošina savu biedru neitralitāti.
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6

LFF ir neatkarīga un izvairās no jebkāda veida neatbilstīgas politiskas iejaukšanās. LFF savu darbību veic neatkarīgi
un nodrošina, ka to neietekmē trešās personas.

Draudzīgu attiecību veicināšana

1

LFF veicina draudzīgas attiecības starp tās Biedriem, Klubiem, Amatpersonām un Spēlētājiem.

2

Ikvienai Asociāciju futbolā iesaistītai personai un organizācijai ir jāievēro FIFA un UEFA statūti un noteikumi, kā
arī godīgas spēles, lojalitātes, godīguma un sporta meistarības principi.

3

LFF nodrošina institucionālo struktūru, lai atrisinātu jebkādus iekšējos strīdus, kas varētu rasties starp tās
Biedriem, Klubiem, Amatpersonām un Spēlētājiem.

7

Spēlētāji, Amatpersonas un citas futbolā iesaistītās personas

1

Spēlētāju statusu, reģistrāciju un pārejas nosaka Valde saskaņā ar FIFA Reglamentu par spēlētāju statusu un
pārejām.

2

Spēlētājus reģistrē LFF reglamentos noteiktajā kārtībā.

3

Valde nosaka amatpersonu un citu ar futbola pasākumiem saistītu personu reģistrācijas kārtību Latvijā saskaņā
ar īpašiem Valdes apstiprinātiem noteikumiem.

8

Spēles noteikumi

1

LFF un visi tās Biedri spēlē Asociāciju futbolu saskaņā ar IFAB izdotajiem Spēles noteikumiem. Pieņemt un grozīt
Spēles noteikumus ir tiesīga tikai IFAB.

2

LFF un visi tās Biedri telpu futbolu spēlē saskaņā ar FIFA izdotajiem telpu futbola spēles noteikumiem. Pieņemt
un grozīt telpu futbola spēles noteikumus ir tiesīga tikai FIFA.

3

LFF un visi tās Biedri pludmales futbolu spēlē saskaņā ar FIFA izdotajiem pludmales futbola spēles noteikumiem.
Pieņemt un grozīt pludmales futbola spēles noteikumus ir tiesīga tikai FIFA.

9

Institūciju, Amatpersonu un citu personu darbība

1

LFF institūcijas un Amatpersonas savā darbībā ievēro FIFA, UEFA un LFF statūtus, reglamentus, norādījumus,
lēmumus un ētikas kodeksu.

2

LFF institūciju amatpersonas un biedri ir atbildīgi par visām savām darbībām, kas veiktas viņu pilnvaru vai
norīkojuma laikā, un jebkādu FIFA, UEFA un LFF statūtu un noteikumu pārkāpumu gadījumā sankcijas var tikt
piemērotas arī pēc viņu atkāpšanās no amata, atcelšanas vai izslēgšanas.
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10

Ikvienai personai un organizācijai, kas LFF teritorijā ir saistīta ar Asociāciju futbolu, telpu futbolu un pludmales
futbolu, ir jāievēro attiecīgie statūti, noteikumi, kā arī godīgas spēles, lojalitātes, godīguma un sporta meistarības
principus.

Oficiālā valoda

1

LFF oficiālā valoda ir latviešu valoda. Oficiālajiem dokumentiem un tekstiem ir jābūt rakstītiem latviešu valodā.
LFF var pieņemt lēmumu par LFF Statūtu eksemplāra reģistrāciju FIFA angļu valodā; tomēr jebkurā gadījumā, ja
pastāv pretrunas starp Statūtu versiju angļu un latviešu valodā, noteicošā ir LFF Statūtu versija latviešu valodā.

2

Kongresa oficiālā valoda ir latviešu valoda.

II BIEDRU DALĪBA
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Uzņemšana, dalības apturēšana, izstāšanās un izslēgšana

1

Par Biedra uzņemšanu, dalības apturēšanu vai izslēgšanu lemj Kongress.

2

Par Biedru var uzņemt Biedra kandidātu, kurš atbilst šajos Statūtos noteiktajām prasībām. Valdei ir tiesības
uzņemt Biedra kandidātu par Biedru pagaidu kārtā.

3

Kongress pēc Valdes ieteikuma var lemt par Biedra kandidāta uzņemšanu par Biedru, ja Biedra kandidāts vismaz
12 mēnešus ir bijis Biedra kandidāts. Valde šādu ieteikumu sniedz ne vēlāk kā pēc 24 mēnešiem.

4

Valdei ir tiesības lemt par Biedra pagaidu dalības apturēšanu LFF. Šāds lēmums ir jāapstiprina nākamajā Kongresā,
pretējā gadījumā dalības apturēšana tiek automātiski atcelta.

5

Par Biedru var uzņemt Biedra kandidātu, kurš atbilst LFF noteiktajām prasībām saskaņā ar LFF Statūtiem.

6

Biedrs zaudē savu statusu, ja tas izstājas, tiek izslēgts vai likvidēts. Zaudējot Biedra statusu, Biedrs netiek atbrīvots
no finansiālām un citām saistībām pret LFF vai citiem LFF Biedriem, bet zaudē visas tiesības attiecībā pret LFF.

7

Kongress lēmumu par Biedra kandidāta vai Biedra uzņemšanu, dalības apturēšanu un izslēgšanu pieņem
atsevišķā balsojumā.

8

LFF gādā, ka Kongresā ir pārstāvētas visas attiecīgās ieinteresētās puses. Kongresā ir jābūt pienācīgi pārstāvētām
arī sieviešu futbola interesēm.

Biedri

LFF Biedri ir:
a)

futbola klubi (t.i., profesionālie, akadēmiskie un jauniešu futbola klubi);

b) Biedri, kuri nav klubu biedri (t.i., tiesnešu, spēlētāju, sieviešu futbola, telpu futbola un treneru grupas,
kuriem ir juridiskas personas, tiesībspējīgas personālsabiedrības vai sporta izglītības iestādes statuss).

8
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Uzņemšana

1

Ikviena juridiskā persona, kura vēlas kļūt par LFF Biedru, iesniedz LFF ģenerālsekretāram rakstveida iesniegumu.
Iesnieguma formu un tam pievienojamo dokumentu detalizētu sarakstu apstiprina Valde.

2

Visi Biedra kandidāti pieteikumam pievieno šādus dokumentus:
a.

savu spēkā esošo un noteiktajā kārtībā Latvijas Uzņēmumu reģistrā reģistrēto statūtu vai cita
pamatdarbību reglamentējošā dokumenta kopiju, kas ietver:

i) nosacījumu, ka tas vienmēr ievēros LFF, FIFA un UEFA statūtus, reglamentus, norādījumus un lēmumus, kā
arī gādās, ka tos ievēros arī tā biedri, klubi, amatpersonas un spēlētāji;
ii) nosacījumu, ka tas ievēros IFAB izdotos un spēkā esošos Spēles noteikumus, kā arī FIFA izdotos pludmales
futbola un telpu futbola spēļu noteikumus;
iii) apliecinājumu, ka jebkurš vietēja mēroga strīds, kas radies, piemērojot LFF Statūtus vai reglamentu, pēdējā
instancē (t.i., pēc tā izskatīšanas saskaņā ar visām iekšējām LFF procedūrām) tiks nodots izskatīšanai tikai
neatkarīgā un objektīvā arbitrāžas tiesā, kas pieņems galīgo lēmumu, izslēdzot Vispārējās jurisdikcijas tiesu
jurisdikciju, ciktāl to neaizliedz Latvijas tiesību akti;
iv) apliecinājumu, ka tas atzīst CAS jurisdikciju saskaņā ar attiecīgajiem FIFA un UEFA statūtu noteikumiem;
v) nosacījumu, ka tas ir reģistrēts un atrodas Latvijas teritorijā;
vi) nosacījumu par to, ka Biedra kandidāta juridiskā struktūra garantē tā spēju pieņemt lēmumus neatkarīgi no
jebkuras ārējās organizācijas;
vii) nosacījumu, ka tas jautājumos par FIFA, UEFA un LFF Statūtu, reglamentu, lēmumu un norādījumu
interpretāciju un piemērošanu nevērsīsies vispārējās jurisdikcijas tiesās, ja vien FIFA statūtos vai reglamentos,
UEFA statūtos vai reglamentos, vai saistošos nacionālajos tiesību aktos nav tieši paredzēta vai noteikta vēršanās
vispārējās jurisdikcijas tiesās;
viii) nosacījumu, kas ietver attiecīgās juridiskās personas pilnvaroto pārstāvju sarakstu, norādot personas, kuras
ir pilnvarotās paraksttiesīgās personas ar tiesībām slēgt juridiski saistošus līgumus ar trešajām personām;
ix) nosacījumu par to, ka Biedra kandidāta institūciju locekļi ir ievēlēti vai iecelti tādas procedūras ietvaros, kas
garantē pilnīgu ievēlēšanas vai iecelšanas neatkarību.

b.
3

pienācīgi apliecinātu pēdējā kongresa vai dibināšanas sapulces protokola kopiju.

Pieteikuma iesniedzējam – futbola klubam – papildus šī panta 2. paragrāfā minēto dokumentu iesniegšanai ir
jāizpilda šādi obligātie kritēriji:
a.

jāapņemas rīkot visas savas oficiālajās mājas spēlēs Latvijas teritorijā (ja ir pieejama infrastruktūra);

b.

jāapņemas piedalīties LFF rīkotās oficiālās sacensībās;

c.

jābūt rakstiskam apliecinājumam, ka tam ir vismaz viens LFF vai/un UEFA licencēts treneris;

d.

jāapņemas rīkot futbola spēles vai piedalīties tajās, tajā skaitā draudzības spēlēs, tikai ar iepriekš saņemtu
LFF atļauju;

e.

jābūt rakstiskam apliecinājumam par kluba infrastruktūru, t.i., jābūt vismaz vienam klubam piederošam
vai kluba lietotam futbola laukumam, pamatojoties uz rakstisku līgumu, kas noslēgts ar trešo personu uz
vismaz vienu sporta sezonu;

4

Pašvaldība nevar būt Biedrs.
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Neviens LFF Biedrs nevar vienlaikus būt citas Asociācijas biedrs.

6

Biedra nosaukums nevar būt pretrunā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, kā arī labticības principiem.

14

Uzņemšanas lūgums un procedūra

1

Kad Biedra kandidāts ir izpildījis visas šajos Statūtos minētās prasības, Valde iesniedz Kongresam priekšlikumu
par Biedra kandidāta uzņemšanu vai neuzņemšanu. Biedra kandidātam ir tiesības Kongresam norādīt iemeslus,
kādēļ tas vēlas iestāties LFF.

2

Jaunais Biedrs pēc uzņemšanas nekavējoties tiek informēts par tiesībām un pienākumiem. Ar Biedra uzņemšanas
brīdi LFF tā delegātiem ir tiesības balsot un tikt ievēlētiem amatos.

15

Biedru tiesības

1

LFF Biedriem ir šādas tiesības:
a.

piedalīties Kongresā, ar to saprotot tiesības iepriekš saņemt Kongresa darba kārtību, noteiktā laikā
saņemt uzaicinājumu uz Kongresu, kā arī izmantot balsstiesības un tiesības piedalīties debatēs un
diskusijās;

b.

izstrādāt un iesniegt priekšlikumus to iekļaušanai Kongresa darba kārtībā;

c.

izvirzīt kandidātus vēlēšanām un/vai iecelšanai LFF institūcijās;

d.

ievēlēt Valdi un LFF institūciju locekļus;

e.

ar LFF administratīvo institūciju un izpildinstitūcijas starpniecību saņemt informāciju par LFF
aktualitātēm;

2
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f.

piedalīties LFF rīkotās sacensībās un/vai citās sporta aktivitātēs;

g.

izstāties no LFF;

h.

izmantot visas pārējās no LFF Statūtiem un spēkā esošajiem noteikumiem izrietošās tiesības.

Šīs tiesības ir īstenojamas saskaņā ar citiem šo Statūtu un piemērojamo noteikumu punktiem.

Biedru pienākumi

1

LFF Biedriem ir šādi pienākumi:
a.

vienmēr pilnībā ievērot kompetento FIFA, UEFA un LFF institūciju izdotus Statūtus, noteikumus,
norādījumus un lēmumus, kā arī rīkojumus un cita veida regulējošos vai normatīvos dokumentus, un
gādāt, ka tos ievēro pašu biedri, treneri, amatpersonas un spēlētāji;

b. piedalīties LFF rīkotajās sacensībās vai citās aktivitātēs, īpaši – sporta aktivitātēs;

10
c.

maksāt biedra naudu;

d.

ievērot IFAB izdotos Spēles noteikumus, kā arī FIFA izdotos telpu futbola un pludmales futbola
noteikumus, kā arī citu futbola veidu spēles noteikumus, un, nostiprinot šo principu statūtos, gādāt, ka
tos ievēro arī tā biedri;

e.

iekļaut statūtos punktu, kas nosaka, ka jebkuru nacionāla mēroga strīdu, kas izriet no vai ir saistīts ar LFF
Statūtiem, noteikumiem vai lēmumiem, pēdējā instancē var nodot izskatīšanai tikai neatkarīgai un
objektīvai Arbitrāžas tiesai, kas pieņems galīgo lēmumu, izslēdzot Vispārējās jurisdikcijas tiesas, ciktāl to
īpaši neaizliedz Latvijas tiesību akti;

f.

iekļaut statūtos punktu, kas nosaka, ka jebkuru starptautiska vai Eiropas mēroga strīdu, kas izriet no vai
ir saistīts ar FIFA vai UEFA statūtu un rīkojumu piemērošanu, pēdējā instancē var iesniegt tikai CAS
saskaņā ar attiecīgajiem FIFA un UEFA statūtu noteikumiem;

g.

informēt LFF par jebkādiem grozījumiem Biedra statūtos un noteikumos, kā arī informēt par tādu
amatpersonu vai paraksttiesīgo personu izmaiņām, kuras ir tiesīgas slēgt juridiski saistošus līgumus ar
trešajām pusēm;

h.

neuzturēt nekādas ar sportu saistītas attiecības ar organizācijām, kuras nav atzinusi LFF, vai Biedriem,
kuru dalība ir apturēta vai kas ir izslēgti no LFF;

i.

ievērot lojalitātes, godīguma un labas sportiskās uzvedības principus kā godīgas spēles izpausmes formu,
nostiprinot šos principus statūtos un ievērojot tos ikdienas darbībās;

j.

ievērot visas piemērojamās antidopinga konvencijas, tiesību aktus, normas, noteikumus un jebkāda cita
veida avotus vai dokumentus, kas nosaka attiecīgus pienākumus;

k. gādāt, ka tiek ievēlētas tā lēmējinstitūcijas (vismaz reizi četros gados);
l. esot biedra statusā, pildīt šo statūtu 13. panta 2., 3., 4., 5. un 6. paragrāfā ietvertās obligātās prasības;
m. uzturēt un pastāvīgi atjaunot savu biedru reģistru;
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n.

apstiprināt statūtus, kas atbilst LFF Statūtu prasībām;

o.

īstenot savu darbību neatkarīgi un nodrošināt, ka to neietekmē trešās personas saskaņā ar šo Statūtu 21.
pantu;

p.

gādāt, ka tās institūciju locekļi tiek ievēlēti vai iecelti saskaņā ar tādu procedūru, kas garantē pilnīgi
neatkarīgu vēlēšanu vai iecelšanas procesu;

q.

pilnībā izpildīt visus pārējos pienākumus, kas izriet no FIFA, UEFA un LFF statūtiem un citiem
noteikumiem.

2

Par iepriekšminēto pienākumu pārkāpumu LFF juridiskās institūcijas var piemērot šajos statūtos paredzētas
sankcijas LFF Biedram.

3

Iepriekš aprakstītā šī panta 1. paragrāfa o) punkta pārkāpšanas gadījumā var tikt piemērotas sankcijas arī
gadījumā, ja neatbilstīga trešās personas ietekme nav īstenota attiecīgā Biedra vainas dēļ. Katrs LFF biedrs ir
atbildīgs LFF priekšā par jebkādām tā institūciju locekļu darbībām, ko izraisījusi to rupja nolaidība vai tīši
pārkāpumi.
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Biedra kandidātu tiesības un pienākumi

1

LFF Biedra kandidātiem ir tikai šādas tiesības:
a.

piedalīties Kongresā bez balsstiesībām;

b.

piedalīties LFF rīkotajās sacensībās un/vai citās sporta aktivitātēs;

11
c.

saskaņā ar attiecīgu Valdes apstiprinātu reglamentu tikt izvirzītiem apbalvojumu, prēmiju un godalgu
saņemšanai.

2

LFF Biedra kandidāti apņemas ievērot šādas saistības:
a.

vienmēr pilnībā ievērot FIFA, UEFA un LFF statūtus, noteikumus, norādījumus un lēmumus, kā arī
kompetentu to institūciju izdotus rīkojumus un cita veida regulējošos vai normatīvos dokumentus
neatkarīgi no to nosaukuma, kā arī gādāt, ka tos ievēro paša Biedra kandidāta biedri, treneri,
amatpersonas un spēlētāji;

b.

piedalīties LFF rīkotajās sacensībās vai citās aktivitātēs, īpaši sporta aktivitātēs;

c.

ievērot IFAB izdotos Spēles noteikumus, FIFA izdotos telpu futbola spēles noteikumus un pludmales
futbola spēles noteikumus, kā arī Spēles noteikumus attiecībā uz citām futbola spēles formām, un,
nostiprinot šo principu savos statūtos, gādāt, ka tos ievēro tā biedri;

d.

pildīt apņemšanos, ka jebkurš nacionāla vai starptautiska mēroga strīds, kurā iesaistīts pats Biedra
kandidāts vai kāds no tā biedriem, treneriem, amatpersonām, spēlētājiem un kas saistīts ar FIFA, UEFA
un LFF Statūtiem, noteikumiem, norādījumiem un lēmumiem, ir tikai un vienīgi LFF juridisko institūciju
jurisdikcijā un ka pēdējā instancē tas tiks nodots izskatīšanai tikai neatkarīgā un objektīvā arbitrāžas tiesā,
kas pieņems galīgo lēmumu, izslēdzot Vispārējās jurisdikcijas tiesu jurisdikciju, ciktāl to īpaši neaizliedz
Latvijas tiesību akti;

e.

atzīt CAS kā neatkarīgu tiesu varas institūciju saskaņā ar attiecīgajiem FIFA, UEFA un LFF Statūtu
noteikumiem;

f.

informēt LFF par jebkādiem grozījumiem Biedra kandidāta statūtos un noteikumos, kā arī informēt par
izmaiņām gadījumā, ja tiek mainītas tā amatpersonas vai paraksttiesīgās personas, kuras ir tiesīgas slēgt
juridiski saistošus līgumus ar trešajām personām;

g.

neuzturēt nekādas ar sportu saistītas attiecības ar organizācijām, kuras nav atzinusi LFF, vai ar Biedriem,
kuru dalība LFF ir apturēta vai kuri ir izslēgti no LFF;

h.

ievērot lojalitātes, godīguma, ētikas un labas sportiskās uzvedības principus kā godīgas spēles izpausmes
formu, nostiprinot šos principus savos statūtos un ievērojot tos ikdienas darbībās;

i.

uzturēt un pastāvīgi atjaunot savu biedru vai dalībnieku reģistru;

j.

ievērot visas piemērojamās antidopinga konvencijas, tiesību aktus, normas, noteikumus un cita veida
avotus vai dokumentus, kas nosaka šādus pienākumus.
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Dalības apturēšana

1

Kongresam ir tiesības apturēt Biedra dalību. Valde ir tiesīga nekavējoties apturēt Biedra dalību uz laiku, ja tas
būtiski un/vai atkārtoti nepilda savus Biedra pienākumus. Dalības apturēšana uz laiku ir spēkā līdz nākamajam
Kongresam, ja vien Valde to nav atcēlusi pirms Kongresa. Valdes noteikta dalības apturēšana uz laiku jāapstiprina
nākamajā Kongresā, par to nobalsojot trīs ceturtdaļām klātesošo balsstiesīgo Delegātu; ja dalības apturēšana uz
laiku netiek apstiprināta, tā automātiski zaudē spēku.

2

Biedrs, kura dalība ir apturēta, zaudē Biedra tiesības. Citiem Biedriem ir aizliegts ar viņu iesaistīties ar sportu
saistītās attiecībās. Disciplinārlietu un Ētikas komiteja var piemērot papildu sankcijas.

12
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Izslēgšana

1

2
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Kongresam ir tiesības izslēgt Biedru, ja tas būtiski un/vai atkārtoti pārkāpj FIFA, UEFA vai LFF Statūtus,
noteikumus, norādījumus vai lēmumus.
Valde izskata priekšlikumu par Biedra izslēgšanu, sagatavo lēmumprojektu un argumentāciju, ko nosūta
apstiprināšanai Kongresam. Biedra izslēgšanai nepieciešams, lai par to nobalso ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no
Kongresā klātesošajiem biedriem.

Izstāšanās

1

Biedram ir tiesības izstāties no LFF, iesniedzot ģenerālsekretāram attiecīgu paziņojumu.

2

Izstāšanās neatbrīvo Biedru no esošo finansiālo saistību izpildes pret LFF un citiem tās Biedriem.

21

LFF Biedru un to institūciju neatkarība

1

Katrs LFF Biedrs nodrošina savu darbību patstāvīgi un bez neatbilstīgas ietekmes no trešajām personām.

2

Biedru institūcijas tiek ievēlētas vai ieceltas. Biedru statūti paredz procedūru, kas garantē pilnīgi neatkarīgu
vēlēšanu vai iecelšanas procesu.

3

LFF neatzīst Biedru institūcijas vai pagaidu institūcijas, kas nav tikušas ievēlētas vai ieceltas saskaņā ar iepriekš
aprakstītajiem 2. punkta noteikumiem.

4

LFF neatzīst lēmumus, ko pieņēmušas institūcijas, kas nav tikušas ievēlētas vai ieceltas saskaņā ar iepriekš
aprakstītajiem 2. punkta noteikumiem.

22

Līgu, reģionālo biedrību un citu klubu grupu statuss

1

Klubi, līgas vai jebkādas citas sporta organizācijas ir pakļautas un atzīst LFF. Augstākā līga var būt tikai viena. Šajos
Statūtos ir noteikts pilnvarojuma tvērums un šo grupu tiesības un pienākumi. To statūtiem un noteikumiem ir
jāatbilst LFF prasībām un noteikumiem. Primāri LFF ir pienākums reglamentēt tiesnešu darbību, veikt cīņu pret
dopingu, nodrošināt spēlētāju reģistrāciju, klubu licencēšanu un disciplināro sankciju noteikšanu, tajā skaitā par
neētisku rīcību, un sacensību godīguma aizsardzībai nepieciešamo pasākumu īstenošanu.

2

Iepriekš 1. paragrāfā minētās organizācijas visus lēmumus par jebkādiem jautājumiem saistībā ar to dalību LFF
pieņem neatkarīgi no jebkuras ārējās institūcijas. Šis pienākums ir spēkā neatkarīgi no to pārvaldes struktūras.

3

Nevienai fiziskai vai juridiskai personai (tajā skaitā holdinguzņēmumiem un filiālēm) nevar būt kontrole vairāk
nekā vienā Klubā vai grupā, ja tādējādi varētu tikt apšaubīts kādas spēles vai sacensību godīgums. Šādu kontroli
vai ietekmi šajā kontekstā saprot kā:
a.

dalībnieku balsstiesību vairākumu;

13
b.

tiesības iecelt vai atcelt lielāko daļu Kluba administratīvās, pārvaldes vai uzraudzības institūcijas locekļu;

c.

kāda dalībnieka vienpersonisku kontroli pār dalībnieku balsu vairākumu saskaņā ar vienošanos, kas
noslēgta ar citiem Kluba dalībniekiem;

d.

vai iespēju jebkādiem citiem līdzekļiem īstenot izšķirošu ietekmi attiecībā uz Kluba lēmumu pieņemšanu.

III GODA PREZIDENTS UN GODA BIEDRS
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Goda prezidents un Goda biedrs

1

Kongress pēc Valdes ierosinājuma var personai piešķirt Goda prezidenta vai Goda biedra titulu par nozīmīgu
ieguldījumu futbolā.

2

Goda prezidents vai Goda biedrs ir tiesīgi piedalīties Kongresā. Viņi var izteikties debatēs, taču viņiem nav
balsstiesību.

IV PĀRVALDĪBA
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LFF institūcijas

1

Kongress ir LFF augstākā pārvaldes institūcija.

2

Valde ir LFF izpildinstitūcija, stratēģiskā un pārraudzības institūcija.

3

Pastāvīgās un pagaidu komitejas sniedz padomus un atbalstu Valdei tās pienākumu izpildē.

4

Administrācija ir operatīvās darbības un administrējošā institūcija.

5

Klubu licencēšanas institūcijas ir atbildīgas par klubu licencēšanas sistēmu LFF iekšienē.

6

Neatkarīgās komitejas pilda savas funkcijas saskaņā ar šiem Statūtiem un piemērojamajiem noteikumiem.
Neatkarīgās komitejas ir Pārvaldības un atbilstības nodaļa, Vēlēšanu komiteja un juridiskās institūcijas.

7

LFF juridiskās institūcijas ir Disciplinārlietu komiteja, Spēlētāju statusa un pāreju komiteja, Ētikas komiteja un
Apelāciju komiteja.

8

LFF institūcijas ievēl vai ieceļ pati LFF bez jebkādas ārējās ietekmes un saskaņā ar šajos Statūtos aprakstītajām
procedūrām.

9

Kandidātiem, kuri pretendē uz ievēlēšanu vai pārvēlēšanu jebkurā LFF amatā, jāatbilst šādiem kritērijiem:
a.

pastāvīga dzīvesvieta Latvijas Republikas teritorijā un latviešu valodas pārzināšana atbilstoši augstākā
līmeņa pirmajai pakāpei. Atkāpes no šī punkta, izņemot attiecībā uz LFF Valdes locekļiem, ir iespējamas
ar atsevišķu Valdes lēmumu, lai piesaistītu starptautiskus ekspertus kvalitatīvai Latvijas futbola attīstībai.
Atkāpes no iepriekš norādītā punkta attiecībā uz Valdes locekļiem ir iespējamas, pamatojoties uz
Kongresa lēmumu;

b.

vecums vismaz 18 gadu, bet ne vairāk par 70 gadiem;

c.

nav iepriekš atzīts par vainīgu tīšu, ar amatu nesavienojamu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā;

14
d.

pēdējo piecu gadu laikā, skaitot no vēlēšanu datuma, nav sodīts par FIFA, UEFA vai LFF ētikas vai
disciplināro noteikumu pārkāpumiem, kas nav savienojami ar amatu.

10
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Katram LFF institūcijas loceklim ir jāinformē par interešu konfliktu un jāatturas no piedalīšanās debatēs un
lēmumu pieņemšanas, ja pastāv jebkāds interešu konflikta risks. Ja attiecīgais LFF institūcijas loceklis nav sevi
atstādinājis, viņu no debatēm un attiecīgā lēmuma pieņemšanas var atstādināt ar divu trešdaļu attiecīgās
institūcijas balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu, ja vien šie locekļi konstatē, ka pastāv pamatots interešu konflikta
risks vai iespējamība.

Institūcijas locekļa atbrīvošana no amata

1

Kongresam ir tiesības atbrīvot no amata LFF institūcijas locekli. Valde var arī provizoriski atbrīvot no amata
institūcijas locekli, bet šādu lēmumu nevar pieņemt attiecībā uz neatkarīgo komiteju locekļiem un Valdes
locekļiem. Valde apstiprināta provizoriska atbrīvošana ir jāapstiprina nākamajā Kongresā, ja vien Valde to
starplaikā nav atcēlusi. Ja nākamajā Kongresā ir paredzētas vēlēšanas, atbrīvotajam loceklim ir atļauts izvirzīt
savu kandidatūru (ja viņš atbilst noteiktajiem kritērijiem) nosacīti, atkarībā no Kongresa gala lēmuma par viņa
atbrīvošanu pirms vēlēšanām.

2

Priekšlikumam par atbrīvošanu no amata jābūt pamatotam. Tas tiks nosūtīts Valdes locekļiem un/vai LFF
locekļiem kopā ar attiecīgo darba kārtību.

3

Attiecīgās institūcijas loceklim ir tiesības aizstāvēties Valdes un/vai Kongresa priekšā.

4

Lēmums attiecībā uz priekšlikumu par atbrīvošanu jāpieņem aizklātā balsojumā Valdē un/vai Kongresā. Lai
priekšlikumu pieņemtu, nepieciešams divu trešdaļu derīgo balsu vairākums.

5

(Provizoriski) atbrīvotais loceklis tiek nekavējoties atbrīvots no pienākumu veikšanas.

A. KONGRESS
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Pants

26

Kongress un tā sastāvs

1

Kongress ir sapulce, kurā regulāri pulcējas visi LFF Biedri. Sasaucot Kongresu, jāievēro pārstāvības demokrātijas
princips un jāņem vērā dzimumu vienlīdzības nozīme futbolā. Tikai atbilstoši noteiktajai kārtībai sasaukts
Kongress ir tiesīgs pieņemt lēmumus.

2

Var tikt sasaukts kārtējais vai ārkārtas Kongress.

3

Prezidents vada Kongresa norisi saskaņā ar šiem Statūtiem un Kongresa Reglamentu.

4

Kongresā piedalās Delegāti. Valdes uzaicinātie novērotāji, Biedru kandidāti un citas personas, kuras uzaicinājusi
Valde, kā arī Goda prezidenti vai Goda biedri, Kongresā var piedalīties bez balsstiesībām.

27

Delegāti un balsis

1

Katram Delegātam Kongresā ir viena balss.

15
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2

Delegātiem jābūt piesaistītiem Biedram, kuru viņi pārstāv, un attiecīgās šī Biedra institūcijas ieceltiem vai
ievēlētiem. Delegātiem pēc attiecīga pieprasījuma jāuzrāda rakstveida dokuments, kas apliecina pārstāvības
tiesības.

3

Balsot ir atļauts tikai klātesošajiem delegātiem. Balsošana ar pilnvarotas personas vai vēstules starpniecību nav
atļauta. Katrs delegāts var pārstāvēt tikai vienu LFF Biedru. LFF darbinieki nevar būt Kongresa delegāti. Delegāti
var būt tikai personas, kuras saistībā ar attiecīgajiem Biedriem ir reģistrējušās Latvijas Uzņēmumu reģistrā vai citā
attiecīgajā reģistrā.

4

Valdes locekļi, Prezidents un ģenerālsekretārs Kongresā piedalās bez balsstiesībām. Valdes locekļi amata pilnvaru
laikā nevar tikt izvirzīti par Kongresa delegātiem.

Kompetences jomas

Kongress ir tiesīgs:
a)

pieņemt vai grozīt Statūtus (tajā skaitā Vēlēšanu kodeksu), Kongresa Reglamentu, Pārvaldības un
atbilstības nodaļas noteikumus un citus noteikumus, kas īpaši attiecas uz šajos Statūtos noteikto
kompetenci;

b) iecelt vismaz vienu dalībnieku, kurš nodrošina Kongresa protokola pārbaudi un apstiprināšanu;
c)

ievēlēt Prezidentu, viceprezidentus un Valdes locekļus;

d) iecelt balsu skaitītājus, kuri skaita balsis un palīdz ģenerālsekretāram izplatīt un saskaitīt balsošanai
izsniegtos biļetenus;
e)

apstiprināt revidentu ziņojumu;

f)

apstiprināt LFF budžetu un finanšu pārskatus, tajā skaitā konsolidētos finanšu pārskatus un gada
pārskatu;

g)

apstiprināt ziņojumu par Prezidenta un Valdes locekļu darbu (kurā aprakstītas LFF aktivitātes kopš
iepriekšējā Kongresa);

h) pēc Valdes ierosinājuma iecelt neatkarīgu zvērinātu revidentu;
i)

noteikt maksimālo biedru naudas apmēru;

j)

lemt par Goda prezidenta un Goda biedra titula piešķiršanu Valdes izvirzītajiem pretendentiem;

k)

lemt par Biedra uzņemšanu, Biedra dalības apturēšanu vai Biedra izslēgšanu;

l) atcelt no amata LFF institūcijas locekli;
m) pēc Valdes ierosinājuma ievēlēt neatkarīgo komiteju (t.i., Pārvaldības un atbilstības nodaļas, Vēlēšanu
komitejas un juridisko institūciju) priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un locekļus;
n) izbeigt LFF darbību;
o) pieņemt lēmumus pēc Biedra pieprasījuma saskaņā ar šiem Statūtiem, vai pieņemt jebkādu lēmumu, ko
saskaņā ar šiem Statūtiem uzticēts pieņemt Kongresam, ja vien tas nav pretrunā ar LFF Statūtiem un
normatīvajiem aktiem.
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Kongresa kvorums

1

Kongresa pieņemtie lēmumi ir spēkā tikai tad, ja tajā piedalās vairākums (vairāk nekā 50%) Biedrus ar
balsstiesībām pārstāvošu delegātu.

2

Ja Kongresā nav kvoruma, 15 dienu laikā tiek sasaukts atkārtots Kongress ar tādu pašu darba kārtību.

30

Kongresa lēmumi

1

Lēmums ir pieņemts, ja par to nodots Kongresa derīgo balsu vairākums (vairāk nekā 50%), ja vien šajos Statūtos
vai likumā nav noteikts citādi. Tukšas vēlēšanu zīmes, nederīgas balsis vai jebkādā veidā sagrozītas elektroniskās
balsis netiek ņemtas vērā, kā arī, aprēķinot vairākumu, vērā netiek ņemta atturēšanās.

2

Lēmums, par kuru nepieciešams balsot, tiek pieņemts, balsojot paceltām rokām vai izmantojot elektroniskos
balsošanas līdzekļus, ja vien Kongress nelemj citādi. Ja, balsojot paceltām rokām, skaidri netiek konstatēts
vairākums, lai priekšlikumu pieņemtu, balsošana notiek pēc saraksta alfabētiskā secībā.

31

Vēlēšanas

1

Vēlēšanas notiek aizklātā balsojumā. Ja kandidātu skaits ir vienāds ar pieejamo amatu skaitu, Kongress lēmumu
var pieņemt citādi.

2

Vēlēšanas LFF iekšienē notiek saskaņā ar LFF Vēlēšanu kodeksu (A pielikums), un tās uzrauga LFF Vēlēšanu
komiteja.

3

Vēlēšanas amatiem Valdē notiek katram amatam atsevišķi. Vismaz viens amats tiek rezervēts kandidāteisievietei. Kandidāta izvirzīšanai, kurš pretendē uz amatu Valdē, nepieciešams vismaz 10% Biedru atbalsts, to
izvirzot. Katrs Biedrs katra amata vēlēšanām (t.i. Prezidenta, viceprezidenta un Valdes locekļa) var izvirzīt tikai
vienu kandidātu. Ja Biedrs atbalsta vairāk nekā vienu kandidātu (piemēram, sniedz atbalstu diviem Prezidenta
amata kandidātiem), šī Biedra atbalsts netiek ņemts vērā.

4

LFF Prezidenta un viceprezidenta(-u) ievēlēšanai ir nepieciešams derīgo balsu vairākums (vairāk nekā 50%). Ja uz
Prezidenta vai jebkura viceprezidenta amatu pretendē vairāk nekā divi kandidāti, vēlēšanas notiek kārtās, no
katras kārtas izstājoties kandidātam, kurš ieguvis vismazāko balsu skaitu, un šāda procedūra turpinās līdz brīdim,
kamēr palikuši tikai divi kandidāti.

5

Pārējo Valdes locekļu amatos, tajā skaitā, ievēlot kandidāti sievietei rezervētajā amatā, tiek ievēlēts(-i)
kandidāts(-i), kurš(-i) attiecībā uz brīvajām vietām ieguvis(-uši) visvairāk balsu (bet vairāk nekā 50%). Ja pēc
vēlēšanu pirmās kārtas Valdē ir palikušas brīvas vietas, tiek organizēta vēl viena vēlēšanu kārta. Ja neviens no
kandidātiem neiegūst vairāk par 50% balsu, attiecīgais amats Valdē tiek uzskatīts par vakantu.

6

Par neatkarīgo komiteju (t.i., Pārvaldības un atbilstības nodaļas, Vēlēšanu komitejas un juridisko institūciju)
priekšsēdētājiem, priekšsēdētāju vietniekiem un locekļiem tiek ievēlēts(-i) kandidāts(-i), kurš(-i) attiecībā uz
brīvajām vietām ieguvis(-uši) visvairāk balsu (bet vairāk nekā 50%). Šīs vēlēšanas var notikt vienlaicīgi. Tomēr pēc
vismaz 10% Biedru pārstāvošo delegātu pieprasījuma par konkrēto kandidātu notiek atsevišķs balsojums.

7

Neizšķirta LFF balsojuma rezultāta gadījumā notiek vēl divi balsojumi saskaņā ar šajā pantā norādīto procedūru.
Ja balsojuma rezultāts joprojām ir neizšķirts, attiecīgais amats paliek brīvs līdz brīdim, kad tiek sasaukts jauns
Kongress, kurā notiek vēlēšanas saskaņā ar šiem Statūtiem.
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8

Aprēķinot vairākumu, tukšas vēlēšanu zīmju veidlapas, nederīgas balsis vai jebkādā veidā sagrozītas elektroniskās
balsis, kā arī atturēšanās netiek ņemtas vērā.

9

Visu Valdes amatu kandidātu vārdi tiek nosūtīti LFF administrācijai vismaz 30 dienas pirms Kongresa, kurā
paredzētas vēlēšanas. Oficiālais kandidātu saraksts LFF Biedriem tiek nosūtīts vismaz 15 dienas pirms Kongresa,
kurā paredzēts ievēlēt Valdi. Šī punkta noteikumi tiek piemēroti arī gadījumos, kad vēlēšanas notiek Ārkārtas
Kongresā.

10

Vēlēšanu komiteju un juridisko institūciju amatu kandidātu, kā arī Pārvaldības un atbilstības amatpersonas
kandidātu vārdi LFF Biedriem tiek nosūtīti vismaz 30 dienas pirms Kongresa, kurā paredzēts ievēlēt attiecīgos
locekļus. Ierosināt kandidātus var jebkurš.

32

Kārtējais Kongress

1

Kārtējais Kongress tiek sasaukts katru gadu ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

2

Lēmumu par Kārtējā Kongresa norises vietu un datumu pieņem Valde. Biedri tiek rakstiski informēti vismaz 45
dienas pirms Kongresa datuma.

3

Ikviens priekšlikums, ko Biedrs vēlas iesniegt Kongresā, tiek rakstiski nosūtīts administrācijai ar īsu skaidrojumu
30 dienas pirms Kongresa.

4

Formālais paziņojums par Kongresa sasaukšanu tiek nosūtīts rakstiski vismaz 15 dienas pirms Kongresa. Šajā
paziņojumā par Kongresa sasaukšanu tiek iekļauta darba kārtība, ziņojums par darbu, finanšu pārskati un
revidentu ziņojums, kā arī citi saistītie dokumenti.

33

Kārtējā Kongresa darba kārtība

1

Ģenerālsekretārs izstrādā Kongresa darba kārtību, pamatojoties uz Valdes un Biedru priekšlikumiem.

2

Kongresa darba kārtība ietver šādus punktus hronoloģiskā secībā:
a.

apstiprinājumu, ka Kongress ir sasaukts un tā sastāvs izveidots saskaņā ar LFF statūtiem un Latvijas
Republikas tiesību aktiem;

b.

darba kārtības apstiprinājumu;

c.

Prezidenta uzrunu;

d.

vismaz viena delegāta iecelšanu protokola pārbaudei;

e.

balsu skaitītāju iecelšanu;

f. Biedru dalības apturēšanu vai izslēgšanu (ja nepieciešams);
g.

ziņojumu par darbu (ietverot LFF darbības kopš iepriekšējā Kongresa);

h.

konsolidētās un revidētās bilances un peļņas un zaudējumu aprēķinu;

i.

revidenta ziņojuma apstiprinājumu pēc Valdes ierosinājuma;

j.

budžeta un finanšu pārskatu apstiprinājumu;

k.

balsojumus par priekšlikumiem veikt grozījumus Statūtos, LFF Kongresa reglamentā un citos noteikumos
(ja nepieciešams);
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l.

diskusijas par Valdes locekļu iesniegtajiem priekšlikumiem saskaņā ar šī panta 1. paragrāfā noteikto
kārtību un par Valdes iesniegtajiem priekšlikumiem;

m. neatkarīgu revidentu iecelšanu pēc Valdes priekšlikuma (ja nepieciešams);
n.

kādas institūcijas locekļa vai locekļu atbrīvošanu no amata (ja nepieciešams);

o.

Prezidenta, viceprezidentu un Valdes locekļu vēlēšanas (ja nepieciešams);

p. neatkarīgo komiteju locekļu vēlēšanas (ja nepieciešams);
q. Biedru uzņemšanu (ja nepieciešams).
3
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Kongress nav tiesīgs pieņemt lēmumus par jautājumiem, kas nav iekļauti darba kārtībā, ja vien visi Biedri
Kongresā nav klātesoši un nevienojas to grozīt.

Ārkārtas Kongress

1

LFF Valde jebkurā laikā var sasaukt ārkārtas Kongresu.

2

LFF Valde sasauc Ārkārtas Kongresu, ja to rakstiski pieprasa vismaz viena desmitdaļa LFF Biedru, norādot
sasaukšanas iemeslu saskaņā ar šiem Statūtiem. Pieprasījumā tiek norādīta arī darba kārtība. Ārkārtas Kongress
notiek trīs nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja Ārkārtas Kongress šajā laikā netiek sasaukts,
delegāti, kuri pārstāv tos Biedrus, kuri pieprasīja Kongresa sasaukšanu, var to sasaukt paši. Šādi rīkojoties, viņiem
ir pienākums informēt visus LFF Biedrus un LFF Valdi par Ārkārtas Kongresa norises dienu un vietu, kā arī darba
kārtību saskaņā ar zemāk norādīto 3. punktu.

3

Biedri par norises vietu, dienu un darba kārtību tiek informēti vismaz 15 dienas pirms Ārkārtas Kongresa.

4

Ja Ārkārtas Kongresu sasauc pēc LFF Valdes iniciatīvas, tad Valdei ir jāizstrādā darba kārtība. Ja Ārkārtas Kongresu
sasauc pēc Biedru iniciatīvas, tad darba kārtībā jāiekļauj vismaz tie jautājumi, ko iesnieguši attiecīgie Biedri, taču
Valde, prezidents un ģenerālsekretārs ir tiesīgi darba kārtību papildināt.

5

Ārkārtas Kongresa norises laikā tā darba kārtību nevar mainīt, izņemot gadījumus, kad tajā piedalās visi Biedri,
un visi tam piekrīt.

35

Statūtu un Kongresa reglamenta grozījumi

1

Kongress ir atbildīgs par šo Statūtu un Kongresa reglamenta grozījumu veikšanu.

2

Priekšlikumi Statūtu un Kongresa reglamenta grozīšanai Biedram vai Valdei rakstveidā, ar īsu skaidrojumu
jāiesniedz ģenerālsekretāram. Biedra iesniegts priekšlikums ir derīgs, ja to rakstiski ir atbalstījusi vismaz viena
desmitdaļa pārējo delegātu, kuri pārstāv Biedrus.

3

Lai balsotu par Statūtu un Kongresa reglamenta grozījumiem, Kongresā jāpiedalās vairākumam (vairāk nekā 50%)
delegātu, kuri pārstāv balsstiesīgos Biedrus.

4

Priekšlikums par Statūtu un Kongresa reglamenta grozījumiem ir pieņemts tikai gadījumā, ja par to nobalso divas
trešdaļas klātesošo balsstiesīgo Biedru.
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Protokols

1

Par Kongresa norises protokolēšanas nodrošināšanu atbild ģenerālsekretārs.

2

Pēc tam, kad protokolu pārbaudījuši delegāti, kuriem šāds uzdevums uzticēts, to 90 dienu laikā pēc Kongresa
nosūta LFF Biedriem. Protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu, ja 30 dienu laikā no tā nosūtīšanas dienas ierakstītā
vēstulē Administrācijai nav nosūtīti iebildumi. Pastāvot iebildumiem pret protokolu, jautājums tiek iekļauts
izskatīšanai nākamā Kārtējā Kongresa darba kārtībā.

37

Lēmumu spēkā stāšanās laiks

Kongresa pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, izņemot gadījumus, kad šajos Statūtos noteikts
citādi vai kad Kongress noteicis citu lēmuma spēkā stāšanās datumu.

B. VALDE
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Sastāvs

1

Valde sastāv no 9 locekļiem, no kuriem vismaz vienam jābūt sievietei:
a.

Prezidents;

b.

pirmais viceprezidents;

c.

otrais viceprezidents;

d.

6 locekļi.

2

Ja uz amatu Valdē kandidē tikai viena sieviete, viens no Valdes locekļu amatiem tiek piešķirts šai kandidātei. Ja
uz amatu Valdē nekandidē neviena sieviete, viens no Valdes locekļu amatiem paliek vakants.

3

Prezidentu, viceprezidentus un pārējos Valdes locekļus ievēl saskaņā ar šo Statūtu 31. pantu. Pirms viņu
ievēlēšanas vai pārvēlēšanas vēlēšanu komiteja veic integritātes pārbaudi saskaņā ar Vēlēšanu kodeksa
noteikumiem.

4

Prezidenta, viceprezidentu un Valdes locekļu amatu pilnvaru laiks ir četri gadi. Viņu amatu pilnvaru laiks sākas
viņus ievēlējušā Kongresa beigās un parasti beidzas ceturtajā gadā, nākamā vēlēšanu Kongresa beigās. Valdes
locekli var pārvēlēt ne vairāk kā trīs pilnvaru laikus (neatkarīgi no tā, vai šie pilnvaru laiki ir pēc kārtas). Nepilns
pilnvaru laiks tiek skaitīts kā pilns.

5

Ja vēlēšanas notiek pēc četru gadu pilnvaru laika beigām, amatpersonas turpina īstenot savas pilnvaras līdz
vēlēšanu procesa beigām.

6

Valdes locekļa amats nav savienojams ar LFF neatkarīgās komitejas locekļa amatu.

7

Amats Valdē tiek uzskatīts par vakantu Valdes locekļa nāves gadījumā. Valdes locekļa neatgriezeniskas
invaliditātes gadījumā, vai arī gadījumā, ja Valdes loceklis bez attaisnojoša iemesla nepiedalās trīs Valdes sēdēs
pēc kārtas, Kongresam ir pamats lemts par attiecīgā Valdes locekļa atsaukšanu no amata.

8

Ja vairāk nekā 50% Valdes amatu kļūst vakanti, atbilstoši normatīvajiem aktiem noteiktajā laikā tiek sasaukts
Ārkārtas Kongress. Par Ārkārtas Kongresa organizēšanu ir atbildīgs ģenerālsekretārs.
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Sēdes

1

Valdes sēdes tiek sasauktas vismaz 6 reizes gadā.

2

Valdes sēdes sasauc Prezidents. Ja sēdes sasaukšanu pieprasa vismaz 50% Valdes locekļu, Prezidents to sasauc
14 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. Ja Prezidents līdz minētajam laikam nesasauc pieprasīto sēdi,
pārējie Valdes locekļi to sasauc paši, taču viņiem vismaz piecas dienas pirms sēdes jānosūta visiem Valdes
locekļiem darba kārtība saskaņā ar šī panta 3. punktu.

3

Prezidents ar administrācijas palīdzību nosaka sēdes darba kārtību. Visiem Valdes locekļiem ir tiesības ieteikt
darba kārtībā iekļaujamos punktus. Jautājumus, kurus Valdes locekļi vēlas iekļaut sēdes darba kārtībā, viņi
iesniedz ģenerālsekretāram vismaz septiņas dienas pirms sēdes. Darba kārtība tiek izsūtīta Valdes locekļiem
vismaz piecas dienas pirms sēdes.

4

Ģenerālsekretārs Valdes sēdēs piedalās padomdevēja statusā, bez balsstiesībām. Ja ģenerālsekretārs nevar
ierasties uz sēdi, viņš ar Valdes piekrišanu sēdes apmeklēšanai savā vārdā var deleģēt pārstāvi.

5

Valdes sēdes nav atklātas. Valde var uzaicināt trešās personas piedalīties sēdē. Trešajām personām sēdēs nav
balsstiesību, un tām atļauts izteikt viedokli tikai ar sēdes vadītāja piekrišanu.

6

Prezidents var sasaukt Valdi steidzamības kārtā, lai izskatītu steidzamus jautājumus Valdes sēžu starplaikā. Ja
Valdes locekļi nevar satikties fiziski, lēmumus var pieņemt, izmantojot citus modernus rakstiskas saziņas līdzekļus
(piemēram, e-pastu vai ziņojumapmaiņas lietotnes).

40

41

Valdes locekļi par savu darbību var saņemt samaksu, un atlīdzību nosaka Pārvaldības un atbilstības nodaļa,
ievērojot attiecīgajos LFF noteikumos paredzēto procedūru.

Lēmumi

1

Valde sēdē ir tiesīga pieņemt lēmumus, piedaloties divām trešdaļām tās locekļu.

2

Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to tiek nodots derīgo balsu vairākums (vairāk nekā 50%). Balsošana ar
pilnvarotas personas starpniecību vai pa pastu nav atļauta.

3

Valdes loceklim jāatturas no piedalīšanās debatēs un lēmuma pieņemšanas, ja pastāv jebkāds interešu konflikta
risks.

4

Pieņemtie lēmumi tiek ierakstīti protokolā.

5

Valdes pieņemtie lēmumi stājas spēkā nekavējoties, ja vien Valde nav noteikusi citādi.

Valdes pilnvaras

Valdei ir šādas pilnvaras:
a)

Pieņemt lēmumus visos gadījumos, kas neietilpst Kongresa atbildības sfērā, vai arī, saskaņā ar tiesību
aktiem vai šiem Statūtiem nav noteikti kā citu institūciju atbildība;
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b) ar administrācijas palīdzību sagatavot un sasaukt LFF Kārtējo un Ārkārtas Kongresu;
c)

iecelt pastāvīgo komiteju priekšsēdētājus, priekšsēdētāju vietniekus un locekļus;

d) jebkurā laikā lemt par nepieciešamību izveidot pagaidu komitejas;
e)

pēc Prezidenta ierosinājuma iecelt ģenerālsekretāru. Valde ir tiesīga patstāvīgi atcelt ģenerālsekretāru;

f)

piedāvāt zvērinātus revidentus apstiprināšanai Kongresā;

g)

līdz nākamajam Kongresam iecelt aizstājējus vakantajos neatkarīgo komiteju amatos;

h) apstiprināt un izdot noteikumus, kas reglamentē piedalīšanos LFF rīkotajās sacensībās un sacensību
norises gaitu;
i)

apstiprināt un izdot jebkādus citus LFF noteikumus, piemēram, noteikumus par pastāvīgo un pagaidu
komiteju izveidošanu, LFF iekšējās kārtības noteikumus;

j)

iecelt izlašu komandu trenerus un citu tehnisko personālu;

k)

gādāt, ka šie Statūti tiek piemēroti un veikt pārvaldes pasākumus, kas nepieciešami to piemērošanai;

l)

uz laiku līdz nākamajam Kongresam atstādināt institūciju locekli (izņemot neatkarīgo komiteju locekļus
un Valdes locekļus);

m) deleģēt uzdevumus, kas izriet no savas kompetences jomas, citām LFF institūcijām;
n) uzaicināt jebkuru personu dalībai Kongresā bez tiesībām debatēt vai balsot.

C. PREZIDENTS
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Prezidents

1

Prezidenta galvenās atbildības jomas ir:
a.

Kongresa un Valdes pieņemto lēmumu īstenošana, uzdodot tos administrācijai;

b.

administrācijas darba uzraudzība;

c.

efektīvas LFF institūciju darbības nodrošināšana, lai tās sasniegtu šajos Statūtos noteiktos mērķus;

d.

attiecības starp LFF un tās Biedriem, FIFA, UEFA, politiskām institūcijām un citām organizācijām.

2

Tikai Prezidents var ierosināt Valdei iecelt amatā ģenerālsekretāru. Prezidents var arī ierosināt Valdei atcelt
ģenerālsekretāru no amata.

3

Prezidents vada Kongresu, Valdes un to komiteju sēdes, kurās viņš ir iecelts par priekšsēdētāju.

4

Prezidentam Valdē ir viena balss.

5

Prezidenta prombūtnes vai nepieejamības laikā viņu aizvieto pirmais viceprezidents. Gadījumā, ja arī pirmais
viceprezidents atrodas prombūtnē vai nav pieejams, viņu aizvieto otrais viceprezidents.

6

Ja Prezidenta amats kļūst vakants, visas Prezidenta tiesības un pienākumus līdz nākamajam Kongresam pārņem
pirmais viceprezidents.

7

Visas citas Prezidenta pilnvaras tiek noteiktas LFF iekšējās kārtības noteikumos.
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Reprezentācija un paraksta tiesības

1

Prezidents reprezentē LFF. Jebkurš Valdes loceklis pārstāv LFF kopā ar vismaz 2 citiem Valdes locekļiem. Valdei
LFF iekšējās kārtības noteikumos ir jāparedz speciālie noteikumi par Valdes locekļu kopīgām pārstāvības tiesībām.

2

LFF Statūtus un reglamentus kopīgi paraksta 3 Valdes locekļi un dēļ nepieciešamības reģistrēts LFF Statūtus FIFA
un UEFA, LFF Statūtus paraksta arī ģenerālsekretārs.

D. ADMINISTRĀCIJA
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Administrācija

1

Administrācija ir operatīvās darbības un administrējošā institūcija un veic LFF darbu saskaņā ar ģenerālsekretāra
norādēm. Administrācijas locekļiem ir saistoši LFF iekšējās kārtības noteikumi, un viņi labticīgi pilda uzdotos
uzdevumus.

2

Par Ģenerālsekretāru pamatojoties uz vienošanos, ko regulē privāttiesības, ieceļ personu, kurai ir nepieciešamā
profesionālā kvalifikācija, tajā skaitā vienas FIFA un UEFA oficiālās valodas prasme.

3

Ģenerālsekretārs ir atbildīgs par:
a.

Kongresa, kā arī Valdes un citu LFF institūciju sēžu organizēšanu;

b.

Kongresa, kā arī Valdes, pastāvīgo un pagaidu komiteju sēžu apmeklēšanu;

c.

Kongresa, Valdes, pastāvīgo un pagaidu komiteju sēžu protokolu sagatavošanu;

d.

LFF korespondences vešanu;

e.

administrācijas darbinieku iecelšanu un atbrīvošanu;

f.

Kongresa un Valdes pieņemto lēmumu īstenošanu saskaņā ar Prezidenta rīkojumiem;

g.

grāmatvedības darba organizāciju;

h.

loģistikas un operatīvo atbalstu Vēlēšanu komitejai(-jām);

4

Ģenerālsekretārs nav Kongresa delegāts vai kādas citas LFF institūcijas loceklis.

5

Ģenerālsekretāra papildu atbildības jomas un pienākumus nosaka LFF iekšējās kārtības noteikumos.

E. PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS

Pants

45

Pastāvīgās komitejas

1

LFF ir šādas pastāvīgās komitejas:
a.

Finanšu komiteja;

b.

Sieviešu futbola komiteja;

c.

Attīstības un jauniešu komiteja;
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d.

Sacensību komiteja;

e.

Tiesnešu komiteja;

2

Ikvienas pastāvīgās komitejas locekļus ieceļ Valde pēc LFF Biedru vai LFF prezidenta ieteikuma. Pastāvīgo
komiteju locekļi var būt arī Valdes locekļi. Valde nodrošina pienācīgu sieviešu pārstāvniecību pastāvīgajās
komitejās. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājus, priekšsēdētāju vietniekus un locekļus ieceļ amatā uz četru gadu
pilnvaru laiku.

3

Pastāvīgo komiteju locekļiem jābūt pieredzei attiecīgajā darbības jomā.

4

Katrs priekšsēdētājs pārstāv savu pastāvīgo komiteju un nodrošina tās darbību saskaņā ar piemērojamiem,
Valdes apstiprinātajiem iekšējās kārtības noteikumiem.

5

Katrs priekšsēdētājs sadarbībā ar ģenerālsekretāru nosaka sēžu sasaukšanas datumus, nodrošina visu uzdevumu
izpildi un sniedz atskaites Valdei.

46

Finanšu komiteja

1

Finanšu komiteja uzrauga finanšu vadību un sniedz padomus Valdei finanšu un aktīvu pārvaldības jautājumos. Tā
analizē LFF budžetu un ģenerālsekretāra sagatavotos finanšu pārskatus un iesniedz tos Valdei apstiprināšanai.
Komitejā darbojas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi.

2

Finanšu komitejas galvenās atbildības jomas ir:
a.

ieteikumu sagatavošana Valdei LFF resursu ieguldījumu politikas jomā, ņemot vērā naudas plūsmas
pārskata projektā redzamo resursu pieejamību;

b.

tādu vadlīniju, procedūru un iekšējās kontroles pasākumu noteikšana un apstiprināšana, kas
nepieciešami, lai nodrošinātu finanšu pārskatos iekļautās finanšu informācijas, kā arī FIFA, organizāciju
vadībām un trešajām personām sniegtās informācijas un finanšu ziņojumu kvalitāti;

c.

īstenotās grāmatvedības politikas, grāmatvedības aplēšu un attiecīgo finanšu pārskatu datu atbilstības
izvērtēšana;

d.

labākās prakses politiku un procedūru finanšu jomā popularizēšana un noteikšana, ierosinot Valdei tās
apstiprināt un izmantot kā vadlīnijas Biedriem nolūkā izveidot kritēriju sistēmu, kas sniegs atbalstu
pārvaldībā;

e.

atbalsta sniegšana administrācijai, sagatavojot un iesniedzot Valdei un Kongresam apstiprināšanai
ikgadējo budžeta pārskatu;

f.

Pants
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citu, ar LFF finansēm saistītu jautājumu risināšana.

Sieviešu futbola komiteja

1

Sieviešu futbola komiteja risina ar sieviešu futbolu saistītos jautājumus, konkrēti, spēles struktūru valstī un
attiecības starp Klubiem, Līgām un Konfederāciju.

2

Sieviešu futbola komitejas galvenās atbildības jomas ir:
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a.

sieviešu futbola sacensību rīkošana;

b.

sieviešu futbola treniņu un tehniskās attīstības pamata aspektu analīze;

c.

jaunatnes darbā balstītu, ilgtspējīgu un starp LFF Biedriem mērogojamu attīstības programmu izstrāde
un izveidošana;

d.

sieviešu futbola paplašināšanās veicināšana un sieviešu futbola popularizēšana no jauniešu līmeņa līdz
elitei;

e.

sieviešu futbola stratēģiju izstrāde un ieviešana tā attīstībai Latvijas teritorijā;

f.

Valdes izpratnes veicināšana un informēšana, sniedzot priekšlikumus par sieviešu futbola attīstību,
popularizēšanu un vadību valsts mērogā.

3
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Attīstības un jauniešu komiteja

1

Futbola attīstības komiteja atbild par LFF attīstības, jauniešu un amatieru programmām, piemērotu stratēģiju
izstrādi un popularizēšanu, šīs stratēģijas ieviešanas uzraudzību, LFF Biedriem sniegtā atbalsta un programmu
analīzi un Valdes konsultēšanu par attīstības jautājumiem kopumā. Futbola attīstības komiteja atbild par LFF
infrastruktūru.

2

Komitejā darbojas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un pieci locekļi.
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Sacensību komiteja

1

Sacensību komiteja risina ar LFF sacensībām saistītus jautājumus saskaņā ar šo Statūtu noteikumiem un LFF
sacensībām piemērojamajiem noteikumiem.

2

Sacensību komitejai ir šādas galvenās atbildības jomas:

3
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Komitejā darbojas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi.

a.

LFF sacensību rīkošana;

b.

elites futbola attīstības programmu izstrāde un ieviešana;

c.

elites futbola rezultātu uzlabojuma pasākumu izstrāde un ieviešana valsts mērogā.

Komitejā darbojas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi.

Tiesnešu komiteja

Tiesnešu komiteja ievieš Spēles noteikumus. Tā ieceļ tiesnešus LFF rīkoto sacensību spēlēm un spēlēm, kurās LFF
ir atbildīga par tiesnešu iecelšanu, sadarbībā ar LFF administrāciju risina ar tiesāšanu LFF saistītos jautājumus un
uzrauga tiesnešu izglītību un apmācības. Komitejā darbojas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi.
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Pagaidu komitejas

Valde nepieciešamības gadījumā var uz ierobežotu laiku izveidot pagaidu komitejas īpašu pienākumu veikšanai.
Valde ieceļ priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un atbilstošu locekļu skaitu. Pienākumi un funkcijas ir
noteiktas īpašos Valdes apstiprinātajos noteikumos. Pagaidu komiteja par savu darbu nepastarpināti atskaitās
Valdei.

F. KLUBU LICENCĒŠANAS INSTITŪCIJAS

Pants

52

Klubu licencēšanas institūcijas

1

Klubu licencēšanas institūcijas (t.i., Pirmās instances padome un Klubu licencēšanas apelāciju padome) atbild par
klubu licencēšanas sistēmu LFF saskaņā ar Klubu licencēšanas noteikumiem un UEFA noteikumiem.

2

Klubu licencēšanas institūciju locekļus pēc Valdes ierosinājuma ievēl Kongress.

V NEATKARĪGĀS KOMITEJAS
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Institucionālā neatkarība

Neatkarīgās komitejas, kā arī to locekļi veic savu darbu un izpilda savus pienākumus pilnīgi neatkarīgi, bet vienmēr
LFF interesēs un saskaņā ar LFF Statūtiem un noteikumiem.
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Juridiskās institūcijas

1

LFF juridiskās institūcijas ir:
a.

Disciplinārlietu komiteja;

b.

Ētikas komiteja;

c.

Spēlētāju statusa un pāreju komiteja;

d.

Apelāciju komiteja.

2

Juridisko institūciju locekļi nevar ieņemt amatu nevienā citā LFF institūcijā, un viņus pēc LFF Biedru priekšlikuma
ievēl Kongress uz četru gadu pilnvaru laiku. Locekļus var pārvēlēt vai arī katrā laikā atbrīvot no pienākumu
pildīšanas, bet no pienākumu pildīšanas var atbrīvot tikai Kongress. Priekšsēdētājus, priekšsēdētāju vietniekus
un citus juridisko institūciju locekļus pēc Valdes priekšlikuma ievēl Kongress. Ja juridisko institūciju locekļa amats
kļūst vakants, Valdei ir tiesības iecelt juridiskās institūcijas locekļa pienākumu izpildītāju līdz nākamajam
Kongresam, kurā uz atlikušo amata pilnvaru laiku tiks ievēlēts aizstājējs.

3

Juridiskās institūcijas sastādāmas tā, lai to locekļiem kopā būtu zināšanas, spējas un speciālistu pieredze, kas ir
nepieciešama pienācīgai uzdevumu veikšanai. Par juridisko institūciju priekšsēdētāju var kļūt tikai zvērināts
advokāts.
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4

Visiem juridisko institūciju locekļiem (tajā skaitā priekšsēdētājiem un priekšsēdētāju vietniekiem) pirms
ievēlēšanas vai pārvēlēšanas tiek veikta integritātes pārbaude, ko veic Pārvaldības un atbilstības nodaļa.

5

Visiem Apelāciju komitejas un Ētikas komitejas locekļiem ir jāatbilst Statūtu 59. panta 6. paragrāfā norādītajiem
neatkarības kritērijiem. Disciplinārlietu komitejas un Spēlētāju statusa un pāreju komitejas priekšsēdētājam ir
jāatbilst Statūtu 59. panta 6. paragrāfā norādītajiem neatkarības kritērijiem.

6

Juridisko institūciju atbildību un darbību nosaka attiecīgais regulējums.
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Disciplinārlietu komiteja

1

Disciplinārlietu komitejas darbību reglamentē LFF Disciplinārlietu kodekss.

2

Disciplinārlietu komitejā saskaņā ar LFF Disciplinārlietu kodeksu darbojas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks
un trīs locekļi.

3

Valde izdod LFF Disciplinārlietu kodeksu, kas atbilst FIFA Disciplinārlietu kodeksam un UEFA Disciplinārlietu
noteikumiem.

4

Disciplinārlietu komiteja pieņem lēmumus tikai tad, ja tās sēdē piedalās vismaz trīs locekļi. LFF Disciplinārlietu
kodeksā noteiktos gadījumos priekšsēdētājs lēmumu var pieņemt individuāli.

5

Disciplinārlietu komiteja šajos Statūtos un LFF Disciplinārlietu kodeksā minētās sankcijas var piemērot Biedriem,
Amatpersonām, Spēlētājiem, Klubiem, licencētiem spēļu aģentiem un starpniekiem.

6

Šie noteikumi neierobežo Kongresa un Valdes pilnvaras attiecībā uz Biedru dalības apturēšanu un izslēgšanu.

56

Ētikas komiteja

1

Ētikas komitejas darbību reglamentē LFF Ētikas kodekss.

2

Ētikas komitejā darbojas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi.

3

Ētikas komiteja šajos Statūtos un LFF Ētikas kodeksā un LFF Disciplinārlietu kodeksā minētās sankcijas var
piemērot Amatpersonām, Spēlētājiem, licencētiem spēļu aģentiem un starpniekiem.

4

Ētikas komiteja pieņem lēmumus tikai tad, ja tās sēdē piedalās vismaz trīs locekļi. LFF Ētikas kodeksā noteiktos
gadījumos priekšsēdētājs lēmumu var pieņemt individuāli.

5

Valde pieņem LFF Ētikas kodeksu, kas atbilst FIFA Ētikas kodeksā noteiktajiem principiem.

57

Spēlētāju statusa un pāreju komiteja

1

Spēlētāju statusa un pāreju komiteja nosaka un uzrauga atbilstību pāreju noteikumiem saskaņā ar FIFA Spēlētāju
statusa un pāreju noteikumiem, kā arī nosaka spēlētāju statusu dažādās LFF sacensībās. Valde var apstiprināt
īpašus noteikumus, kas reglamentē Spēlētāju statusa un pāreju komitejas kompetenci. Spēlētāju statusa un
pāreju komitejā darbojas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi.
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58

Ar Spēlētāju statusu saistītos strīdus, kuros iesaistīta LFF, tās Biedri, Spēlētāji, Amatpersonas, starpnieki un
licencēti spēļu aģenti, pēdējā instancē izskata Arbitrāžas tiesā saskaņā ar šiem Statūtiem un piemērojamajiem
nacionāliem tiesību aktiem.

Apelāciju komiteja

1

Apelāciju komitejā darbojas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi. Priekšsēdētājam jābūt ar
jurista kvalifikāciju. Vismaz vienam Apelāciju komitejas loceklim ir jābūt sertificētam grāmatvedim.

2

Šīs komitejas atbildību un darbību reglamentē LFF Disciplinārlietu kodekss un LFF Ētikas kodekss. Apelāciju
komiteja pieņem lēmumus tikai tad, ja tās sēdē piedalās vismaz trīs locekļi. Noteiktos gadījumos, kas paredzēti
attiecīgajos noteikumos, priekšsēdētājs lēmumu var pieņemt individuāli.

3

Apelāciju komiteja izskata sūdzības par lēmumiem, kurus pieņem Disciplinārlietu komiteja, Ētikas komiteja,
Spēlētāju statusa un pāreju komiteja un Vēlēšanu komiteja, kas attiecīgajos LFF kodeksos nav pasludināti kā
galīgi.

4

Apelāciju komitejas pasludinātos lēmumus var pārsūdzēt tikai Sporta arbitrāžas tiesā, kas atrodas Lozannā,
Šveicē, vai nacionālā neatkarīgā arbitrāžas tiesā saskaņā ar šo Statūtu noteikumiem.
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Pārvaldības un atbilstības nodaļa

1

Pārvaldības un atbilstības nodaļa nodrošina finanšu uzskaites pilnīgumu un ticamību, pārbauda finanšu pārskatus
un konsolidētos finanšu pārskatus un iepazīstas ar ārējo revidentu ziņojumiem, kā arī periodiski veic LFF darbības
pārbaudi finanšu risku pārvaldības, labas pārvaldības un atbilstības jautājumos. Pārvaldības un atbilstības nodaļā
darbojas vismaz viena pārvaldības un atbilstības amatpersona. Pārvaldības un atbilstības amatpersona ir atbildīga
par Pārvaldības un atbilstības nodaļu.

2

Pārvaldības un atbilstības nodaļa nodrošina Valdes konsultēšanu, atbalstu un pārraudzību LFF finanšu un
atbilstības uzraudzībā, kā arī izdod attiecīgos LFF noteikumus un uzrauga to ievērošanu.

3

Pārvaldības un atbilstības nodaļas atbildība, tās iekšējās darbības modelis un citi procesuālie jautājumi ir noteikti
attiecīgajos LFF noteikumos.

4

Pārvaldības un atbilstības amatpersonu ievēl Kongress uz četru gadu pilnvaru laiku, un šo personu no pienākumu
pildīšanas arī var atbrīvot tikai Kongress. Minētā amatpersona nedarbojas nevienā citā LFF institūcijā, un tai pirms
ievēlēšanas vai pārvēlēšanas ir veicama integritātes pārbaude, ko veic Disciplinārlietu un Ētikas komiteja, un
kandidātiem ir jāatbilst zemāk 6. paragrāfā noteiktajām neatkarības prasībām.

5

Pārvaldības un atbilstības amatpersonai nepieciešama vismaz piecu gadu pieredze darbā ar pārvaldības,
atbilstības un finanšu jautājumiem.

6

Pārvaldības un atbilstības amatpersonai jābūt neatkarīgai tādā ziņā, ka tā nav saistīta ar attiecībām vai
apstākļiem, kas varētu ietekmēt spēju pildīt pienākumus efektīvi un objektīvi. It īpaši nav pieļaujams, ka četru
gadu laikā pirms iecelšanas amatā vai amata pilnvaru pildīšanas laikā šī amatpersona bijusi vai ir: (i) LFF Valdes
vai kādas citas LFF institūcijas loceklis; vai (ii) kāda LFF Biedra izpildinstitūcijas vai uzraudzības institūcijas loceklis;
vai (iii) algota LFF vai kāda LFF Biedra amatpersona vai darbinieks.

7

Ja Pārvaldības un atbilstības amatpersona amata pilnvaru laikā pārtrauc pildīt oficiālos pienākumus, Valde ieceļ
aizvietotāju, kurš šos pienākumus pilda līdz nākamajam Kongresam.
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60 Vēlēšanu komiteja
1

Vēlēšanu komiteja ir institūcija, kas ir atbildīga par vēlēšanu procesa rīkošanu un uzraudzīšanu saskaņā ar LFF
Vēlēšanu kodeksu (A pielikums).

2

Vēlēšanu komitejas sastāvu un darbību reglamentē LFF Vēlēšanu kodekss.

VI DISCIPLINĀRĀS SANKCIJAS
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61 Disciplinārās sankcijas
Pamatā tiek piemērotas šādas disciplinārās sankcijas:
1

2

3

fiziskām un juridiskām personām:
a.

brīdinājums;

b.

rājiens;

c.

naudas sods;

d.

apbalvojumu atņemšana.

fiziskām personām:
a.

aizrādījums;

b.

izslēgšana;

c.

atcelšana no piedalīšanās spēlē;

d.

aizliegums atrasties ģērbtuvēs un/vai uz rezervistu soliņa;

e.

aizliegums atrasties stadionā;

f.

aizliegums piedalīties jebkādās ar futbolu saistītās darbībās;

g.

sociālais darbs;

h.

atbilstošas uzvedības apmācība.

juridiskām personām:
a.

spēlētāju pāreju aizliegums;

b.

spēle bez skatītāju klātbūtnes;

c.

spēles aizvadīšana neitrālā laukumā;

d.

aizliegums spēlēt noteiktā stadionā;

e.

spēles rezultāta anulēšana;

f.

izslēgšana no sacensībām;

g.

naudassods;

h.

punktu atņemšana;

i.

pārcelšana uz zemāku līgu;

j.

spēles atkārtota aizvadīšana.
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62 Arbitrāža un jurisdikcija
1

LFF iekšējos strīdus, kas saistīti ar Līgām, Līgu dalībniekiem, Klubiem un Klubu dalībniekiem, Spēlētājiem un
Amatpersonām, pēdējā instancē (t.i., pēc tā izskatīšanas saskaņā ar visām iekšējām LFF procedūrām) var nodot
izskatīšanai tikai neatkarīgā un objektīvā arbitrāžas tiesā, kas pieņems galīgo lēmumu, izslēdzot Vispārējās
jurisdikcijas tiesu jurisdikciju, ciktāl to īpaši neaizliedz Latvijas tiesību akti.

2

Starptautiska vai Eiropas mēroga strīdus, kas izriet no vai saistīti ar FIFA vai UEFA Statūtu un noteikumu
piemērošanu, pēdējā instancē var nodot izskatīšanai tikai CAS saskaņā ar attiecīgajiem FIFA un UEFA Statūtu
noteikumiem.

3

LFF ir jurisdikcija izskatīt iekšējos nacionāla mēroga strīdus, t.i., strīdus starp pusēm, kas ir LFF Biedri vai saistītas
ar LFF. FIFA un UEFA ir jurisdikcija izskatīt starptautiskus, respektīvi, Eiropas līmeņa strīdus.

4

LFF gādā, ka tā un visas tās jurisdikcijā esošās struktūras pilnībā ievēro visu FIFA vai UEFA institūciju, neatkarīgu
un objektīvu Arbitrāžas tiesu, kas norādītas iepriekš 1. paragrāfā, un CAS galīgos lēmumus.

63

Sporta arbitrāžas tiesa (CAS)

1

Saskaņā ar attiecīgo FIFA Statūtu un/vai UEFA Statūtu pantu noteikumiem jebkuru apelāciju par galīgu un saistošu
FIFA lēmumu, ko pieņēmusi kāda FIFA institūcija, UEFA institūcija vai Līgas, izskata Sporta arbitrāžas tiesa (CAS)
Lozannā, Šveicē, ja vien saskaņā ar CAS 66. pantu nav noteikta citas Arbitrāžas tiesas jurisdikcija. Tomēr CAS
neizskata apelācijas par Spēles noteikumu pārkāpumiem un atcelšanu no piedalīšanās līdz četrām spēlēm vai uz
laiku līdz trim mēnešiem, vai par lēmumiem, ko pieņēmusi neatkarīga un noteiktajā kārtībā izveidota Asociācijas
vai Konfederācijas Arbitrāžas tiesa (izņemot lēmumus, kas saistīti ar dopingu).

2

LFF gādā, ka tā un visi tās jurisdikcijā esošie Biedri, Spēlētāji, Amatpersonas un spēļu un spēlētāju aģenti pilnībā
ievēro visu FIFA institūciju, UEFA institūciju, LFF atzīto arbitrāžas tiesu un Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) Lozannā,
Šveicē, galīgos lēmumus.

VIII FINANSES

Pants

64 Finanšu periods
1

LFF finanšu periods ir viens gads, kas sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

2

LFF ieņēmumi un izdevumi ir jāpārvalda tā, lai tie finanšu periodā būtu līdzsvarā. LFF pamatfunkciju veikšanu
ilgtermiņā nodrošina rezervju veidošana.

3

Par savlaicīgu ikgadējo LFF konsolidēto pārskatu sagatavošanu uz 31. decembri atbild ģenerālsekretārs.
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65 Ieņēmumi
LFF ieņēmumus veido:
a)

ikgadējie biedru naudas maksājumi;

b) FIFA un UEFA finansējums;
c)

ienākumi no LFF piederošo tiesību pārdošanas;

d) ienākumi no LFF piederošo tiesību pārdošanas, kā arī no ieejas biļešu pārdošanas;
e)

pilnvaroto LFF institūciju piemērotās soda naudas;

f) valsts un sabiedrisko organizāciju, komercsabiedrību un fizisko personu dotācijas, finansējums un
ziedojumi;
g) ienākumi no sporta inventāra, LFF atribūtikas un citu materiālu pārdošanas vai iznomāšanas;
h) atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem;
i)

Pants
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citi likumīgi ienākumi, kas ir saistīti ar futbola aktivitātēm.

Izdevumi

1

LFF var būt šādi izdevumi:
a.

budžetā paredzētie izdevumi;

b. citi izdevumi, ko apstiprinājis Kongress, kā arī izdevumi, ko savu pilnvaru ietvaros ir tiesīga uzņemties
Valde;
c.

2

Pants
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citi izdevumi, kas noteikti un atļauti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, ievērojot LFF izvirzītos mērķus;

Lai īstenotu šajos Statūtos noteiktos mērķus, LFF ir tiesīga realizēt jebkādu ar likumu atļautu darbību, tajā skaitā,
veikt informatīvi konsultatīvu, reklāmas un izdevējdarbību, ražot sporta iekārtas un inventāru, patēriņa preces,
suvenīrus un rotaļlietas, organizēt metodiskos un kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus, nodrošināt
ekspertu un konsultantu pakalpojumus sporta būvju tehniskā stāvokļa un funkcionalitātes novērtēšanā, rīkot
sporta, izglītības un atpūtas pasākumus.

Neatkarīgie un ārējie revidenti

1

Neatkarīgu un ārējo revidentu Kongress ieceļ uz vienu gadu. Revidentu var iecelt atkārtoti.

2

Neatkarīgais un ārējais revidents veic LFF finanšu un saimnieciskās darbības revīziju un pārbauda tās atbilstību
tiesību aktiem. Neatkarīgais un ārējais revidents saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem veic Finanšu
komitejas iepriekš apstiprināta LFF gada ziņojuma revīziju un pēc tam iesniedz Kongresā attiecīgu rakstisku
ziņojumu.

3

Pēc tam, kad revidenta ziņojumu ir apstiprinājis LFF Kongress, LFF to publicē savā mājaslapā.
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Biedru nauda

1

Biedru nauda jāsamaksā līdz katra gada 1. martam. Ikgadējā iemaksa par attiecīgā gada jaunajiem Biedriem
jāsamaksā 50 dienu laikā pēc Kongresa, kurā viņi uzņemti par Biedriem, noslēguma.

2

Saskaņā ar šiem Statūtiem biedru naudas gada maksas apmēru nosaka Kongress pēc saviem ieskatiem, ka arī
Kongresa noteikto ierobežojumu ietvaros. Maksas apmērs ir vienāds visiem Biedriem, un tās summa nepārsniedz
250 EUR.

69

Norēķini

LFF var izmantot jebkurus Biedra aktīvus un kontus, lai dzēstu tā saistības pret LFF.
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Dalības maksas

LFF var noteikt dalības maksu, kas tās Biedriem jāmaksā par piedalīšanos noteiktās sacensībās.

IX SACENSĪBAS UN TIESĪBAS SACENSĪBĀS UN PASĀKUMOS
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71 Sacensības – pārcelšana uz augstāku vai zemāku līgu un integritāte
1

LFF rīko un koordinē vismaz šādas Latvijā notiekošās oficiālās sacensības:
a.

Virslīga;

b.

1. līga;

c.

2. līga;

d.

Latvijas kauss;

e.

pludmales futbola turnīri;

f.

telpu futbols;

g.

jauniešu futbols;

h.

sieviešu un meiteņu futbols;

i.

reģionālais futbols;

j.

futbols cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

2

Pilnvaras rīkot sacensības Valde var deleģēt citām LFF pakļautajām organizācijām. Šo organizāciju, kuras gūst
labumu no šādas deleģēšanas, rīkotās sacensības nedrīkst traucēt LFF rīkotajām sacensībām. LFF rīkotajām
sacensībām ir priekšroka.

3

Klubam-biedram ir tiesības piedalīties LFF sacensībās, ja pamatojoties uz tā struktūrā esošās futbola komandas
sportiskajiem sasniegumiem, tas tiek iekļauts attiecīgajās sacensībās kā jauns dalībnieks, saglabā vietu noteiktā
līgā vai arī sezonas beigās tiek pārcelts uz augstāku vai zemāku līgu.
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4

Papildus kvalifikācijai atkarībā no sportiskajiem sasniegumiem, kluba-biedra līdzdalība LFF sacensībās var tikt
izvērtēta, pamatojoties uz citiem kritērijiem, ko nosaka LFF Klubu licencēšanas noteikumi. LFF ir tiesības ierobežot
personu dalību LFF sacensībās, ja, cita starpā, pret konkrētām personām ir ierosināts kriminālprocess.
Ierobežojums ir spēkā līdz kriminālprocesa izbeigšanai.

5

Juridiskās formas vai struktūras maiņa, lai atvieglotu kvalificēšanos, kas pamatota ar sportiskajiem
sasniegumiem, un/vai licences saņemšanu dalībai LFF sacensībās, tādējādi nodarot kaitējumu šo sacensību
integritātei, ir aizliegta.

6

Valde visos LFF sacensību noteikumos īsteno principu par pārcelšanu uz augstāku vai zemāku līgu un iekļauj šajos
noteikumos konkrētus nosacījumus, gādājot, ka ne fiziskai, ne juridiskai personai (tajā skaitā uzņēmumiem un
filiālēm) nav kontroles vai ietekmes pār vairāk nekā vienu klubu, kas piedalās tajās pašās LFF rīkotajās sacensībās.
Tāpat vienai fiziskai personai nav atļauts rīkoties vairāk nekā viena Biedra amatpersonas statusā.

72

Klubu licencēšana

1

Valde izstrādā noteikumus par klubu licencēšanas sistēmu, kas reglamentē klubu piedalīšanos LFF un UEFA
sacensībās atbilstoši UEFA noteiktajām minimālajām klubu licencēšanas sistēmas prasībām, saskaņā ar FIFA
prasībām.

2

Klubu licencēšanas sistēmas mērķis ir nodrošināt caurskatāmu un godīgu klubu sacensību norisi, uzlabot LFF un
tās biedru profesionālo līmeni, popularizēt sporta vērtības saskaņā ar godīgas spēles principiem, kā arī drošu
sacensību vidi un veicināt klubu finanšu, īpašnieku struktūras un kontroles caurskatāmību.

73

Tiesības

1

LFF un tās Biedriem pieder visas tiesības, kas izriet no sacensībām un citiem pasākumiem, kas ir tās jurisdikcijā,
bez jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz to saturu, laiku un vietu. Šīs tiesības, cita starpā, ietver visu veidu
finanšu tiesības, audiovizuālo un radio ierakstu veikšanu, reproducēšanas un pārraides tiesības, multimediju
tiesības, mārketinga un reklāmas tiesības, nemateriālās tiesības, piemēram, uz emblēmām, un tiesības, kas izriet
no autortiesības regulējošiem tiesību aktiem.

2

Valde pieņem lēmumu, kā un cik lielā mērā tiek izmantotas šīs tiesības un šajā sakarā izstrādā īpašus noteikumus,
gādājot, ka šādu tiesību pārdošana notiek caurskatāmi un atbilstoši spēkā esošajiem nacionālajiem tiesību
aktiem.

74 Izplatīšanas atļauja
1

Vienīgi LFF un tās Biedri ir atbildīgi par atļauju izsniegšanu attēla, skaņas un citu datu nesēju izplatīšanai no tās
jurisdikcijā esošajām futbola spēlēm un pasākumiem, bez jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz saturu, laiku,
vietu un tehniskajiem aspektiem.

2

Valde šajā sakarā izdod īpašus noteikumus.
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X STARPTAUTISKĀS SPĒLES UN SACENSĪBAS
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75

Starptautiskās spēles un sacensības

1

Starptautiskās spēles vai sacensības notiek tikai, iepriekš saņemot atļauju no FIFA, attiecīgās Konfederācijas(-ām)
un/vai Asociācijām saskaņā ar FIFA Starptautisko spēļu organizēšanas noteikumiem.

2

LFF ir jāievēro starptautisko spēļu kalendārs, ko sastādījusi FIFA.

76

Saziņa

LFF nepiedalās spēlēs vai nekomunicē par sporta jautājumiem ar asociācijām, kas nav FIFA locekles, vai
konfederācijas pagaidu locekles, bez FIFA atļaujas.
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Apstiprinājums

1

Klubi, reģionālās federācijas vai jebkura cita ar LFF saistīta klubu grupa var pievienoties kādai citai Asociācijai ar
LFF un citas Asociācijas atļauju, un FIFA un/vai attiecīgās konfederācijas(-u) atļauju, kā norādīts FIFA noteikumos.

2

Klubi, Līgas vai jebkura cita ar LFF saistīta klubu grupa nevar piedalīties sacensībās citas Asociācijas teritorijā bez
LFF, citas Asociācijas(-u) atļaujas, kā arī bez FIFA un attiecīgās Konfederācijas(-u) atļaujas, kā norādīts FIFA
noteikumos par starptautiskajām spēlēm.

XI NOBEIGUMA NOTEIKUMI
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78

Neparedzēti apstākļi un nepārvarama vara (force majeure)

Valde pieņem galīgo lēmumu par visiem jautājumiem, kas nav paredzēti šajos Statūtos vai arī nepārvaramas varas
(force majeure) gadījumos, ja vien šādu jautājumu izlemšana saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem vai šiem
Statūtiem nav citas institūcijas kompetencē. Šādi lēmumi ir jāpieņem, pamatojoties uz tiesībām un taisnīgumu,
ņemot vērā attiecīgos FIFA un UEFA noteikumus.
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Federācijas dokumentu publicēšana

LFF nodrošina šādu dokumentu un informācijas pieejamību savā oficiālajā mājaslapā:
a)

Statūti un Kongresa reglaments;

b) Vēlēšanu kodekss;
c)

Disciplinārlietu un ētikas kodekss;

d) Spēlētāju statusa un pāreju noteikumi
e)

Iekšējās kārtības noteikumi (IOR);

34
f)

svarīgākie LFF lēmumi;

g)

Valdes sēžu un Kongresa darba kārtība;

h) apkārtraksti;
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Darbības izbeigšana

1

Pants

Pants

LFF darbība var tikt izbeigta:
a.

ar attiecīgu Kongresa lēmumu;

b.

uz cita likumā noteiktā pamata.

2

Lēmums par LFF darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas klātesošo LFF
Biedru, turklāt balsošanai ir jānotiek Kongresā, kurš ir speciāli sasaukts tieši šim mērķim.

3

LFF darbības izbeigšanas gadījumā notiek tās likvidācija, ja vien likumā nav noteikts citādi. Pieņemot lēmumu par
LFF likvidāciju, Kongress ievēl likvidācijas komiteju trīs locekļu sastāvā. Tās darbību regulē Biedrību un
nodibinājumu likuma normas par biedrību likvidāciju.

4

LFF likvidācijas gadījumā tās aktīvu atlikums tiek ziedots organizācijai, kurai ir līdzīgi darbības mērķi. Tā šos aktīvus
pārvalda kā “bonus pater familiae”, līdz tiek atjaunota LFF. Noslēguma Kongress var izvēlēties aktīvu saņēmēju,
ņemot vērā visu LFF Biedru divu trešdaļu vairākuma lēmumu. Šis pants piemērojams, ciktāl to neierobežo spēkā
esošo tiesību aktu noteikumi.

5

Šis pants tiek piemērots, ja nav noteikti ierobežojumi spēkā esošajos normatīvajos aktos.

81

Ieviešana

1

Šie Statūti ir pieņemti Kongresā Rīgā, 2019. gada 12. decembrī un stājas spēkā uzreiz pēc to pieņemšanas.

2

Šos Statūtus reglamentē Latvijas tiesību akti. Pretrunu gadījumā starp Statūtiem un tiesību aktiem tiek piemēroti
obligātie tiesību akti.

82

Pārejas noteikumi

1

LFF izpildinstitūcijas un valdes sastāvs, kompetence un pilnvaras līdz 2020. gada Kongresam (ieskaitot) noteiktas
atbilstoši LFF statūtu redakcijai, kas apstiprināta LFF biedru 2015. gada 31. marta sapulcē. Attiecīgi, kā izņēmuma
noteikums no Statūtu 81. panta 1. paragrāfa, tiek noteikts, ka šie Statūti daļā, ciktāl tie attiecas uz LFF
ģenerālsekretāra un Valdes sastāvu, kompetenci un pilnvarām, stājas spēkā līdz ar 2020. gada Kongresu, kad
šajos Statūtos noteiktajā kārtībā ir ievēlēta Valde.

2

LFF kopā ar tās esošajiem biedriem šajos Statūtos skaidri definē prasības un kritērijus jaunu LFF Biedru
uzņemšanai, kā arī esošo Biedru dalības saglabāšanai. Tas jāizdara līdz 2021. gada 1. maijam.

3

LFF tiek piešķirts papildu periods viena gada garumā līdz 2022. gada 1. maijam, lai skaidri strukturētu piederību
un tās Biedrus šajos Statūtos sadalītu pārstāvju grupās.
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Biedrības “Latvijas Futbola federācija” vārdā:

Latvijas Futbola federācijas pirmais viceprezidents
ARTURS ZAKREŠEVSKIS

________________________

Latvijas Futbola federācijas otrais viceprezidents
SERGEJS KOVAĻOVS

________________________

Latvijas Futbola federācijas valdes locekle
ANASTASIJA KUČINSKA

________________________

Latvijas Futbola federācijas ģenerālsekretārs
EDGARS PUKINSKS

________________________

Rīgā, 2019. gada 12. decembrī
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DEFINĪCIJAS

Šajā Vēlēšanu kodeksā izmantotajai terminoloģijai ir tāda pati nozīme, kā LFF Statūtu Terminu definīciju sadaļā dotajiem
terminiem.
P.S.: Termini, kuri attiecas uz fiziskām personām, piemērojami abām dzimtēm. Visi termini vienskaitlī attiecas uz daudzskaitli
un otrādi.

4

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
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1

Piemērošanas joma

1

Šis Vēlēšanu kodekss ir piemērojams Valdes un neatkarīgo komiteju locekļu vēlēšanām atbilstoši LFF Statūtos
noteiktajam definējumam.

2

Šis Vēlēšanu kodekss ir piemērojams arī LFF Biedru attiecīgo institūciju locekļu vēlēšanām, ja vien to statūti īpaši
to paredz. LFF Biedru statūti nosaka precīzu šī Vēlēšanu kodeksa piemērošanas jomu, it īpaši, vai LFF Vēlēšanu
komiteja uzrauga attiecīgo vēlēšanu procesu.

2

Principi un pienākumi

1

Vispārīgie labas pārvaldības principi, piemēram, pilnvaru dalīšana, neatkarība, caurskatāmība, pienākums
izvairīties no interešu konflikta situācijām, bez izņēmuma jāievēro visā vēlēšanu procesā.

2

LFF jānodrošina skaidra un nepārprotama vēlēšanu noteikumu un vadlīniju pieejamība LFF Statūtos paredzētajā
laikā.

3

Jebkāda neatbilstoša trešo personu ietekme vēlēšanu procesā nav atļauta.

4

LFF gādā, ka visi tās institūciju vēlēšanu noteikumi un vadlīnijas atbilst šī Vēlēšanu kodeksa, LFF Statūtu, kā arī
FIFA Statūtu, rīkojumu, norādījumu un lēmumu noteikumiem.

5

LFF vismaz 30 dienas pirms attiecīgo vēlēšanu dienas informē FIFA un UEFA par vēlēšanu veidu (t.i., ievēlamo
locekļu skaitu, pilnvaru laiku, vēlēšanu iemeslu utt.) un iesniedz FIFA un UEFA derīga Vēlēšanu kodeksa, kā arī, ja
nepieciešams, jebkādu citu vēlēšanu noteikumu un vadlīniju kopiju.

6

LFF nekavējoties informē FIFA un UEFA par jebkāda veida neatbilstīgu trešo personu ietekmi vēlēšanu procesā.

7

Ja vien LFF Statūtos un rīkojumos nav noteikts citādi, attiecīgo LFF institūciju locekļi turpina pildīt savas funkcijas
līdz vēlēšanu procesa beigām.

5

II VĒLĒŠANU KOMITEJA

Pants

3

Pamatprincipi

1

Vēlēšanu komiteja uzrauga vēlēšanu procesu saskaņā ar attiecīgajiem LFF Statūtu noteikumiem un šo Vēlēšanu
kodeksu.

2

Apelāciju komiteja ir otrā instance, un tā ir atbildīga par apelāciju, kas iesniegtas par LFF Vēlēšanu komitejas
lēmumiem, izskatīšanu.

3

Vēlēšanu komitejas un Apelāciju komitejas locekļi nevar būt nevienas citas LFF institūcijas locekļi un nevar ieņemt
izpildošu amatu nevienā valsts varas institūcijā. Vēlēšanu komitejas locekļi savu amata pilnvaru laikā nevar
kandidēt uz amatiem LFF.

4

Vēlēšanu komitejas un Apelāciju komitejas locekļi nekavējoties izstājas no attiecīgā jautājuma skatīšanas un
atturas no jebkāda lēmuma pieņemšanas, ja:
a.

viņi ir tiešie ģimenes locekļi kādam no kandidātiem, kas kandidē uz kādu no amatiem;

b.

pastāv interešu konflikta risks vai iespējamība atbilstoši LFF Disciplinārlietu un ētikas kodeksā
noteiktajam definējumam.

Pants

5

Gadījumā, ja Vēlēšanu komitejas vai Apelāciju komitejas loceklis neatbilst kādai no iepriekšminētajām prasībām
un/vai tam jebkādu iemeslu dēļ ir jāatkāpjas no Vēlēšanu komitejas locekļa amata, tas tiek aizvietots saskaņā ar
šī Vēlēšanu kodeksa 4. panta 3. punktu.

6

LFF Kongress ieceļ Vēlēšanu komitejas un Apelāciju komitejas locekļus saskaņā ar LFF Statūtu noteikumiem uz
četru gadu pilnvaru laiku.

7

Vēlēšanu komitejas loceklis savu amatu nevar ieņemt ilgāk nekā divus pilnvaru laikus neatkarīgi no tā, vai šie
pilnvaru laiki ir pēc kārtas.

8

Vēlēšanu komitejas un Apelāciju komitejas locekļi vienmēr rīkojas labticīgi un, pildot pienākumus, ievēro
visaugstākā līmeņa objektivitāti.

4

Sastāvs

1

Vēlēšanu komiteja darbojas šādā sastāvā:
a.

priekšsēdētājs;

b.

priekšsēdētāja vietnieks;

c.

viens loceklis.

6

Pants

2

LFF Kongress ieceļ arī attiecīgu aizvietotāju skaitu.

3

Priekšsēdētāja prombūtnē vai, ja viņš nav pieejams, viņu aizvieto, viņa funkcijas pilda priekšsēdētāja vietnieks vai
– gadījumā, ja arī priekšsēdētāja vietnieks atrodas prombūtnē vai nav pieejams – komitejas loceklis. Locekli, kurš
atrodas prombūtnē vai nav pieejams, aizvieto aizvietotājs.

4

Vēlēšanu komiteja no savu locekļu vidus ieceļ sekretāru, kurš ir atbildīgs par loģistikas jautājumiem un risina
administratīvos jautājumus. Viņš var pieaicināt LFF administrāciju, lai tā sniegtu viņam palīdzību pienākumu
izpildē.

5

Vismaz Vēlēšanu komitejas priekšsēdētājam ir jābūt zvērinātam advokātam.

5

Vēlēšanu komitejas vispārīgie pienākumi

Vēlēšanu komiteja ir atbildīga par visiem uzdevumiem, kas saistīti ar Kongresā paredzēto vēlēšanu organizēšanu,
norisi un uzraudzību. Konkrēti, Vēlēšanu komiteja ir atbildīga par:
a)

stingru LFF Statūtu un rīkojumu, kā arī šī Vēlēšanu kodeksa ievērošanu;

b) LFF institūciju vēlēšanu noteikumu un vadlīniju atbilstību šī Vēlēšanu kodeksa un LFF Statūtu
noteikumiem, kā arī FIFA Statūtiem, rīkojumiem, norādījumiem un lēmumiem;
c)

stingru statūtos noteikto vēlēšanu termiņu ievērošanu;

d) informācijas sniegšanu LFF Biedriem, kā arī attiecīgajām valsts institūcijām (ja nepieciešams), medijiem
un sabiedrībai;
e)

attiecību uzturēšanu ar valsts institūcijām (ja nepieciešams);

f)

kandidātu izvirzīšanas procedūru (procedūras uzsākšana, informācijas izplatīšana, izvērtēšana, oficiāla
saraksta publicēšana utt.);

g)

balsotāju saraksta sastādīšanu ar LFF administrācijas palīdzību saskaņā ar LFF Statūtu noteikumiem;

h) balsotāju identitātes pārbaudi šim nolūkam iecelta zvērināta notāra uzraudzībā;

Pants
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i)

vēlēšanu un balsošanas norisi;

j)

jebkādu citu uzdevumu veikšanu, lai nodrošinātu sekmīgu vēlēšanu procesa norisi.

Sapulces, kvorums un lēmumi

1

Vēlēšanu komitejas sapulces sasauc priekšsēdētājs. Pilnvaras apspriest un pieņemt lēmumus ir tikai noteiktajā
kārtībā sasauktai Vēlēšanu komitejas sapulcei.

2

Vēlēšanu komiteja nav lemttiesīga, ja tās sapulcē nepiedalās vairākums (vairāk nekā 50%) tās locekļu.

3

Vēlēšanu komiteja lēmumus pieņem ar derīgo balsu vairākumu (vairāk nekā 50%). Balsošana ar pilnvarotas
personas vai vēstules starpniecību nav atļauta. Neizšķirta balsojuma gadījumā noteicošā balss ir priekšsēdētājam.

4

Pieņemtie lēmumi tiek protokolēti, un protokolu paraksta Vēlēšanu komitejas priekšsēdētājs un sekretārs.

III KANDIDĀTU PIETEIKŠANA

7

Pants

Pants

Pants
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Atbilstības kritēriji

1

Atbilstības kritēriji amatu ieņemšanai attiecīgajās LFF institūcijās tiek definēti attiecīgajos LFF Statūtu
noteikumos.

2

Vēlēšanu komiteja nenosaka atbilstības kritērijus, kas nav paredzēti LFF Statūtos, kā arī nenosaka nekādas citas
formālas prasības, kas nav paredzētas šajā Vēlēšanu kodeksā vai LFF Statūtos. Vēlēšanu komiteja tikai pieprasa
dokumentus, kas palīdz noteikt, vai ir izpildīti attiecīgie atbilstības kritēriji.

3

Vēlēšanu komiteja LFF Statūtos noteiktajos termiņos publicē pilnu atbilstības kritēriju sarakstu (atsaucoties uz
attiecīgajiem LFF Statūtu noteikumiem), kā arī katra amata pretendentiem iesniedzamos dokumentus.

8

Valdes locekļu amatu kandidātu pieteikšana un izskatīšana

1

Visā vēlēšanu procedūras laikā nevienam no kandidātiem netiek pieprasītas nekāda veida nodevas vai
maksājumi, ja vien tādus iepriekš nav apstiprinājis LFF Kongress. Jebkurā gadījumā visām saskaņotajām nodevām
vai maksājumiem ir jābūt saprātīgiem, un tie izmantojami tikai attiecīgo administratīvo izmaksu segšanai.

2

Kandidātu pieteikumi visiem Valdes amatiem tiek nosūtīti ierakstītā vēstulē, e-pastā ar paziņojumu par
saņemšanu vai apmaiņā pret saņemšanas apstiprinājumu personīgi iesniegtas LFF administrācijā vismaz 30
dienas pirms attiecīgā vēlēšanu Kongresa. Administrācijas saņemtie kandidātu pieteikumi tiek nekavējoties
nosūtīti Vēlēšanu komitejas sekretāram, kā arī Pārvaldības un atbilstības nodaļai attiecīgu integritātes pārbaužu
veikšanai saskaņā ar šī Vēlēšanu kodeksa A pielikumu.

3

Trīs dienu laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām Vēlēšanu komiteja rakstiski informē kandidātus, kuri nav
iesnieguši visus attiecīgos pamatojuma dokumentus, un piešķir viņiem vēl divas dienas pieteikumu pilnīgai
aizpildīšanai. Ja attiecīgie kandidāti noteiktajā laikā neizpilda savus pieteikumus, viņu kandidatūras tiek
pasludinātas par spēkā neesošām.

4

Kandidātus uz amatiem Valdē Vēlēšanu komiteja izskata septiņu dienu laikā pēc to iesniegšanas termiņa beigām,
un tādā pašā termiņā kandidāti tiek informēti par Vēlēšanu komitejas lēmumu.

9

Valdes locekļu amatu kandidātu apelācijas procedūra

1

Apelācijas sūdzības par Vēlēšanu komitejas lēmumiem var iesniegt tikai LFF Apelāciju komitejai, izslēdzot iespēju
minētos lēmumus pārsūdzēt jebkurā citā institūcijā, konkrēti, valsts institūcijā.

2

Visas atbilstoši motivētas apelācijas sūdzības jānosūta ierakstītā vēstulē vai personīgi jānogādā pret saņemšanas
apstiprinājumu LFF administrācijā trīs dienu laikā pēc Vēlēšanu komitejas lēmuma saņemšanas. Administrācijas
saņemtās apelācijas sūdzības tiek nekavējoties nosūtītas Apelāciju komitejas locekļiem.

3

Apelāciju komiteja var pieņemt lēmumu par papildu pierādījumu un dokumentu saņemšanu, ko attiecīgais
kandidāts neiesniedza sākotnējā pieteikšanās brīdī.

4

Apelācijas sūdzības Apelāciju komiteja izskata četru dienu laikā no to saņemšanas brīža, un tādā pašā laikā
kandidāti tiek informēti par pieņemto lēmumu.

5

Apelāciju komitejā darbojas priekšsēdētājs un trīs locekļi, kurus ieceļ LFF Kongress. Vienlaikus ar Apelāciju
komitejas locekļiem Kongress ieceļ arī divus aizvietotājus. Priekšsēdētājam jābūt ar jurista kvalifikāciju. Vismaz
vienam Apelāciju komitejas loceklim ir jābūt sertificētam grāmatvedim.

6

Apelāciju komitejas lēmumi ir galīgi un saistoši.

8

Pants

Pants

10

Citu LFF institūciju kandidātu pieteikšanas procedūra

1

Kandidātu pieteikumus amatiem visās pārējās LFF institūcijās [Pārvaldības un atbilstības nodaļa, Vēlēšanu
komiteja un juridiskās institūcijas] Valde nosūta LFF administrācijai vismaz 30 dienas pirms attiecīgā vēlēšanu
Kongresa. Administrācijas saņemtie kandidātu pieteikumi tiek nekavējoties nosūtīti Vēlēšanu komitejai, kā arī
attiecīgajai par integritātes pārbaudēm atbildīgajai institūcijai.

2

10 dienu laikā pēc kandidātu pieteikumu saņemšanas Vēlēšanu komiteja administrācijai apstiprina, vai ir izpildītas
formālās attiecīgajiem amatiem noteiktās prasības. Gadījumā, ja vienu vai vairākus kandidātus nevar apstiprināt,
Valde attiecīgajiem amatiem iesaka papildu kandidātus.

3

Šādu citu institūciju locekļu vēlēšanas var rīkot vienlaicīgi. Vēlēšanu Kongresa sākumā delegātiem tiek izsniegtas
attiecīgas vēlēšanu zīmes, kurās ierakstīti attiecīgo institūciju amatu kandidātu saraksti.

4

Šādu locekļu vēlēšanu laikā delegāti paliek sēžam savās vietās un balso, izmantojot mobilo vēlēšanu urnu, ko kāds
no balsu skaitītājiem pienes pie katras sēdvietas, procesu cieši uzraugot Vēlēšanu komitejas loceklim.

5

Kad visi delegāti savas vēlēšanu zīmes balsošanas kabīnē ir ievietojuši vēlēšanu urnā, Vēlēšanu komiteja visu
delegātu priekšā veic balsu saskaitīšanu un paziņo rezultātus Kongresa dalībniekiem.

11

Oficiālais kandidātu saraksts

1

Oficiālo kandidātu sarakstu amatiem visās LFF institūcijās LFF Biedriem nosūta vismaz 15 dienas pirms vēlēšanu
Kongresa.

2

Oficiālo kandidātu sarakstu arī publicē presē un, ja nepieciešams, nosūta informācijai attiecīgajām valsts
iestādēm.

IV BALSOŠANAS KĀRTĪBA

Pants

12

Vēlēšanu Kongresa sasaukšana

LFF vēlēšanu Kongresu sasauc saskaņā ar LFF Statūtu noteikumiem. Saistībā ar vēlēšanu Kongresu ievērojamie
termiņi tiek publicēti presē un, ja nepieciešams, paziņoti attiecīgajām valsts iestādēm.

Pants
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Vēlēšanu komitejas pienākumi vēlēšanu Kongresa laikā

Vēlēšanu Kongresa laikā Vēlēšanu komitejas pienākumi ir:
a)

pārbaudīt balsotāju identitāti;

b) uzraudzīt vēlēšanu procedūru Kongresa laikā;
c)

skaitīt vēlēšanu zīmes;

9
d) pieņemt lēmumus par vēlēšanu zīmju derīgumu vai nederīgumu;

Pants

Pants

Pants
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e)

pieņemt galīgo lēmumu par vēlēšanu procedūras jautājumiem Kongresa laikā;

f)

paziņot oficiālos rezultātus;

g)

ja nepieciešams, organizēt un vadīt preses konferenci.

Vēlēšanu zīmes

1

Administrācija Vēlēšanu komitejas uzraudzībā sagatavo vēlēšanu zīmes. Vēlēšanu zīmēm jābūt nodrukātām
skaidri un salasāmi.

2

Katras kārtas vēlēšanu zīmēm jābūt atšķirīgā krāsā.

15

Vēlēšanu urna

1

Pirms balsošanas procedūras sākuma vēlēšanu urna - ja iespējams, caurspīdīga - tiek atvērta un uzrādīta Kongresa
delegātiem. Pēc tam vēlēšanu urna tiek aizvērta un novietota redzamā vietā Vēlēšanu komitejas locekļu tuvumā.

2

Visa balsošanas procesa laikā vēlēšanu urnu uzrauga kāds no Vēlēšanu komitejas locekļiem.

16

Balsošana

1

Pirms delegāti tiek lūgti balsot, Vēlēšanu komitejas priekšsēdētājs detalizēti izskaidro vēlēšanu procedūru
(balsošanas kabīne, vēlēšanu urna, vēlēšanu zīmes, derīgas un nederīgas vēlēšanu zīmes, skaitīšana,
nepieciešamais balsu vairākums, rezultāti utt.), atsaucoties uz attiecīgajiem Statūtu noteikumiem.

2

Vēlēšanu komitejas priekšsēdētājs aicina pēc kārtas visus klātesošos un balsstiesīgos Biedru delegātus nākt
Kongresa zāles priekšā, kur notiek vēlēšanas.

3

Pēc izsaukšanas attiecīgais delegāts dodas Kongresa zāles priekšā un, parakstījies par vēlēšanu zīmes veidlapas
saņemšanu, saņem savu vēlēšanu zīmi.

4

Pēc tam delegāts šim nolūkam paredzētajā balsošanas kabīnē aizpilda savu vēlēšanu zīmi. Balsošanas kabīne ir
novietota redzamā vietā, taču delegāts tajā var nobalsot, citiem neredzot. Balsošanas kabīnē nav atļauts ienest
mobilos telefonus, kameras vai jebkādas citas ierakstīšanas ierīces.

5

Pēc tam delegāts ievieto savu vēlēšanu zīmi vēlēšanu urnā, parakstās vēlēšanu reģistrā un atgriežas savā vietā.

6

Tiklīdz visi delegāti savas vēlēšanu zīmes ir ievietojuši vēlēšanu urnā, sākas skaitīšanas procedūra. Vēlēšanu
komitejas loceklis atver un visu delegātu priekšā iztukšo vēlēšanu urnu.

7

Pēc tam sākas skaitīšana.

V SKAITĪŠANA

10
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Vispārīgie principi

1

Vēlēšanu zīmju skaitīšanā piedalās tikai Vēlēšanu komitejas locekļi. Visas darbības (vēlēšanu urnas atvēršana,
vēlēšanu zīmju skaitīšana, balsu skaitīšana utt.) tiek veiktas tā, lai tām varētu sekot līdzi visi Kongresa delegāti.

2

Strīda gadījumā par vēlēšanu zīmes derīgumu vai nederīgumu, balss derīgumu vai nederīgumu, protokolēšanu,
rezultātu paziņošanu vai jebkādu citu jautājumu saistībā ar skaitīšanas procedūru, Vēlēšanu komitejas pieņemtais
lēmums ir galīgs.

18

Nederīgas vēlēšanu zīmes

1

2

Pants

19

Par nederīgām tiek uzskatītas šādas vēlēšanu zīmes:
a.

vēlēšanu zīmes, kurām nav Vēlēšanu komitejas noteikto oficiālo atšķirības zīmju;

b.

vēlēšanu zīmes, kurās ierakstīti tādu personu vārdi, kuri nav kandidāti;

c.

vēlēšanu zīmes, kas nav salasāmas vai kuras ir bojātas;

d.

vēlēšanu zīmes ar identifikācijas zīmēm.

Vēlēšanu komitejas priekšsēdētājs nederīgo vēlēšanu zīmju aizmugurē uzraksta to nederīguma iemeslu(-s), ko
apstiprina ar parakstu.

Pareizrakstības kļūdas

Pareizrakstības kļūdu gadījumā balss nav derīga tikai gadījumā, ja šādu kļūdu dēļ nav iespējams skaidri noteikt,
par kuru no oficiālajiem kandidātiem ir balsots.

Pants
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Skaitīšana un rezultātu paziņošana

1

Kad vēlēšanu urna ir atvērta, Vēlēšanu komitejas locekļi saskaita vēlēšanu zīmes un pārbauda to derīgumu. Ja
vēlēšanu zīmju skaits ir vienāds vai mazāks par izsniegto vēlēšanu zīmju skaitu, vēlēšanas ir spēkā. Ja vēlēšanu
zīmju skaits ir lielāks par izsniegto vēlēšanu zīmju skaitu, vēlēšanas tiek pasludinātas par nederīgām, un procedūra
tiek sākta no jauna, pēc iepriekš noteiktās kārtības.

2

Kad vēlēšanu zīmju skaits ir pārbaudīts, Vēlēšanu komitejas locekļi turpina skaitīt par katru kandidātu vai katru
no sarakstiem nodotās balsis.

3

Ja nepieciešama otra (vai tālāka) balsošanas kārta, balsošanas procedūra tiek atkārtota pēc iepriekšējā pantā
noteiktās kārtības. Kongresa dalībnieki arī tiek informēti par Statūtu noteikumiem, kas attiecas uz otro (vai tālāku)
balsošanas kārtu (piemēram, jebkādas nepieciešamā vairākuma izmaiņas, kandidātu izslēgšana utt.).

4

Pēc katras vēlēšanu kārtas Vēlēšanu komitejas priekšsēdētājs Kongresa dalībniekiem oficiāli paziņo rezultātus.

5

Ģenerālsekretārs savāktās un saskaitītās vēlēšanu zīmes ievieto attiecīgajās aploksnēs. Pēc tam aploksnes
paraksta Vēlēšanu komitejas priekšsēdētājs, un tās tiek aizzīmogotas. Administrācija šīs aploksnes saglabā un
iznīcina 180 dienas pēc Kongresa beigām.

11
V NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Pants
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Dokumentu arhivēšana un konfidencialitāte

1

Vēlēšanu komiteja un Vēlēšanu apelāciju komiteja visus oficiālos, kā arī tām vēlēšanu procesa laikā iesniegtos
dokumentus nodod administrācijai, kas ir atbildīgs par to arhivēšanu.

2

Vēlēšanu komitejas un Vēlēšanu apelāciju komitejas locekļi ievēro pilnīgu konfidencialitāti un slepenību attiecībā
uz jebkādu informāciju un dokumentiem, kas viņiem kļuvuši pieejami vēlēšanu procesa laikā. Šāds pienākums
paliek spēkā nenoteiktu laiku pēc attiecīgā vēlēšanu procesa. Viņi nav tiesīgi saglabāt nekādus tiem vēlēšanu
procesa laikā (elektroniskā vai citā formā) iesniegtos dokumentus.

22

Zvērināts notārs

Zvērināts notārs vai cita tiesu atzīta persona ar līdzvērtīgu juridisku statusu piedalās Kongresā un sastāda vēlēšanu
protokolu saskaņā ar nacionālo tiesību aktu noteikumiem. Konkrēti, šī persona ir atbildīga par delegātu
identitātes pārbaudīšanu un balsošanas procedūras ievērošanu.

Pants

Pants
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24

Neparedzētie jautājumi

1

Visus ar vēlēšanu Kongresa administratīvo un tehnisko organizāciju vai vēlēšanu norisi saistītos jautājumus, kas
nav paredzēti šajā Vēlēšanu kodeksā vai LFF Statūtos un rīkojumos, izlemj Vēlēšanu komiteja, kuras lēmums ir
galīgs.

2

Visus ar vēlēšanu norisi saistītos jautājumus, kas nav paredzēti šajā Vēlēšanu kodeksā vai LFF Statūtos un
rīkojumos, izlemj Vēlēšanu komiteja, kuras lēmums ir galīgs.

Ieviešana

Šis Vēlēšanu kodekss apstiprināts Kongresā Rīgā, 2019. gada 12. decembrī un stājas spēkā nekavējoties.

Latvijas Futbola federācijas pirmais viceprezidents
ARTURS ZAKREŠEVSKIS

________________________

Latvijas Futbola federācijas otrais viceprezidents
SERGEJS KOVAĻOVS

________________________
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Latvijas Futbola federācijas valdes locekle
ANASTASIJA KUČINSKA

________________________

Latvijas Futbola federācijas ģenerālsekretārs
EDGARS PUKINSKS

________________________

Rīgā, 2019. gada 12. decembrī

1
B pielikums – integritātes pārbaudes anketa

Pants 1

Vispārīgie noteikumi
1

Integritātes pārbaudes attiecībā uz LFF oficiālo amatu kandidātiem un šādu amatu turētājiem, par kuriem ir jāveic
integritātes pārbaudes (turpmāk – kandidāti) veic attiecīgā institūcija saskaņā ar šo Statūtu noteikumiem un šo
pielikumu.

2

Kandidātiem, kuri ir pakļauti integritātes pārbaudēm, ir jāiziet zemāk aprakstītais caurlūkošanas un informācijas
sniegšanas process. Pirms caurlūkošanas procesa katrs kandidāts sniedz rakstisku piekrišanu minētā procesa
veikšanai, izmantojot attiecīgās integritātes pārbaudi veicošās institūcijas veidlapu. Ja šāda rakstiska piekrišana
nav sniegta, tiek uzskatīts, ka integritātes pārbaude nav izieta.

3

Kandidātiem, kuri ir pakļauti integritātes pārbaudēm, vienmēr jārīkojas labticīgi un pilnībā jāsadarbojas būtisku
faktu noskaidrošanai pēc motivēta paziņojuma. Ja attiecīgais kandidāts nesadarbojas ar integritātes pārbaudes
veikšanas jomā kompetento institūciju, tiek uzskatīts, ka integritātes pārbaude nav izieta.

4

Tiek uzskatīts, ka integritātes pārbaude nav izieta, ja:

5

Pants 2

valsts tiesa attiecīgajam kandidātam ir piespriedusi kriminālsodu vai disciplinārsodu, konkrēti, ja pēc
būtības izskatāmais jautājums bijis par kandidāta rīcību, nevis nebūtisku pārkāpumu vai procesuālu
neatbilstību;

b.

FIFA vai citas sporta institūcijas Ētikas komiteja attiecīgo kandidātu ir atzinusi par vainīgu un/vai
piespriedusi sodu, kas liek nopietni apšaubīt tā spējas pildīt attiecīgā amata pienākumus.

Ievērojot attiecīgos noteikumus par ziņu norādīšanu un informācijas un attiecīgo iegūto datu nosūtīšanu
integritātes pārbaužu kontekstā saskaņā ar šo pielikumu, institūcija, kura veic integritātes pārbaudes, stingri
ievēro visas šādas informācijas un visu saistīto datu konfidencialitāti.

Caurlūkošanas process
1

Pants 3

a.

Caurlūkošanas procesa sākumā visiem kandidātiem, kas ir pakļauti integritātes pārbaudei, jāiziet identifikācijas
pārbaude (“ID pārbaude”). Šajā sakarā kandidātam jāiesniedz par integritātes pārbaudi atbildīgajā institūcijā
savas attiecīgajā brīdī derīgas pases kopija. ID pārbaudes ietvaros jāveic šādu elementu pārbaude/identifikācija:
a.

vārds(-i) un uzvārds(-i);

b.

dzīvesvietas adrese;

c.

dzimšanas datums un vieta;

d.

valstspiederība/valstspiederības.

2

Visiem kandidātiem, kuriem ir veicama integritātes pārbaude, jāaizpilda zemāk 3. pantā norādītā anketa.

3

Par integritātes pārbaudi atbildīgā institūcija var veikt neatkarīgu izpēti un/vai pārbaudi, lai par attiecīgo
kandidātu iegūtu papildu informāciju, kas var ietvert ziņas par starpniekiem un saistītajām personām, pilnvarām,
potenciāliem interešu konfliktiem un būtisku līdzdalību, kā arī tiesvedību un izmeklēšanu civilajās un
krimināllietās.
Anketa
Vārds(-i):
Uzvārds(-i):

2
Dzīvesvietas adrese:
Dzimšanas datums un
vieta:
Valstspiederība/
valstspiederības:
Profesija:

1

Vai Jūs iepriekš esat ar galīgu lēmumu sodīts par jebkādu apzināti veiktu sodāmu nodarījumu vai par jebkādu citu
nodarījumu, kas atbilst FIFA Ētikas kodeksa 5. panta II daļā paredzēto profesionālās ētikas normu pārkāpumam?
Nē

Jā

Ja esat, lūdzu, precizējiet:

2

Vai kāda sporta pārvaldības institūcija Jums kādreiz ir piemērojusi disciplināru vai līdzīgu sodu vai sankciju par
darbībām, kas pielīdzināmas FIFA Ētikas kodeksa 5. panta II daļā paredzēto profesionālās ētikas normu
pārkāpumam?
Nē

Jā

Ja ir, lūdzu, precizējiet:

3

Vai pret Jums pašreiz ir ierosināta tiesvedībā vai izmeklēšanā saistībā ar kādu civillietu, krimināllietu vai
disciplinārlietu?
Nē

Jā

Ja ir, lūdzu, precizējiet:

4

Es pilnībā apzinos, ka uz mani attiecas LFF Disciplinārlietu un ētikas kodeksa noteikumi, kā arī LFF Statūti un citi
rīkojumi saistībā ar integritātes jautājumiem, un es pilnībā atbilstu šiem noteikumiem.

5

Futbola jomā es šobrīd ieņemu šādus amatus:

6

Zemāk norādītie fakti un apstākļi attiecībā uz mani var radīt iemeslu potenciāliem interešu konfliktiem (sk.
konkrēti šo statūtu 23. panta 9. daļu):

7

Piezīmes un novērojumi, kas var būt nozīmīgi integritātes pārbaudes kontekstā:

8

Es pilnībā apzinos un piekrītu, ka šī anketa ir pieejama attiecīgās LFF institūcijas locekļiem.

9

Es pilnībā apzinos un apstiprinu, ka man ir jāinformē institūcija, kas veic integritātes pārbaudi, par jebkādiem šajā
sakarā būtiskiem faktiem un apstākļiem, kas rodas pēc integritātes pārbaudes.

3
10

Es pilnībā apzinos un apstiprinu, ka man ir pilnībā jāsadarbojas, lai noskaidrotu būtiskus faktus attiecībā uz savas
integritātes pārbaudi. Konkrēti, es pēc pieprasījuma iesniegšu jebkādus savā rīcībā esošus dokumentus,
informāciju vai jebkādus citus veida materiālus. Turklāt es sagādāšu un iesniegšu dokumentus, informāciju vai
jebkādus cita veida materiālus, kuru nav manā rīcībā, bet ko man ir tiesības saņemt.

11

Es pilnībā apzinos un apstiprinu, ka institūcija, kas veic integritātes pārbaudi, var pieprasīt arī informāciju par
iespējamām sankcijām (iepriekš norādītais 1. un 2. jautājums) tieši no FIFA vai attiecīgās konfederācijas, kā arī no
citām institūcijām, piemēram, Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) Lozannā, Šveicē vai no Starptautiskās Olimpiskās
komitejas. Šajā sakarā es atbrīvoju attiecīgās institūcijas no jebkāda konfidencialitātes pienākuma attiecībā uz
minēto informāciju.

12

Es pilnībā apzinos un apstiprinu, ka institūcija, kas veic integritātes pārbaudi, var ievākt par mani papildu
informāciju saskaņā ar šī pielikuma 2. panta 3. daļu.

______________________
(Vieta un datums)

_____________________________
(Paraksts)

