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Dokumenti/apliecinājumi, kas iesniedzami, kandidējot LFF vēlēšanās uz amatiem valdē 
un neatkarīgajās komitejās1 

/19.02.2020/ 
 

Dokuments / apliecinājums LFF 
valdes 
kandidāti
em 

LFF juridisko institūciju 
(Disciplinārlietu, Spēlētāju 
statusa un pāreju, Ētikas un 
Apelāciju) kandidātiem 

LFF Pārvaldības un 
atbilstības nodaļas 
kandidātiem 

Apliecinājums personas datu 
izmantošanai2 
(iekļauts kopējā apliecinājuma 
veidlapā)  

X X X 

Izziņa no Sodu reģistra3 X X X 

CV X X X 

Apliecinājums par to, ka 
personas dzīvesvieta ir Latvijā4 
(iekļauts integritātes anketā) 

X X X 

Interešu konflikts5 (iekļauts 
integritātes anketā) 

X X X 

Apliecinājums par valsts 
valodas zināšanām6 (iekļauts 
kopējā apliecinājuma veidlapā) 

X X X 

Apliecinājums par politiski 
nozīmīgu personu7  
(iekļauts kopējā apliecinājuma 
veidlapā) 

X X X 

                                                 
1 Skat. LFF Statūtu A pielikumu - Vēlēšanu kodeksa 7. panta otrā daļa.  

Vēlēšanu komiteja tikai pieprasa dokumentus, kas palīdz noteikt, vai ir izpildīti attiecīgie atbilstības 
kritēriji. 

2 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula). 
3 Statūtu 24(9)c. pants.  

Kandidātiem, kuri pretendē uz ievēlēšanu vai pārvēlēšanu jebkurā LFF amatā, jāatbilst šādiem 
kritērijiem: (kandidāts) nav iepriekš atzīts par vainīgu tīšu, ar amatu nesavienojamu noziedzīgu 
nodarījumu izdarīšanā. 

4 Statūtu 24(9)a. pants. 
Kandidātiem, kuri pretendē uz ievēlēšanu vai pārvēlēšanu jebkurā LFF amatā, jāatbilst šādiem 
kritērijiem: pastāvīga dzīvesvieta Latvijas Republikas teritorijā. 

5 Statūtu B pielikuma 2(3). pants. 
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. 

6 Statūtu 24(9)a. pants. 
Kandidātiem, kuri pretendē uz ievēlēšanu vai pārvēlēšanu jebkurā LFF amatā, jāatbilst šādiem 
kritērijiem: latviešu valodas pārzināšana atbilstoši augstākā līmeņa pirmajai pakāpei. 

7 Statūtu B pielikuma 2(3). pants. 
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. 
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Integritātes anketa8 X X X 

Pases kopija9 X X X 

Priekšsēdētājs var būt tikai 
zvērināts advokāts10 

 X 
(nepieciešams iesniegt 
izziņu/apliecinājumu/lēmuma 
par uzņemšanu norakstu no 
Latvijas Zvērinātu advokātu 
padomes) 

 

Vismaz vienam komitejas 
loceklim jābūt sertificētam 
grāmatvedim11 

 Apelāciju komiteja 
(nepieciešams iesniegt 
grāmatveža sertifikāciju 
apliecinošu dokumentu) 

 

Pārvaldības un atbilstības 
persona12 

  X (CV nepieciešams 
norādīt informāciju, 
pēc kuras 
iespējams 
pārliecināties par 
atbilstību 
pārvaldības un 
atbilstības personai 
izvirzītajām 
prasībām) 

Apliecinājums par 10% LFF 
biedru atbalstu13 

X   

 

                                                 
8 Statūtu 38(3). pants. 

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. 

9 Statūtu B pielikuma 2(1). pants. 
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. 

10 Statūtu 54(2). pants. 
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. 

11 Statūtu 58(1). pants. 
Apelāciju komitejā darbojas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi. Priekšsēdētājam 
jābūt ar jurista kvalifikāciju. Vismaz vienam Apelāciju komitejas loceklim ir jābūt sertificētam 
grāmatvedim. 

12 Statūtu 59(1). pants. 
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. 
(5) Pārvaldības un atbilstības amatpersonai nepieciešama vismaz piecu gadu pieredze darbā ar 
pārvaldības, atbilstības un finanšu jautājumiem. 

13 Statūtu 31 (3). pants. 
Kandidāta izvirzīšanai, kurš pretendē uz amatu Valdē, nepieciešams vismaz 10% Biedru atbalsts, to 
izvirzot. 


