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Biedrībai “Latvijas Futbola federācija” 
Rīgā, Grostonas ielā 6B, LV-1013 

 
 
______________________, (vārds, 
uzvārds) 
personas kods _______-______, 
adrese: 
____________________________ 
elektroniskā pasta adrese: 
___________________________ 
kontakta tālrunis +371 _____________ 
 
 

 
___________, 2020.gada __._______________ 
 
 

Apliecinājumi 
/atbilstoši LFF Statūtu 24. pantam/ 

 
 

 Apliecinu, ka pārzinu latviešu valodu atbilstoši augstākā līmeņa pirmajai pakāpei. 
 
 

 Apliecinu, ka piekrītu manu sniegto datu, kas var saturēt fiziskas personas sensitīvos 
datus, izmantošanai biedrības “Latvijas Futbola federācijas” institūciju vajadzībām un 
nosūtīšanai biedrības biedriem manas kandidatūras izvērtēšanai biedrības “Latvijas 
Futbola federācija” ________________ amatam. 
 
 

→ Vai Jūs esat politiski nozīmīga persona1?  
 

 Jā    Nē 
 

Ja „jā”, lūdzu norādiet valsti, iestādi un ieņemamo amatu 
 
_________________________________________________________________________ 

 
                                                      
1 Par politiski nozīmīgu personu uzskatāma persona: 
kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai 
skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības 
vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts 
sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), 
parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) 
loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), 
augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, 
vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai 
valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai 
persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu. 
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→ Vai Jūs esat politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis2? 
 

 Jā    Nē  
 

Ja „jā”, lūdzu norādiet radniecības pakāpi 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Ja „jā”, lūdzu norādiet politiski nozīmīgas personas vārdu, uzvārdu, valsti, 
iestādi un ieņemamo amatu 

 
_________________________________________________________________________ 
 
 
→ Vai Jūs esat ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona3? 
 

 Jā    Nē 
 

Ja „jā”, lūdzu norādiet saistību 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Ja „jā”, lūdzu norādiet politiski nozīmīgas personas vārdu, uzvārdu, valsti, 
iestādi un ieņemamo amatu 

 
_________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________ 
(paraksts un atšifrējums) 

                                                      
2 Par politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli uzskatāma persona, kura ir politiski nozīmīgas personas: 
a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai 
tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu; 
b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai 
laulātajam pielīdzināma persona; 
c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns; 
d) brālis vai māsa. 
3 Par ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona uzskatāma fiziskā persona: 
par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no politiski nozīmīgām personām vai tā ir 
akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no politiski nozīmīgām personām, kā arī 
fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots 
politiski nozīmīgas personas labā. 


