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Latvijas Futbola federācijas biedru, tiesnešu un inspektoru atbalsta sistēmas 

nolikums 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šis nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā Latvijas Futbola federācijas 

(turpmāk - LFF) biedri, licencētie tiesneši un inspektori pretendē, LFF izvērtē un piešķir 

atbalsta finansējumu negatīvo seku mazināšanai saistībā ar Covid-19 izplatīšanos un 

izsludināto ārkārtējo situāciju valstī. 

2. Atbalsta finansējuma saņemšanas pretendenti 

2.1. Pretendēt uz Nolikumā noteiktā atbalsta saņemšanu var licencēti LFF un LTFA tiesneši, 

inspektori (saskaņā ar Nolikuma 7.nodaļu), kā arī LFF biedri (turpmāk – Pretendenti). 

LFF biedri piesakās atbalsta saņemšanai, iesniedzot Nolikumā minētos dokumentus, 

savukārt tiesnešiem un inspektoriem paredzētā finansējuma izmaksu organizē atbildīgā 

LFF struktūrvienība. Prioritāri atbalsts tiek sniegts tiem Pretendentiem, kuri šobrīd 

nesaņem cita veida finansējumu no LFF un/vai valsts budžeta, un kuri nodrošina 

jaunatnes futbola attīstību. 

3. Pretendentu klasifikācija un pieteikšanās kritēriji 

3.1. Pretendents var pieteikties atbalsta saņemšanai, ja: 

3.1.1. Pretendentam ir darba vai cita veida līgumiskas attiecības ar vismaz vienu treneri, 

kuram ir derīga LFF/UEFA licence vai kurš ir C-LFF kursu students;  

3.1.2. Pretendentam uz 2020. gada 1. martu nav parādsaistību pret LFF un LFF biedriem 

(vairāk par 200 EUR) un šo parādsaistību nokārtošanas termiņš nav pagarināts; 

3.1.3. Pretendents ir pieteicis savā struktūrā esošo vai apvienotās komandas dalību LFF 

organizētājās sacensībās 2020.gada sezonai vai  LFF reģionālo centru sacensībās 

/bērnu turnīros; 

3.1.4.  Pretendentam nav ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas 

spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek 

īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra. 

3.1.5. Pretendentam ir pieejami dokumenti, kas apliecina Pretendenta sedzamās 

izmaksas dīkstāves periodā (darba līgumi vai cita veida līgumi ar treneriem, telpu 

nomas līgumi u.c.). 

3.2. Pretendentu iesniegto dokumentāciju izskata un lēmumu par finansējuma piešķiršanu 

pieņem LFF valdes pilnvarota komisija, kas pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu 

vairākumu. Komisija ir tiesīga piesaistīt LFF struktūrvienību pārstāvjus papildus 

informācijas saņemšanai par LFF biedriem, tiesnešiem un inspektoriem.  

4. Piešķirtā atbalsta finansējuma izlietojums 

4.1. Pretendents saņemto atbalsta finansējumu ir tiesīgs izmantot sekojošiem mērķiem: 

4.1.1. treneru atlīdzībai un ar to saistīto nodokļu apmaksai; 

4.1.2. administrācijas darbinieku darba samaksai un ar to saistīto nodokļu apmaksai; 

4.1.3. administratīvo telpu nomas maksu  un ar to saistīto komunālo maksājumu 

segšanai; 

4.1.4. neatgūstamu izmaksu segšanai, kas radās dēļ pasākumiem, kuri tika atcelti valstī 

izsludinātās ārkārtējās situācijas un ar to saistīto ierobežojumu dēļ.  
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5. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi 

5.1. Kopējais Pretendentiem piešķiramais atbalsta finansējuma apmērs tiek noteikts ar LFF 

valdes lēmumu. Atbalsta maksājums tiek izmaksāts kā vienreizēja naudas izmaksa. 

5.2. Atbalsta apmēru vienam Pretendentam, kurš atbilst Nolikuma noteikumiem, nosaka 

Komisija. 

5.3. Atbalsta izmaksas veic LFF, pamatojoties uz Komisijas lēmumu. 

5.4. Pretendentu atbalsta apmēru nosaka šādi kritēriji: 

5.4.1. EUR 600 var tikt piešķirti Pretendentam, kuram licencētu futbolistu un/vai 

audzēkņu skaits ir robežās no 15-29 audzēkņiem un kura struktūrā ir vismaz viens 

treneris, kuram ir derīga LFF/UEFA licence vai kurš ir C-LFF kursu students;  

5.4.2. EUR 800 var tikt piešķirti Pretendentam, kuram licencētu futbolistu/audzēkņu 

skaits ir vairāk par 30 un kura struktūrā ir vismaz divi treneri, kuriem ir derīga 

LFF/UEFA licence vai kurš ir C-LFF kursu students. 

6. Pieteikuma iesniegšana, noformējums un saturs 

6.1. Pretendentam atbalsta pieteikums jāiesniedz atbilstoši LFF publikācijā (www.lff.lv)  par 

atbalsta piešķiršanu norādītajam pieteikumu iesniegšanas termiņam. Pēc minētā termiņa 

iesniegtos pieteikumus Komisija izskatīšanai nepieņem. 

6.2. Nolikuma prasībām atbilstoši noformēts pieteikums jāiesniedz LFF kādā no sekojošiem 

veidiem: 

6.2.1. personīgi LFF ofisā, Rīgā, Grostonas ielā 6b, par to vienu darba dienu iepriekš 

brīdinot LFF vai izmantojot pasta pakalpojumus ar piegādi līdz pieteikuma 

iesniegšanas termiņa beigām; 

6.2.2. elektroniskā formātā ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot pieteikumu uz e-

pasta adresi info@lff.lv; 

6.2.3. parakstītas, skanētas dokumentu kopijas, nosūtot uz info@lff.lv. Izmantojot šo 

dokumentu iesniegšanas veidu, dokumentu oriģināli ir jāiesniedz pēc LFF 

pieprasījuma. 

6.3. Pieteikuma dokumentiem jābūt sagatavotiem valsts valodā. 

6.4. Pieteikums atbalsta saņemšanai sastāv no sekojošiem dokumentiem: 

6.4.1. aizpildīta Pretendenta pieteikuma veidlapa ar informāciju par biedru 

(1. pielikums); 

6.4.2. aizpildīta un parakstīta plānoto izmaksu tāme un nepieciešamie 

apliecinājumi (2.pielikums); 

6.4.3. Saistošie dokumenti, kas apliecina Pretendenta sedzamās izmaksas dīkstāves 

periodā (darba līgumi ar treneriem, uzņēmuma līgumi, telpu nomas līgumi u.c. 

dokumenti atbilstoši tāmē norādītajiem izdevumiem). 

6.5. Pretendenta  pieteikums ir apliecinājums tam, ka Pretendents ir iepazinies ar Nolikumu 

un piekrīt tajā izvirzītajām prasībām. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka atbalsta 

finansējuma saņēmējs ir izlietojis finansējumu mērķiem, kas nav paredzēti Nolikumā,  

neatbilstoši izlietotā finansējuma daļa tiks uzskatīta par nenokārtotām parādsaistībām 

pret LFF, kā rezultātā var iestāties šādos gadījumos LFF statūtos paredzētās sekas. 

6.6. Pretendentu iesniegto dokumentu termiņš un izskatīšanas procesa grafiks tiek publicēts 

LFF mājaslapā (www.lff.lv). 

http://www.lff.lv/
mailto:info@lff.lv
mailto:info@lff.lv
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7. LFF licencēto futbola un telpu futbola tiesnešu un inspektoru atbalsta kārtība 

7.1. Finansiālais atbalsts LFF licencētiem futbola tiesnešiem un inspektoriem tiek aprēķināts, 

pamatojoties uz viņu vidējiem mēneša ienākumiem tikai par apkalpotām spēlēm 

Virslīgā, Latvijas kausa izcīņā sākot no 1/16 fināla un 1.līgā A un B 2019.gada sezonā. 

Finansiālais atbalsts LFF licencētiem telpu futbola tiesnešiem un inspektoriem tiek 

aprēķināts pamatojoties uz viņu vidējiem mēneša ienākumiem tikai par apkalpotām 

spēlēm LTFA Virslīgā un LTFA kausa izcīņā sākot no 1/4 fināla par 2018.-2019.gada 

sezonu.  

7.2. Vidējie mēneša ienākumi Virslīgas tiesnešiem un inspektoriem, kuri nokārtoja 

pirmssezonas fitnesa un/vai teorētiskos normatīvus, tiek noteikti par periodu no 

2019.gada marta līdz 2019.gada novembrim ieskaitot. Finansiālā atbalsta apjoms – 65 

procenti no triju vidējo mēnešu ienākumu aprēķinātās summas, bet kopā ne mazāk kā 

200 EUR un ne vairāk kā 1200 EUR. 

7.3. Finansiālā atbalsta apjoms Virslīgas tiesnešiem un inspektoriem, kuri nekārtoja vai 

nenokārtoja pirmssezonas fitnesa un/vai teorētiskos normatīvus – 65 procenti no divu 

vidējo mēnešu ienākumu aprēķinātās summas, tomēr kopā ne mazāk kā 200 EUR un ne 

vairāk kā 1200 EUR. 

7.4. Vidējie mēneša ienākumi 1.līgas tiesnešiem un inspektoriem tiek noteikti par periodu no 

2019.gada aprīļa līdz 2019.gada novembrim ieskaitot. Finansiālas palīdzības apjoms – 

65 procenti no divu vidējo mēnešu ienākumu aprēķinātās summas, tomēr kopā ne mazāk 

kā 200 EUR un ne vairāk kā 1200 EUR. 

7.5. Uz atbalsta finansējuma saņemšanu var pretendēt tikai tie tiesneši un inspektori, kuri 

regulāri izpilda Tiesnešu komitejas uzdevumus, kuri tiesnešiem un inspektoriem tiek 

nosūtīti attālināti. 

7.6. Atbalsta finansējums telpu futbola tiesnešiem un inspektoriem tiek aprēķināts, 

pamatojoties uz vidējiem mēneša ienākumiem tikai par apkalpotām spēlēm LTFA 

Virslīgā un LTFA kausa izcīņā sākot no 1/4 fināla par 2018.-2019.gada sezonu. 

Finansiālā atbalsta apjoms, ja LTFA Virslīgas sezona turpināsies 2020.gada maijā vai 

jūnijā – 65 procenti no viena mēneša vidējās ienākumu aprēķinātās summas. Finansiālā 

atbalsta apjoms, ja LTFA Virslīgas sezona netiks turpināta – 65 procenti no divu vidējo 

mēnešu ienākumu aprēķinātās summas. 

7.7. Šajā Nolikuma nodaļā minētā tiesnešu un inspektoru finansējuma detalizēts attēlojums 

pieejams Nolikuma 3.pielikumā. 

8. Nobeiguma noteikumi un spēkā stāšanās 

8.1.  Nolikums ir pieņemts LFF valdē un stājas spēkā 2020.gada 27.aprīlī.  

 

 

 

 

 


