Biedrības “Latvijas Futbola federācija”
ĒTIKAS KODEKSS
1.

Ievads
Biedrības “Latvijas Futbola federācija” (turpmāk – LFF) Ētikas kodekss ir attiecināms uz
LFF prezidentu, LFF valdes locekļiem, LFF darbiniekiem, LFF prezidenta, viceprezidenta
un valdes kandidātiem, LFF valdes locekļu kandidātiem, LFF biedriem un biedru
kandidātiem, spēlētājiem, treneriem, komandu oficiālajām personām, klubu
amatpersonām, tiesnešiem, inspektoriem, delegātiem, aģentiem un citām ar LFF
organizāciju un LFF organizēto sacensību saistītām fiziskām un juridiskām personām.

2.

LFF Ētikas kodeksa piemērošana

2.1.

LFF Ētikas kodekss ir attiecināms gan uz rīcību un notikumiem pirms LFF Ētikas kodeksa
spēkā stāšanās, gan uz rīcību un notikumiem pēc LFF Ētikas kodeksa spēkā stāšanās.
Personas sodīt par rīcību un notikumiem pirms LFF Ētikas kodeksa spēkā stāšanās
nedrīkst, taču, izvērtējot pārkāpuma būtību un ietekmi uz Latvijas futbola nozari
kopumā, var tikt ierobežotas iespējas būt pilntiesīgiem attiecīgas sporta nozares
dalībniekiem.

2.2.

Par LFF Ētikas kodeksa pārkāpumiem piemērotās sankcijas neizslēdz personas
saukšanu pie atbildības saskaņā ar citiem FIFA, UEFA, LFF, nacionālajiem vai
starptautiskajiem tiesību aktiem. LFF Ētikas komiteja, izskatot lietas par iespējamajiem
LFF Ētikas kodeksa pārkāpumiem, var nodot lietas materiālus citām kompetentajām
iestādēm, ja uzskata lietā esošie fakti norada uz iespējamu citu tiesību aktu
pārkāpumu.

3.

Pamatprincipi

3.1.

Personām, kurām ir saistošs LFF Ētikas kodekss:

3.1.1. ir jāapzinās savas rīcības un pienākumu godprātīgas izpildes nozīme Latvijas un
Latvijas futbola veiksmīgai pastāvēšanai un attīstībai. Savā darbībā vienmēr
jārīkojas profesionāli, godīgi, atbildīgi, taisnīgi un ievērojot visus gan rakstītos, gan
nerakstītos vispārpieņemtos ētiskas uzvedības principus un noteikumus;
3.1.2. ir jābūt lojāliem attiecībā pret LFF, sadarbības partneriem un savām pārstāvētajām
organizācijām;
3.1.3. ir jāizturas ar cieņu pret jebkuru personu. Ir aizliegta necienīga un diskriminējoša
attieksme dēļ to rases, dzimuma, izcelsmes, fizisko spēju, vecuma, reliģiskās
pārliecības, seksuālās orientācijas, ģimenes stāvokļa, politiskās pārliecības vai citu
iemeslu dēļ.
3.2.

Personām, kurām ir informācija par to, ka tiek pārkāpts LFF Ētikas kodekss, ir
pienākums par to nekavējoties informēt LFF Godīgas spēles nodaļu
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4.

Godīga spēle

4.1.

Katram ir pienākums darīt visu iespējamo, lai tiktu ievērots godīgas spēles princips.

4.2.

Ir aizliegts pretēji sporta ētikas principiem veikt jebkādas darbības, kas ir vērstas uz
manipulāciju ar spēļu rezultātiem vai spēles gaitu. Ir aizliegts dibināt jebkāda veida
sadarbību ar personām, kuras ir sodītas (tai skaitā diskvalificētas) par pārkāpumiem
saistībā ar neatļautu spēļu rezultātu ietekmēšanu vai attiecībā, uz kurām ir spēkā esoša
tiesvedība LFF, vai citās tiesību sargājošas institūcijās.

5.

Laba pārvaldība

5.1.

Personām, kurām ir saistošs LFF ētikas kodekss:

5.1.1. veicot savus pienākumus, ir aizliegts atrasties interešu konflikta situācijā. Interešu
konflikts pastāv, ja personai, veicot savus pienākumus, ir personiskas intereses, kas
ietekmē vai var ietekmēt godīgu un objektīvu darba vai amata pienākumu veikšanu.
Pastāvot interešu konflikta iespējamībai, persona atsakās no tādu pienākumu
veikšanas vai amatu savienošanas visos gadījumos, kad varētu tikt apšaubīta
personas darbības objektivitāte un neitralitāte;
5.1.2. pildot savus pienākumus, ja vien tas nav pretrunā ar amata aprakstā vai noslēgtajā
sadarbības līgumā noteiktajam, ir jāievēro konfidencialitāte attiecībā uz savas
profesionālās darbības ietvaros iegūtās informācijas saglabāšanu un tās
neizpaušanu trešajai personai.
5.2.

5.3.

Personām, kurām ir saistošs LFF Ētikas kodekss, ir aizliegts tieši vai pastarpināti
piedāvāt, vai pieņemt naudu, dāvanu, personisku apsolījumu vai jebkādu citu labumu,
lai ietekmētu vai apsolītu ietekmēt rīcību saistībā ar LFF un LFF pieņemtajiem
lēmumiem.
Personām, kurām ir saistošs LFF Ētikas kodekss, ar rūpību jāizturas pret LFF mantu un
resursiem, kuru izmantošanu vai izlietošanu persona var ietekmēt.

6.

Nobeiguma noteikumi

6.1.

LFF Ētikas kodekss ir apstiprināts LFF ____ 2020. gada ___. __________, stājas spēkā
2020. gada ____. _______________ un ir spēkā uz nenoteiktu laiku vai līdz tā
atcelšanai.
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