Biedrības “Latvijas Futbola federācija” juridisko institūciju nolikums un lietu
izskatīšanas kārtība
1.

Vispārīgie jautājumi

1.1.

Latvijas Futbola federācijas (turpmāk - LFF) juridisko institūciju nolikums un lietu
izskatīšanas kārtība (turpmāk - Nolikums) regulē LFF juridisko institūciju (turpmāk –
Komitejas) darbību un nosaka tām piekritīgo lietu izskatīšanas kārtību.

1.2.

Komitejas ir LFF neatkarīgas institūcijas, kuras sastāv no locekļiem, kuriem ir attiecīgās
zināšanas, spējas un speciālistu pieredze, kas ir nepieciešama pienācīgai uzdevumu
veikšanai.

1.3.

Saskaņā ar LFF statūtiem, LFF ir Disciplinārlietu, Ētikas, Statusa un pāreju un Apelāciju
komitejas.

1.4.

Komitejas darbojas saskaņā ar šo nolikumu, LFF statūtiem un citiem LFF tiesību aktiem,
kā arī Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

1.5.

Komitejas darbojas kā patstāvīgas, neatkarīgas LFF institūcijas. Citām LFF institūcijām,
klubiem, amatpersonām un futbola speciālistiem ir aizliegts tieši vai netieši ietekmēt
Komiteju un tās locekļu darbu, kā arī dot tiem jebkādus norādījumus.

2.

Komiteju darbība un sēdes

2.1.

Komiteju darbību organizē un par tās savlaicīgu un efektīvu norisi atbild Komitejas
priekšsēdētājs.

2.2.
2.3.

Komiteju darbam nepieciešamās telpas un inventāru nodrošina LFF ģenerālsekretārs.
Iesniegumus Komitejām reģistrē attiecīgās Komitejas sekretārs.

2.4.

Pēc iesnieguma reģistrēšanas Komitejas sekretārs veic sekojošas darbības:

2.4.1.

pārbauda, vai iesniegums atbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām. Ja iesniegums
neatbilst

2.4.2.

šajā nolikumā noteiktajām prasībām, Komitejas sekretārs nosūta paziņojumu par
nepieciešamo labojumu veikšanu. Ja labojumu veikšanas termiņš netiek ievērots, tad
iesniegums tiks uzskatīts par neiesniegtu.

2.4.3.

ja iesniegums ir pieņemams, sekretārs 2 darba dienu laikā iesniegumu nosūta attiecīgās
Komitejas locekļiem;

2.4.4.

gadījumā, ja iesnieguma saturs papildus iesniedzējam attiecas uz vēl kādu fizisko vai
juridisko personu, Komitejas sekretārs 5 dienu laikā nosūta iesniegumu iesaistītajām
pusēm paskaidrojumu/komentāru sniegšanai;

2.4.5.

veic drošības naudas iemaksas kontroli.

2.5.

Iesniegumā iesaistītā puse norāda: Iesnieguma iesniedzēja vārdu, uzvārdu (nosaukumu),
personas kodu (reģistrācijas numuru) un adresi (juridiskā adresi), pārstāvja, ja tāds ir
vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, pievienojot rakstveidā noformētu pilnvaru vai
rakstveidā iesniedzot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu, otras puses vārdu, uzvārdu
(nosaukumu), personas kodu (reģistrācijas numuru), adresi (juridisko adresi), bankas
konta detaļas (bankas nosaukums, bankas adrese, konta numurs); Iesniegumā izklāsta
celtā prasījuma būtību, norādot visus argumentus, faktus, atsauces uz piemērojamo
likumu un/vai reglamentu, pierādījumus, aprēķinus.

2.6.

Komiteju sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības un tās sasauc Komitejas
priekšsēdētājs, bet Komitejas priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā – Komitejas
priekšsēdētāja vietnieks.

2.7.

Par Komitejas sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību visiem Komitejas locekļiem

paziņo Komitejas sekretārs.
2.8.

Ja neviens no Komitejas locekļiem neiebilst, Komitejas sēde var notikt, izmantojot
elektroniskos sakaru līdzekļus.

2.9.

Komitejā izskatāmos jautājumus var ierosināt jebkurš Komitejas loceklis patstāvīgi vai
arī pēc attiecībās LFF struktūrvienības ierosinājuma.

2.10.

Citu LFF institūciju locekļi vai citas personas var piedalīties Komiteju sēdēs, tikai
saņemot Komitejas uzaicinājumu.

2.11.

Nepieciešamības gadījumā par izskatāmajiem jautājumiem Komiteja var pieprasīt
speciālista atzinumu.

2.12.

Komiteju sēžu norise, apspriedes par izskatāmajiem jautājumiem, lietas apstākļi un citi
fakti un apstākļi, kas komitejas locekļiem vai citām pieaicinātajām personām kļuvuši
zināmi saistībā ar piedalīšanos komitejas darbā, ir konfidenciāli.

2.13.

Komiteja var paļauties arī uz pierādījumiem vai materiāliem, kas nav saņemti no strīda
pusēm, tai skaitā (bet ne tikai) arī informāciju, kas pieejama FIFA TMS un LFF Comet
sistēmā.

3.

Lietas izskatīšana, lēmumu pieņemšana un izpilde

3.1.

Gadījumā, ja, izskatot kādu jautājumu (lietu), kādam no Komitejas locekļiem rodas
interešu konflikts, Komitejas loceklim par to nekavējoties jāpaziņo Komitejai, un tāds
Komitejas loceklis nedrīkst piedalīties attiecīgā jautājuma (lietas) izskatīšanā.

3.2.

Puses dokumentus, iesniegumus, lūgumus, pierādījumus kā arī citus materiālus
Komitejām iesniedz, izmantojot LFF elektroniskā pasta adresi vai nosūtot tos uz LFF
juridisko adresi. Dokumentiem un citiem materiāliem, kas tiek iesniegti Komitējam, jābūt
apveltītiem ar juridisko spēku, tajā skaitā, parakstītiem vai apliecinātiem saskaņā ar
normatīvajos aktos noteikto kārtību. Visi dokumenti Komitejās iesniedzami, kā arī sēdes
notiek valsts valodā. Ja šajā punktā minētās prasības nav ievērotas, Komitejai ir tiesības
nepieņemt tai iesniegtos dokumentus un/vai lietas materiālus.

3.3.

Iesniedzējam ir pienākums norādīt adresi (vai elektroniskā pasta adresi), kur tas būs
sasniedzams visa procesa laikā. Tiks uzskatīts, ka visa uz attiecīgo adresi nosūtītā
informācijai ir paziņota un nosūtīta Iesniedzējam.

3.4.

Lietas dalībniekiem ir pienākums Komitejai sniegt patiesu informāciju, sadarboties ar
Komiteju lietas izskatīšanas laikā un ievērot Komitejas noteiktos pienākumus. Katrai
pusei ir jāpierāda tie fakti, uz kuriem tā pamato savus prasījumus vai iebildumus.

3.5.

Pēc lietas saņemšanas, Komiteja nosaka termiņu pusēm paskaidrojumu sniegšanai, kas
nevar būt mazāks par 5 dienām. Komiteja informē lietas dalībniekus par noteikto termiņu.
Komitejas ir tiesīgas pieprasīt papildus dokumentus (tajā skaitā – dokumentu oriģinālus)
un citu informāciju, kas nepieciešama attiecīgā jautājuma (lietas) izskatīšanai, nosakot
termiņu šādu dokumentu un informācijas iesniegšanai. Ja Komitejas pieprasītie
dokumenti un/vai cita informācija netiek iesniegta attiecīgās Komitejas noteiktajā
termiņā, Komiteja var atteikties pieņemt iesniegtos dokumentus. Komiteja izskata lietu
un pieņem lēmumu, pamatojoties uz dokumentiem un informāciju, kas ir Komitejas
rīcībā, tostarp, Komitejai ir tiesības pašai iegūt pierādījumus, ja tas nepieciešams lietas
pareizai izlemšanai.

3.6.

Saņemot motivētu puses lūgumu, Komitejas priekšsēdētājam ir tiesības pagarināt
attiecīgajai pusei noteikto termiņu.

3.7.

Pirms lēmuma pieņemšanas Komitejas ir tiesīgas uzaicināt klubu, spēlētāju un citas
iesaistītās personas uz sēdi sniegt paskaidrojumus un izteikt viedokli par apstākļiem, kas
nepieciešami attiecīgā lēmuma pieņemšanai, lūgt uzrādīt attiecīgus pierādījumus,
piedalīties pierādījumu pārbaudē, kā arī veikt citas darbības, kas nepieciešamas jautājuma

izskatīšanai.
3.8.

Attiecīgā Komiteja izskata lietu un pieņem attiecīgu lēmumu 30 dienu laikā pēc šim
nolikumam atbilstoši noformēta iesnieguma saņemšanas. Izņēmuma gadījumā, ja tas
nepieciešams saistībā ar apstākļu noskaidrošanu, papildu informācijas iegūšanu vai
citiem pamatotiem apstākļiem, kas Komitejai liedz pieņemt lēmumu šajā nolikuma
punktā norādītajā termiņā, Komitejas priekšsēdētājs ir tiesīgs pagarināt lēmuma
pieņemšanas termiņu, par to attiecīgi paziņojot iesnieguma iesniedzējam.

3.9.

Komitejas pieņem lēmumu ar klātesošo Komitejas locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komitejas priekšsēdētāja balss. Ja Komitejas
priekšsēdētājs nepiedalās, izšķirošā ir Komitejas priekšsēdētāja vietnieka balss.

3.10.

Komitejas sēdes tiek protokolētas. Komitejas sēžu protokolu un lēmumu projektus
sagatavo komitejas sekretārs un nosūta tos iesaistītajām pusēm 2 darba dienu laikā no
komitejas lēmuma pieņemšanas dienas veidā, kuru norādījusi attiecīgā puse. Protokolu
paraksta komitejas priekšsēdētājs un sekretārs.

3.11.

Komitejas lēmuma izpildes termiņš sākas nākošajā darba dienā pēc lēmuma paziņošanas
dienas.

3.12.

Acīmredzamas kļūdas lēmumos var tikt labotas pēc Komitejas iniciatīvas vai pēc
iesaistītās puses lūguma saņemšanas. Šādā gadījumā Lēmuma izpildes termiņš tiek
pagarināts un tā izpildes termiņš sāk tecēt pēc labotā lēmuma nosūtīšanas iesaistītajai
pusei.

3.13.

Komitejas priekšsēdētājam ir tiesības aicināt iesaistītās puses izbeigt strīdu savstarpējās
mediācijas ceļā. Ja iesaistītās puses piekrīt mediācijai, Komitejas priekšsēdētājs nosaka
termiņu izlīguma iesniegšanai Komitejai, vienlaikus atliekot attiecīgās lietas izskatīšanu.
Ja iesaistīto pušu mediācija Ja ir veiksmīga un iesaistītās puses noslēdz savā starpā
izlīguma vienošanos, to 3 dienu laikā pēc tās spēkā stāšanās iesniedz Komitejai. Ja
iesaistīto pušu mediācija nav novedusi pie strīda atrisināšanas Komitejas priekšsēdētāja
noteiktajā termiņā, lietas izskatīšana tiek atjaunota un tie veikta šajā nolikumā noteiktajā
kārtībā.

4.
4.1.

Drošības maksas iemaksa
Iesniedzot iesniegumu izskatīšanai attiecīgajā Komitejā, iesniedzējam jāiemaksā
sekojošu drošības naudu:
4.1.1.

EUR 150 (viens simts piecdesmit eiro) apmērā par iesnieguma iesniegšanu Spēlētāju
statusa un pāreju komitejā, Ētikas komitejā un Disciplinārlietu komitejā;

4.1.2.

EUR 700 (septiņi simti eiro) apmērā par apelācijas iesniegšanu Apelāciju komitejā
juridiskām personām, EUR 280 (divi simti astoņdesmit eiro) – fiziskām personām.

4.2.

Nolikuma p.4.1 paredzētā drošības maksa par iesniegumu Spēlētāju statusa un pāreju
komitejā nav jāveic, ja iesniegums ir sūdzība par finansiālo saistību nenokārtošanu no
kādas LFF jurisdikcijā esošas fiziskas vai juridiskas personas puses.

4.3.

Nolikuma p.4.1. paredzētā drošības maksa par iesniegumu Ētikas komitejā nav jāveic, ja
iesnieguma iesniegšanas iemesls ir informēt LFF par iespējamajām darbībām, kas ir
vērstas uz manipulāciju ar futbola spēļu rezultātiem vai arī ziņot par citiem ētikas
pārkāpumiem.

4.4.

Ja sūdzības iesniedzēja sūdzība (iesniegums) tiek apmierināta, iesniedzējam tiek
atgriezta iemaksātā drošības nauda. Gadījumā, ja sūdzība (iesniegums) tiek apmierināta
daļēji, drošības maksa tiek atgriezta nepilnā apmērā, ņemot vērā to, kādā daļā sūdzība
(iesniegums) ir apmierināta.

5.
5.1.

Statusa un pāreju komitejas uzdevumi:
Izskatīt strīdus, kas saistīti ar spēlētāju pārejām (transfēriem) starp klubiem, kas piedalās

LFF organizētajās sacensībās, un pieņemt attiecīgu lēmumu.
5.2.

Izskatīt iesniegumus un strīdīgās situācijās pieņemt lēmumus par spēlētāju
starptautiskajām pārejām (transfēriem).

5.3.

Izskatīt strīdus un pieņemt attiecīgus lēmumus saistībā ar spēlētāju trenēšanas un
sagatavošanas kompensācijas, kā arī solidaritātes maksājumu noteikšanu un izmaksu starp
klubiem, kas piedalās LFF organizētajās sacensībās.

5.4.

Izskatīt strīdus un pieņemt attiecīgus lēmumus strīdos starp klubiem un spēlētājiem, kas
piedalās LFF organizētajās sacensībās par spēlētāju nodarbinātības un esošo līgumu (tajā
skaitā – darba līgumu) spēkā esamības, piemērošanas un izpildes jautājumiem.

5.5.

Izskatīt strīdus un pieņemt attiecīgus lēmumus strīdos par spēlētāja statusa piešķiršanu un
tā zaudēšanu (profesionālo un amatieru līgumu pārtraukšanu) spēlētājiem, kas piedalās
LFF organizētajās sacensībās.

5.6.

Piemērot soda sankcijas fiziskām un juridiskām personām par Spēlētāju statusa un pāreju
komitejas kompetencē esošo LFF tiesību aktu (tajā skaitā - LFF reglamenta par spēlētāju
statusu un pārejām) pārkāpumiem.

5.7.

Sniegt ieteikumus LFF valdei un ģenerālsekretāram par Spēlētāju statusa un pāreju
komitejas kompetencē esošiem jautājumiem.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

7.

Disciplinārlietu komitejas uzdevumi:
Izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par LFF reglamentu pārkāpumiem.
Piemērot LFF Disciplinārajā reglamentā noteiktos disciplinārsodus.
Piemērot citas LFF tiesību aktos noteiktās sankcijas.
Apelāciju komitejas uzdevumi:

7.1.

Izskatīt apelācijas sūdzības par Disciplinārlietu, Spēlētāju statusa un pāreju un
Ētikas komitejas pieņemtajiem lēmumiem.

7.2.

Piemērot LFF statūtos un citos reglamentējošos aktos noteiktos disciplinārsodus.

7.3.

Apelācijas sūdzību ir tiesības iesniegt ikvienai personai, kurai adresēts
Disciplinārlietu, Spēlētāju statusa un pāreju un Ētikas komitejas pieņemtais
lēmums.

7.4.

Apelācijas sūdzības iesniegšana neaptur pārsūdzētā lēmuma darbību, ja vien
Apelāciju komiteja nav lēmusi pretēji, par to attiecīgi paziņojot iesniedzējam.

7.5.

Izskatot iesniegtās apelācijas sūdzības, komitejai ir tiesības motivēti pieņemt
šādus lēmumus:

8.

7.5.1.

atzīt, ka pārsūdzētais lēmums ir tiesisks, atstājot to negrozītu;

7.5.2.

atzīt, ka lēmums ir prettiesisks, atceļot pārsūdzēto lēmumu;

7.5.3.

atzīt, ka lēmums ir prettiesisks, atceļot pārsūdzēto lēmumu un taisot jaunu lēmumu;

7.5.4.

atzīt, ka lēmums ir prettiesisks daļā, to šajā daļā atceļot un taisot šajā daļā jaunu lēmumu.

Ētikas komitejas uzdevumi:

8.1.

Uzraudzīt godīgas spēles principu ievērošanu LFF organizētajās sacensībās.

8.2.

Izskatīt lietas un iesniegumus, kas ir saistīti ar manipulāciju ar futbola spēļu
rezultātiem, finanšu spekulācijām un derībām.

8.3.

Izskatīt lietas un iesniegumus, kas saistīti ar neētiskiem izteikumiem un nesportisku

rīcību no fizisku un juridisku personu puses, kuras atrodas LFF jurisdikcijā.
8.4.

Izskatīt lietas un iesniegumus, kas saistīti ar rasismu vai jebkādu cita veida diskrimināciju.

8.5.

Izskatīt lietas un iesniegumus, kas saistīti ar iespējamiem dopinga lietošanas gadījumiem.

8.6.

Izskatīt lietas un iesniegumus, kas saistīti ar citiem futbola ētikas pārkāpumiem.

8.7.

Ētikas komiteja ir tiesīga apstiprināt LFF Spēļu analīzes ekspertu komisiju, kuras
uzdevums ir veikt atsevišķas izmeklēšanas darbības, tajā skaitā spēļu video analīzi
attiecībā uz spēlētāju darbībām laukumā, kas ir vērstas uz manipulāciju ar spēļu
rezultātiem un sniegt Ētikas komitejai attiecīgu atzinumu.

8.8.

Gadījumā, ja LFF godīgas spēles (integrity) lietu izskatīšanas procesa rezultātā Ētikas
komiteja secina, ka kāda no LFF jurisdikcijā esošām personām (fiziskām un/vai
juridiskām) ir pārkāpusi godīgas spēles principus, veicot darbības, kas vērstas uz
manipulāciju ar futbola spēļu rezultātiem, Ētikas komiteja ir tiesīga piemērot
Nolikuma p.8.10. minētās sankcijas.

8.9.

Par godīgas spēles principu pārkāpumu šī Nolikuma izpratnē tiek uzskatītas jebkuras
darbības, kuras vērstas uz to, lai tiešā vai netiešā veidā veiktu manipulācijas ar spēles
gaitu vai iznākumu, veidā, kas nav savienojams ar sporta ētiku.

8.10.

Ētikas komiteja ir tiesīga piemērot sekojošas sankcijas:

8.10.1.

8.10.2.

8.10.3.

8.10.4.

8.10.5.

8.10.6.

Par spēlētāja, kluba vai kluba oficiālo personu
neētisku uzvedību un neētiskiem izteicieniem
publiskās vietās,
masu medijos, pārkāpjot Latvijas Futbola Ētikas
kodeksu
Par spēlētāja, kluba vai kluba oficiālo personu
neētiskiem izteicieniem publiskās vietās, masu
medijos, kas vērsti uz tiesnešiem
Par brīvprātīgu neziņošanu par manipulācijām
(vai piedāvājumu veikt darbības, kas vērstas uz
manipulāciju) ar Latvijas Republikā organizētām
sacensībām
Par atteikumu brīvprātīgi sadarboties ar Ētikas
komiteju vai Ētikas komitejas pilnvarotu personu
(t.sk. datu nesēju brīvprātīga neizdošana)

Naudas sods no 70 līdz 280 EUR.

Naudas sods no 200 līdz 500
EUR.
Diskvalifikācija no visām LFF
organizētajām sacensībām uz 2
(diviem) kalendārajiem gadiem.

Diskvalifikācija no visām LFF
organizētajām sacensībām uz 2
(diviem) kalendārajiem gadiem.
Juridiskajai personai - punktu
samazināšana
līdz 10 punktiem un
Par
manipulācijām
(vai
mēģinājumiem
manipulēt) ar Latvijas Republikā organizētām naudas sods līdz 10 000 EUR.
futbola sacensībām, pamatojoties uz LFF Spēļu
Fiziskajai personai analīzes ekspertu komisijas atzinumu
diskvalifikācija līdz 12 mēnešiem
un naudas sods līdz 1000 EUR
(Disciplinārā reglamenta
pielikuma Nr.1. p.10.3. izpratnē).
Par atkārtotu darbību veikšanu, kas vērstas uz Izslēgšana no visām LFF
manipulācijām (vai mēģinājumiem manipulēt) ar organizētajām sacensībām uz
Latvijas
Republikā
organizētām
futbola tekošo sporta sezonu un 50 000
sacensībām
EUR naudas sods.
(pamatojoties uz LFF Spēļu analīzes ekspertu
komisijas atzinumu)

8.10.7.

8.10.8.

Futbola klubam - 50 000 EUR
naudas sods un izslēgšana no
visām LFF organizētajām
Par
manipulācijām
(vai
mēģinājumiem sacensībām uz tekošo sporta
manipulēt) ar Latvijas Republikā organizētām sezonu.
futbola
sacensībām
(pamatojoties
uz
pierādījumiem).
Fiziskai personai –
diskvalifikācija no visām LFF
organizētajām sacensībām uz 2
(diviem) kalendārajiem gadiem.
Futbola klubam – izslēgšana no
visām LFF organizētajām
sacensībām uz tekošo un nākamo
Par atkārtotu darbību veikšanu, kas vērstas uz sporta sezonu un 100 000 EUR
manipulācijām (vai mēģinājumiem manipulēt) ar naudas sods.
Latvijas
Republikā
organizētām
futbola
sacensībām (pamatojoties uz pierādījumiem).
Fiziskai personai –
diskvalifikācija no visām LFF
organizētajām sacensībām no 5
(pieciem) kalendārajiem gadiem
līdz mūža diskvalifikācijai.

