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1. PREAMBULA 

Biedrības “Latvijas Futbola federācija” (turpmāk - LFF) misija ir attīstīt, sargāt un 
popularizēt futbolu Latvijā, kā arī iedvesmot cilvēkus futbolā. Savu misiju LFF realizē, 
īstenojot stratēģiskos mērķus – bērnu iesaiste un piesaiste futbolam, laba pārvaldība, 
augsti sasniegumi, finansējuma piesaiste futbola attīstībai. Pamatojoties uz futbola 
klubu (turpmāk – Klubi) attīstības stratēģisko nozīmi Latvijas futbola kopējā attīstībā, 
ar mērķi vairot bērnu iesaisti un piesaisti futbolam ir izveidota bērnudārzu programma 
klubiem. Klubs šī nolikuma izpratnē ir gan juridiska persona, gan pašvaldības dibināta 
sporta skola, kas ir reģistrēts kā LFF biedrs saskaņā ar LFF Statūtu 8. un 9. pantu, kā arī 
nodrošina savu komandu futbola treniņus un piedalās Latvijas jaunatnes vai 
reģionālajās sacensībās atbilstoši LFF reglamentējošo dokumentu prasībām. 

2.  NOLIKUMS 

2.1. Programmas “Futbols pirmsskolas izglītības iestādēs 2020 – 2021” nolikums 
(turpmāk – Nolikums) nosaka un skaidro Klubiem atbalsta piešķiršanas kārtību. 
2.2. Projekta ilgums - no 2020. gada 5. oktobra līdz 2021. gada 28. maijam. 

3. PROGRAMMAS MĒRĶIS UN TĀ DARBĪBA 

Programma izveidota, lai veicinātu bērnu iesaisti futbolā, piesaistot jaunus futbolistus 
futbola klubiem. Programma izstrādāta uz periodu no 2020. gada 1. septembra līdz 
2021. gada 28. maijam. Nolikuma stājas spēkā no LFF ģenerālsekretāra parakstīšanas 
brīža līdz 2021. gada 28. maijam. Šo programmu vada LFF Futbola attīstības un sieviešu 
futbola nodaļa sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 
(turpmāk – RDIKSD) Pirmsskolas nodaļu. 

4. KLUBU IEGUVUMS 

4.1. Futbola klubam projekta ietvaros ir iespēja reklamēt futbolu kā sporta veidu Rīgas 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. 
4.2. LFF sadarbībā ar RDIKSD palīdz futbola kluba dibināt un stiprināt saites ar Rīgas 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. 
4.3. Piedaloties “Futbols pirmsskolas izglītības iestādēs” programmā, klubam ir iespēja 
piesaistīt bērnus vecumā no 4 līdz 7 gadiem. 
4.4. Katrs futbola klubs par dalību programmā savā īpašumā saņem 10 futbola 
bumbas. 
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5. KLUBA PIENĀKUMI 

5.1. Klubam ir pienākums organizēt futbola nodarbības un dažādus futbolu 
popularizējošus pasākumus Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. 

5.2. Akreditējoties programmai, klubam ir pienākums organizēt futbola nodarbības 
ne retāk kā 2 reizes vienā kalendārajā mēnesī (vismaz 16 nodarbības projekta 
ietvaros). 

5.3. Slēgt attiecīgu līgumu (LFF-futbola klubs-pirmsskolas izglītības iestāde) par 
programmas izpildi, kas nosaka LFF, Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādes un kluba sadarbības principus. 

5.4. Izvairīties no jebkāda veida interešu konflikta un korupcijas riskiem. 
5.5. Klubam jābūt akreditētam no Latvijas Futbola federācijas puses. 
5.6. Nozīmēt vienu atbildīgo personu (projekta koordinatoru) no kluba. 

5.6.1. Personai ir jābūt: 
5.6.1.1. Augstākajai pedagoģiskajai izglītībai; 
5.6.1.2. LFF trenera licencei. 

5.6.2. Klubam, piesakoties programmai, ir jāiesniedz: 
5.6.2.1. Atbildīgās personas pedagoģiskā pieredze (CV); 
5.6.2.2. Saraksts ar treneriem, kuri dosies uz pirmsskolas izglītības 

iestādēm; 
5.6.2.3.  Izziņa no Valsts policijas par personas, kas dosies vadīt futbola 

nodarbības, nesodāmību. 
5.7. Pirms Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējuma trenerim ir 

jāaizpilda Epidemioloģiskā atzīšanas forma (Pielikums Nr.1) un jāiesniedz grupas 
audzinātājai.       

5.8. Visi iepriekš minētie dokumenti brīvā formā jāiesniedz LFF elektroniski, sūtot uz 
e-pasta adresi vladislavs.pavlucenko@lff.lv, vai LFF telpās klātienē. 

5.9.       Reizi gadā klubam ir pienākums veidot bērnudārzu dienas, kur tiek vadīts 
festivāls bērnudārzu bērniem, it īpaši sveicot pēdējās grupiņas bērnus. 

5.10.       Klubam ir nepieciešams akreditēt interešu izglītības programmu. 
5.11.  Piedalīties ar savām aktivitātēm programmas noslēguma festivālā 2021. gada 

28. maijā. 

6. LATVIJA FUTBOLA FEDERĀCIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. LFF ir tiesības jebkurā brīdī veikt vizītes uz Rīgas pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu nodarbībām, pārbaudot un izvērtējot kluba darbību. 

6.2. LFF ir pienākums būt pieejamiem un nodrošināt šīs atbalsta programmas 
ieviešanu attiecīgā līmeņa klubos. 

6.3. LFF pienākums ir būt profesionāliem un objektīviem, izvērtējot klubus, kuri 
vēlas īstenot programmu Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. 

7. FUTBOLS RĪGAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 

7.1. Programma “Futbols pirmsskolas izglītības iestādēs” dod klubiem iespēju 

papildus strādāt ar Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, rīkot 

bērniem sportiskas aktivitātes ar futbola palīdzību, kas motivētu viņus 

iesaistīties futbolā. 

mailto:vladislavs.pavlucenko@lff.lv
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7.2. Klubs nav tiesīgs saņemt papildu finansējumu no Rīgas pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēm, no bērniem un to vecākiem šīs programmas ietvaros. 

7.3. Klubam nodarbība ir jāorganizē noteiktā laika posmā - no plkst. 10:00 līdz plkst. 

12:00, iepriekš saskaņojot ar pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju un LFF. 

8. KLUBU PIETIEKŠANĀS PROCEDŪRA 

8.1. Pieteikšanās programmai ir no 2020. gada 15. septembra līdz 2020. gada 27. 

septembrim. 

8.2. Pieteikties dalībai “Futbols pirmsskolas izglītības iestādēs” programmā var 

mājaslapā www.lff.lv. 

8.3. Klubi par dalību programmā iesniedz iesniegumu brīvā formā elektroniski, 

izmantojot e-pasta adresi vladislavs.pavlucenko@lff.lv. 

8.4. LFF Futbola attīstības un sieviešu futbola nodaļa izvērtē katra kluba iesniegtās 

dokumentācijas atbilstību dalībai programmā. 

8.5. LFF Futbola attīstības un sieviešu futbola nodaļa par dalībnieku uzņemšanu 

programmā paziņo futbola klubiem līdz 2020. gada 30. septembrim. 

8.6. Klubs pēc apstiprinājuma iesniedz LFF aizpildītu veidlapu par pirmsskolas 

izglītības iestādēm, kurās tiks īstenotas programmas aktivitātes. 

9. KLUBU PĀRKĀPUMI UN SANKCIJAS 

9.1. Neievērojot nolikuma punktus un līguma saistības, LFF ir tiesīga atsaukt kluba 

dalību programmā un attiecīgi liegt piedalīties projektā arī nākamajā gadā. 

9.2. Ja Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi neapmierina akreditētais 

futbola klubs vai otrādi, tiek iesniegts attiecīgs iesniegums brīvā formā, 

izmantojot e-pasta adresi vladislavs.pavlucenko@lff.lv. 

9.3. Iesniegumā par pušu neapmierināto darbu ir jābūt attiecīgam pamatojumam. 

Iesniegumu izskata LFF 5 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. 

9.4. LFF ir tiesīga projekta laikā Rīgas pašvaldības izglītības iestādei samainīt futbola 

klubu, kas organizē futbola nodarbības, ne vairāk kā 2 reizes projekta ietvaros. 

9.5. Vecāku sūdzību gadījumā par organizētajām futbola nodarbībām Rīgas 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs LFF ir tiesīga klubam pieprasīt 

attiecīgā trenera maiņu vai pārtraukt attiecības ar konkrēto pirmsskolas 

izglītības iestādi, kā arī izskatīt kopējo kluba darbu programmā. 

10. NOSACĪJUMI, KAS NAV PAREDZĒTI NOLIKUMĀ 

LFF prezidents un LFF Futbola attīstības un sieviešu futbola nodaļa var pieņemt 

lēmumus par jautājumiem, kas nav paredzēti nolikumā. 

 

 

http://www.lff.lv/
mailto:vladislavs.pavlucenko@lff.lv
mailto:vladislavs.pavlucenko@lff.lv
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Pielikums Nr.1. 

EPIDEMIOLOĢISKĀ ATZĪŠANAS FORMA 

 

 

 

Reaģējot uz COVID-19 situāciju , lūdzam pirms ierašanās Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādē aizpildīt un parakstīt zemāk esošo anketu. 

 

 

 

Es saprotu, ka man pēc iespējas ātrāk jāinformē Latvijas Futbola federācija, ja ir spēkā kāds no šiem 

apgalvojumiem: 

 

Apgalvojumi:  Jā Nē 

Man pēdējo 14 dienu laikā ir diagnosticēta inficēšanās ar COVID-19   

Man ir bijuši kādi no COVID-19 atbilstošajiem simptomiem (drudzis, sauss klepus, garšas vai smakas 

zudums, elpceļu problēmas vai elpas trūkums) pēdējo 8 dienu laikā 

  

Pēdējo 14 dienu laikā esmu bijis ciešā kontaktā (piemēram, ciešāk par 2 m un ilgāk par 15 min) ar 

personu, kurai ir diagnosticēta inficēšanās ar COVID-19 

  

Esmu informēts, ka man ir jābūt karantīnā ar COVID-19 saistītu iemeslu dēļ   

 

 

 

Datums____________________                                                                        Vārds,uzvārds: 

                                                                                                                         

                                                                                                                        ________________________________ 

                                                                                                                             Telefona Nr.: 

                                                                                                                    

                                                                                                                        ________________________________ 

       Paraksts: 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                        ________________________________ 

 

 


