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LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJAS NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ SPĒĻU REZULTĀTU 

IETEKMĒŠANU, FINANŠU SPEKULĀCIJĀM UN DERĪBĀM 

 
1.  Jurisdikcija  
 
1.1. Šie noteikumi attiecas uz visām personām, kas atrodās LFF disciplinārās jurisdikcijas 

pakļautībā, un it īpaši tas attiecas uz sekojošām personām: 
 

(i) Spēlētājiem; 
 
(ii) Amatpersonām, tai skaitā tiesnešiem; 

 
(iii) LFF licenzētiem treneriem; 

 
(iv) Visiem treneriem, vadītājiem, spēlētāju aģentiem, turnīru organizatoru personālu, 

amatpersonām vai citu personālu, kas strādā vai nodarbojas ar spēlētāju; 
 

(v) Jebkuru citu personu LFF jurisdikcijā, kas tiešā vai netiešā veidā spēj ietekmēt: 
 

(a) Jebkuras spēles vai sacensību iznākumu; vai 
 
(b) Jebkura spēles vai sacensību notikumu. 

 
(vi) LFF biedriem un darbiniekiem; 

 
1.2. Jebkurš šo Noteikumu pārkāpums tiks skatīts saskaņā ar LFF disciplināro reglamentu 

(ievērojot zemāk izklāstītos 3. noteikuma nosacījumus). 
 
1.3. Rīcība, kura ir aizliegta saskaņā ar šo Noteikumu nosacījumiem, var būt kriminālnoziegums 

un/vai citu piemērojamo likumu un noteikumu pārkāpums. Atsauce īpaši attiecas uz Latvijas 
Republikas Krimnāllikuma 177. pantu - Krāpšanu, Latvijas Republikas Sporta likumu, Latvijas 
Republikas likumdošanā paredzēto atbildību par zaudējumiem.  Šie Noteikumi ir paredzēti 
šādu likumu un noteikumu papildināšanai ar turpmākiem futbola spēlē iesaistīto personu 
profesionālās ētikas noteikumiem. Tie nav paredzēti, un tos nedrīkst interpretēt vai piemērot, 
lai jebkādā veidā ierobežotu vai mazinātu šo likumu un noteikumu piemērošanu. Personām, 
kuras ir norādītas 1.1. Noteikumā, vienmēr ir jāievēro visi piemērojamie likumi un noteikumi, 
ko nosaka FIFA, UEFA, LFF un Latvijas Republikas likumdošana. 

 
2. Aizliegumi 
 
2.1. Spēlētājs: 
 

(i) Nedrīkst likt likmes, pieņemt, slēgt vai kādā citā veidā nodarboties ar derībām, vai 
derēt un iesaistīties kādās citās finanšu spekulācijās („Derības”) ar nevienu fizisku 
personu, uzņēmumu, organizāciju vai citu personu par jebkuras spēles vai sacensību 
rezultātu, rezultāta attīstības, iesaistīto personu uzvedības un snieguma vai kādu citu 
aspektu, kurā spēlētājs piedalās vai, kurā spēlētājam ir kāda tieša vai netieša 
ietekme; 

 
(ii) Nedrīkst lūgt, piespiest, dot norādījumus, veicināt, ļaut vai mudināt kādu personu likt 

likmes, pieņemt, slēgt vai kādā citā veidā nodarboties ar Derībām, vai derēt un 
iesaistīties kādās citās finanšu spekulācijās („Derības”) ar nevienu fizisku personu, 
uzņēmumu, organizāciju vai citu personu saistībā ar kādu savu, savas pārstāvētās 
komandas vai citas komandas snieguma aspektu jebkurā spēlē vai sacensībās, 
kurās viņš piedalās vai kurās viņam ir kāda tieša vai netieša ietekme; 
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(iii) Apzināti par atlīdzību rādīt sliktāku sniegumu par savām spējām kādā spēlē vai 

sacensībās.  
 
2.2. No 1.1. (ii) līdz (vi) šajos noteikumos norādītās personas: 
 

(i) Nedrīkst slēgt derības saistībā ar jebkura spēlētāja snieguma aspektu kādā spēlē vai 
sacensībās, ja no 1.1. (ii) līdz (vi) šajos noteikumos norādītās personas ir saistītas ar 
spēlētāju vai viņām ir jebkāda tieša vai netieša ietekme konkrētajā spēlē vai 
sacensībās; vai 

 
(ii) Nedrīkst lūgt, piespiest, dot norādījumus, veicināt, ļaut vai mudināt kādu personu likt 

likmes, pieņemt, slēgt vai kādā citā veidā nodarboties ar Derībām, vai derēt un 
iesaistīties kādās citās finanšu spekulācijās („Derības”) ar nevienu fizisku personu, 
uzņēmumu, organizāciju vai citu personu saistībā ar kāda spēlētāja snieguma 
aspektu jebkurā spēlē vai sacensībās, ja no 1.1. (ii) līdz (vi) šajos noteikumos 
norādītā persona ir saistīta ar spēlētāju vai tai ir jebkāda tieša vai netieša ietekme 
konkrētajā turnīrā; 

 
(iii) Lai izvairītos no brīvām interpretācijām un bez nekādiem ierobežojumiem: persona ir 

saistīta ar konkrēto spēlētāju, ja viņš ir spēlētāja treneris, spēlētāja aģents, spēlētāja 
radinieks, spēlētāja treneru grupas dalībnieks; un, persona ir saistīta ar konkrēto 
spēli vai sacensībām, ja viņš ir šīs spēles vai sacensību darbinieks, darbuzņēmējs, 
aģents, amatpersona vai sacensību organizācijas komitejas loceklis. 

 
2.3. Neviena 1.1 šajos noteikumos norādītā persona (ieskaitot spēlētāju) („Persona”): 
 

(i) Nedrīkst vienoties (piekukuļošanas vai krāpniecības veidā), neatkarīgā no tā, vai 
viena pati vai kopā ar citām personām, par jebkuras spēles vai sacensību rezultātu, 
rezultāta attīstības, iesaistīto personu uzvedības un snieguma vai kādu citu aspektu; 

 
(ii) Nedrīkst piespiest vai mudināt kādu spēlētāju par atlīdzību kādā spēlē vai 

sacensībās rādīt sliktāku sniegumu par savām spējām; 
 

(iii) Nedrīkst piedāvāt vai dot (vai piekrist piedāvāt vai dot kādas citas personas vārdā) 
kādai citai personai jebkādus labumus (neatkarīgi no tā, vai finanšu vai kādā citā 
veidā) ar mērķi ietekmēt vai nu šīs, vai citas personas sniegumu vai dalību jebkurā 
spēlē vai sacensībās; 

 
(iv) Nedrīkst lūgt vai pieņemt (vai piekrist lūgt vai pieņemt kādas citas personas vārdā) no 

kādas citas personas jebkādus labumus (neatkarīgi no tā, vai finanšu vai kādā citā 
veidā) ar mērķi ietekmēt vai nu šīs, vai citas personas sniegumu vai dalību jebkurā 
spēlē vai sacensībās; 

 
(v) Saistībā ar Derībām nedrīkst izmantot vai sniegt kādai citai personai, izmantošanai 

saistībā ar Derībām, nekādu ar spēli, spēlētājiem, komandām un sacensībām saistītu 
informāciju, kura ir personas rīcībā pateicoties šīs personas amatam vai lomai futbolā 
un, kas publiski nav zināma vai publiski nav viegli pieejama bez nepamatotiem 
ierobežojumiem; 

 
(vi) Nedrīkst sniegt informāciju nevienai personai par atlīdzību pirms vai pēc jebkuras 

spēles vai sacensībām par spēlētājiem spēlē vai sacensībās, spēles vai sacensību 
apstākļiem, taktiskajiem apsvērumiem vai jebkuru citu aspektu, izņemot gadījumus, 
kad šāda informācija jau ir vai nonāks sabiedrības zināšanā bez nepamatotas 
kavēšanās vai ir sabiedrībai viegli pieejama bez nepamatotiem ierobežojumiem. 
Piemēram, tas nebūs šī punkta pārkāpums, ja šāda informācija tiks sniegta 
žurnālistam viedokļa veidā publicēšanai laikrakstā kā raksta daļa vai sleja; 
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(vii) Nedrīkst iesaistīties nekādās darbībās, kuras ir korumpētas vai krāpnieciskas, vai 
rada faktisku vai acīmredzamu interešu konfliktu šai Personai, vai kādā citā veidā 
draud ar sabiedrības uzticības mazināšanos par jebkuras spēles vai sacensību 
integritāti un/vai godīgumu un rīcību, kas pārkāpj sabiedrisko kārtību; 

 
(viii) Nedrīkst sniegt vai saņemt nekādu atlīdzību, kura varētu nostādīt Personu vai futbolu 

sliktā gaismā attiecībā uz spēļu rezultātu sarunāšanu un tādējādi apdraudēt futbola 
reputāciju; 

 
(ix) Nedrīkst kavēties sniegt LFF Godīgas spēles un ētikas komitejai visu informāciju par 

jebkuriem kontaktiem vai aicinājumiem, kurus šī Persona ir saņēmusi, lai iesaistītos 
darbībās, kuras var tikt uzskatītas par šo Noteikumu pārkāpumu; 

 
(x) Nedrīkst kavēties sniegt LFF Godīgas spēles un ētikas komitejai visu informāciju par 

jebkuriem kontaktiem vai aicinājumiem, kuri šai Personai ir zināmi, kurus ir saņēmusi 
jebkura cita Persona, lai iesaistītos darbībās, kuras var tikt uzskatītas par šo 
Noteikumu pārkāpumu; 

 
(xi) Nedrīkst kavēties sadarboties jebkuras LFF veiktās izmeklēšanas sakarā saistībā ar 

iespējamo šo Noteikumu pārkāpumu, tai skaitā atteikšanos bez pamatota iemesla 
sniegt LFF pieprasīto informāciju, kura attiecas uz šādu izmeklēšanu. 

 
2.4. Šo Noteikumu mērķim jebkuras Personas centieni vai jebkuras Personas vienošanās ar citu 

personu rīkoties, pārkāpjot šos Noteikumus, tiks uzskatīta par izdarītu attiecīgā Noteikuma(u) 
pārkāpumu, neatkarīgi no tā, vai šādi centieni vai vienošanās beidzās vai nebeidzās ar 
pārkāpumu. 

 

3. Izmeklēšanas pilnvaras  
 
3.1. Papildus LFF Godīgas spēles un ētikas komitejai noteiktajām pilnvarām, šie noteikumi piešķir 

LFF Godīgas spēles un ētikas komitejai un personām, kuras LFF Godīgas spēles un ētikas 
komiteja ieceļ, lai palīdzētu tai realizēt savas pilnvaras, ko tā pamatoti uzskata par 
nepieciešamu, lai nodrošinātu pilnu jebkuru šo Noteikumu iespējamā pārkāpuma 
izmeklēšanu, īpašas izmeklēšanas pilnvaras. 

 
3.2. Tai skaitā un neierobežojot iepriekš minēto 3.1. noteikumu, saistībā ar informācijas iegūšanu, 

kura ir pamatoti saistīta ar šo Noteikumu iespējamo pārkāpumu, LFF ir sekojošas pilnvaras: 
 

(i) Ja LFF Godīgas spēles un ētikas komiteja pamatoti uzskatīs, ka Persona (vai trešā 
puse, kuras darbības šim mērķim varētu tikt inkriminētas Personai) varētu būt 
izdarījusi šo Noteikumu pārkāpumu, LFF Godīgas spēles un ētikas komiteja vai tās 
pilnvarota persona drīkst sagatavot rakstisku pieprasījumu šai Personai 
(„Pieprasījums”) sniegt LFF Godīgas spēles un ētikas komitejai visu ar iespējamo 
pārkāpumu saistīto informāciju, tai skaitā (bez ierobežojumiem) (a) Visu datu 
ierakstu, kuri saistās ar iespējamo pārkāpumu, kopijas vai piekļuvi (piemēram, 
telefona datus, banku kontu izrakstus, Interneta pakalpojumu un pārlūkprogrammu 
datus un citus datus, kuri glabājas uz datora cietajiem diskiem un citās informācijas 
uzglabāšanas ierīcēs); un/vai (b) Personas rakstisku paziņojumu, kurā ir detalizēti 
izklāstīti visi ar iespējamo pārkāpumu saistītie fakti un apstākļi. 

 
(ii) Personai jāsniedz Pieprasījumā prasīto informāciju septiņu dienu laikā no 

Pieprasījuma saņemšanas dienas, vai citā šajā Pieprasījumā norādītajā termiņā. 
Personai ir tiesības atteikt iesniegt Pieprasījumā prasīto informāciju tikai saskaņā ar 
punkta 3.2(iii) noteikumiem. 

 
(iii) Ja Persona vēlas atteikt Pieprasījumu, tai ir norādītajā termiņā jāiesniedz LFF 

Godīgas spēles un ētikas komitejai formāls atteikums, kur atteikumā ir jāizklāsta 
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konkrētā atteikuma raksturs un pamatojums. Šāda atteikuma neiesniegšana bez laba 
pamatojuma nozīmē neatsaucamu atteikšanos no atteikuma iesniegšanas. 

 
(iv) Jebkuru likumīgi saskaņā ar 3.2(iii) Noteikumu iesniegtu atteikumu LFF Godīgas 

spēles un ētikas komiteja nodod LFF DK priekšsēdētājam kopā ar jebkādiem 
komentāriem, kurus LFF Godīgas spēles un ētikas komiteja varētu vēlēties izteikt 
šāda atteikuma sakarā, kas lemj par šī atteikuma pamatotību tuvākajā LFF DK sēdē. 
LFF DK drīkst lūgt papildus materiālu iesniegšanu vai pirms lēmuma pieņemšanas 
noturēt atsevišķu sanāksmi pieacinot atteikuma iesniedzēju, vai drīkst vienkārši 
pieņemt lēmumu balstoties uz pašu atteikumu un saistībā ar šo atteikumu 
iesniegtajiem LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas komentāriem, ja tādi ir. Ja (un 
tādā mērā, kādā) LFF DK nosaka to, ka Pieprasījums ir godprātīgs un pamatoti 
noformulēts, lai saņemtu pierādījumus, kuri attiecas uz iespējamo pārkāpumu, un to, 
ka tas atbilst piemērojamajiem likumiem, LFF DK liek Personai iesniegt visu (vai, ja 
uzskata, ka atteikums zināmā mērā ir atbalstāms, pārējo) Pieprasījumā norādīto 
informāciju. 

 
(v) Saskaņā ar jebkuru LFF DK lēmumu, kas ir pieņemts saskaņā ar 3.2(iv) Noteikumu, 

jebkurai Pieprasījumā norādītās informācijas nesniegšanai, neierobežojot vienai otru, 
ir sekojošas sekas: 

 
(a) Laikā, kamēr Persona nav iesniegusi šo informāciju, tai nav tiesību 

piedalīties un/vai tai tiek liegtas pilnvaras piekļūt LFF organizētām 
sacensībām vai jebkurām citām ar futbolu saistītām LFF apstiprinātam 
aktivitātēm; 

 
(b) LFF DK ir tiesības izdarīt tādu negatīvu slēdzienu un pieņemt attiecīgu 

lēmumu attiecībā uz Personu, kādu LFF DK pamatoti nolemj, piemērojot 
visas LFF DK reglamentā minētās sankcijas. 

 
3.3. LFF DK, kura ir sapulcējusies, lai apsvērtu sodu par šo Noteikumu pārkāpumu, jebkurā laikā 

pirms galīga lēmuma pieņemšanas un vispirms dodot pusēm iespēju iesniegt papildus 
informāciju par šo lietu, drīkst pieprasīt papildus izmeklēšanas veikšanu lietā, kura ir pamatoti 
saistīta ar iespējamo pārkāpumu. LFF Godīgas spēles un ētikas komiteja šādu izmeklēšanu 
veiks saskaņā ar LFF DK pieprasījumu, un apsūdzētajai Personai un visām citām Personām 
ir jāsadarbojas šīs izmeklēšanas ietvaros. 

 
3.4. Gadījumos, kad Persona tiek apsūdzēta par šo Noteikumu pārkāpšanu, un šīs pašas vai 

saistītās lietas izmeklēšanu vai izskatīšanu veic cita kompetentā iestāde, LFF DK ir brīvas 
tiesības apturēt saskaņā ar šiem Noteikumiem veikto lietas izskatīšanu līdz citu kompetento 
iestāžu veiktās lietas izmeklēšanas vai izskatīšanas pabeigšanai, ja tā konstatē, ka pretējā 
gadījumā varētu tikt nodarīts acīmredzams kaitējums. 

 
3.5. LFF ir tiesības sniegt jebkuru saņemto informāciju citām uzraudzības iestādēm, tai skaitā bez 

nekādiem ierobežojumiem Valsts Policijai, Latvijas Republikas Prokuratūrai, Latvijas spēļu 
biznesa asociācijai un visām derību slēgšanas organizācijām, neatkarīgi no tā, vai LFF ir 
noslēgusi formālu informācijas apmaiņas līgumu ar tām. 

 
3.6. Jebkuras izmeklēšanas ietvaros par iespējamo šo Noteikumu pārkāpumu, LFF drīkst 

pieprasīt attiecīgo informāciju no citām uzraudzības iestādēm un/vai trešās personas, tai 
skaitā bukmeikeriem un citiem Derību slēgšanas operatoriem, neatkarīgi no tā, vai saskaņā 
ar formāliem informācijas apmaiņas līgumiem ar šīm iestādēm vai trešajām personām, vai 
citādi. Saskaņā ar 3.7 Noteikumu, šo Noteikumu akceptēšana nozīmē Personas piekrišanu 
tam, ka iestāde un/vai trešā persona LFF izpaudīs šādu informāciju. Nepieciešamības 
gadījumā, Personai ir pienākumus apstiprināt šādu piekrišanu iestādei un/vai trešajai 
personai rakstveidā. Jebkura atteikšanās to darīt bez pamatota attaisnojuma nozīmē šī 
Noteikuma pārkāpumu un tas var novest pie disciplinārsoda piemērošanas saskaņā ar LFF 
DK reglamentu. 
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3.7. Gadījumā, ja LFF saņem UEFA BFDS ziņojumu par aizdomīgu spēli, LFF Godīgas spēles un 
ētikas komiteja  nekavējoties uzsāk izmeklēšanu un jebkurai no Noteikumu 1.1. minētajām 
personām ir jāsadarbojas šīs izmeklēšanas ietvaros. Gadījumā, ja UEFA BFDS ziņojumi 
atkāroti pienāk par spēlēm ar konkrētu spēlētāju vai komandu dalību, LFF Godīgas spēles un 
ētikas komiteja var vērsties ar pamatotu lūgumu LFF DK šiem konkrētajiem spēlētājiem vai 
komandām uz izmeklēšanas laiku piemērot diskvalifikāciju un/vai liegt tām pilnvaras piekļūt 
LFF organizētām sacensībām vai jebkurām citām ar futbolu saistītām LFF apstiprinātam 
aktivitātēm.  

3.8. Saskaņā ar Datu aizsardzības likumu un citiem piemērojamajiem likumiem, katra Persona 
īpaši piekrīt informācijas, kura aptver šo Noteikumu darbības, sniegšanai, tai skaitā 
personīgas informācijas sniegšanai par sevi un savām darbībām, gan tad, ja šādu informāciju 
uzraudzības iestādēm un iesaistītajām trešajām personām sniedz LFF, gan tad, ja šo 
informāciju LFF sniedz uzraudzības iestādes un/vai iesaistītās trešās personas (tai skaitā bez 
nekādiem ierobežojumiem jebkuri bukmeikeri un citi Derību slēgšanas operatori). 

 

4.  Citi noteikumi   
 
4.1. LFF Godīgas spēles un ētikas komiteja vai tās pilnvarota persona jebkurā LFF organizētā 

spēlē vai sacensībās  drīkst lūgt aiziet vai pieprasīt kāda skatītāja vai jebkuras citas personas 
(tajā skaitā visas 1.1 šajos noteikumos norādītās personas (ieskaitot spēlētāju)) izraidīšanu 
no spēļu vai sacensību norises vietas, ja tai rodas pamatotas aizdomas, ka šī Persona kādā 
veidā pārkāpj vai veicina šo Noteikumu pārkāpšanu. 

 
4.2. Visām Personām, kurām lūgts pamest spēļu norises vietu Noteikumu 4.1. kārtībā, ir 

pienākums to nekavējoties darīt. Šī LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas norādījuma 
nepildīšanas gadījumā LFF DK var sodīt Personu ar LFF DK reglamentā minētajām soda 
sankcijām. Spēles vai sacensību organizatoriem ir pienākumus veicināt šī LFF Godīgas 
spēles un ētikas komitejas norādījuma izpildi. 

4.3. Lai izvairītos no pārpratumiem un nepamatotas Noteikumos 4.1. izraidīšanas no spēļu 
norises vietas, visām fiziskām personām, kas darbojās totalizatoru uzņēmumu vai citu 
kompāniju, kuru pamatdarbība ir saistīta ar Derību tirgu un industriju, labā vai kuru 
profesionālā darībā jebkādā citā veidā ir saistīta ar Derību industriju un nepieciešamību 
atrasties stadionā, ir jāsaņem speciāla LFF Derību industrijas pārstāvja identifikācijas karte. 
Šīs kartes saņemšanas un izsniegšanas kārtību, kā arī pārējos noteikumus nosaka LFF 
Godīgas spēles un ētikas komiteja. Kartei ir informatīvs raksturs un šīs kartes turētājs nekādā 
veidā netiek pasargāts no Noteikumu 4.1. izraidīšanas no spēļu norises vietas, ja tāda 
prasība seko. 

5.  Atbilstības uzraudzība 
 
5.1. LFF Godīgas spēles un ētikas komiteja uzrauga šo Noteikumu ievērošanu, ja vien LFF valde 
nav lēmusi citādi. 
 
5.2. LFF Valdei pēc saviem ieskatiem ir tiesības veikt šo Noteikumu grozījumus. Jebkuri šādi 
 grozījumi stājas spēkā un tiek piemēroti sākot no Valdes norādītā datuma.  
 
 

6.  Interpretācija 
 
6.1. Lai izvairītos no brīvām interpretācijām, nekas šajos Noteikumos nav paredzēts tam, lai 
 novērstu godalgu naudas un/vai jebkuru oficiālu spēles vai sacensību dalībnieku 
 stimulēšanas maksājumus saskaņā ar līgumu un/vai sponsorēšanas līgumos nolīgtos ar 
 sniegumu saistītos maksājumus. 
 
6.2. Šajos Noteikumos vārdi, kuri apzīmē vienskaitli, ietver arī daudzskaitli un otrādāk un vīriešu 
 dzimte ietver arī sieviešu dzimti. 
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6.3. Šie noteikumi ir sastādīti un vadās saskaņā ar LFF, UEFA, FIFA un Latvijas Republikas 
 likumiem.  


