LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJAS STATŪTI
Jēdzienu skaidrojums
Šajos statūtos lietotajiem jēdzieniem ir šāda nozīme:
(i)

LFF vai Biedrība – biedrība „Latvijas Futbola federācija”;

(ii)

FIFA – Starptautiskā futbola federāciju asociācija (franču valodā - Fédération Internationale de Football Association);

(iii)

UEFA – Eiropas futbola asociāciju savienība (angļu valodā – Union of European Football Associations);

(iv)

CAS – Sporta arbitrāžas tiesa (angļu valodā - Court of Arbitration for Sport), kas atrodas Lozannā (Šveicē);

(v)

IFAB – Starptautiskā Futbola asociācijas valde (angļu valodā – International Football Association Board);

(vi)

Asociācija – FIFA atzīta futbola asociācija (tajā skaitā - LFF);

(vii)

Konfederācija – Asociāciju apvienība, kurā apvienojušās vienā kontinentā vai līdzīgā ģeogrāfiskā teritorijā esošas
Asociācijas. Latvija atrodas UEFA (Eiropas Konfederācijas) sastāvā;

(viii) Biedrs – LFF biedrs;
(ix)

Biedra kandidāts – persona, kuru LFF valde apstiprinājusi par LFF biedra kandidātu;

(x)

Klubs – futbola klubs (arī – futbola centrs, sporta klubs, sporta centrs u.tml.), kas ir LFF biedrs;

(xi)

Amatpersonas - valdes locekļi, prezidents, ģenerālsekretārs, komiteju locekļi;

(xii)

Futbola speciālisti – futbola treneri, tiesneši, asesori, inspektori, administratīvais un apkalpojošais personāls, kā arī citas
personas, kuras LFF vai klubā atbild par tehniskajiem, medicīniskajiem vai administratīvajiem jautājumiem;

(xiii) Spēlētājs – LFF reģistrēts futbolists;
(xiv) Kongress – LFF biedru sapulce, LFF pārvaldes institūcija;
(xv)

Valde – LFF valde, LFF pārvaldes institūcija;

(xvi) Prezidents – LFF prezidents, LFF izpildinstitūcijas loceklis;
(xvii) Ģenerālsekretārs – LFF ģenerālsekretārs, LFF izpildinstitūcijas loceklis;
(xviii) Futbols – futbola sporta spēle (ieskaitot telpu futbolu un pludmales futbolu, ciktāl no attiecīgās normas konteksta nav
saprotams citādi), kuru spēlē atbilstoši attiecīgi IFAB vai FIFA apstiprinātiem futbola spēles noteikumiem.

Pants 1

Nosaukums, statuss, darbības termiņš, apņemšanās

1

Biedrības nosaukums latviešu valodā ir Latvijas Futbola federācija. Biedrības saīsinātais nosaukums ir LFF.

LFF ir biedrība, kas reģistrēta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. LFF
galvenais birojs atrodas Rīgā.
2

3

LFF ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

1

4

LFF ir sabiedriskās sporta organizācijas “Latvijas Futbola federācija” tiesību un saistību pārņēmēja.

5

LFF ir FIFA un UEFA biedrs. Līdz ar to, LFF apņemas:

6

Pants 2

a)

ievērot FIFA un UEFA statūtus, reglamentus, direktīvas un lēmumus, CAS lēmumus, kā arī Latvijas Republikas
normatīvos aktus, LFF statūtus un citus LFF saistošus tiesību aktus;

b)

aktīvi piedalīties FIFA un UEFA ietvaros īstenotajos sporta pasākumos un ar tiem saistītu jautājumu risināšanā;

c)

godīgas spēles (angļu valodā - fair play) principu garā ievērot lojalitātes, godīguma un sportiskās meistarības
principus;

d)

ievērot futbola spēles noteikumus, kurus apstiprinājusi IFAB, kā arī telpu futbola un pludmales futbola spēļu
noteikumus, kurus izdevusi FIFA;

e)

atzīt CAS jurisdikciju saskaņā ar atbilstošiem FIFA un UEFA statūtu noteikumiem;

f)

nodot vietēja mēroga strīdus, kas radušies, piemērojot LFF statūtus, reglamentus vai citus LFF saistošus tiesību
aktus, izskatīšanai LFF juridiskajām institūcijām atbilstoši to kompetencei, kas tos izskata, izslēdzot vispārējās
tiesas jurisdikciju, ciktāl tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu pavēlošām vai aizliedzošām
normām;

g)

īstenot Biedrības darbību neatkarīgi un nodrošinot, ka tās darbību neietekmē trešās personas, kā arī ieviest
noteikumus, kas nodrošina pilnīgu neatkarību, ievēlot vai ieceļot normatīvajos aktos un šajos statūtos noteikto LFF
institūciju locekļus, konkrēti – procedūru, kas ir neatkarīga no jebkādas politiskas iejaukšanās un ietekmes;

h)

nodrošināt, lai LFF biedriem, klubiem, spēlētājiem, amatpersonām, futbola speciālistiem, spēlētāju un spēļu
aģentiem būtu saistošas augstākminētās saistības, kuras tie uzņemas, piekrītot to statūtos, licencēšanas,
reģistrācijas vai citos dokumentos paredzētajiem noteikumiem;

i)

rīkoties saskaņā ar spēkā esošajām piemērojamo antidopinga konvenciju un citu saistošo tiesību aktu normām.

LFF ir savs karogs, logotips un emblēma, kas aizsargāti ar intelektuālā īpašuma tiesībām.

Mērķi

1

LFF mērķi ir:
a)

sekmēt futbola spēles attīstību, kā arī popularizēt, organizēt, vadīt un uzraudzīt futbola norises Latvijā, ievērojot
godīgas spēles (angļu valodā - fair play) principus un futbola pamatā esošās vienojošās, izglītojošās, kultūras un
humanitārās vērtības, īpaši – izstrādājot, pilnveidojot un īstenojot jaunatnes futbola un citas attīstības programmas;

b)

organizēt un pārraudzīt dažāda vecuma un līmeņa starptautiskas un vietēja mēroga futbola sacensības Latvijā;

c)

organizēt un pārraudzīt visa vecuma Latvijas futbola izlašu komandu veidošanu, ieskaitot to vadības (personāla) un
spēlētāju (sastāva) apstiprināšanu, treniņu un citu saistīto pasākumu, un audzināšanas darba kvalitātes analīzi;

d)

ievērot FIFA, UEFA un LFF statūtus, reglamentus, direktīvas un lēmumus un spēles noteikumus, novērst to
pārkāpumus, kā arī nodrošināt, ka tos ievēro LFF biedri;

e)

izstrādāt, apstiprināt un ieviest futbola sacensību norises noteikumus Latvijā, kā arī nepieciešamos reglamentus,
nolikumus un citus tiesību aktus, kas saistīti ar LFF darbību un futbola sacensību organizēšanu Latvijā;

f)

novērst jebkādas darbības, kuru rezultātā varētu tikt apšaubīts futbola spēļu vai sacensību godīgums vai kā citādi
nodarīts kaitējums futbolam;

g)

kontrolēt un pārraudzīt dažādas Latvijā notiekošas futbola draudzības spēles saskaņā ar piemērojamo FIFA, UEFA
un LFF tiesību aktu noteikumiem;

h)

vadīt dažādas starptautiskās sporta attiecības, kas saistītas ar futbolu;

i)

pārstāvēt un aizsargāt LFF biedru intereses;

j)

pārstāvēt un aizsargāt Latvijas futbola intereses attiecībās ar FIFA, UEFA un citām starptautiskām sporta
organizācijām;

2

k)

risināt Latvijas futbola klubu, amatpersonu, futbola speciālistu un spēlētāju tiesiskās attiecības piemērojamo tiesību
aktu ietvaros;

l)

cienīt LFF biedrus un citas personas (spēlētājus, trenerus, tiesnešus, amatpersonas utt.), kas sekmē futbola
attīstību Latvijā;

m) pārstāvēt un aizsargāt futbola intereses attiecībās ar publiskām personām, tajā skaitā - Latvijas valsts un
pašvaldību institūcijām un amatpersonām, sadarboties ar Latvijas Nacionālo sporta padomi, Latvijas Sporta
federāciju padomi, Latvijas Olimpisko komiteju, attiecīgo institūciju saistību pārņēmējiem, kā arī citām juridiskām un
fiziskām personām.

Pants 3

Neitralitāte un vienlīdzīga attieksme

1

LFF politiskos un reliģijas jautājumos ir neitrāla.

Jebkāda veida diskriminācija pret valsti, publisku vai privātu personu vai atsevišķu personu grupu sakarā ar to etnisko
izcelsmi, dzimumu, valodu, reliģiju, politiskajiem uzskatiem vai citiem iemesliem ir stingri aizliegta un sodāma, par šādiem
pārkāpumiem atceļot no amata, izslēdzot no LFF vai piemērojot citas sankcijas.
2

Pants 4

Draudzīgu attiecību veicināšana

1

LFF veicina draudzīgas attiecības starp tās biedriem, klubiem, amatpersonām, futbola speciālistiem un spēlētājiem.

2
Ikvienai personai un organizācijai, kas saistīta ar futbolu, jāievēro normatīvie akti, reglamenti un godīgas spēles (angļu
valodā - fair play) principi, kā arī lojalitātes, godīguma un sportiskās meistarības principi.

LFF nodrošina institucionālo struktūru un veic nepieciešamos pasākumus, lai atrisinātu un izšķirtu jebkādus iekšējos
strīdus, kas varētu rasties starp LFF biedriem, klubiem, amatpersonām, futbola speciālistiem un spēlētājiem.
3

Pants 5

Spēlētāji, amatpersonas un citas iesaistītās personas
1
Spēlētāju statusu, reģistrāciju un pārejas nosaka valdes apstiprināts Spēlētāju statusa un pāreju reglaments, kas
izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajiem FIFA noteikumiem par spēlētāju statusu un pārejām.
2

Pants 6

Valde nosaka amatpersonu, futbola speciālistu un citu futbola norisēs Latvijā iesaistīto personu reģistrācijas kārtību.

Futbola spēles noteikumi
LFF un visi tās biedri spēlē futbolu saskaņā ar IFAB izdotajiem futbola spēles noteikumiem. Atcelt vai grozīt futbola
spēles noteikumus ir tiesīga tikai IFAB.
1

2
Telpu futbols un pludmales futbols tiek spēlēts saskaņā ar FIFA izdotajiem telpu futbola spēles noteikumiem un
pludmales futbola spēles noteikumiem. Grozīt telpu futbola un pludmales futbola spēles noteikumus ir tiesīga tikai FIFA.
3
LFF ir tiesības noteikt vai precizēt futbola spēles noteikumus attiecībā uz atsevišķām futbola sacensībām, ciktāl tas nav
pretrunā ar IFAB, FIFA vai UEFA izdotajiem tiesību aktiem.

Pants 7

Institūciju un amatpersonu darbība

3

1
LFF institūcijas un amatpersonas savā darbībā ievēro FIFA, UEFA un LFF statūtus, reglamentus, direktīvas, lēmumus
un ētikas kodeksu.
2
Amatpersonas, futbola speciālisti un LFF institūciju pārstāvji ir atbildīgi par visām savām darbībām, kas veiktas viņu
pilnvaru vai norīkojuma laikā. Jebkādu pārkāpumu gadījumā sankcijas var tikt piemērotas arī pēc viņu atkāpšanās no amata,
atcelšanas vai izslēgšanas.

Pants 8

Biedra uzņemšana, dalības apturēšana, izstāšanās un izslēgšana

1

Par biedra uzņemšanu, dalības apturēšanu vai izslēgšanu no LFF lemj Kongress.

Kongress var lemt par biedra uzņemšanu, ja persona ir bijusi biedra kandidāts vismaz 12 kalendāros mēnešus. Par
personas apstiprināšanu par biedra kandidātu lemj valde.
2

3
Ja Kongress nolemj biedra kandidātu neuzņemt par biedru, biedra kandidāts savu biedra kandidāta statusu saglabā. Par
attiecīgā biedra kandidāta uzņemšanu par biedru var lemt atkārtoti.

Valde ir tiesīga lemt par biedra pagaidu uzņemšanu, dalības apturēšanu vai izslēgšanu no LFF, un šāds valdes lēmums
ir jāapstiprina nākamajā Kongresā. Ja nākamajā Kongresā šāds valdes lēmums netiek apstiprināts, tas zaudē spēku.
4

Par biedru var tikt uzņemts biedra kandidāts, kas atbilst LFF statūtos noteiktajām prasībām. Neierobežojot citus LFF
statūtos paredzētos noteikumus, biedra kandidāts netiek uzņemts LFF, bet biedrs tiek izslēgts no LFF, ja biedra kandidāta
vai biedra darbība vai tās mērķi neatbilst LFF statūtiem, LFF, FIFA vai UEFA ētikas kodeksam, vai – cita pamatota iemesla
dēļ, kas attaisnojams ar vispārējām interesēm.
5

Persona zaudē biedra statusu, izstājoties no LFF vai to izslēdzot no LFF. Zaudējot biedra statusu, persona zaudē savas
tiesības attiecībā pret LFF. Biedra izstāšanās vai izslēgšana no LFF neatbrīvo šo personu no atbildības un nenokārtoto
finansiālo saistību izpildes pret LFF un citiem biedriem.

6

Pants 9

Uzņemšana
Par biedru var tikt uzņemta juridiska persona (piemēram, biedrība vai kapitālsabiedrība), kura ir ieinteresēta futbola
attīstībā, ko apliecina šīs personas veiktās darbības esot biedra kandidāta statusā, kā arī kuras veiktās darbības esot biedra
kandidāta statusā un vismaz viens no statūtos norādītajiem mērķiem ir saistīts ar futbola attīstību. Par biedru neuzņem
personu, kuras darbība ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, LFF statūtiem, kā arī FIFA, UEFA vai LFF
ētikas kodeksu.
1

2

Kongresam ir tiesības apstiprināt detalizētākus LFF biedru uzņemšanas kritērijus.

Persona, kas vēlas kļūt par biedru, iesniedz ģenerālsekretāram rakstisku iesniegumu. Iesnieguma formu un tam
pievienojamo dokumentu detalizētu sarakstu apstiprina valde.
3

4
Ciktāl valdes apstiprinātajā iesniegumam pievienojamo dokumentu sarakstā nav noteikts citādi, iesniegumam pievieno
vismaz šādus dokumentus un pieteikuma veidlapā ietvertus apliecinājumus:

a)

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā apliecinātu spēkā esošo attiecīgās juridiskās personas statūtu kopiju;

b)

attiecīgās personas rakstveida apliecinājumu, ar kuru tā apņemas ievērot LFF, FIFA un UEFA statūtus, reglamentu,
direktīvas un lēmumus, kā arī to, ka šos normatīvos aktus ievēros arī tās biedri, dalībnieki, amatpersonas, futbola
speciālisti un spēlētāji;

c)

attiecīgās personas rakstveida apliecinājumu, ka tā ievēros spēkā esošos futbola spēles noteikumus;

d)

attiecīgās personas rakstveida apliecinājumu, ka tā piekrīt izšķirt strīdus CAS saskaņā ar LFF, FIFA un UEFA
statūtos paredzētajiem noteikumiem;

e)

attiecīgās personas rakstveida apliecinājumu, ka tā ir reģistrēta un atrodas Latvijas Republikas teritorijā, ja
iespējams, norādot, kuras reģionālās federācijas teritorijā tā atrodas;

4

Pants 10

f)

attiecīgās personas rakstveida apliecinājumu, ka visas oficiālās futbola mājas spēles tā aizvadīs Latvijas
Republikas teritorijā;

g)

attiecīgās personas rakstveida apliecinājumu, ka tā apņemas organizēt un piedalīties futbola sacensībās, tajā
skaitā - draudzības spēlēs, tikai iepriekš saņemot LFF piekrišanu, ciktāl tas paredzēts piemērojamos FIFA, UEFA
un LFF tiesību aktos;

h)

attiecīgās personas rakstveida apliecinājumu, ka kandidāta juridiskā struktūra un sastāvs neierobežo tā tiesības un
iespējas pieņemt lēmumus neatkarīgi no citu trešo personu ietekmes;

i)

attiecīgās personas amatpersonu un pilnvaroto pārstāvju sarakstu, norādot personas, kurām ir tiesības pārstāvēt
kandidātu un parakstīt juridiski saistošus dokumentus un vienošanās ar trešajām personām;

j)

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā apliecinātu pēdējās dibinātāju, dalībnieku vai biedru sapulces protokola
kopiju.

5

Esošajiem biedriem, kuri nav iesnieguši šo statūtu iepriekšējā apakšpunktā norādītos dokumentus pirms iestāšanās LFF,
šie dokumenti jāiesniedz ģenerālsekretāram ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no šo LFF statūtu spēkā stāšanās brīža. Ja
kāds no biedriem neievēro šo pienākumu, valde pieņem lēmumu par attiecīgā biedra dalības apturēšanu uz laiku, par to
paziņojot attiecīgajam biedram.

6

Neviens biedrs nedrīkst vienlaikus būt citas Asociācijas biedrs.

7

Biedra nosaukums nedrīkst būt pretrunā ar normatīvajiem aktiem un labiem tikumiem.

Uzņemšanas lūgums un procedūra

1

Biedru uzņemšanas procedūru regulē attiecīgi Kongresa apstiprināti noteikumi.

Valde lūdz Kongresu atbalstīt vai noraidīt biedra kandidāta iestāšanās lūgumu. Biedra kandidāts Kongresam norāda
iemeslus un pamatojumu, kādēļ vēlas iestāties LFF.
2

3
Jaunais biedrs, to uzņemot LFF, tiek informēts par biedra tiesībām un pienākumiem. Tā pārstāvjiem ir tiesības balsot un
būt ievēlētiem amatos ar biedra uzņemšanas brīdi LFF.

Pants 11

Biedru tiesības
1

2

Biedriem ir šādas tiesības:
a)

piedalīties Kongresā, ar to saprotot tiesības jau iepriekš būt informētam par Kongresa darba kārtību, noteiktā
termiņā saņemt Kongresa paziņojumu un izmantot balsstiesības;

b)

izstrādāt un iesniegt priekšlikumus to iekļaušanai Kongresa darba kārtībā;

c)

izvirzīt kandidātus vēlētām LFF institūcijām;

d)

ievēlēt valdi un izvirzīt kandidātus pastāvīgo komiteju locekļu amatiem;

e)

ar LFF pārvaldes institūciju un izpildinstitūcijas starpniecību saņemt informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar LFF;

f)

piedalīties LFF organizētās sacensībās un/vai citās sporta aktivitātēs;

g)

saskaņā ar attiecīgu valdes apstiprinātu reglamentu tikt izvirzītiem apbalvojumu, prēmiju, godalgu utt. saņemšanai;

h)

izstāties no LFF;

i)

izmantot citas normatīvajos aktos un LFF statūtos paredzētās tiesības.

Biedri īsteno savas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem, LFF statūtiem un citiem piemērojamiem tiesību aktiem.

5

Pants 12

Biedru pienākumi

1

Biedriem ir šādi pienākumi:
a)

ievērot FIFA, UEFA un LFF statūtus, reglamentu, direktīvas un lēmumus, kā arī to attiecīgu institūciju izdotus
rīkojumus un cita veida regulējošos dokumentus un normatīvos aktus, neatkarīgi no to nosaukuma, kā arī
nodrošināt, ka tos ievēro arī pašu biedri, amatpersonas, futbola speciālisti un spēlētāji;

b)

nodrošināt, ka valde tiek ievēlēta brīvās un demokrātiskās vēlēšanās;

c)

ievēlēt juridisko institūciju priekšsēdētājus un locekļus;

d)

piedalīties LFF organizētajās sacensībās vai citās aktivitātēs, īpaši – sporta aktivitātēs;

e)

regulāri maksāt biedru naudu;

f)

ievērot IFAB izdotos futbola spēles noteikumus, kā arī FIFA izdotos telpu futbola spēles noteikumus un pludmales
futbola noteikumus, kā arī futbola spēles noteikumus attiecībā uz atsevišķām futbola spēles formām, ciktāl IFAB,
FIFA vai UEFA izdotajos tiesību aktos nav noteikts citādi, un nodrošināt, ka tos ievēro arī to biedri;

g)

pieņemt noteikumu, ka jebkāds vietēja vai starptautiska mēroga strīds, kurā iesaistīts pats biedrs vai kāds no tā
biedriem, treneriem, amatpersonām, spēlētājiem un kas saistīts ar FIFA, UEFA un LFF statūtiem, reglamentu,
direktīvām un lēmumiem, tiek nodots izskatīšanai LFF juridiskajām institūcijām, izslēdzot vispārējās tiesas
jurisdikciju, ciktāl tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu pavēlošām vai aizliedzošām normām;

h)

atzīt CAS kā neatkarīgu tiesu varas institūciju saskaņā ar FIFA, UEFA un LFF statūtos paredzētajiem noteikumiem;

i)

informēt LFF par jebkādiem grozījumiem savos statūtos, kā arī amatpersonu izmaiņām vai tādu personu izmaiņām,
kuras, pārstāvot attiecīgo biedru, ir tiesīgas parakstīt juridiski saistošus dokumentus un vienošanās ar trešajām
personām;

j)

neuzturēt nekādas ar sportu saistītas attiecības ar organizācijām, kuras LFF nav atzinusi un par to attiecīgi
paziņojusi, vai ar biedriem, kuru dalība ir apturēta vai kuri ir izslēgti no LFF;

k)

ievērot lojalitātes, godīguma, ētiskas un sportiskās uzvedības principus kā godīgas spēles (angļu valodā – fair play)
izpausmes formu, nostiprinot šos principus normatīvi un ievērojot tos ikdienas darbībās;

l)

vest un pastāvīgi atjaunot savu biedru vai dalībnieku reģistru;

m) ievērot piemērojamās antidopinga konvencijas, likumus, noteikumus, reglamentus un cita veida dokumentus, kas
uzliek attiecīgus pienākumus.
Par augstākminēto pienākumu pārkāpumu biedram var tikt piemērotas šajos statūtos, LFF juridisko institūciju
reglamentos, nolikumos un citos LFF tiesību aktos noteiktās sankcijas.
2

3
Biedram ir pienākums ne vēlāk kā 14 darba dienu laikā rakstiski paziņot ģenerālsekretāram par jebkādām izmaiņām
faktos un informācijā, kas attiecas uz biedra uzņemšanas nosacījumiem un kritērijiem.

Pants 12.1 Biedra kandidātu tiesības un pienākumi

1

2

Biedra kandidātiem ir šādas tiesības:
a)

piedalīties Kongresā bez balsstiesībām;

b)

piedalīties LFF organizētās sacensībās un/vai citās sporta aktivitātēs;

c)

saskaņā ar attiecīgu valdes apstiprinātu reglamentu tikt izvirzītiem apbalvojumu, prēmiju, godalgu utt. saņemšanai.

Biedra kandidātiem ir šādi pienākumi:
a)

ievērot FIFA, UEFA un LFF statūtus, reglamentu, direktīvas un lēmumus, kā arī to attiecīgu institūciju izdotus
rīkojumus un cita veida regulējošos dokumentus un normatīvos aktus, neatkarīgi no to nosaukuma, kā arī
nodrošināt, ka tos ievēro arī pašu biedru kandidātu amatpersonas, futbola speciālisti un spēlētāji;
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Pants 13

b)

piedalīties LFF organizētajās sacensībās vai citās aktivitātēs, īpaši – sporta aktivitātēs;

c)

ievērot IFAB izdotos futbola spēles noteikumus, kā arī FIFA izdotos telpu futbola spēles noteikumus attiecībā uz
atsevišķām futbola spēles formām, ciktāl IFAB, FIFA vai UEFA izdotajos tiesību aktos nav noteikts citādi, un
nodrošināt, ka tos ievēro arī to biedri;

d)

pieņemt noteikumu, ka jebkāds vietēja vai starptautiska mēroga strīds, kurā iesaistīts pats biedra kandidāts vai
kāds no tā biedriem, treneriem, amatpersonām, spēlētājiem un kas saistīts ar FIFA, UEFA un LFF statūtiem,
reglamentu, direktīvām un lēmumiem, tiek nodots izskatīšanai LFF juridiskajām institūcijām, izslēdzot vispārējās
tiesas jurisdikciju, ciktāl tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu pavēlošām vai aizliedzošām
normām;

e)

atzīt CAS kā neatkarīgu tiesu varas institūciju saskaņā ar FIFA, UEFA un LFF statūtos paredzētajiem
noteikumiem;

f)

informēt LFF par jebkādiem grozījumiem savos statūtos, kā arī amatpersonu izmaiņām vai tādu personu
izmaiņām, kuras, pārstāvot attiecīgo biedru, ir tiesīgas parakstīt juridiski saistošus dokumentus un vienošanās ar
trešajām personām;

g)

neuzturēt nekādas ar sportu saistītas attiecības ar organizācijām, kuras LFF nav atzinusi un par to attiecīgi
paziņojusi, vai ar biedriem, kuru dalība ir apturēta vai kuri ir izslēgti no LFF;

h)

ievērot lojalitātes, godīguma, ētiskas un sportiskās uzvedības principus kā godīgas spēles (angļu valodā – fair
play) izpausmes formu, nostiprinot šos principus normatīvi un ievērojot tos ikdienas darbībās;

i)

vest un pastāvīgi atjaunot savu biedru vai dalībnieku reģistru;

j)

ievērot piemērojamās antidopinga konvencijas, likumus, noteikumus, reglamentus un cita veida dokumentus, kas
uzliek attiecīgus pienākumus.

Dalības apturēšana
1
Kongresam ir tiesības lemt par biedra dalības apturēšanu. Valde ir tiesīga lemt par biedra nekavējošu pagaidu dalības
apturēšanu, ja biedrs būtiski pārkāpj normatīvos aktus vai nepilda biedra pienākumus. Šāds valdes pagaidu lēmums ir spēkā
līdz nākamajam Kongresam (ieskaitot), izņemot, ja valde to jau iepriekš ir atcēlusi.
2
Lēmumu par biedra dalības apturēšanu Kongress pieņem ar klātesošo biedru balsu vairākumu. Ja Kongresā netiek
apstiprināts valdes lēmums par biedra pagaidu dalības apturēšanu, tas zaudē spēku.

Biedrs, kura dalība ir apturēta, zaudē biedra tiesības, izņemot balsstiesības Kongresā un citas normatīvajos aktos
paredzētās biedra tiesības, kuras saskaņā ar likumu nevar tikt ierobežotas. Citiem biedriem ir aizliegts iesaistīties ar sportu
saistītās attiecībās ar biedru, kura dalība ir apturēta. Disciplinārlietu komisija var piemērot biedram, kura dalība ir apturēta,
papildu sankcijas un ierobežojumus, ciktāl tie nav pretrunā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem.
3

Pants 14

Izslēgšana
1
Kongresam ir tiesības, iepriekš par to neinformējot, lemt par biedra izslēgšanu, ja tam ir svarīgs iemesls, tajā skaitā biedrs:

a)

vismaz divus gadus pēc kārtas aktīvi neiesaistās LFF darbībā un tās organizētajos pasākumos;

b)

būtiski vai atkārtoti pārkāpj FIFA, UEFA vai LFF statūtus, reglamentu, direktīvas vai lēmumus, vai citus
piemērojamos normatīvos aktus;

c)

nepilda finansiālās saistības pret LFF.

d)

neatbilst LFF statūtu 9. panta 1. punkta noteikumiem;
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e)

nepilda vai atsauc kādu no LFF statūtu 9. panta 4. punktā minētajiem apliecinājumiem.

Jautājumu par biedra izslēgšanu izskata valde un sagatavo attiecīgu lēmuma projektu un tā pamatojumu, kuru virza
apstiprināšanai uz Kongresu, izņemot, ja Kongress nolemj citādi.
2

3
Lai lemtu par biedra izslēgšanu no LFF, Kongresā jāpiedalās vairāk kā pusei balsstiesīgo biedru. Biedrs uzskatāms par
izslēgtu, ja par šo lēmumu ir nodotas vairāk kā puse no klātesošo biedru balsīm.

Pants 15

Pants 16

Izstāšanās

1

Biedram ir tiesības izstāties no LFF, iesniedzot ģenerālsekretāram attiecīgu rakstveida iesniegumu.

2

Izstāšanās no LFF neatbrīvo biedru no finansiālām saistībām pret LFF un citiem tās biedriem.

Līgas, reģionālo federāciju, virslīgas un pirmās līgas klubu un citu klubu apvienību statuss
1
LFF atzīst virslīgas, pirmās līgas un citas klubu apvienības, reģionālās federācijas vai biedrības, kas saistītas ar LFF.
Valde nosaka šo apvienību kompetences apjomu, tiesības un pienākumus, kā arī apstiprina to statūtus.
2
Ar LFF saistītie klubi, reģionālās federācijas, līgas, apvienības un biedrības visus lēmumus par jebkādiem jautājumiem,
kas attiecas uz viņu dalību LFF, pieņem neatkarīgi no jebkādas ārējas ietekmes.
3
Jebkurā gadījumā nevienai fiziskai vai juridiskai personai (ieskaitot mātes un citas saistītās sabiedrības) nedrīkst būt
izšķiroša ietekme un kontrole vairāk kā vienā klubā vai to apvienībā, ja tādējādi varētu tikt apšaubīts kādas spēles vai
sacensību godīgums. Valde nepieciešamības gadījumā izstrādā attiecīgus saistošos noteikumus. Neviena persona nedrīkst
vienlaikus būt vairāk nekā viena biedra amatpersona, kurai ir kontrole vai izšķiroša ietekme vairāk kā vienā biedrā. Kontroli
vai izšķirošu ietekmi šajā kontekstā saprot kā:

a) dalībnieku vai biedru balsstiesību vairākumu;
b) tiesības iecelt vai atcelt lielāko daļu kluba pārvaldes vai izpildinstitūciju locekļu;
c) dalībnieka vai biedra statuss ar vienpersonisku kontroli pār balsstiesību vairākumu saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta
ar citiem kluba dalībniekiem vai biedriem;
d) iespēja jebkādiem citiem līdzekļiem īstenot izšķirošu ietekmi attiecībā uz lēmumu pieņemšanu klubā.

Pants 17

Goda prezidents un goda biedrs
1
Par nozīmīgu ieguldījumu futbolā Kongress var personai (attiecīgi – bijušajam prezidentam vai biedram) piešķirt goda
prezidenta un goda biedra nosaukumu.
2

Goda prezidenta un goda biedra kandidātus izvirza valde saskaņā ar attiecīgā reglamentā paredzēto kārtību.

Goda prezidentam un goda biedram nav likumā un šajos statūtos paredzēto attiecīgi prezidenta vai biedra tiesību un
pienākumu. Goda prezidents un goda biedrs padomdevēja statusā ir tiesīgi piedalīties Kongresā un izteikties debatēs, taču
tiem nav balsstiesību.
3

Pants 18

LFF institūcijas

1

Kongress ir augstākā pārvaldes institūcija un lēmējinstitūcija.

2

Valde ir pārvaldes institūcija, kas atbilstoši tās kompetencei pārzina un organizē LFF lietas.
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3
LFF izpildinstitūcija ir institūcija, kas saskaņā ar šiem statūtiem īsteno likumā noteikto izpildinstitūcijas kompetenci. LFF
izpildinstitūcija sastāv no prezidenta un ģenerālsekretāra. Gan prezidents, gan ģenerālsekretārs ir tiesīgi pārstāvēt LFF
atsevišķi bez ierobežojumiem. Prezidents un ģenerālsekretārs pārzina un vada LFF lietas, pārvalda LFF mantu un rīkojas ar
to saskaņā ar likumu, statūtiem, kā arī Kongresa un valdes lēmumiem. Prezidents un ģenerālsekretārs organizē LFF
grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem, izpilda Kongresa un valdes pieņemtos lēmumus
un veic citus pienākumus saskaņā ar šajos statūtos noteikto kompetenču sadalījumu.

Pastāvīgās un speciālās komitejas sniedz padomus un atbalstu valdei, prezidentam un ģenerālsekretāram saistībā ar to
uzdevumu izpildi. Pastāvīgo un speciālo komiteju struktūru, kompetenci, uzdevumus nosaka valde, apstiprinot to
reglamentus un citus saistošus noteikumus.
4

5
LFF administratīvā institūcija ir ģenerālsekretariāts, kas atrodas ģenerālsekretāra pakļautībā un nodrošina LFF ikdienas
darbu.
6
LFF juridiskās institūcijas ir Disciplinārlietu komisija, Klubu licencēšanas komisija, Spēlētāju statusa un pāreju komisija
un Apelāciju komisija.
7

LFF institūciju locekļi tiek ievēlēti vai iecelti LFF statūtos paredzētajā kārtībā bez jebkādas ārējas ietekmes.

8
LFF institūcijās nevar tikt ievēlēta vai iecelta persona, kas ir jaunāka par 18 gadiem vai vecāka par 70 gadiem. Visiem
LFF institūciju locekļiem jāatbilst šādiem nosacījumiem:

a)

viņiem ir tiesības pastāvīgi uzturēties Latvijas Republikas teritorijā;

b)

viņu iepriekšējā darbība vai nodarbošanās jebkādā statusā ir bijusi saistīta ar futbolu;

c)

viņi nav atzīti par vainīgiem tīšu kriminālnodarījumu izdarīšanā, arī gadījumos, kad sods nav izciests noilguma dēļ
vai kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

9
LFF institūcijas loceklis nedrīkst piedalīties debatēs un lēmuma pieņemšanā, ja pastāv interešu konflikta risks. Gadījumā,
ja tiek konstatēts interešu konflikta risks un attiecīgais LFF institūcijas loceklis nav sevi atstādinājis, viņu no balsošanas un
piedalīšanās attiecīgā lēmuma pieņemšanā var atstādināt ar ne mazāk kā divu trešdaļu attiecīgās LFF institūcijas
balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

A. KONGRESS
Pants 19

Kongress un tā sastāvs
1
Kongress ir LFF biedru sapulce. Kongress ir LFF augstākā pārvaldes institūcija un lēmējinstitūcija. Tikai atbilstoši
noteiktajai kārtībai sasaukts Kongress ir tiesīgs pieņemt lēmumus.
2

Var tikt sasaukts kārtējais vai ārkārtas Kongress.

Kongresā var piedalīties biedru pilnvarotie pārstāvji (delegāti). Bez balsstiesībām Kongresā var piedalīties novērotāji,
biedra kandidāti un citas uzaicinātās personas, kā arī goda prezidents un goda biedri. Goda biedri, kas ir fiziskas personas,
Kongresā drīkst piedalīties tikai personiski.
3

Pants 20

Biedru pārstāvji un balsis
1
Kongresā piedalās biedru izvirzīti delegāti, kurus pilnvarojušas kompetentas biedru pārvaldes institūcijas saskaņā ar to
statūtiem un Kongresa reglamentu.
2

Katru biedru pārstāv viens delegāts.

3

Delegātiem pēc attiecīga pieprasījuma jāuzrāda rakstveida dokuments, kas apliecina attiecīgas pārstāvības tiesības.
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4
Katram biedram ir viena balss, kuru nodod Kongresā klātesošais biedra delegāts. Personai, kas Kongresā nepiedalās
klātienē, balsot ir aizliegts.
5
Valdes locekļi, prezidents un ģenerālsekretārs Kongresā piedalās bez balsstiesībām. Valdes locekļi, prezidents un
ģenerālsekretārs savu amata pilnvaru laikā nedrīkst tikt izvirzīti par biedru delegātiem.

Pants 21

Kompetences jomas

1

Kongress ir tiesīgs:
a)

pieņemt vai grozīt LFF statūtus un Kongresa reglamentu;

b)

iecelt biedrus, kas pārbauda un apstiprina Kongresa protokolu;

c)

ievēlēt un atsaukt prezidentu un valdes locekļus;

d)

iecelt balsu skaitītājus;

e)

apstiprināt zvērināta revidenta ziņojumus;

f)

apstiprināt LFF finanšu pārskatus;

h)

apstiprināt ziņojumu par prezidenta un valdes locekļu darbu;

i)

pēc valdes ierosinājuma iecelt neatkarīgu zvērinātu revidentu;

j)

noteikt biedru naudas maksimālo apmēru;

k)

lemt par goda prezidenta un goda locekļa nosaukuma piešķiršanu valdes izvirzītajiem šī nosaukuma pretendentiem;

l)

uzņemt un izslēgt biedru, kā arī apturēt biedra dalību;

m) reizi četros gados ievēlēt LFF juridisko institūciju priekšsēdētājus, to vietniekus un locekļus;

Pants 22

n)

atsaukt no amata LFF juridisko institūciju locekļus;

o)

lemt par LFF darbības izbeigšanu, turpināšanu un reorganizāciju;

p)

pieņemt citus biedru ierosinātos lēmumus, kas nav pretrunā ar LFF statūtiem un normatīvajiem aktiem;

q)

pieņemt citus lēmumus un veikt citas darbības, kas paredzētas LFF statūtos.

Kvorums

1

Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk kā puse no balsstiesīgajiem biedriem.

Ja Kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukts atkārtots Kongress ar tādu pašu darba
kārtību.
2

3

Pants 23

Atkārtoti sasaukts Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.

Kongresa lēmumi
1
Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse klātesošo biedru (delegātu). Bojāti vai tukši biļeteni vai
jebkāda cita veida atturēšanās no balsošanas, netiek ņemta vērā, aprēķinot nodoto balsu skaitu.
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2
Lēmums, par kuru nepieciešams balsot, tiek pieņemts, balsojot paceltām rokām, rakstveida biļeteniem vai, izmantojot
elektroniskos balsošanas līdzekļus, izņemot, ja Kongress lemj citādi.

Pants 24

Vēlēšanas

1

Vēlēšanas notiek ar atklātu balsošanu, izņemot, ja Kongress nolemj par aizklātu balsošanu.

Lai kandidāts tiktu ievēlēts, pirmajā kārtā par viņu jānobalso vairāk kā pusei klātesošo balsstiesīgo biedru, kuru nodotā
balss ir atzīta par derīgu. Otrajā kārtā pietiek ar vienkāršu balsu vairākumu.
2

3
Ja uz vienu amatu pretendē vairāk nekā divi kandidāti, sākot ar otro kārtu, no katras kārtas izstājas kandidāts ar mazāko
balsu skaitu, līdz palikuši tikai divi kandidāti.

Pants 25

Kārtējais Kongress

1

Kārtējais Kongress tiek sasaukts katru gadu ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim.

2

Lēmumu par Kongresa norises vietu un datumu pieņem un kārtējo Kongresu sasauc LFF izpildinstitūcija.

Kongress tiek sasaukts rakstveidā vismaz četras nedēļas pirms Kongresa datuma. Paziņojumā par Kongresa
sasaukšanu tiek ietverta darba kārtība, ziņojums par prezidenta darbu, valdes locekļu ziņojums, finanšu ziņojumi un
zvērināta revidenta ziņojums, kā arī citi dokumenti.
3

Pants 26

Kārtējā Kongresa darba kārtība
1
Ģenerālsekretārs izstrādā Kongresa darba kārtību, pamatojoties uz valdes locekļu priekšlikumiem. Priekšlikums, ko kāds
no biedriem vēlas iesniegt Kongresam, rakstveidā kopā ar īsu attiecīgu pamatojumu nosūtāms ģenerālsekretāram vismaz
divas nedēļas pirms Kongresa.
2

Kongresa darba kārtība ietver šādus jautājumus:
a)

apstiprinājumu, ka Kongress ir sasaukts un tā sastāvs izveidots saskaņā ar LFF statūtiem un spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem;

b)

darba kārtības apstiprināšanu;

d)

biedru iecelšanu protokola pārbaudei;

e)

balsu skaitītāju iecelšanu;

f)

biedru izslēgšanu (ja nepieciešams);

g)

iepriekšējā Kongresa protokola apstiprināšanu (ja nepieciešams);

h)

ziņojumu par prezidenta darbu (ietverot aktivitātes kopš iepriekšējā Kongresa), valdes locekļu darbu, kā arī
ģenerālsekretāra darbu;

i)

konsolidētā un revidētā gada pārskata prezentāciju un peļņas – zaudējumu aprēķinu;

j)

zvērināta revidenta ziņojuma apstiprināšanu;

k)

finanšu ziņojumu apstiprināšanu;

m) biedru uzņemšanu (ja nepieciešams);
n)

balsošanu par priekšlikumiem attiecībā uz statūtu un Kongresa reglamenta grozījumiem (ja nepieciešams);
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o)

diskusijas par biedru, valdes locekļu un ģenerālsekretāra iesniegtajiem priekšlikumiem;

p)

pēc valdes priekšlikuma - neatkarīga zvērināta revidenta iecelšanu;

q)

personas atcelšanu vai atbrīvošanu no amata (ja nepieciešams);

r)

prezidenta un valdes locekļu amatu kandidātu prezentāciju (saskaņā ar Kongresa reglamentu) un prezidenta un
valdes locekļu vēlēšanas;

s)

citus jautājumus, ko ierosina biedri, valde, prezidents vai cita attiecīgi pilnvarotā persona, tiek skatīti saskaņā ar
statūtiem un likumu.

3
Kārtējā Kongresa darba kārtību var grozīt Kongresa laikā, ja par to nobalso trīs ceturtdaļas no klātesošajiem biedriem,
kuri par šādu jautājumu ir tiesīgi balsot, ciktāl tas nav pretrunā ar likumu.
4
Kongress nepieņem nekādus lēmumus par jautājumiem, kas nav iekļauti Kongresa darba kārtībā, ciktāl statūtos nav
noteikts citādi.

Pants 27

Ārkārtas Kongress

1

LLF izpildinstitūcija jebkurā laikā var sasaukt ārkārtas Kongresu.

2
LLF izpildinstitūcijai ir pienākums sasaukt ārkārtas Kongresu, ja to rakstiski pieprasa vismaz desmitdaļa LFF biedru,
norādot sasaukšanas iemeslu. Pieprasījumā tiek norādīta arī darba kārtība. Ārkārtas Kongress tiek sasaukts trīs nedēļu laikā
no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja šajā termiņā ārkārtas Kongress netiek sasaukts, biedri, kuri pieprasīja tā
sasaukšanu, var lūgt palīdzību FIFA un/vai UEFA šī Kongresa organizēšanai.
3
Ja pēc vēršanās FIFA un/vai UEFA ārkārtas Kongress netiek sasaukts, biedri, kuri prasa Kongresa sasaukšanu, var
patstāvīgi sasaukt Kongresu, ievērojot noteikto Kongresa sasaukšanas kārtību.

Biedriem tiek paziņots par ārkārtas Kongresa norises vietu, datumu un nosūtīta darba kārtība vismaz vienu nedēļu pirms
ārkārtas Kongresa sasaukšanas dienas, ciktāl likums neparedz garāku termiņu.
4

5
Ja ārkārtas Kongress tiek sasaukts pēc LFF izpildinstitūcijas iniciatīvas, LFF izpildinstitūcija izstrādā tā darba kārtība. Ja
ārkārtas Kongress tiek sasaukts pēc biedru iniciatīvas, darba kārtībā jāiekļauj vismaz tie jautājumi, ko aktualizējuši šie biedri,
taču prezidents, ģenerālsekretārs vai valde darba kārtību var papildināt. Ja ārkārtas Kongresā nav kvoruma, LFF
izpildinstitūcija nekavējoties sasauc atkārtotu Kongresu nosūtot biedriem rakstisku paziņojumu.
6

Pants 28

Ārkārtas Kongresa darba kārtību Kongresa laikā grozīt nedrīkst, izņemot gadījumus, ja visi biedri ir klāt un tam piekrīt.

Statūtu grozījumi un Kongresa reglaments

1

Tikai Kongress ir tiesīgs grozīt LFF statūtus un Kongresa reglamentu.

2
Jebkādi priekšlikumi LFF statūtu grozīšanai valdei vai biedram rakstveidā ar īsu skaidrojumu jāiesniedz
ģenerālsekretāram. Priekšlikums, ko iesniedz biedrs, ir derīgs, ja to rakstiski atbalstījusi vismaz viena desmitā daļa biedru.
3

Lai balsotu par LFF statūtu grozījumiem, Kongresā jāpiedalās vairāk nekā pusei no balsstiesīgajiem biedriem.

4

Priekšlikums par LFF statūtu grozījumiem ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas klātesošo biedru.

Priekšlikums par Kongresa reglamenta grozīšanu valdei vai biedram rakstveidā ar īsu skaidrojumu jāiesniedz
ģenerālsekretāram.
5

6

Priekšlikums par Kongresa reglamenta grozīšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo biedru.

12

Pants 29

Pants 30

Protokols

1

Par Kongresa norises protokolēšanu atbildīgs ģenerālsekretārs.

2

Kongresa protokola pareizību pārbauda un protokolu paraksta Kongresa vadītājs, protokola sagatavotājs un viens vai
vairāki Kongresa ievēlēt pārstāvji, kuriem šāds uzdevums uzticēts.

Lēmumu spēkā stāšanās laiks
Kongresa pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, izņemot, ja Kongress ir noteicis citu to spēkā stāšanās
termiņu.

B. VALDE
Pants 31

Sastāvs
1 Valde

sastāv no 11 valdes locekļiem:

a) prezidenta;
b) pirmā valdes viceprezidenta;
c) otrā valdes viceprezidenta;
d) pārējiem 8 valdes locekļiem.
2

LFF valde atbild par sekojošiem desmit darbības virzieniem:
a) treneru attīstība;
b) jaunatnes futbola attīstība;
c) sieviešu futbola attīstība;
d) tiesnešu attīstība;
e) klubu sacensību attīstība;
f) infrastruktūras un reģionālā attīstība;
g) elites futbola attīstība;
h) izglītības segmenta attīstība;
i) futbola biznesa attīstība;
j) tautas futbola attīstība.

3

Katrs valdes loceklis (izņemot prezidentu) atbild par vienu no šī panta 2. punktā noteiktajiem darbības virzieniem.

4
Valdes locekļa izvirzīšana un vēlēšanas attiecībā uz katru no šī panta 2. punktā noteiktajiem darbības virzieniem notiek
atsevišķi. Viena persona var tikt izvirzīta tikai uz vienu darbības virziena valdes locekļa pozīciju.

13

5
Valdes locekļu kandidātu vārdi jānosūta LFF ģenerālsekretāram, norādot, kurā no šī panta 2. punktā noteiktajiem
darbības virzieniem valdes locekļa kandidāts tiek izvirzīts. Oficiālais valdes locekļu kandidātu saraksts uz katru no šī panta 2.
punktā noteiktajiem darbības virzieniem, kā arī to paredzētais darbības plāns un mērķi izvēlētajā darbības virzienā, LFF
biedriem jāapstiprina līdz ar Kongresa, kurā tiks ievēlēta valde, darba kārtību.
6

Valdes locekļu vēlēšanām kandidātu izvirza vismaz viena divdesmitā daļa biedru.

Valdes locekļa vēlēšanām izvirzītais kandidāts var tikt izvirzīts tikai vienam no šī panta 2. punktā noteiktajiem darbības
virzieniem.
7

8
Valdes locekļu vēlēšanām izvirzītais kandidāts var tikt ievēlēts, ja tas, ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim
pirms attiecīgā kalendārā gada, kurā gaidāmas LFF valdes vēlēšanas, iesniedz ģenerālsekretāram rakstisku plānu par
veicamajiem darbiem un sasniedzamajiem mērķiem darbības virzienā, uz kuru pretendents kandidē, ko attiecīgais valdes
locekļa kandidāts uzskata par prioritātēm attiecīgajā periodā.

Prezidentu un valdes locekļus ievēl Kongress. Izvirzītajam prezidenta kandidātam, tāpat kā citiem valdes locekļa amata
kandidātiem jāatbilst prasībām, kas noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos statūtos, kā arī jāpārvalda
valsts valoda atbilstoši augstākā līmeņa 1.pakāpei.
9

Pēc tam, kad Kongress ir ievēlējis prezidentu un pārējos valdes locekļus, Kongress no ievēlēto valdes locekļu vidus ievēl
valdes viceprezidentus. Kandidātus valdes viceprezidentu amatiem izvirza prezidents.
10

11

Prezidentu, valdes viceprezidentus un pārējos valdes locekļus ievēl uz četriem gadiem. Viņus var ievēlēt atkārtoti.

12

Katrs valdes loceklis ir atbildīgs par valdes rīcību, izņemot gadījumus, ja šajos statūtos noteikts citādi.

Valdes loceklis, izņemot prezidentu, vienlaikus ieņem vienas pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja
vietnieka amatu.
13

14

Valdes locekļi savas kompetences ietvaros sadarbojas ar citām LFF institūcijām (komitejām, komisijām).

15 Valdes locekļi visi kopā, kā arī katrs atsevišķi katru gadu ziņo Kongresam par LFF gada rezultātiem. Prezidents un
ģenerālsekretārs ziņo Kongresam par gada rezultātiem atbilstoši statūtos noteiktajam to atbildības sfēru sadalījumam.
16

Valdes loceklis vienlaikus nevar būt LFF juridiskās institūcijas loceklis.

Ja valdē atbrīvojas kāda vieta vai mazāk par 50% vietu, valde attiecīgā valdes locekļa pienākumus pilda saviem spēkiem
līdz nākamajam kārtējam Kongresam, kurā uz atlikušo pilnvaru laiku tiek ievēlēts cits valdes loceklis.
17

Ja valdē atbrīvojas vairāk nekā 50% vietu, LFF izpildinstitūcija vai Speciālā komiteja viena mēneša laikā sasauc ārkārtas
Kongresu, lai uz atlikušo pilnvaru laiku ievēlētu citus valdes locekļus.
18

Pants 32

Sēdes

1

Valde pulcējas uz sēdi ne retāk kā reizi divos mēnešos.

2
Valdes sēdi sasauc prezidents. Ja valdes sēdes sasaukšanu pieprasa vismaz puse valdes locekļu, prezidents to sasauc
ne vēlāk kā 21 dienas laikā.

Prezidents katrai sēdei izstrādā darba kārtību un tā tiek apstiprināta iepriekšējā valdes sēdē. Tāpat prezidents izstrādā
darba kārtību par būtiskiem jautājumiem, kas izskatāmi nākamā gada sēdēs (gada plāns). Katram valdes loceklim ir tiesības
iesniegt priekšlikumus iekļaušanai darba kārtībā. Valdes locekļiem punkti, kurus viņi vēlas iekļaut darba kārtībā, jāiesniedz
ģenerālsekretāram vismaz 14 dienas pirms valdes sēdes. Jautājumam, kas iekļaujams darba kārtībā, pirms tam ir jābūt
izskatītam par attiecīgo jautājumu atbildīgajā pastāvīgajā komitejā. Precizētā valdes sēdes darba kārtība tiek nosūtīta valdes
locekļiem vismaz septiņas dienas pirms valdes sēdes.
3

4

Ģenerālsekretārs valdes sēdēs piedalās ar padomdevēja tiesībām.

14

5
Valdes sēdes nav atklātas, taču valde var lemt par trešo personu uzaicināšanu piedalīties valdes sēdē. Šīm trešajām
personām nav balsstiesību, un tās tikai ar valdes atļauju drīkst izteikt savu viedokli.
6
Valde izstrādā un kalendārā gada pirmajā valdes sēdē apstiprina valdes darbības gada plānu, kam ir informatīvs
raksturs. Pēc valdes darbības gada plāna apstiprināšanas to nosūta biedriem.

Pants 33

Valdes pilnvaras

1

Valde:
a)

organizē LFF kārtējo un ārkārtas Kongresu;

b)

jebkurā laikā nepieciešamības gadījumā var lemt par ārkārtas komiteju izveidi;

c)

apstiprina pastāvīgo komiteju un ārkārtas komiteju nolikumus;

d)

apstiprina LFF budžetu;

e)

ierosina Kongresam neatkarīga zvērināta revidenta kandidātu;

f)
apstiprina LFF organizēto sacensību reglamentus un citus ar LFF organizētajām sāncensībām saistītus
dokumentus, ciktāl šajos statūtos nav noteikts citādi;
g)

pēc prezidenta ierosinājuma ieceļ un atceļ ģenerālsekretāru;

h)

apstiprina nacionālo izlašu galvenos trenerus;

i)
LFF ietvaros koordinē sacensības saskaņā ar Starptautisko sporta spēļu kalendāru, ko sastādījusi FIFA un
UEFA; apstiprina noteikumus, paredzot iekšējo LFF darba organizāciju;
j)

nodrošina, ka tiek ievēroti Statūti, un apstiprina veicamos sagatavošanas darbus, kas šim nolūkam nepieciešami;

k)

var atbrīvot personu vai institūciju vai uz laiku izslēgt LFF biedru nosacīti līdz nākamajam Kongresam;

l)
saskaņā ar šiem Statūtiem var deleģēt citām LFF institūcijām no savas kompetences jomas izrietošus
uzdevumus;
m)

nosaka reģionālo federāciju darbību;

n)

nosaka ikgadējo biedru naudas apmēru, ievērojot Kongresa noteikto biedru naudas maksimālo apmēru;

o)
pieņem lēmumus jautājumos, kas neietilpst Kongresa atbildības sfērā vai arī ar likumu vai šiem Statūtiem nav
noteikti kā citu institūciju atbildība.
p)
Pants 34

veic citas LFF statūtos un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

Lēmumi

1

Valdes sēdē jāpiedalās vismaz divām trešdaļām tās locekļu.

2
Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir
prezidentam. Balsošana ar pilnvaras pamata nav atļauta.
3
Pieņemtie lēmumi tiek ierakstīti protokolā. Protokolā tiek reģistrēta katra valdes locekļa balss. Protokolu apstiprina valdes
sēdē vai divu darba dienu laikā pēc valdes sēdes.
4

Pants 35

Valdes pieņemtie lēmumi stājas spēkā nekavējoties, izņemot gadījumus, kad valde nosaka citādi.

Personas atbrīvošana

15

1
Kongress var atbrīvot no amata ievēlētu vai ieceltu amatpersonu vai LFF juridiskās institūcijas locekli. Valde jautājumu
par personas atbrīvošanu no amata var iekļaut Kongresa darba kārtībā. Ierosināt iekļaut šādu jautājumu Kongresa darba
kārtībā var jebkurš valdes loceklis vai vismaz viena desmitā daļa balsstiesīgo biedru.

Valde ir tiesīga lemt par LFF juridiskās institūcijas locekļa nekavējošu pagaidu atbrīvošanu no amata, ja tas būtiski
pārkāpj normatīvos aktus vai nepilda amata pienākumus. Šāds valdes lēmums ir spēkā līdz nākamajam Kongresam
(ieskaitot), izņemot gadījumu, ja valde nolemj pieņemto lēmumu atcelt.
1.1

2

Atbrīvošanai jābūt pamatotai.

3

Attiecīgajai personai ir tiesības izteikties pirms tiek lemts par tās atbrīvošanu.

4
Lēmumu par personas atbrīvošanu var pieņemt, ja piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas Kongresa balsstiesīgo biedru.
Šāds lēmums tiek pieņemts aizklātā balsojumā.
5

Atbrīvotā persona nekavējoties jāatbrīvo no veicamajām funkcijām.

C. PREZIDENTS
Pants 36

Prezidents
LFF prezidents vienlaikus ir arī valdes priekšsēdētājs. Prezidents juridiski pārstāv LFF un viņu amatā ievēl Kongress uz
četriem gadiem. Prezidentu amatā var ievēlēt atkārtoti. Prezidentam ir jāatbilst visām prasībām, kas ir izvirzītas valdes
loceklim.
1

2

3

Prezidents ir atbildīgs par:
a)

LFF pārvaldes institūciju pieņemto lēmumu izpildi;

b)

efektīvas LFF institūciju darbības nodrošināšanu, lai tās spētu sasniegt šajos statūtos noteiktos mērķus;

c)

attiecībām starp LFF un tās biedriem, FIFA, UEFA, politiskajām institūcijām un citām organizācijām.

Tikai prezidents var ierosināt ģenerālsekretāra iecelšanu vai atbrīvošanu.

Prezidents ir Kongresa, valdes un Speciālās komitejas sēžu vadītājs (priekšsēdētājs), kā arī vadītājs (priekšsēdētājs) to
komiteju sēdēs, kurās viņš iecelts par priekšsēdētāju, ciktāl netiek nolemts citādi.
4

5

Prezidentam valdē ir viena parastā balss, bet gadījumā, ja balsis dalās līdzīgi, viņam ir izšķirošā balss.

6
Ja prezidents sēdē nepiedalās vai arī nav sasniedzams, viņu aizvieto pirmais viceprezidents. Gadījumā, ja pirmais
viceprezidents sēdē nepiedalās vai arī nav sasniedzams, viņu aizvieto otrais viceprezidents.
7

Pants 37

Citas prezidenta tiesības un pienākumi var tikt noteikti citos LFF tiesību aktos.

Prezidenta amata kandidāti
Kandidātus prezidenta amatam var ieteikt ne mazāk kā viena desmitā daļa LFF biedru, kuri rakstveidā nosūta
ģenerālsekretāram LFF prezidenta amata kandidāta vārdu, ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim pirms attiecīgā
kalendārā gada, kurā gaidāmas LFF prezidenta vēlēšanas.
1

2
Prezidenta amata kandidāts var tikt ievēlēts, ja tas, ne vēlāk kā līdz iepriekšēja gada 31.decembrim pirms attiecīgā
kalendārā gada, kurā gaidāmas LFF prezidenta vēlēšanas, iesniedz rakstisku plānu par veicamajiem darbiem un
sasniedzamajiem mērķiem, ko attiecīgais prezidenta kandidāts uzskata par prioritāriem attiecīgajā periodā.
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3

Pants 38

Prezidentu ievēl Statūtu 24.2.punktā paredzētajā kārtībā.

Pārstāvība un paraksta tiesības

1

Prezidents un ģenerālsekretārs juridiski pārstāv LFF atsevišķi, un viņiem ir paraksta tiesībās LFF vārdā.

D. SPECIĀLĀ KOMITEJA
Pants 39

Speciālā komiteja
Speciālā komiteja izskata visus jautājumus, ko nepieciešams izskatīt nekavējoties laikā starp valdes sēdēm. Speciālā
komitejā darbojas prezidents (viņa prombūtnē – viceprezidents vai otrais viceprezidents), kā arī četri valdes locekļi, ko
izvēlas prezidents (viņa prombūtnē – viceprezidents vai otrais viceprezidents) individuāli un atkarībā no attiecīgo personu
pieejamības un attiecīgi izskatāmo jautājumu specifikas.
1

2
Prezidents sasauc Speciālās komitejas sēdes. Ja sēdi atbilstošā laika periodā nav iespējams sasaukt, lēmumus var
pieņemt, izmantojot citus saziņas līdzekļus. Šādi pieņemti lēmumi stājas spēkā nekavējoties. Par Speciālās komitejas
pieņemtajiem lēmumiem prezidents nekavējoties informē valdi.
3

Visus Speciālās komitejas pieņemtos lēmumus savā nākamajā sēdē apstiprina valde.

Ja prezidents nevar ierasties uz sēdi, viņu aizvieto pirmais viceprezidents. Gadījumā, ja pirmais viceprezidents sēdē
nepiedalās vai arī nav sasniedzams, viņu aizvieto otrais viceprezidents.
4

E. PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS
Pants 40

Pastāvīgās komitejas
1

LFF ir šādas pastāvīgās komitejas:
a) Infrastruktūras un reģionālās attīstības komiteja;
b) Futbola attīstības komiteja;
c) Jaunatnes futbola komiteja;
d) Futbola biznesa attīstības komiteja;
e) Klubu sacensību komiteja;
f) Tiesnešu komiteja;
g) Elites futbola attīstības komiteja.

2
Pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un priekšsēdētāju vietnieki ir LFF valdes locekļi. LFF valde ieceļ katras pastāvīgās
komitejas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Katras pastāvīgās komitejas locekļus pēc biedru ierosinājuma ieceļ
valde. Ja biedru izvirzītais pastāvīgo komiteju locekļu skaits nav pietiekams, atlikušos kandidātus izvirza prezidents.
Pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un komiteju locekļi amatā tiek iecelti uz četriem gadiem.

Katras komitejas priekšsēdētājs pārstāv savu komiteju un vada darbu saskaņā ar attiecīgajiem darba organizācijas
noteikumiem, ko izstrādājusi valde.
3

4
Katras komitejas priekšsēdētājs kopā ar ģenerālsekretāru nosaka sēžu datumus, nodrošina visu uzdevumu izpildi un
ziņo valdei.
5

Katra komiteja var ierosināt valdei veikt grozījumus tās reglamentā.
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F. ĢENERĀLSEKRETARIĀTS
Pants 41

Ģenerālsekretariāts
1
Ģenerālsekretariāts nodrošina LFF ikdienas darbu. Ģenerālsekretariāta locekļiem ir saistoši LFF noteikumi par darba
organizāciju un viņi uzdotos uzdevumus veic atbilstoši labākajai profesionālajai praksei un zināšanām.
2
Ģenerālsekretariāta darbinieki un citas personas, kas nodrošina LFF administratīvo darbu, nevar ieņemt amatu citā LFF
institūcijā (piemēram, valdē, pastāvīgajās komisijās, juridiskajās institūcijās).

Pants 42

Ģenerālsekretārs

1

Ģenerālsekretārs ir ģenerālsekretariāta vadītājs.

Ģenerālsekretāru ieceļ, pamatojoties uz vienošanos, kas sastādīta atbilstoši privāttiesībām, un šajā amatā tiek iecelta
persona ar nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju, ieskaitot kādas FIFA un UEFA oficiālās valodas zināšanas.
2

3

Ģenerālsekretārs nodrošina:
a)

LLF pārvaldes institūciju pieņemto lēmumu izpildi saskaņā ar prezidenta norādījumiem;

b)

Kongresa un valdes, Speciālās komitejas un citu komiteju sēžu apmeklējumu atkarībā no izskatāmā jautājuma;

c)

Kongresa un valdes sēžu, kā arī citu LFF institūciju sēžu organizēšanu;

d)

Kongresa, valdes, Ārkārtas komitejas un citu komiteju sēžu protokolu sastādīšanu;

e)

budžeta izstrādi un pareizu LFF grāmatvedības vešanu un uzturēšanu;

f)

LFF korespondenci;

g)

attiecību uzturēšanu ar biedriem, komitejām, FIFA un UEFA;

h)

ģenerālsekretariāta darba organizēšanu;

i)

ģenerālsekretariāta darbinieku iecelšanu un atbrīvošanu no darba;

j)

ierosinājumu izteikšanu prezidentam saistībā ar vadošo personālu.

4
Ģenerālsekretārs nedrīkst būt Kongresa delegāts vai kādas LFF pārvaldes institūcijas loceklis. Ģenerālsekretārs nav
valdes loceklis, taču viņam valdē ir padomdevēja tiesības.
5

Ģenerālsekretārs par savu pienākumu veikšanu saņem atlīdzību valdes noteiktajā apmērā, kas norādīts darba līgumā.

G. JURIDISKĀS INSTITŪCIJAS
Pants 43

Juridiskās institūcijas
1

LFF juridiskās institūcijas ir:
a)

Disciplinārlietu komisija;

b)

Klubu licencēšanas komisija;

c)

Spēlētāju statusa un pāreju komisija.

d)

Apelāciju komisija;
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2
Juridisko institūciju locekļi nedrīkst būt vienlaikus citā LFF institūcijā, un viņus uz četriem gadiem ievēl Kongress. Ja
juridiskās institūcijas locekļa vieta ir vai kļūst brīva, valde līdz nākamajam Kongresam ir tiesīga iecelt juridiskās institūcijas
locekļa pienākumu izpildītāju.
3
Juridiskās institūcijas pret biedriem, amatpersonām, tai skaitā tiesnešiem, treneriem, spēlētājiem, klubiem un spēļu un
spēlētāju aģentiem ir tiesīgas piemērot šajos statūtos, LFF juridisko institūciju reglamentos, nolikumos un citos LFF tiesību
aktos noteiktās sankcijas, tai skaitā disciplinārsodus.

Pants 44

Disciplinārlietu komisija
1
Disciplinārlietu komisijā darbojas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un citi komisijas locekļi, kuru skaits noteikts
Kongresa apstiprinātā Disciplinārlietu komisijas nolikumā. Priekšsēdētājs ir ar juridisko izglītību.
2
Disciplinārlietu komisijas atbildību, lēmumu pieņemšanas kārtību un funkcijas nosaka LFF tiesību akti, kas atbilst FIFA
tiesību aktiem.

Pants 45

Apelāciju komisija
1.
Apelāciju komisijā darbojas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un viens komisijas loceklis. Priekšsēdētājs ir ar
juridisku izglītību. Vismaz viens Apelāciju komisijas loceklis ir sertificēts grāmatvedis.
2.
Apelāciju komisija ir atbildīga par sūdzību izskatīšanu par Disciplinārlietu komisijas pieņemtajiem lēmumiem, Klubu
licencēšanas komisijas pieņemtajiem lēmumiem un Spēlētāju statusa un pāreju komisijas pieņemtajiem lēmumiem, un
darbojas saskaņā ar Kongresa apstiprinātu reglamentu.
3.

Apelāciju komisijas atbildību un funkcijas nosaka LFF tiesību akti, kas atbilst FIFA tiesību aktiem.

Pants 46

(izslēgts ar 2015.gada 31.marta Kongresa lēmumu, protokols Nr. 1/2015)

Pants 47

Klubu licencēšanas komisija
1 Klubu licencēšanas komisijā darbojas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un citi komisijas locekļi, kuru skaits noteikts
Kongresa apstiprinātajā komisijas nolikumā. Vismaz viens Klubu licencēšanas komisijas loceklis ir sertificēts grāmatvedis un
vismaz viens – kvalificēts jurists.

Klubu licencēšanas komisijas izveidi nosaka LFF Klubu licencēšanas noteikumi, ko pieņem Valde un kas atbilst FIFA un
UEFA Klubu licencēšanas noteikumiem.
2

Pants 48

Spēlētāju statusa un pāreju komisija
Spēlētāju statusa un pāreju komisijā darbojas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un citi komisijas locekļi, kuru skaits
noteikts Kongresa apstiprinātā Spēlētāju statusa un pāreju komisijas nolikumā. Priekšsēdētājs ir kvalificēts jurists.

1

2

Spēlētāju statusa un pāreju komisijas atbildību un funkcijas nosaka LFF tiesību akti, kas atbilst FIFA tiesību aktiem.
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Pants 49

Jurisdikcija
1
Jebkurš strīds, kas rodas vai saistīts ar FIFA, UEFA un LFF statūtu vai noteikumu piemērošanu, tiks nodots ekskluzīvā
FIFA, UEFA un LFF jurisdikcijā. Biedri, spēlētāji, amatpersonas un spēļu un/vai spēlētāju aģenti neviena strīda sakarā
nevēršas vispārējās jurisdikcijas tiesā, izņemot gadījumus, kad Latvijas Republikas normatīvo aktu pavēlošās vai
aizliedzošās normas noteic citādi.

LFF jurisdikcijā ir iekšējie Latvijas vietēja mēroga strīdi, t.i., strīdi starp pusēm, kas darbojas LFF. FIFA un UEFA
jurisdikcijā ir starptautiska mēroga strīdi, t.i., strīdi, kuros vismaz viena puse sastāv citā asociācijā, izņemot LFF.
2

3
Jebkura Latvijas vietēja mēroga strīda risināšanai par pēdējo instanci uzskatāma CAS, kas izskatīs strīdu, neiesaistot
vispārējās jurisdikcijas tiesu, izņemot gadījumus, kad Latvijas Republikas normatīvo aktu pavēlošās vai aizliedzošās normas
noteic citādi.
4
Saskaņā ar atbilstošajiem FIFA un UEFA Statūtu noteikumiem, jebkura starptautiska mēroga strīda risināšanā par
pēdējo instanci uzskatāma CAS.

LFF nodrošina, ka visi tās biedri, spēlētāji, amatpersonas un spēļu un/vai spēlētāju aģenti ievēro galīgo lēmumu, ko
pieņem FIFA, UEFA vai CAS. Biedru, spēlētāju, amatpersonu un spēļu un/vai spēlētāju aģentu pienākums ir ievērot galīgo
lēmumu, ko pieņem FIFA, UEFA vai CAS.
5

Pants 50

Pants 51

Finanšu periods

1

LFF finanšu periods ir viens gads, tas sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.

3

Ģenerālsekretārs ir atbildīgs par LFF ikgadējo konsolidēto pārskatu savlaicīgu sagatavošanu.

Ieņēmumi
LFF ieņēmumus veido:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Pants 52

regulārās biedru naudas maksājumi;
ienākumi, kas saņemti no FIFA, UEFA;
ienākumi no LFF piederošo tiesību realizēšanas;
ienākumi no LFF rīkotajiem pasākumiem (piemēram, ienākumi no dalības maksas, biļešu pārdošanas u.c.);
LFF pilnvaroto institūciju piemērotās soda naudas;
valsts un sabiedrisko organizāciju, komercsabiedrību un fizisko personu dotācijas, asignējumi un ziedojumi;
ienākumi no sporta inventāra, LFF atribūtikas un citu materiālu pārdošanas vai iznomāšanas;
atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem;
citi likumīgi ienākumi.

Izdevumi

1

LFF var būt šādi izdevumi:
a) LFF budžetā paredzētie izdevumi;
b)

citi izdevumi, ko apstiprinājusi valde, kā arī izdevumi, ko savu pilnvaru ietvaros ir tiesīgs uzņemties
ģenerālsekretārs;

20

c)

citi izdevumi, kas noteikti vai atļauti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ievērojot LFF izvirzītos
mērķus.

2
Lai īstenotu šajos statūtos noteiktos mērķus, LFF ir tiesīga realizēt jebkādu ar likumu atļautu darbību, tajā skaitā, veikt
informatīvi-konsultatīvu, reklāmas un izdevējdarbību, ražot sporta iekārtas un inventāru, patēriņa preces, suvenīrus un
rotaļlietas, realizēt LFF komercstruktūrās, organizēt metodiskos un kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus, veikt
ekspertu un konsultantu pakalpojumu sniegšanu sporta būvju tehniskā stāvokļa un pielietojuma novērtēšanā, rīkot sporta,
izglītības un atpūtas pasākumus.

Pants 53

Revidents
1
Neatkarīgu zvērinātu revidentu ieceļ Kongress pēc valdes ierosinājuma uz viena gada termiņu. Pēc pilnvaru termiņa
beigām zvērināts revidents var tikt iecelts šajā amatā atkārtoti.
2
Zvērināts revidents kontrolē Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību un tās atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Zvērināts revidents pārbauda Biedrības sagatavoto gada pārskatu atbilstoši normatīvajiem aktiem un sniedz Kongresam
attiecīgu rakstisku ziņojumu par Biedrības gada pārskatu.

Pēc attiecīga pieprasījuma zvērināta revidenta ziņojums informācijas nolūkā tiek nosūtīts FIFA un/vai UEFA.

3

Pants 54

Biedru nauda
1
Biedru naudas iemaksa jāveic līdz katra gada 1.martam. Ikgadējā iemaksa par attiecīgo gadu jaunajiem biedriem
jāsamaksā 50 dienu laikā no brīža, kad viņi kļuvuši par LFF biedru.
2
Valde nosaka biedru naudas gada maksas apmēru, ievērojot Kongresa noteiktos ierobežojumus saskaņā ar šiem
Statūtiem.

Pants 55

Saistību nokārtošana
LFF var iekļaut debetā jebkura biedra aktīvus, lai dzēstu tā saistības attiecībā pret LFF.

Pants 56

Dalības maksa
LFF ir tiesīga pieprasīt no biedriem vai to klubiem dalības maksu par piedalīšanos sacensībās.

Pants 57

Sacensības – pārcelšana uz augstāku vai zemāku līgumu un godīguma princips

1

LFF organizē un/vai koordinē Latvijā notiekošas oficiālās futbola sacensības, tajā skaitā:
a)
b)
c)
d)
c)
d)

Virslīga;
1.līga;
2.līga;
Latvijas kauss;
Pludmales futbola turnīri;
Telpu futbols;
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e)
f)
g)
h)
2

Jaunatnes futbols;
Sieviešu un meiteņu futbols;
Reģionālais futbols;
Futbols cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pilnvaras organizēt sacensības valde var deleģēt LFF pakļautajām organizācijām.

Biedram ir tiesības piedalīties LFF sacensībās, ja pamatojoties uz tā struktūrā esošās futbola komandas sportiskajiem
rezultātiem, tas tiek iekļauts attiecīgajās sacensībās kā jauns dalībnieks, saglabā vietu noteiktā līgā vai arī sezonas beigās
tiek pārcelts uz augstāku vai zemāku līgu.
3

4 Papildus kvalifikācijai atkarībā no sportiskajiem sasniegumiem biedru līdzdalība LFF sacensībās var tikt izvērtēta,
pamatojoties uz citiem kritērijiem, kā to nosaka LFF Klubu licencēšanas noteikumi. LFF ir tiesības ierobežot personu dalību
LFF sacensībās, ja, cita starp, pret konkrētām personām ir ierosināts kriminālprocess līdz brīdim, kad tas tiek izbeigts.

Juridiskās formas vai struktūras maiņa, lai atvieglotu kvalificēšanos atkarībā no sportiskajiem sasniegumiem un/vai
licences saņemšanu dalībai LFF sacensībās, tādējādi radot šaubas par sacensību godīgumu, ir aizliegta.
5

Valde attiecīgi katru LFF sacensību noteikumos īstenos pārcelšanas uz augstāku vai zemāku līgu principu un iekļaus
šajos noteikumos īpašus nosacījumus, nodrošinot, ka ne fiziska, ne juridiska persona (ieskaitot holdingus, koncernus un
filiāles) nekontrolē vairāk kā vienu klubu, kas piedalās vienās LFF organizētajās sacensībās. Tāpat vienai fiziskai personai
nav atļauts oficiāli pārstāvēt vairāk kā vienu biedru.
6

Pants 58

Klubu licencēšana

1

LFF nodrošina Klubu licencēšanas sistēmas darbību saskaņā ar UEFA un FIFA Klubu licencēšanas noteikumiem.

Klubu licencēšanas sistēmas mērķis ir nodrošināt Klubu sacensību caurskatāmu un godīgu norisi, uzlabot LFF un tās
biedru profesionālo līmeni, popularizēt sporta vērtības saskaņā ar godīgas spēles principiem, kā arī drošu sacensību vidi, un
sekmēt finanšu, īpašnieku struktūras un klubu kontroles caurspīdīgumu.
2

3
Valde pieņem Klubu licencēšanas noteikumus. Klubu licencēšanas sistēma, vismaz, jāattiecina uz virslīgas klubiem, kas,
pamatojoties uz sportiskajiem rezultātiem, var kvalificēties UEFA klubu sacensībām.

Pants 59

Tiesības
1
LFF un tās biedriem pieder visas tiesības, kas izriet no sacensībām un citiem pasākumiem, kas ir tās jurisdikcijā, bez
jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz saturu, laiku un vietu. Šīs tiesības cita starpā ietver visu veidu finanšu tiesības,
audiovizuālo un radio ierakstu veikšanu, reproducēšanas un pārraidīšanas tiesības, multimediju tiesības, mārketinga un
reklāmas tiesības, nemateriālās tiesības un tiesības, kas izriet no autortiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Valde lemj, kā un cik lielā mērā šīs tiesības tiek izmantotas un šajā sakarā var izstrādāt īpašus noteikumus. Valde
vienpersoniski lemj, vai šīs tiesības tiks izmantotas ekskluzīvā kārtā vai sadarbībā ar trešo personu vai tikai trešās personas
izpildījumā.
2

Pants 60

Atļauja
LFF un tās biedri ir ekskluzīvi atbildīgi par atļauju izsniegšanu attēlu, skaņas un citu datu nesēju izplatīšanai no futbola
spēlēm un pasākumiem, kas atrodas to tiešā jurisdikcijā, bez jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz saturu, laiku, vietu un
tehniskajiem aspektiem. Neviens līgums ar trešajām personām nepārsniedz desmit gadu periodu.
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Pants 61

Starptautiskās spēles un sacensības
1
Starptautiskās spēles vai sacensības notiek tikai, iepriekš saņemot atļauju no FIFA, Konfederācijas (-ām) un/vai biedriem
saskaņā ar FIFA Starptautisko spēļu organizēšanas noteikumiem.
2

Pants 62

LFF ir jāievēro starptautiskais sporta spēļu kalendārs, ko sastādījusi FIFA. Spēļu kalendārs ir saistošs arī biedriem.

Kontakti
LFF bez FIFA apstiprinājuma nepiedalīsies spēlēs un neuzturēs sportiska rakstura attiecības ar citām Asociācijām, kas nav
FIFA biedri, vai ar nosacītiem Konfederācijas locekļiem.

Pants 63

LFF apstiprinājuma nepieciešamība
Klubi, reģionālās federācijas vai jebkāda cita klubu biedrība, kas saistīta ar LFF, nevar piederēt citai Asociācijai vai
piedalīties sacensībās citas Asociācijas teritorijā bez LFF un citas Asociācijas atļaujas, kā arī bez FIFA un/vai attiecīgās
Konfederācijas (-u) atļaujas, kā norādīts FIFA noteikumos.

Pants 64

Neparedzēti izdevumi un nepārvarami apstākļi (force majeure)
Valde pieņem galīgo lēmumu par jebkuriem jautājumiem, kas nav paredzēti statūtos vai arī nepārvaramas varas (force
majeure) gadījumos, ja vien šādu jautājumu izlemšana saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un statūtiem nav citas
institūcijas kompetencē.

Pants 65

Biedrības darbības izbeigšana un likvidācija

1

LFF darbība var tikt izbeigta:
a) ar attiecīgu Kongresa lēmumu;
b) uz cita likumā noteiktā pamata.

Lēmums par LFF darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to šim nolūkam sasauktā Kongresā nobalso vairāk nekā trīs
ceturtdaļas no klātesošajiem biedriem.
2

LFF darbības izbeigšanas gadījumā notiek tās likvidācija, ja likumā nav noteikts citādi. Pieņemot lēmumu par LFF
likvidāciju, Kongress ievēl Biedrības likvidācijas komisiju trīs locekļu sastāvā. Tās darbību regulē Biedrību un nodibinājumu
likuma normas par biedrību likvidāciju.
3

4
LFF likvidācijas gadījumā tās manta un finanšu līdzekļu atlikums pēc kreditoru prasību apmierināšanas tiek ziedots
labdarības fondiem vai citām organizācijām, kurām ir līdzīgi darbības mērķi. Ziedotā manta un finanšu līdzekļi jāpārvalda kā
“bonus pater familiae”.
5

Šis pants piemērojams, ciktāl to neierobežo spēkā esošie normatīvie akti..
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Pants 66

Statūtu apstiprināšana un piemērojamais likums

1

Šie statūti ir apstiprināti Kongresā Rīgā, 2015.gada 31.martā.

2
Šie statūti ir iztulkojami un piemērojami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja starp šiem
statūtiem un likumu pastāv pretruna, piemērojami likuma noteikumi.

Pants 67

Pārejas noteikumi
LFF valdes un pastāvīgo komiteju sastāvs, kompetence un pilnvaras līdz 2016.gada Kongresam (ieskaitot) noteiktas
atbilstoši LFF statūtu redakcijai, kas apstiprināta 2012.gada 27.janvāra LFF biedru sapulcē. LFF valdes tiesības LFF statūtos
noteiktajā kārtībā lemt par personas apstiprināšanu par biedra kandidātu, lemt par LFF juridiskās institūcijas locekļa
nekavējošu pagaidu atbrīvošanu no amata un lemt par juridiskās institūcijas locekļa pienākumu izpildītāju iecelšanu stājas
spēkā nekavējoties.
1

2
Subjektiem, kuri ir uzņemti par biedriem 2015.gada 31.marta Kongresā vai līdz tam, bet neatbilst LFF statūtu 9.panta
1.punktam, ir tiesības līdz 2016.gada Kongresam veikt izmaiņas savā darbības formā, nodrošinot atbilstību LFF statūtu
9.panta 1.punktam. Biedri, kuri līdz 2016.gada Kongresam būs veikuši izmaiņas savā darbības formā, tai skaitā nodibinot
jaunu juridisku personu, kas būs esoša biedra saistību pārņēmēja, būs tiesības lūgt tikt uzņemtiem par LFF biedriem 2016.
gada Kongresā. Šie subjekti 2016.gada Kongresā varēs tikt uzņemti par LFF biedriem, neesot biedra kandidāta statusa
vismaz 12 mēnešus.

Biedrības „Latvijas Futbola federācija” vārdā:
____________________
Jānis Mežeckis
Ģenerālsekretārs
Rīgā, 2015.gada 1.aprīlī
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