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Latvijas Futbola federācijas (LFF) biedru 

uzņemšanas noteikumi 

 
1. Biedru kandidātu un biedru uzņemšanas, dalības apturēšanas un 

izslēgšanas pamatnoteikumi  

 

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

Kongress, pamatojoties uz LFF biedru uzņemšanas noteikumiem 

(turpmāk – Noteikumi) un LFF statūtiem. 

 

1.2. Kongress var lemt par biedra uzņemšanu, ja persona ir bijusi biedra 

kandidāts vismaz 12 kalendāros mēnešus. Par personas apstiprināšanu 

par biedra kandidātu lemj valde pēc LFF biedru kandidātu uzņemšanas 

komisijas (turpmāk- Komisija) rekomendācijas saņemšanas. 

 

1.3. Valde, pēc attiecīga Komisijas lēmuma saņemšanas, ir tiesīga lemt par 

biedra pagaidu uzņemšanu, dalības apturēšanu vai izslēgšanu no LFF, 

un šāds valdes lēmums ir spēkā līdz nākamajam Kongresam. Ja 

nākamajā Kongresā šāds valdes lēmums netiek apstiprināts, tas zaudē 

spēku. 

 

1.4. Ja Kongress nolemj biedra kandidātu neuzņemt par biedru, biedra 

kandidāts savu biedra kandidāta statusu saglabā. Par attiecīgā biedra 

kandidāta uzņemšanu par biedru Kongress var lemt atkārtoti. 

  

1.5. Neierobežojot citus Noteikumu un LFF statūtu pantus, biedra kandidāts 

netiek uzņemts par LFF biedru, bet biedrs tiek izslēgts no LFF, ja biedra 

kandidāta vai biedra darbība vai tās mērķi neatbilst LFF statūtiem, LFF, 

FIFA, UEFA vai citiem nacionāliem vai starptautiskiem tiesību aktiem. 

 

1.6. Neviens biedrs nedrīkst vienlaikus būt citas Asociācijas biedrs. 

 

1.7. LFF biedra kandidātu un biedru atbilstību Noteikumiem, LFF statūtiem 

un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem kontrolē LFF valde un LFF 

biedru kandidātu uzņemšanas komisija. 

 

2. Biedru uzņemšana 

 

2.1. Par biedru var tikt uzņemts futbola klubs - juridiska persona vai 

pašvaldības dibināta sporta skola vai sporta centrs, kura ietvaros tiek 

organizēts mācību, treniņu un sacensību process, tiek nodrošināta 

nepieciešamās infrastruktūras pieejamība, kā arī ir licencēti visi tās 

darbībā iesaistītie futbolisti (-es) un ir atbilstošas kvalifikācijas treneri 

(-es) vai cita organizācija, kura pārstāv konkrētu futbola sfēru 
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2.2. Lai Kongress varētu lemt par biedra statusa piešķiršanu, LFF biedra 

kandidātam ir jānodrošina atbilstība prasībām, kuras ir ietvertas 

Noteikumu pielikumā Nr.1. 

2.3. Persona, kas vēlas kļūt par biedru, iesniedz LFF biedru kandidātu 

uzņemšanas komisijai rakstisku iesniegumu, kas tiek izskatīts saskaņā 

ar LFF biedru kandidātu uzņemšanas komisijas nolikumu. 

2.4. Noteikumu p.2.3. minētajam iesniegumam ir jāpievieno sekojoši 

dokumenti: 

2.4.1. rakstisks apliecinājums, ka juridiskā persona, kura piesakās biedra 

kandidāta statusa iegūšanai: 

 

a) 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) ievēros spēkā esošos futbola spēles noteikumus (Laws of the Game); 

d) piekrīt izšķirt strīdus CAS saskaņā ar LFF, FIFA un UEFA statūtos 

paredzētajiem noteikumiem; 

e) ir reģistrēta un atrodas Latvijas Republikas teritorijā, ja iespējams, norādot, 

kuras reģionālās federācijas teritorijā tā atrodas; 

f) visas oficiālās futbola mājas spēles tā aizvadīs Latvijas Republikas teritorijā; 

g) 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) nepastāv ierobežojumi saistībā ar tiesībām pieņemt lēmumus neatkarīgi no 

citu trešo personu ietekmes; 

i) iesniegs personas amatpersonu un pilnvaroto pārstāvju sarakstu, norādot 

personas, kurām ir tiesības pārstāvēt kandidātu un parakstīt juridiski saistošus 

dokumentus un vienošanās ar trešajām personām; 

 

2.4.2. personas amatpersonu un pilnvaroto pārstāvju sarakstu, norādot 

personas, kurām 1) ir tiesības pārstāvēt juridisko personu un 

parakstīt juridiski saistošus dokumentus attiecībās ar trešajām 

personām, 2) galveno kontaktpersonu sadarbībai ar LFF; 

2.4.3. licencēto spēlētāju un treneru saraksts; 

2.4.4. informācija par iepriekšējo dalību LFF pasākumos un plānoto dalību 

LFF pasākumos tuvākajiem diviem kalendārajiem gadiem; 

2.4.5. informācija par klubam pieejamo futbola infrastruktūru. 

2.4.6. ja pieteikumu iesniedz organizācija, kura nav futbola klubs, tad ir 

jāiesniedz detalizēts veikto un plānoto pasākumu uzskaitījums 

saistībā ar to futbola sfēru/segmentu, kuru minētā organizācija 

pārstāv. Uz šādām organizācijām neattiecas Noteikumu pielikumā 

Nr.1 minētās prasības, izņemot p.7. 

2.4.7. Pieņemot lēmumu par rekomendāciju LFF valdei attiecībā uz LFF 

biedra kandidāta statusa piešķiršanu, Komisija novērtē organizācijas 

iesniegtos dokumentus, pamatojoties uz Noteikumu p.2.4. Papildus 

tam, Komisija novērtē aktuālo situāciju attiecībā uz organizācijas 
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atbilstību pielikuma Nr.1 prasībām, kā arī to, cik ilgā laika posmā 

minētā atbilstība var tikt panākta. 

 

3. Dalības apturēšana 

 

3.1. 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. 

 

3.2. 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. 

 

3.3. 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. 

 

4. Izslēgšana 

 

4.1. Kongresam ir tiesības lemt par biedra izslēgšanu gadījumā, ja biedrs: 

 

a) 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas nepiedalās LFF organizētajās 

sacensībās; 

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) tiek konstatēta neatbilstība Noteikumu p.2.4. prasībām. 

 

4.2. Jautājumu par biedra izslēgšanu ierosina atbildīgā LFF struktūrvienība, 

kura ir konstatējusi iespējamo juridiskās personas neatbilstību LFF 

biedra statusam. Minēto jautājumu izskata LFF valde un sagatavo 

attiecīgu lēmuma projektu un tā pamatojumu, kuru virza 

apstiprināšanai uz Kongresu; 

4.3. 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. 
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5. Izstāšanās  

 

5.1. Biedram ir tiesības izstāties no LFF, iesniedzot LFF Ģenerālsekretariātā 

attiecīgu rakstveida iesniegumu, norādot pamatojumu, kāpēc juridiskā 

persona vēlas izstāties no LFF biedru saraksta.  

 

5.2. Izstāšanās no LFF neatbrīvo biedru no finansiālām saistībām pret LFF un 

citiem tās biedriem, kā arī pret kluba darbiniekiem un citām personām, 

kuras tika iesaistītas biedra struktūrā esošo ar futbolu saistīto procesu 

organizēšanā un pret kuru biedram ir nenokārtotas finansiālas saistības. 

 

6. Noslēguma noteikumi 

 

6.1. Noteikumi ir pieņemti LFF valdes sēdē un stājās spēkā 2018.gada 

31.janvārī. 
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Noteikumu pielikums Nr.1 

 

LFF biedru prasības saskaņā ar Noteikumu p.2.2. 

 

N.p.k. Kritērijs Prasības 

1. Organizēts 

mācību un treniņu 

process 

 

2. Dalība sacensībās  

3. Infrastruktūra Vismaz 1 

laukums 

4. Licencēti audzēkņi Vismaz 75 (5 

komandas, no 

tām vismaz 2 ir 

11:11) 

5. Sertificēti 

(licencēti treneri) 

Vismaz 3 

sertificēti 

(licencēti) 

treneri ar 

noslēgtiem 

līgumiem 

6. Kluba ilgtermiņa 

stratēģija 

 

7. Sadarbības līgums 

ar LFF 

Attiecās uz 

organizācijām, 

kuras minētas 

Noteikumu 

p.2.4.6. Līgumu 

jānoslēdz 

vismaz uz 24 

kalendārajiem 

mēnešiem par 

plānoto 

sadarbību 

konkrētā 

futbola 

segmenta 

attīstīšanā. 

 

 

 

1. LFF biedra kandidātam ir jāsniedz informācija par to, kā biedra struktūrā 

esošajā futbola klubā tiek organizēts audzēkņu apmācības un treniņu 

process; 

2. LFF biedra kandidātam ir jāsniedz informācija LFF par konkrētām LFF 

(ieskaitot LFF reģionālos centrus) sacensībām, kurās piedalās/plāno 

piedalīties biedru struktūrā esošās futbola komandas; 

3. LFF biedra kandidātam/ ir jāsniedz Komisijai dokumentāls apliecinājums par 

to, ka organizācijai ir pieejams/būs pieejams laukums, lai nodrošinātu tā 

struktūrā esošajām komandām pastāvīgu iespēju nodrošināt gan treniņu, 

gan sacensību procesu. Šis Noteikumu punkts nemazina infrastruktūras 
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prasības attiecībā uz biedru kandidātiem un biedriem, kas noteiktas citos 

LFF normatīvajos aktos; 

4. Informāciju par licencētu audzēkņu skaitu sniedz LFF Sacensību nodaļa, 

pamatojoties uz LFF futbolistu reģistra datiem. LFF biedra kandidātiem, kuri 

vēl nav uzsākuši LFF spēlētāju licencēšanas procesu ir jāiesniedz spēlētāju 

saraksts, kuri piedalīsies LFF organizētajās sacensībās; 

5. Treneru kvalifikācijai ir jāatbilst tām prasībām, kādas ir nepieciešamas, 

piedaloties konkrētās LFF organizētās sacensībās, saskaņā ar LFF treneru 

klasifikatoru. Treneriem ir jābūt noslēgtiem līgumiem ar futbola klubu kā ar 

juridisku personu. Noslēgto līgumu veidu (darba, uzņēmuma vai cits) 

nosaka futbola klubs pēc saskaņošanas ar LFF.  

6. LFF biedriem ir jābūt izstrādātai kluba ilgtermiņa (vismaz 3 kalendārie gadi) 

stratēģijai un darbības plānam, norādot organizācijas vadības redzējumu 

attiecībā uz turpmāko futbola kluba attīstību un pilnveidošanu. 


