
 
 

 

 
 

LFF biedru un biedru kandidātu izvērtēšanas Komisijas nolikums 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. LFF biedru un biedru kandidātu izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) ir 

biedrības Latvijas futbola federācija (turpmāk – LFF) valdes izveidota un apstiprināta 

Komisija, kas izskata:  

1.1. LFF biedru atbilstību LFF statūtos noteiktajiem biedru kritērijiem; 

1.2. LFF biedru kandidātu atbilstību LFF statūtos noteiktajiem biedru kritērijiem; 

1.3. juridisko personu iesniegtos iesniegumus, lai kļūtu par LFF biedru (turpmāk 

– Iesniegumi); 

2. Komisija darbojas saskaņā ar šo nolikumu (turpmāk- Nolikums), LFF biedru 

uzņemšanas noteikumiem, LFF statūtiem, LFF institūciju pieņemtajiem lēmumiem, 

FIFA un UEFA izdotiem tiesību aktiem, kā arī citiem piemērojamiem tiesību aktiem. 

3. Komisija darbojas saskaņā ar 2021.gada 17.maija LFF valdes sēdes lēmumu ar 

mērķi nodrošināt LFF biedru atbilstības izvērtēšanu LFF Statūtos noteiktajiem 

kritērijiem un savlaicīgu Iesniegumu izskatīšanu un juridisko personu atbilstības LFF 

biedra kandidātiem novērtējuma veikšanu. 

 
 

II. Komisijas uzdevumi un tiesības 

4. Komisijai ir šādi uzdevumi: 

4.1. veikt LFF biedru atbilstības izvērtēšanu LFF Statūtos noteiktajiem 
kritērijiem; 

4.2. veikt LFF biedru kandidātu atbilstības izvērtēšanu LFF statūtos noteiktajiem 

biedru kritērijiem; 

4.3.  sazināties ar LFF biedriem, biedru kandidātiem  un Iesniegumu iesniegušajām 

 juridiskajām personām informācijas precizēšanai; 

4.4. pieprasīt papildu informāciju LFF biedru uzņemšanas noteikumu izpildes 

kontrolei; 

4.5. atbilstoši veiktajiem izvērtējamiem sniegt informāciju un atskaiti LFF valdei 

attiecībā par LFF biedra statusa saglabāšanu un/vai iegūšanu, kā arī attiecībā uz    LFF 

biedra kandidāta statusa piešķiršanu; 

5. Komisijai ir šādas tiesības: 

5.1. pieņemt lēmumus par biedru kandidātu statusa piešķiršanu vai atņemšanu, kā 
arī citos tās kompetence esošos jautājumos; 

5.2. sadarboties ar citām LFF pārvaldes institūcijām un struktūrvienībām; 
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5.3. pieprasīt informāciju no LFF biedriem un biedru kandidātiem ar nolūku 

pārbaudīt to atbilstību LFF biedra statusam. Minētās tiesības saglabājas arī pēc 

lēmuma pieņemšanas par LFF biedra statusa piemērošanu;  

5.4. pieprasīt informāciju no Iesnieguma iesniedzējiem jebkurā laikā, ar nolūku 

pārbaudīt to atbilstību LFF biedra kandidāta statusam. Minētās tiesības saglabājas 

arī pēc lēmuma pieņemšanas par LFF biedra kandidāta statusa piemērošanu; 

5.5. rekomendēt attiecīgajām LFF struktūrvienībām un LFF reģionālajām 

organizācijām pielaist pie dalības LFF sacensībās futbola klubus, attiecībā uz  kuriem 

Komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu par to atbilstību LFF biedru kandidāta 

statusam. 

III. Komisijas sastāvs 

6. Komisija sastāv no 4 Komisijas locekļiem – Komisijas priekšsēdētāja,  kā arī vēl 3 

Komisijas locekļiem. Komisijas sastāvā ir LFF Ģenerālsekretārs (komisijas 

priekšsēdētājs), LFF Jurists (komisijas sekretārs), LFF Administratīvā un labas 

pārvaldības departamenta vadītājs un Futbola attīstības speciālists. 

7. Komisijas locekļus uz nenoteiktu laiku apstiprina LFF valde. Gadījumā, ja kāds no 

Komisijas locekļiem atstāj amatu, LFF valde ir tiesīga iecelt jaunu Komisijas locekli. 

8. Komisiju vada Komisijas priekšsēdētājs. Savā prombūtnē Komisijas priekšsēdētājs 

ieceļ aizvietotāju no Komisijas locekļu vidus. 

 
 

IV. Komisijas darbība un sēdes 

9. Komisijas darbību organizē un par tās savlaicīgu un efektīvu norisi atbild 

Komisijas priekšsēdētājs.  

10. Komisijas darba m nepieciešamās telpas un inventāru nodrošina komisijas sekretārs.  

11. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības. 

12. Komisijas sekretārs savlaicīgi paziņo visiem Komisijas locekļiem par Komisijas sēdes 

sasaukšanas laiku un vietu, informējot Komisiju par juridiskām personām, kuru 

Iesniegumi tiks izskatīti sēdes laikā, kā arī nosūta Komisijas locekļiem Noteikumos 

paredzētos Iesniegumam pievienotos dokumentus. 

13. Citi LFF institūciju locekļi vai citas personas var piedalīties Komisijas sēdēs, tikai 

saņemot attiecīgu Komisijas uzaicinājumu. Nepieciešamības gadījumā par 

izskatāmajiem jautājumiem Komisija var pieprasīt speciālista atzinumu. Valdes 

locekļi un LFF ģenerālsekretārs Komisijas sēdē var piedalīties iepriekš  piesakoties un 

informējot Komisijas priekšsēdētāju.  

14. Komisijas sēžu norise, apspriedes par izskatāmajiem jautājumiem, lietas apstākļi un 

citi fakti un apstākļi, kas Komisijas locekļiem vai citām pieaicinātajām personām 

kļuvuši zināmi saistībā ar piedalīšanos Komisijas darbā, ir konfidenciāli. 
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V. Lēmumu pieņemšana un izpilde 

15. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz trīs Komisijas locekļi.  

16. Komisija izskata lietu un pieņem attiecīgu lēmumu 30 darba dienu laikā no 

Iesnieguma saņemšanas. Izņēmuma gadījumā, ja tas nepieciešams saistībā ar apstākļu 

noskaidrošanu, papildu informācijas iegūšanu vai citiem pamatotiem apstākļiem, kas 

Komisijai liedz pieņemt lēmumu šajā nolikuma punktā norādītajā termiņā, Komisijas 

priekšsēdētājs ir tiesīgs pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu, par to attiecīgi 

paziņojot iesnieguma iesniedzējam. 

17. Komisija pieņem lēmumu pēc Komisijas locekļu savstarpējas vienošanās. Ja 

vienošanās netiek panākta vai Komisijas priekšsēdētājs uzskata par nepieciešamu par 

konkrēto jautājumu balsot, lēmumu pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu vienkāršu 

balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja 

balss. 

18. Komisijas lēmumi attiecībā uz Iesniedzējiem tiek atspoguļoti Komisijas lēmumu 

reģistrā, par kura uzturēšanu atbild Komisijas sekretārs. Komisijas lēmumu reģistrs 

satur informāciju par LFF biedriem, biedru kandidātiem, to uzņemšanas  datumu, kā 

arī Komisijas izvirzītos papildus nosacījumiem atbilstības panākšanai, kā arī to 

izpildes termiņus. 

 
 

VI. Noslēguma jautājumi 

Nolikums pieņemts LFF valdes sēdē un stājas spēkā 2021.gada 17.maijā. 


