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1. PREAMBULA 

Biedrības “Latvijas Futbola federācija” (turpmāk - LFF) misija ir attīstīt, sargāt un popularizēt futbolu 

Latvijā, kā arī iedvesmot cilvēkus futbolā. Savu misiju LFF realizē, īstenojot sešus stratēģiskos mērķus 

– nacionālo izlašu attīstība, spēlētāju attīstība, futbola klubu attīstība, nacionālo sacensību attīstība, 

infrastruktūras attīstība un organizācijas attīstība. LFF, īstenojot stratēģiju un veicot sabiedriskā 

labuma darbību pilsoniskas sabiedrības attīstības un sociāli mazaizsargātu personu grupu sociālās 

labklājības celšanas jomās, ir izveidojusi LFF Futbola sociālās atbildības (turpmāk - FSA) iniciatīvu 

atbalsta programmas nolikumu 2023. gadam (turpmāk – Programma). 

2. MĒRĶAUDITORIJA  

Klubs šī nolikuma izpratnē ir gan juridiska, gan pašvaldības dibināta sporta skola, kas ir reģistrēta kā 

LFF biedrs saskaņā ar LFF Statūtu 12.pantu vai ar atsevišķu valdes lēmumu arī biedru kandidāts, kurš 

biedru kandidāta statusu ir saņēmis līdz 2020.gada 31.decembrim. Klubs nodrošina  tās komandu 

futbola treniņu un sacensību darbību Latvijas teritorijā atbilstoši LFF reglamentējošo dokumentu 

prasībām. 

3. PROGRAMMA, NOLIKUMS, NOLIKUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN DARBĪBAS LAIKS 

Atbalsta programma izveidota, lai veicinātu futbola sabiedrības izpratni par sociālās atbildības nozīmi 

Latvijas futbolā. Programma dod iespēju Organizācijai pozitīvi ietekmēt sabiedrību kopumā, 

piedāvājot radošus risinājumus sociālām problēmām ar futbola kā rīka izmantošanu. 

Sociālās atbildības iniciatīvu atbalsta programmas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka un skaidro 

Organizācijai pieejamā atbalsta piešķiršanas kārtību. 

2.1. Nolikums ir piemērojams tikai sociāliem futbola projektiem. 

2.2. Nolikumu apstiprinājis LFF ģenerālsekretārs un tas stājas spēkā 2023.gada 17. februārī. 

2.3. Nolikums attiecas uz periodu, kas beidzas 2023.gada 31.decembrī. 

 

4. SOCIĀLO PROJEKTU GRUPAS, JOMAS, DEFINĪCIJAS 

JOMA DEFINĪCIJA 

Dažādība un Iekļaušana Veicināt iekļaujošu futbola kultūras un futbola atbalsta kultūras 

veidošanu – vienlīdzīgas attieksmes veidošanu, neskatoties uz 

personas rasi, vecumu, dzimumu, reliģiju, seksuālo orientāciju, 

kultūru, izcelsmi, ienākumu līmeni vai spējām. 

Veselība un labklājība Veselīga dzīvesveida veicināšana, kas sevī ietver regulāru fizisko 

aktivitāšu, veselīga uztura, kā arī brīvības no kaitīgiem ieradumiem 

(smēķēšana, alkohola pārmērīga lietošana, narkotisko vielu 

lietošana) atbalsta un veicināšanas pasākumus. 
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Futbols visiem Jāizveido un jāīsteno atbilstoša koncepcija, lai sekošana un 

līdzdalība organizācijas organizētajās futbola aktivitātēs būtu 

pieejama un patīkama ikvienam neatkarīgi no invaliditātes vai 

invaliditātes faktoriem. 

Bērnu tiesību aizsardzība Veicināt drošas vides veidošanu bērniem ar dažādu preventīvu, 

informatīvu pasākumu organizēšanu.  Attiecīgu preventīvu 

procedūru ieviešana ikdienas aktivitātēs. 

Antirasisms Pasākumi, lai cīnītos pret rasismu un garantētu, ka katra 

organizācijas prakse tiek īstenota bez jebkādas diskriminācijas. 

Bēgļu atbalsts Ukrainas iedzīvotāju iekļaušana Latvijas futbolā, nodrošinot 

ekipējumu, personālu, telpas un treniņus. 

Programmas finanses nedrīkst tikt izmantotas Ukrainas iedzīvotāju 

pagaidu vai pastāvīgas izmitināšanas izmaksu segšanai (izņemot 

treniņnometni). 

Vides aizsardzība Pasākumi, lai uzlabotu savu ietekmi uz vidi un ilgtspējību saistībā 

ar pasākumu organizēšanu, infrastruktūras būvniecību un 

apsaimniekošanu 

 

5. ORGANIZĀCIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Organizācijai ir tiesības pieteikties uz atbalsta Programmu, lai nodrošinātu sociālu futbola 

projektu organizēšanu, kuru mērķi ir veicināt atvērtas, visiem pieejamas un atbildīgas futbola 

vides veidošanu, ievērojot veselīga dzīvesveida, personības izaugsmes, tolerances un 

savstarpējās palīdzības principus. 

5.2. Organizācijai ir tiesības pretendēt uz atbalstu sociāliem projektiem, kas noritēs 2023. gada 

ietvaros līdz 30. novembrim (ieskaitot)  un atbilst LFF Nolikumam. 

5.3. Organizācijas pienākumi: 

5.3.1. Piešķirto atbalsta finansējumu izlietot tikai sociālo futbola projektu 

realizēšanai; 

5.3.2. Ziņot LFF par projekta izmaiņām (datumi, norises vieta un citas saistītas 

izmaiņas); 

5.3.2.1. Nepaziņošanas gadījumā vai ja projekts nav aizvadīts Organizācijai ir jāatgriež 

LFF piešķirtais finansējums; 

5.3.3. Aizpildīt elektronisko pieteikumu tiešsaistē (lai pretendētu uz atbalstu, ir 

jāaizpilda visi norādītie anketas lauki): https://forms.gle/S24XEnK7mEzGiwUFA 

5.3.4. Divu nedēļu laikā pēc projekta noslēguma beigām iesniegt atskaiti (apraksts, 

foto vai video, pievienojot tos anketā): 

https://forms.gle/GUtmm5n4bLYmwn6n9 

5.3.5. Slēgt sadarbības līgumu ar LFF, kas nosaka LFF un Organizācijas sadarbības 

principus, pušu pienākumus un tiesības; 

 

https://forms.gle/S24XEnK7mEzGiwUFA
https://forms.gle/GUtmm5n4bLYmwn6n9
https://forms.gle/GUtmm5n4bLYmwn6n9
https://forms.gle/GUtmm5n4bLYmwn6n9
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6. LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

 

6.1. LFF piešķirot atbalstu un nosakot tā apmēru, ņem vērā šādus kritērijus: 

1) Sociālā projekta mērogs: 

a) organizācijas mēroga projekts; 

b) pilsētas mēroga projekts; 

c) novada mēroga projekts; 

d) valsts mēroga projekts; 

 

2) Dalībnieku skaits sociālajā projektā; 

3) Sociālā projekta ilgtspēja; 

4) Organizācijas līdzfinansējums minimāli līdz 20% no projekta izmaksām; 

5) Piesaistīto sadarbības partneru, atbalstītāju skaits un specifika; 

6) Kā papildus priekšrocība organizācijai  - sociālās atbildības stratēģija / attīstības plāns; 

7) Radošums, inovatīva pieeja. 

6.2. LFF ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt papildu informāciju un dokumentāciju par Organizācijas 

organizēto projektu; 

6.3. LFF ir tiesības jebkurā brīdī veikt vizītes uz Organizācijas realizētā sociālā projekta norises vietu 

projekta organizatoriskās kvalitātes pārbaudei; 

6.4. LFF ir tiesības nepieņemt Organizācijas pieteikumu, ja iepriekš ir konstatēti Organizācijas 

pārkāpumi saistībā ar LFF piešķirtā finansējuma izlietošanu citās atbalsta programmās vai ja 

Organizācijai ir parādsaistības pret LFF vai tās biedriem; 

6.5. LFF pienākums ir būt profesionāliem un objektīviem, izvērtējot pieteikumus.  

7. ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS PROCEDŪRA 

7.1. Pieteikumu izskatīšanu un lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo Nolikumu 

veic LFF FSA komisija. kuras sastāvā ir 4 komisijas locekļi (turpmāk – Komisija) - LFF valdes loceklis 

(Komisijas priekšsēdētājs), FSA menedžeris un 2 pieaicināti administrācijas pārstāvji.  

7.2. Komisija ir lemttiesīga, ja balsojumā piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļu skaita. 

Komisija lēmumu pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu 

skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

7.3. Pieteikšanās uz līdzfinansējumu norisinās vienā posmā - pieteikšanās sākuma datums un 

pieteikšanās termiņš tiek izziņots atsevišķi kopā ar preses relīzi LFF mājaslapā;  

7.4. Preses relīzes noteiktajā laikā Organizācijai jāiesniedz elektroniskais pieteikums 

https://forms.gle/S24XEnK7mEzGiwUFA ; 

7.5. Iesniegumi tiek izvērtēti pēc šajā Nolikumā noteiktajām prasībām; 

7.6. Komisija izskata iesniegtos pieteikumus un pieņem lēmumus par finansiālā atbalsta piešķiršanu 

un tā apjomu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc noteiktā pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa; 

7.7. Organizācija, pēc Komisijas lēmuma paziņošanas, noslēdz līgumu starp LFF un Organizāciju, kā arī 

pēc Līguma noslēgšanas izraksta rēķinu Komisijas lēmumā un līgumā noteiktās  summas apmērā. 

7.8. Līgums jānoslēdz 10 (desmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas no LFF, gadījumā, ja šajā punktā 

minētais termiņš netiek ievērots, piešķirtais finansējums var tikt anulēts; 

https://forms.gle/S24XEnK7mEzGiwUFA
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7.9. Līguma slēgšanu, piešķirtā finansiālā atbalsta izmaksu un atskaišu pieņemšanu pēc projekta 

realizācijas organizē LFF Futbola attīstības departaments; 

7.10. No LFF puses Finansēšanas līgumus paraksta LFF ģenerālsekretārs. 

8. FINANŠU NOSACĪJUMI 

8.1. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts sadalei LFF futbola sociālo projektu atbalsta 

programmas ietvaros, tiek noteikts attiecīgā kalendārā gada LFF budžetā un ir fiksēts 2023. gada 

sezonai. 

8.2. Kopējais pieprasītais finansējums vienam projektam nedrīkst pārsniegt 800 EUR un atbalstam 

jāveido līdz 80% no kopējā finansējuma. 

 

9. ATSKAIŠU IESNIEGŠANA 

9.1. Organizācijai par noorganizēto Sociālo futbola projektu 14 (četrpadsmit) dienas pēc projekta 

beigām ir jāiesūta atskaite par pasākuma realizāciju, iesniedzot to šajā saitē 

https://forms.gle/GUtmm5n4bLYmwn6n9. Gadījumā, ja dokumentu nav iespējams pievienot, 

tas jāsūta uz e-pastu: alise.petersone@lff.lv, pievienojot informatīvos materiālus: 

9.1.1. Atskaitē ir jāpievieno apraksts un foto vai video materiāls no organizētā projekta; 

9.2. Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus dokumentāciju vai veikt 

pārbaudes jebkurā laikā kalendārā gada ietvaros. 

9.3. 9.1. punktā noteiktā termiņa neievērošanas gadījumā organizācijai saņemtais finansējums 

jāatgriež LFF nekavējoši, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc projekta īstenošanas pušu saskaņotā 

termiņa. 

 

10. NOSACĪJUMI, KAS NAV PAREDZĒTI NOLIKUMĀ 

10.1. LFF FSA komisija var pieņemt lēmumus par jautājumiem, kas nav paredzēti nolikumā. 

 

11. NODERĪGA INFORMĀCIJA UN SAITES 

11.1. Projekta pieteikuma anketa elektroniski - https://forms.gle/S24XEnK7mEzGiwUFA  

11.2. Projekta atskaite elektroniski - https://forms.gle/GUtmm5n4bLYmwn6n9 

11.3. Kontaktpersona jautājumu gadījumā: Alise Pētersone, mob: 27760380; e-pasts: 

alise.petersone@lff.lv 

 

12. PIELIKUMI 

12.1. Projekta apraksts uz 1 lp 

12.2. Projekta tāme uz 1 lp 

 

https://forms.gle/GUtmm5n4bLYmwn6n9
mailto:alise.petersone@lff.lv
https://forms.gle/S24XEnK7mEzGiwUFA
https://forms.gle/GUtmm5n4bLYmwn6n
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1.Pielikums 

Organizācija: 
Projekta nosaukums:  
Projekta kontaktpersona, tel: 
Projekta paredzētais norises datums:  
Projektā vēlamais sasniedzamais rezultāts: 
Projektā iesaistītās organizācijas: 

SOCIĀLĀ PROJEKTA APRAKSTS 

 

 

 

Sociālā projekta mērķi: 

Uzdevums Atbildīgais Izpildes termiņš Izpildes indikators*(Statistika, proporcionālie rādītāji, 

darbības attīstības raksturlielumi) 

    

    

    

 

/_________________/____________________/ 
(paraksts)   (atšifrējums) 
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2.Pielikums 

 

SOCIĀLĀ PROJEKTA TĀME 

Organizācija: 
Projekta nosaukums:  
Projekta kontaktpersona, tel: 
Projekta paredzētais norises datums:  

 

Projekta izdevumu pozīcijas Kopējie izdevumi EUR LFF finansējums Cits līdzfinansējums 

    

    

    

    

    

    

    

 

/_________________/____________________/ 
                                                                                                                                                      (paraksts)   (atšifrējums) 

 

 


