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LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJAS
DROŠĪBAS PASĀKUMU REGLAMENTS
Šī reglamenta mērķis ir noteikt spēles organizētāju un klubus, kas tajā piedalās, pienākumus un
atbildību pirms un pēc spēles, kā arī spēles laikā, lai nodrošinātu katra klātesošā, kā arī stadionu un
tā iekārtojuma drošību.
1. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI
1.1. Drošības pasākumu Reglaments attiecināms uz Latvijas Futbola federācijas organizētajām
sacensībām.
1.2. Par drošības pasākumu organizēšanu un īstenošanu ir atbildīgs spēles organizētājs.
1.3. Tas nosaka organizatoriskus pasākumus, ar kuriem jāpanāk drošība stadionā un tā apkārtnē
pirms un pēc spēlēm, un attiecīgo sacensību spēļu laikā.
1.4. Tas neietver visu aptverošu organizatorisko pasākumu sarakstu, kādus ir jāievēro spēles
organizētājam un klubiem, kas tajā piedalās. Tas neiespaido juridisko atbildību, kāda ir
paredzēta nacionālajā likumdošanā.
2. VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS
2.1. LFF organizētajās sacensībās ir aizliegts:
2.1.1. Lietot/tirgot alkoholiskos dzērienus, izņemot alu (izņemot jaunatnes sacensībās un
pasākumos)
2.1.2. Ienest šaujamieročus, citu veidu ieročus, sprāgstvielas.
2.1.3. Ienest jebkura veida priekšmetus, kas varētu tikt izmantoti kā ieroči.
2.1.4. Ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus.
2.1.5. Izgatavot un ienest uguns lāpas un tām līdzīgus priekšmetus.
2.1.6. Ienest un izmantot dūmu sveces.
2.1.7. Izvietot, rakstīt, izteikt nacionalitāšu cieņu aizskarošus, kā arī necenzētu vārdu
saukļus.
2.1.8. Ienest un lietot jebkura veida dzērienus vai ēdienus stikla traukos.
2.1.9. Ienest un lietot dzērienus vai ēdienus metāla iepakojumā.
2.1.10. Ienest un lietot atspirdzinošos dzērienus caurspīdīgā plastmasas iepakojumā, kura
tilpums pārsniedz 0,5 l..
2.2. Spēles organizētājs (laukuma saimnieku komanda) atbild par sabiedriskās kārtības
noteikumu
ievērošanu sporta bāzes teritorijā pirms spēles, spēles laikā un vienu stundu pēc spēles
noslēguma.
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3. TERMINU DEFINĪCIJAS
Šī reglamenta izmantojamo terminu definīcijas:
3.1. Kontroles telpa: telpa, kas ir paredzēta personālam, kuram ir uzticēta vispārējā atbildība par
drošības jautājumiem sakarā ar spēli, konkrēti, galvenais policijas virsnieks, stadiona
atbildīgā persona, kluba drošības darbinieks un LFF delegāts vai inspektors.
3.2. Avārijas apgaismošanas sistēma: sistēma, kas nodrošina apgaismojumu elektroenerģijas
piegādes pārrāvuma gadījumā, ieskaitot visas izejas un evakuācijas ceļus, lai nodrošinātu
skatītāju drošību un informāciju.
3.3. Spēles organizētājs: klubs, kas ir atbildīgs par spēli, kura ir jāspēlē savā laukumā un sporta
bāzē.
3.4. Drošības institūcija – Valsts vai pašvaldības policija vai apsardzes dienests, ar kuru pasākuma
organizētājs ir noslēdzis līgumu par sabiedriskas kārtības nodrošināšanu.
3.5. Publiskā radiofikācijas sistēma: elektroniska skaļruņu sistēma, kas ļauj nekavējoties pārraidīt
norādījumus visiem skatītājiem.
3.6. Drošības personāls: policisti un/jeb stjuarti vai apsardzes dienests.
3.7. Stjuarti: apsardzes firmas personāls, kurš saskaņā ar noslēgto līgumu nodrošina kārtību un
drošību stadionā spēles laikā un pirms tas, ka arī nodrošina caurlaides režīmu, skatītāju
apskati un biļešu kontroli.
3.8. Šajā reglamentā vīriešu dzimte attiecas vienlīdz arī uz sieviešu dzimti.

4. SPORTA BĀZES
4.1. Sporta bāzē, kur tiek rīkotas sacensības, ir jānodrošina:
4.1.1. Organizēta līdzjutēju kontrole pirms spēles.
4.1.2. Kontroles telpu, kurā var notikt spēles organizētāju sēde.
4.1.3. Redzamā vietā pie ieejas stadionā skatītāju uzvedības noteikumu izvietošanu spēles
laikā, kuri nav pretrunā ar FIFA, UEFA un LFF Drošības pasākumu Reglamenta
noteikumiem.
4.1.4. Speciālās norādēs komandu un oficiālo personu transporta novietošanai.
4.1.5. Skatītāju evakuācijas plānu nelaimes gadījumos (ugunsgrēks, masu nekārtības u.c).
4.1.6. Ugunsdrošības līdzekļus un speciālās urnās degošu priekšmetu ("bengāļu" ugunis,
dūmu sveces) nodzēšanai.
4.1.7. Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas punktu.
4.1.8. Speciāli iedalīto, norobežoto un pēc iespējas lielākā attālumā vienam no otra izvietoto,
sektoru kluba (laukuma saimnieka komandas) komandas līdzjutējiem un viesu
komandas līdzjutējiem.
4.1.9. Speciāli sagatavoto drošības koridoru - izejai uz futbola laukumu komandām un
tiesnešiem (tikai Virslīgas čempionātā).
4.1.10. Speciāli norādītās vietās ātrās medicīniskās palīdzības un ugunsdzēsēju mašīnām
(tikai Virslīgas čempionātā).
4.2. Uz katru no organizētajām sacensībām no sporta bāzes administrācijas ir jābūt norīkotai
atbildīgajai personai.
4.3. Publiskai radiofikācijas sistēmai.
5. PRASĪBAS SPĒLES ORGANIZĒTĀJAM (LAUKUMA SAIMNIEKU KOMANDAI)
5.1. Spēles organizētājs (laukuma saimnieku komandai) jābūt noslēgtam līgumam ar valsts,
pašvaldības, policiju vai apsardzes dienestu par spēļu apkalpošanu.
5.2. Šajā līgumā jābūt definētam, ka:
5.2.1. Darbojoties saskaņā ar LR likumdošanu, dienesta instrukcijām un LFF Drošības
reglamentam, drošības institūcijas darbinieku galvenais uzdevums ir nodrošināt
kārtību stadionā.
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5.2.2. Drošības institūcijas darbinieku uzdevums ir nepieļaut līdzjutēju
atrašanos futbola laukumā, spēlētāju, oficiālo personu, kā arī tiesnešu tuvumā
5.2.3. Īpaša uzmanība jāpievērš līdzjutēju kontrolei pie ieejas stadionā, lai nepieļautu
aizliegtu priekšmetu ienešanu stadionā.
5.2.4. Gadījumā, ja tribīnēs tiek iedegtas "bengāļu" ugunis vai dūmu sveces, drošības
institūcijas darbiniekiem jāveic nepieciešamās darbības, lai degošo priekšmetu varētu
nodzēst.
5.2.5. Drošības institūcijas darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par kārtību stadionā, ir jābūt
formastērpā.
5.3. Spēles organizētājam (laukuma saimnieku komandai) jānodrošina:
5.3.1. Spēlēs, kurās gaidāms skatītāju pieplūdums, nepieciešams 2 (divas) stundas pirms
spēles sākuma sarīkot tikšanos par spēles organizāciju un drošību, pieaicinot LFF
delegātu vai spēles inspektoru, stadiona vadību, vietējo policiju vai apsardzes dienesta
pārstāvi, kā arī abu komandu oficiālās personas. Ieteicams apspriest tiesnešu un
skatītāju drošības jautājumus, attiecīgo dienestu rīcību kritiskās situācijās (nekārtības
tribīnēs, laukumā utt). Futbola klubam (laukuma saimnieku komandai) šādās spēlēs
nepieciešams palielināt policistu vai apsardzes dienesta darbinieku skaitu.
5.3.2. Nodrošināt viesu komandas spēlētāju un oficiālo personu drošību. Spēles
organizētājs (laukuma saimnieku komanda) ir atbildīgs par policijas teritoriālas
struktūrvienības savlaicīgu informēšanu par iespējamiem riskiem, kā arī par policijas
papildspēku izsaukšanu ārkārtējas situācijas gadījumā.
5.3.3. nepieciešamo drošības institūcijas darbinieku skaitu uz spēli nosaka spēles
organizētājs (laukuma saimnieku komanda) un sporta bāzes administrācija (drošības
institūcijas darbinieku kopējais skaits nedrīkst būt mazāks par 7 personām Virslīgas
čempionātā, 2 personām l.līgā, 1 personai 2.līgā).
5.3.4. Komandu un oficiālo personu transportam auto stāvvietā ir jābūt apsargātam.
5.3.5. Drošības institūcijas darbiniekiem pēc 1.puslaika beigām, kā arī pēc spēles beigām,
no laukuma līdz ģērbtuvēm ir jāpavada komandu spēlētāji un tiesneši.
5.3.6. Spēles organizētājam nekavējoties jāinformē LFF vadība, bet nepieciešamības
gadījumā arī teritoriālā policijas iestāde par visiem ārkārtējiem gadījumiem, kas ir saistīti
ar spēļu organizāciju un norisi.
6. PRASĪBAS VIESU FUTBOLA KLUBAM
6.1. Gadījumā, ja uz kādu čempionāta spēli tiek organizēta līdzjutēju grupa, attiecīgajam klubam
par to jāinformē ne tikai pretinieku klubs, bet arī LFF par drošības jautājumiem atbildīgā
persona, kā arī jānosaka atbildīgo par šīs līdzjutēju grupas uzvešanos kā brauciena, tā spēles
laikā, stingri ievērojot stadiona vadības norādīto atrašanās vietu spēles laikā.
6.2. Spēles organizētājam ir jāsadarbojas ar policiju, lai nodrošinātu drošību viesu komandai un
oficiālajām personām.
7. SKATĪTĀJU IELAIŠANA STADIONĀ
7.1. Skatītāju ielaišana stadionā
7.1.1. Stadiona pārbaude un apsargāšana. Spēles organizētājam jānodrošina, lai:
a) tiek veikta stadiona drošības novērtēšana nepiederošu personu vai aizliegtu priekšmetu/vielu
konstatēšanai vienu dienu pirms spēles un pirms skatītāju ielaišanas stadionā.
7.2. Skatītāju nodalīšana
7.2.1. Nepieciešamības gadījumā, dažādu līdzjutēju grupu nodalīšana ir jāuzsāk ārpus stadiona
robežām, lai izvairītos no dažādu līdzjutēju grupu iespējamajiem konfliktiem,
piekļūstot pie stadiona ieejas.
7.2.2. Nepieciešamības gadījumā, abu komandu līdzjutēju grupām ir jāparedz atsevišķas
automašīnu un autobusu stāvvietas dažādās stadiona pusēs, pēc iespējas tuvāk viņu
sektoriem.
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7.3. Informācija skatītājiem
7.3.1. Spēles organizētājam ir jānodrošina, lai skatītāji pirms spēles tiktu informēti par visiem
aizliegumiem un kontroli saistībā ar spēli.
7.3.2. Skatītājiem ir jābūt informētiem par aizliegumu ienest stadionā aizliegtus priekšmetus un
vielas un par uzvedības normu ievērošanu.
7.3.3. Drošības institūcijas personāla klātbūtne. Drošības, medicīnas un ugunsdzēsības dienesta
personālam, un arī informatoriem ir jāatrodas viņiem paredzētajās vietās stadionā un tā
apkārtnē pirms stadiona atvēršanas skatītājiem.
7.3.4. Stadiona ieeju atvēršana skatītājiem. Spēles organizētājs kopā ar stadiona drošības dienesta
vadītāju nolemj, kurā laikā ir atveramas stadiona ieejas skatītāju ielaišanai, ievērojot sekojošos
kritērijus:
a) gaidāmais skatītāju skaits;
b) iespējamais laiks, kad stadionā ieradīsies dažādas skatītāju grupas;
c) nodalīšanas stratēģija ārpus stadiona.
7.3.5. Norādes. Ja biļešu sistēma ir balstīta uz krāsu kodiem atbilstoši sektoru izvietojumam,
attiecīgās krāsas ir jāpielieto uz visām norādēm, kas vada skatītājus uz dažādajiem
stadiona sektoriem.
7.3.6. Drošības institūcijas personāls.
7.3.6.1. Stadiona ieejas, izejas durvīm vai vārtiem ir jābūt drošības personāla
uzraudzībā.
7.3.6.2. Stadiona drošības dienesta vadītājam jānorīko drošības personāls pie stadiona
ieejām un izejām, kā arī stadiona iekšienē.
7.3.6.3. Stjuartiem jānodrošina skatītāju nokļūšana uz sēdvietām.
7.3.6.4. Drošības personālam ir jāpārzina stadiona plānojums, tā drošības, ārkārtas
gadījumu un evakuācijas procedūras.
7.3.7. Skatītāju pārbaude un pārmeklēšana
7.3.7.1. Drošības institūcijas personālam ir jāveic biļešu kontrole, kā arī jānovērš aizliegto
priekšmetu/vielu ienešana stadionā.
7.3.7.2.· Katrs skatītājs jāpārbauda un jāpārmeklē tā paša dzimuma drošības personāla
darbiniekam.
7.3.8. Izraidīšana vai atteikums ieiešanai. Spēles organizētājam ir jāsadarbojas ar policiju, lai
nodrošinātu, ka neviena persona, kurai jebkāda iemesla dēļ ir atteikta ieeja stadionā, vai kura ir
izraidīta no stadiona, netiek vēlāk ielaista stadionā.
SKATĪTĀJU KONTROLE STADIONĀ
8.1. Drošības institūcijas personāla klātbūtne.
Atbilstoši stadiona drošības dienesta vadītāja instrukcijām drošības, medicīnas un
ugunsdzēsības dienesta personālam, kā arī informatoriem ir jāatrodas viņiem paredzētajās
vietās stadionā un tā apkārtnē visu laiku, kamēr stadionā atrodas skatītāji.
8.2. Alkohola izplatīšana. Spēles organizētājam ir jānodrošina, ka:
a) stadiona teritorijā netiek pārdoti alkoholiskie dzērieni saskaņā ar p.2.1.1;
b) visi pārdošanā esošie bezalkoholiskie dzērieni tiek realizēti papīra vai atvērtos plastmasas
traukos, kurus nevar pielietot bīstamā veidā.
8.3. Skatītāju pārvietošanās ierobežošana
8.3.1. Spēles organizētājam ir jānodrošina, lai skatītāji nevarētu brīvi pārvietoties no viena sektora uz
citu.
8.3.2. Ja ir nepieciešams vienā sektorā izvietot vairāk kā vienu skatītāju grupu, ir jāizveido
nepārkāpjama barjera, vai žogs, kuru uzrauga drošības institūcijas personāls, vai jāizveido „ieiet
aizliegts" zona bez skatītājiem, kurā atrodas vienīgi drošības personāls.
8.4. Skatītāju pārvietošanās stadiona telpās
Spēles organizētājam ir jānodrošina visu ieeju un izeju, koridoru, kāpņu, durvju, vārtu un
avārijas izejas ceļu atbrīvošana no jebkādiem šķēršļiem, kas varētu traucēt brīvai skatītāju
8.
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plūsmai.
8.5. Durvis un vārti. Spēles organizētājam ir jānodrošina, lai:
a)visas stadiona izejas durvis un vārti, kas ved no skatītāju zonām uz spēles laukuma zonu,
ir atslēgti, kamēr stadionā ir skatītāji;
b) visas minētās durvis un vārtus uzrauga stjuarts, lai izvairītos no to neatļautas
izmantošanas un avārijas evakuācijas gadījumā nodrošinātu tūlītēju evakuācijas ceļu;
8.6. Spēles laukuma zonas aizsardzība
8.6.1. Spēles organizētājam ir jānodrošina, lai spēlētāji un spēles oficiālās personas būtu aizsargātas
no skatītāju iekļūšanas spēles zonā.
8.6.2. Nodrošinot spēlētāju un spēles oficiālo personu aizsardzību, var tikt piemēroti tikai attiecīgo
valsts institūciju atļauti paņēmieni.
8.7. Publiskā radiofikācijas sistēma, informatori un paziņojumi
8.7.1. Publiskajai radiofikācijas sistēmai jābūt skaidri saklausāmai stadiona iekšpusē un ārpusē.
8.7.2. Paziņojumiem publiskajā radiofikācijas sistēmā jābūt neitrāliem. Publisko radiofikācijas
sistēmu nedrīkst izmantot:
a) politisku paziņojumu izplatīšanai;
b) savas komandas atbalstīšanai;
c) viesu komandas diskriminēšanai jebkādā formā.
8.8. Provocējoša darbība un rasisms
8.8.1. Spēles organizētājam kopā ar stadiona drošības dienesta vadītāju ir jānovērš jebkādas
provocējošas darbības, ko veic skatītāji stadiona iekšpusē un apkārtnē (rasistiska uzvedība,
provocējoši plakāti vai lozungi utt).
8.8.2. Ja notiek šāda darbība, spēles organizētājam, stadiona drošības dienesta vadītājam ir jāiejaucas
un/vai jākonfiscē aizskarošie materiāli.
8.8.3. Stjuartiem ir jāpievērš policijas uzmanība nopietniem uzvedības pārkāpumiem, ieskaitot
rasistiskus aizvainojumus, lai pārkāpējus izvadītu no stadiona, ja tā nolemj policija.
8.8.4. Spēles organizētājam, federācijām un klubiem jāīsteno un jāpiemēro UEFA 10 punktu
plāns pret rasismu (skat. pielikumu Nr. 1).
8.9. Līdzjutēju aizkavēšana stadionā:
8.9.1. Ja stadiona drošības dienesta vadītājs nolemj, ka drošības apsvērumu dēļ ir
nepieciešams aizkavēt līdzjutēju grupu stadionā uz laiku, kamēr izklīst citi līdzjutēji, ir
jāievēro sekojoši principi:
a) lēmums par līdzjutēju grupas aizkavēšanu ir jāpaziņo ar publiskā radiofikācijas
sistēmas palīdzību;
b) paziņojums ir jāatkārto īsi pirms spēles beigām;

9.

NOBEIGUMA NOSACĪJUMI
9.1. Spēles delegātam vai inspektoram jāatzīmē visus šī reglamenta pārkāpumus delegāta
ziņojumā.
9.2. Uz spēles delegāta vai inspektora ziņojuma pamata LFF DK ir tiesīga pieņemt lēmumu
par soda sankcijām.
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LFF Drošības reglamenta
PIELIKUMS Nr.l
UEFA 10 punktu plāns pret rasismu
Sekojošais plāns paredz darbības, kuras jāveic klubiem cīņā pret rasismu.
1. Izdot paziņojumu, ka rasisms vai jebkāda cita veida diskriminācija netiks pieļauta, informējot,
kāda darbība tiks veikta pret tiem, kas iesaistās rasistisko saukļu saukšanā. Paziņojumu
nepieciešams nodrukāt visās spēļu programmās un izlikt pastāvīgā un uzskatāmā formā visā
stadiona teritorijā.
2. Ar publiskās radiofikācijas sistēmas palīdzību, izteikt brīdinājumus, cenšoties novērst rasistisko
saukļu lietošanu.
3. Jāparedz aizliegums sezonas biļešu īpašniekiem veikt ar rasisma izpausmi saistītas darbības.
4. Veikt pasākumus, lai novērstu rasistiskas literatūras pārdošanu stadionā un tā apkārtnē.
5. Veikt disciplināras darbības pret spēlētājiem, kas iesaistās rasistiskos aizvainojumos.
6. Jākontaktējas ar citiem klubiem rasisma darbību novēršanas jautājumos.
7. Veicināt stjuartu un policijas sadarbību cīņā pret rasistiskiem aizvainojumiem.
8. Likvidēt visus rasistiskos grafīti un citu veidu krāsojumus no stadiona teritorijas.
9. Paredzēt iespēju nodarbināt personas dalībai ar rasisma novēršanu saistītajos jautājumus.
10.

Sadarboties ar citām iestādēm un personām (līdzjutēji, skolas, brīvprātīgās organizācijas,
jaunatnes klubi, sponsori, policija un citas valsts institūcijas), lai veicinātu sapratni par cīņu pret
rasistiskiem aizvainojumiem un diskrimināciju.
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