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Par Latvijas Jaunatnes futbola čempionāta  

reglamenta izmaiņām attiecībā uz bumbas izmēru 

 

Tiesībsargs ir izskatījis biedrības “Futbola skola “Metta”” (turpmāk – futbola skola 

“Metta”) iesniegumu (reģistrēts 12.02.2021. ar Nr.164) par Latvijas Futbola federācijas 

(turpmāk – LFF) veiktajām izmaiņām Latvijas Jaunatnes futbola čempionāta (turpmāk – 

LJFČ) reglamentā 2021.gadam.1 Proti, salīdzinot ar iepriekšējo gadu čempionātu 

reglamentiem, šim gadam spēļu pamatnosacījumos noteikts, ka U-13 grupas komandām 

spēles bumbas izmērs ir Nr.5 (iepriekš bija Nr.4). Iesniedzējs atsaucas uz starptautisko 

futbola organizāciju vadlīnijām, pētījumiem par bumbu izmēra ietekmi uz bērnu veselību 

un attīstību nākotnē (it īpaši, spēlējot ar galvu), kā arī citu valstu praksi bumbu izmēra 

izvēlē U-13 vecuma grupā. Ievērojot minēto, tiesībsargs bija aicināts izvērtēt LJFČ 

reglamentā 2021.gadam veiktās izmaiņas, lūgt LFF veikt izmaiņas reglamentā, kā arī 

izveidot darba grupu, kas valstiskā līmenī izstrādātu bērnu sporta drošības un 

traumatisma novēršanas vadlīnijas. 

Informēju, ka tiesībsargs par bumbu izmēra izmaiņām lūdza sniegt viedokli arī 

Latvijas futbola klubus un skolas, kuru pārstāvētās komandas piedalījās 2020.gada  LJFČ 

U-13 elites grupā. Savu viedokli sniedza 11 futbola klubi/skolas, no kurām skaidru 

nostāju pret LJFČ reglamenta 2021.gadam izmaiņām pauda 5 futbola skolas/klubi 

(paužot identisku vai līdzīgu argumentāciju futbola skolas “Metta” iesniegumā 

paustajam); 2 norādīja, ka atbalsta bērnu sportošanu drošā vidē, vienlaikus atbalsta 

reglamenta izmaiņas, taču aicina LFF uzņemties atbildību ilgtermiņā par bērnu veselību 

un attīstību, piemērojot elastīgus noteikumus, piemēram, izmantojot lielāka izmēra 

bumbas, piemērot mazāku tās spiedienu; 4 norādīja, ka pauž skaidru atbalstu veiktajām 

izmaiņām reglamentā, pamatojot ar to, ka jau šobrīd treniņi šajā vecumā grupā notiek ar 

 
1 Pieejams: https://lff.lv/files/documents/689/_2021_Latvijas_jaunatnes_cempionata_reglaments_.pdf 

https://lff.lv/files/documents/689/_2021_Latvijas_jaunatnes_cempionata_reglaments_.pdf


2 

 

5.izmēra bumbām un nekādas izmaiņas bērnu veselībā nav novērotas, un tās nesaskata 

bērnu tiesību pārkāpumu veikto reglamenta izmaiņu kontekstā.  

Saskaņā ar Tiesībsarga likumu tiesībsarga pienākums ir veicināt cilvēktiesību, 

tostarp, bērnu tiesību aizsardzību. 

Problēmjautājuma aktualizēšana un diskusijas par bumbas izmēra palielināšanas 

ietekmi uz bērnu veselību un attīstību nākotnē notikušas arī sabiedriskajā telpā.2 

Diskusijās viedokli pauduši gan futbola skolu/komandu pārstāvji un LFF pārstāvji, gan 

arī sporta ārsti un neiroizglītības speciālisti. Turklāt, kā izskanējis arī diskusijās, futbola 

skola “Metta” iesniegumu par šo jautājumu nosūtījusi arī Veselības ministrijai, kuras 

viens no uzdevumiem ir izstrādāt ieteikumus valsts un pašvaldību institūcijām, 

nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām jautājumos, kas 

saistīti ar veselības veicināšanu. Tiesībsargs ir iepazinies gan ar sabiedriskajā telpā 

izskanējušo informāciju, gan ar starptautisko futbola organizāciju vadlīnijām, 

pētījumiem, gan ar futbola skolu/klubu viedokli par un pret LFF veiktajām izmaiņām 

LFJČ reglamentā. 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta pirmajā daļā noteikts, ka bērna tiesības 

un intereses ir prioritāras. Īpaša rūpība pievēršama bērna veselības un attīstības 

aizsardzībai. Ir skaidrs, ka jebkurš risks (kaut viens) bērna veselībai pretnostatījumā pret 

ieguvumiem ir vērtējams negatīvi. Paredzamie sporta sasniegumi nedrīkst tikt vērtēti 

augstāk par paredzamiem un novēršamiem bērna veselības apdraudējumiem. 

Nenoliedzami bērnam ir tiesības izvēlēties un piedalīties savas spējas attīstošā sporta 

veidā, taču aktivitāšu nodrošinātājam ir jānodrošina bērnam šīs veiktās izvēles iespējami 

droša īstermiņa un ilgtermiņa baudīšana.  

Tiesībsargs aicina LFF veikt izmaiņas LFJČ reglamentā un noteikt, ka visās U-13 

grupās, ne tikai elites vai attīstības grupās, kā izskanējis publiski, futbolu spēlē ar tādām 

bumbām, kas līdz minimumam samazina vai pat izslēdz risku bērna veselības 

apdraudējumam. 

 

 

 

Ar cieņu 

tiesībsarga pilnvarojumā 

Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere 

 

 
2 LR 1 raidījuma “Ģimenes studija” 2021.gada 18.februāra ieraksts “Futbols ar lielākām bumbām bērnu sacensībās: 

argumenti par un pret izmaiņām”; pieejams: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/futbols-ar-lielakam-

bumbam-bernu-sacensibas-argumenti-par-un-pre.a140306/ ; LTV1 raidījuma “Sporta studija” sižets “Ar kāda 

izmēra bumbām spēlēs jaunie futbolisti?”, Publicēts: 2021.gada 4.martā,; Sižeta pilnā versija pieejama: 

https://www.youtube.com/watch?v=RYbYe2aun8U  
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