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Apstiprināts  

Ar Biedrības “Latvijas volejbola federācija” 

2019. gada 16. jūlija Valdes sēdē 

 

Biedrības “Latvijas volejbola federācija” 

SPĒLĒTĀJU PĀREJU NOLIKUMS 

1. Vispārīgi.   

1.1. Biedrības “Latvijas volejbola federācija” (turpmāk - LVF) Spēlētāju pāreju nolikums 

(turpmāk - Nolikums) nosaka kārtību kā LVF īsteno Eiropas Volejbola 

Konfederācijas (CEV) noteikumus par spēlētāju starptautisko pāreju un 

Starptautiskās pārejas sertifikāta (International Transfer Certificate (ITC)) 

sagatavošanu.  

1.2. LVF starptautiskajā spēlētāju pāreju procesā piemēro CEV rokasgrāmatu par 

Elektronisko starptautisko pāreju procedūru (Rokasgrāmata), administratīvās 

maksas kalkulatoru un pārejas maksas kalkulatoru, kas atrodami CEV interneta 

vietnē: https://inside.cev.eu/en/transfers/. 

1.3. Nolikums pieņemts, pamatojoties uz LVF statūtiem un LVF valdes 2019.gada 

04.jūnija lēmumu par atsevišķiem noteikumiem par Latvijas spēlētāju pāreju uz 

ārvalstu klubiem. 

2. Spēlētāju pāreju organizēšana.  

2.1. LVF piemēro sekojošus papildu noteikumus, piemērojot Rokasgrāmatu, 

administratīvās maksas kalkulatoru un pārejas maksas kalkulatoru: 

2.1.1. Latvijas vīriešu izlases kandidātiem netiek piemērota pārejas maksa, kas 

norādīta CEV pārejas maksas kalkulatorā kā izlašu spēlētājiem, bet tiek 

piemērota pārejas maksas summa, kas norādīta pārejas maksas kalkulatora 

izvēles variantā “Nospēlētie gadi ārvalstu klubā”, ņemot vērā īsāko tajā pieejamo 

laika periodu neatkarīgi no tā, cik gadus spēlētājs ir aizvadījis ārvalstu klubos; 

2.1.2. LVF var piemērot samazinātu pārejas maksu, ja to motivēti rekomendē 

Latvijas  izlases galvenais treneris; 

2.1.3. Ja pāreju veic spēlētājs, kurš ir sasniedzis 30 gadu vecumu un ir Latvijas 

vīriešu izlases kandidātu sarakstā, LVF piemēro papildu 10% atlaidi pārejas 

maksai; 

2.1.4. No spēlētāja pirmās un otrās pārejas summas LVF novirza 10% spēlētāja 

norādītajam trenerim, kurš devis lielāko ieguldījumu spēlētāja profesionālajā 

izaugsmē; 

2.1.5. Ja spēlētājs ir veicis pirmo pāreju, tad LVF pasniedz veicināšanas balvu sporta 

skolai/klubam, kura devusi lielāko ieguldījumu spēlētāja profesionālajā 

izaugsmē; 

2.1.6. Visām Latvijas sieviešu volejbola spēlētājām LVF piemēro pārejas maksu 50% 

apmērā no CEV noteiktās iespējamās lielākās pārejas maksas. 

2.2. Lai LVF varētu lemt par spēlētāja pārejas apstiprināšanu, spēlētājam ir jāiesniedz 
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LVF iesniegums par ITC saņemšanu. LVF iesnieguma veidlapas paraugs tiek 

apstiprināts ar šī Nolikuma pieņemšanu. 

2.3. Spēlētājiem, kuriem atbilstoši Rokasgrāmatai, administratīvās maksas kalkulatoram 

un pārejas maksas kalkulatoram nav piemērojama ne pārejas maksa, ne administratīvā 

maksa, veicot pāreju, nav jāsniedz LVF Nolikuma 2.2.punktā norādītais iesniegums. 

3. Citi noteikumi. 

3.1. Saziņai ar LVF saistībā ar spēlētāju pārejām, izmantojama sekojoša e-pasta adrese: 

lvf@volejbols.lv; 

3.2. LVF patur tiesības piemērot atšķirīgus noteikumus spēlētāju starptautiskās pārejas 

procesā un piemērojamās pārejas maksas noteikšanā īpašos gadījumos, ja par to 

pieņemts atsevišķs valdes lēmums, kas nav pretrunā ar Rokasgrāmatu un citiem CEV 

noteikumiem. 

3.3. Nolikums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3.4. Nolikuma Pielikumā Nr.1 pievienota veidlapa Iesniegumam par Spēlētāja pārejas 

sertifikāta (ITC) saņemšanu. 

 

 

LVF Prezidents          Jānis Buks 
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