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Par spēlētāju pārejas vispārējo kārtību, licencēšanu un spēlētāju līgumiem Latvijā 
 

NOTEIKUMI 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

 
1.1. Noteikumi “Par spēlētāju pārejas vispārējo kārtību, licencēšanu un spēlētāju līgumiem Latvijā”, 

turpmāk tekstā – Noteikumi, ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, LVF statūtiem, nolikumiem, noteikumiem, kā arī FIVB (Starptautiskā 
volejbola federācija) un CEV (Eiropas volejbola konfederācija) normatīvajiem aktiem.  

1.2. Noteikumi paredzēti, lai noteiktu vienotu kārtību par LVF licencētu spēlētāju pāreju no viena 
kluba/komandas uz citu klubu/komandu, turpmāk tekstā – klubs, noteiktu kompensāciju sistēmu 
par jauno spēlētāju pāreju no viena kluba uz citu, kā arī noteiktu vienotas minimālās prasības 
līgumiem starp klubiem un spēlētājiem. 

1.3. Šie noteikumi attiecināmi uz visām LVF organizētajām sacensībām, to klubiem un licencētajiem 
spēlētājiem. 

 

2. Noteikumos lietotie termini 

 

LVF - Latvijas Volejbola Federācija 

Klubs 
- juridiska persona, kura ir reģistrēta LVF kā tās biedrs un piesaka savu 
komandu dalībai LVF rīkotajās sacensībās, t.sk. sporta skolas. 

Spēlētājs 
- LVF licencēts sportists, kuram ar klubu noslēgts līgums, par noteiktu 
atlīdzību uz noteiktu termiņu. 

Brīvais spēlētājs 
- sportists, kuram nav līguma ne ar vienu klubu, vai ar klubu ir beidzies un 
/vai lauzts līgums, vai kurš iepriekš nav bijis LVF licencēts. 

Spēlētājs-jaunietis - LVF reģistrēts un licencēts sportists vecumā no 14-21 gadam. 

Sacensību sezona 
- laika periods no oficiālā sacensību sākuma līdz sacensību sezonas 
beigu datumam 

Starpsezona - laika periods, kas neietilpst oficiālajā sacensību sezonā 

Licence 
- LVF izdots dokuments, kas apliecina spēlētāja piederību konkrētam 
klubam/komandai 

Izīrēšana 
- spēlētājs uz noteiktu laika periodu tiek nodots cita kluba rīcībā, par ko 
LVF noteiktā kārtībā tiek noformēta izīrēšanas atļauja 

LVF līguma paraugs 
LVF sagatavots kluba un spēlētāja līguma paraugs ar ietvertiem LVF 
noteiktajiem minimālajiem nosacījumiem 

 

3. Spēlētāju līgumi 

 
3.1. Klubiem, piesakot dalību LVF rīkotajās sacensībās un iesniedzot spēlētāju pieteikumu ar 

attiecīgo spēlētāju parakstiem,  uzskatāms, ka noslēgts līgums ar visiem pieteiktajiem 
spēlētājiem. 

3.2. Šī nolikuma pielikumā ir pievienots LVF sagatavots kluba un spēlētāja līguma paraugs ar 
ietvertiem LVF noteiktajiem minimālajiem nosacījumiem, kuriem ir jābūt ietvertiem arī visos citos 
klubu un spēlētāju līgumos, ja tādi tiek noslēgti. LVF līguma parauga izmantošana ir brīvprātīga, 
ja vien šajā nolikumā nav noteikts citādi. 

3.3. Gadījumā, ja klubam ar spēlētāju nav noslēgts atsevišķs līgums, uzskatāms, ka klubs ar 
spēlētāju vienojušies par nosacījumiem, kas ietverti LVF līguma paraugā, uz vienu sezonu bez 
atlīdzības. 

3.4. Gadījumā, ja klubam ar spēlētāju ir noslēgts atsevišķs līgums, bet kādi šī līguma nosacījumi ir 
acīmredzamā pretrunā ar LVF līguma paraugā noteiktajiem minimālajiem nosacījumiem, 
piemēram, par līguma spēkā esamību, līguma laušanu un līgumā noteikto saistību izpildi, tad 
strīdu gadījumos par noteicošajiem uzskatāmi nosacījumi, kas noteikti LVF līguma paraugā.  
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4. Pārejas kārtība 

 
4.1. Pārejas kārtība spēlētājam: 

4.1.1. Licencēts spēlētājs sezonas laikā drīkst pāriet no kluba uz klubu atbilstoši šo 
Noteikumu, attiecīgo sacensību nolikumā noteiktajām normām un noslēgtajam 
līgumam ar klubu. 

4.1.2. Brīvie spēlētāji var tikt pieteikti LVF rīkotajām sacensībām atbilstoši attiecīgo 
sacensību nolikumā noteiktajām normām, neformējot atsevišķu spēlētāju pāreju un 
iegūstot LVF licenci. 

4.1.3. Spēlētājs, kuram ar klubu ir spēkā esošs līgums, var kļūt par brīvo spēlētāju, 
izbeidzoties līguma termiņam un/vai, ja līgums tiek lauzts atbilstoši līguma 
nosacījumiem.  

4.1.4. Spēlētāju pārejas no kluba uz klubu, brīvo spēlētāju pieteikšana un LVF licences ir 
jāformē LVF starpsezonā vai sezonas laikā atbilstoši attiecīgo sacensību nolikumiem 
un spēlētāju un klubu noslēgtajiem līgumiem. 

  
4.2. Spēlētāja izīrēšana: 

4.2.1. Izīrētā spēlētāja sportiskā piederība ir tam klubam, kurš to ir izīrējis. Ja spēlētājs ir 
izīrēts no viena kluba uz citu, viņš, atbilstoši attiecīgo sacensību nolikumā  noteiktajiem 
termiņiem, var atgriezties klubā, kas to izīrējis. 

4.2.2. Ja spēlētājs tiek izīrēts no viena kluba uz citu, par to ir jānoformē LVF izīrēšanas 
atļauja, kuru ir apstiprinājuši abi klubi (spēlētāja klubs un klubs, uz kuru spēlētājs tiek 
izīrēts) un parakstījis spēlētājs. 

4.2.3. Klubam, uz kuru spēlētājs tiek izīrēts, jāveic spēlētāja izīrēšanas atļaujas 
noformēšana LVF un jāveic LVF apmaksa par izīrēšanas atļaujas formēšanu. 

 
4.3. Spēlētāju pārejas un licences noformēšanas kārtība: 

4.3.1. Klubu iesniegto spēlētāju pārejas un spēlētāju licencēšanu sagatavo un apstiprina 
LVF sekretariāts.  

4.3.2. Sezonas laikā spēlētājs var pāriet no kluba uz klubu 1 (vienu) reizi. 
4.3.3. Lai noformētu spēlētāja pāreju no viena kluba uz citu, klubam LVF ir jāiesniedz 

pilnībā aizpildīta veidlapa „Spēlētāja pārejas atļauja”. 
4.3.4. Klubam, uz kuru pāriet spēlētājs, jānokārto saistības ar spēlētāja iepriekšējo klubu 

atbilstoši šo noteikumu, attiecīgo sacensību nolikuma un spēlētāja līguma 
nosacījumiem, un jāveic spēlētāja licencēšana. 

4.3.5. Nepieciešamības gadījumā, spēlētāja pārejas noformēšanai no kluba uz klubu, LVF 
ir tiesīga pieprasīt klubiem papildus informāciju. Ja 3(triju) dienu laikā LVF no kluba 
nav saņemts pamatots atteikums noformēt spēlētājam pāreju, LVF ir tiesības 
apstiprināt pāreju bez kluba atļaujas. Šajā gadījumā strīdi starp klubu un spēlētāju tiek 
risināti šajā nolikumā un LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

 
 

5. Spēlētāju licencēšanas kārtība 

 
5.1. Pamatojoties uz FIVB izdotajiem normatīvajiem dokumentiem, spēlētāja sportisko piederību LVF 

nosaka LVF izsniegtā licence spēlēšanai jebkura līmeņa LVF rīkotajās sacensībās. 
5.2. Licenci ir tiesīgi saņemt tikai LVF reģistrēto klubu spēlētāji. Licences maksu nosaka LVF. 
5.3. LVF izsniedz licenci, ja no kluba un spēlētāja puses ir izpildīti visi šajos noteikumos un attiecīgo 

sacensību nolikumos minētie nosacījumi. 
5.4. Spēlētājs kluba sastāvā ir tiesīgs piedalīties LVF rīkotajās sacensībās nākamajā dienā pēc 

licences izsniegšanas. 
 

6. Spēlētāja tiesības piedalīties sacensībās 

 
6.1. Lai piedalītos LVF organizētajās sacensībās, klubu spēlētājiem, ir jābūt izsniegtai nacionālajai 

licencei, ko šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā izsniedz LVF. Ārvalstu spēlētāji LVF rīkotajās 
sacensībās ir tiesīgi piedalīties ar nosacījumu, ja klubi ir noformējuši starptautisko transfertu. Visi 
starptautiskie transferti jāreģistrē Starptautiskajā volejbola federācijā (FIVB) saskaņā ar FIVB 
noteikto starptautisko transfertu reģistrācijas un izsniegšanas kārtību. 
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6.2. Tikai LVF licencēts spēlētājs ir tiesīgs piedalīties LVF rīkotajās sacensībās. 
 

7. Spēlētāju-jauniešu kompensācija par kluba/sporta skolas maiņu 

7.1. Sporta skolas un klubi, kuri ir ieguldījuši spēlētāja-jaunieša (vecumā no 14-21 gadam) attīstībā, 
spēlētāja-jaunieša sporta skolas vai kluba maiņas / pārejas (līdz spēlētāja 21 gada vecumam) 
gadījumā (t.sk., ja spēlētājs-jaunietis ir uzskatāms par brīvo spēlētāju), ir tiesīgi pieprasīt šajā 
nolikumā noteiktu kompensāciju no spēlētāju-jaunieti pieņemošās sporta skolas vai kluba 
neatkarīgi no tā, vai ar spēlētāju ir noslēgts līgums un neatkarīgi no šāda līguma nosacījumiem. 
Kompensācija ir maksājama par katru spēlētāja-jaunieša kluba / sporta skolas maiņu, kamēr šis 
spēlētājs ir vecumā no 14-21 gadam. 

7.2. Kompensācijas apmērs ir 200 EUR sievietēm un 500 EUR vīriešiem, kompensācijas apmēram 
tiek piemērots reizinošs koeficients 1.5x jauniešu izlašu dalībniekiem un 2x pieaugušo izlašu 
dalībniekiem. 

7.3. Sporta skolas un klubi var savstarpēji vienoties par īpašiem spēlētāja-jaunieša pārejas 
kompensācijas samaksas noteikumiem, apmēru un kārtību, ņemot vērā spēlētāja pārejas 
iemeslus, spēlētāja meistarību, potenciālu u.c.. 

7.4. Spēlētāja pārejas kompensāciju var prasīt samazināt, vai nepiemērot vispār, ja spēlētāja pāreja 
ir saistīta ar personiskiem iemesliem, nevis sportiskiem apsvērumiem, piemēram, nepilngadīgā 
izglītības iestādes maiņa, apgādnieku dzīves vietas maiņa utml. 

7.5. Spēlētāja kompensācijas samaksas pieprasīšana, samaksas pienākums un samaksas kārtība ir 
sporta skolu un klubu savstarpējā kompetencē – LVF nekontrolē spēlētāju pāreju kompensācijas 
samaksu, bet tikai izskata atsevišķus strīdus, kad puses nespēj savstarpēji vienoties. 

7.6. Spēlētāja pārejas kompensācijas samaksas kavējums nevar būt pamats spēlētāja pārejas 
kavēšanai un spēlētāja nepieteikšanai sacensībām. 
 

8. LVF kompetence un strīdu izskatīšanas kārtība 

8.1. Visi strīdi, kas rodas klubiem, spēlētājiem u.c. saistītajām personām savā starpā, vai ar LVF, par 
šī nolikuma un attiecīgo LVF rīkoto sacensību nolikumu u.c. noteikumu piemērošanu, var tikt 
nodoti izskatīšanai LVF.  

8.2. Persona, kas vēlas, lai strīds tiktu izskatīts LVF, raksta iesniegumu LVF Sekretariātam brīvā 
formā (rakstveidā vai elektroniski), aprakstot strīda būtību, iesaistītās puses, vēlamo strīda 
izskatīšanas rezultātu un tā pamatojumu un samaksā LVF 150 EUR par strīda izskatīšanu. LVF, 
pārliecinoties, ka LVF strīda izskatīšana ir pakļauta LVF, nozīmē konkrētā strīda izskatīšanai 
vismaz trīs atbildīgās personas no LVF institūciju, t.sk. komisiju, vidus. 

8.3. LVF nodrošina katra LVF kompetencē esošā strīda izskatīšanas objektīvu, taisnīgu un pamatotu 
izskatīšanu, uzklausot visas iesaistītas puses un noskaidrojot visus strīda izskatīšanā nozīmīgos 
apstākļus.  

8.4. Par strīda izskatīšanu atbildīgās personas ne vēlāk kā divu nedēļu laikā kopš visas pieprasītās 
informācijas saņemšanas, sagatavo lēmumu, kurš ir saistošs strīdā iesaistītajām pusēm. 
Atbildīgo personu pieņemto lēmumu iesaistītajām pusēm paziņo LVF Sekretariāts, to nosūtot uz 
pušu norādītajiem kontaktiem. Strīdā iesaistītās puses ir tiesīgas pārsūdzēt lēmumu 10 dienu 
laikā no lēmuma paziņošanas LVF valdei, iesniedzot LVF Sekretariātā iesniegumu, pamatojot 
lēmuma nepareizību un trūkumus, kas ietekmējuši nepareiza lēmuma pieņemšanu.  

8.5. LVF valde, tuvākajā valdes sēdē izskata iesniegumu par pieņemto lēmumu konkrētajā strīdā, 
izvērtējot, vai lēmums ir pamatots, pieņemts, ievērojot visu iesaistīto pušu paskaidrojumus un 
nodrošinot visām iesaistītajām pusēm vienādas tiesības strīda izskatīšanā, un lemj par pieņemtā 
lēmuma atstāšanu negrozītu, atceļ lēmumu un pieņem jaunu lēmumu, vai nodod strīdu atkārtotai 
izskatīšanai. 

8.6. Gadījumā, ja tiek apmierināts sākotnējais iesniegums par strīda izskatīšanu, LVF var pieprasīt 
no strīdā iesaistītās puses, kura izdarījusi kādu šī nolikuma vai sacensību nolikumu u.c. saistošo 
noteikumu pārkāpumu, atmaksāt iesniedzējam samaksāto strīda izskatīšanas samaksu. 

8.7. Gadījumā, ja strīdos iesaistītās puses nepilda LVF pieņemto galīgo lēmumu, LVF ir tiesīga 
piemērot šai personai (klubam, spēlētājam, LVF saistītajai personai u.c.) sankcijas un 
ierobežojumus, ievērojot izdarītā pārkāpuma smagumu, t.sk. nosakot naudas sodus, anulējot 
licences, neapstiprinot pāreju un licenču noformēšanas, liedzot spēlētājiem, klubiem u.c. dalību 
LVF rīkotajās sacensībās, u.c. sodus, kuri atbilstoši izdarītajiem pārkāpumiem. LVF piemēro 
noteiktas sankcijas, ņemot vērā to samērīgumu ar izdarīto pārkāpumu un ietekmi uz pārkāpēju. 

8.8. LVF izskata strīdus, pieņem lēmumus un nosaka sankcijas atbilstoši godīgas spēles principiem, 
labas pārvaldības principam un ievērojot Latvijas tiesību aktus un to analoģiju.  
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9. Nobeiguma nosacījumi 

 
9.1. Šie Noteikumi, kā arī visi to pielikumi, kas ir neatņemama šo Noteikumu sastāvdaļa, ir obligāti 

visiem klubiem un spēlētājiem.  
9.2. Šie Noteikumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.  
9.3. LVF patur tiesības veikt atkāpes no šī Nolikuma un noteikt šī Nolikuma piemērošanas kārtību, ja 

LVF konstatē īpašus apstākļus un pamatojumu tam, lai sasniegtu leģitīmu mērķi, kas saistīts ar 
volejbola attīstību, prestiža nodrošināšanu un iesaistīto personu interešu nodrošināšanu. 
 

10. Pielikumi 

10.1. LVF līguma starp klubu un spēlētāju paraugs. 


