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Pārstāvniecības līgums  
      (Spēlētāja pārstāvniecībai) 

 
 

 

noslēgts starp 
 
 

 
________________________________________________________  

                                           Starpnieka vārds, uzvārds, personas kods  
 
________________________________________________________  

Starpnieka aģentūras nosaukums (ja ir) 
 
________________________________________________________  

          Aģentūras vienotais reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese 
 
________________________________________________________  

                Starpnieka deklarētā adrese 
 
________________________________________________________  

        Pilsēta un valsts 
 

(turpmāk- starpnieks) 
 
 

 
un 

 

 
________________________________________________________ 
                                           Spēlētāja vārds, uzvārds, personas kods 
 
________________________________________________________  

   Deklarētā adrese 
 
_________________________________________________________  

        Pilsēta un valsts 
 

(turpmāk - Spēlētājs) 
 
 

 
Atzīmēt nepieciešamo: 

 
Starpnieks darbojas 
individuāli un atlīdzība 
tiek maksāta 
starpniekam personīgi. 

 
Starpnieks darbojas 
aģentūras ietvaros un 
atlīdzība ir maksājama 
aģentūrai. 
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1 Vispārējie noteikumi 
 
1.1 Pārstāvniecības līgums (turpmāk- Līgums) regulē starpnieka darbību 

attiecībā uz spēlētāja pārstāvniecību. Starpnieks ir tiesīgs veikt savu 
darbību tikai patstāvīgi (t.i. pārstāvēt un aizsargāt spēlētāja 
intereses un tiesības attiecībā uz darba līguma noslēgšanu. 

1.2 Starpnieks ir pakļauts Latvijas Futbola federācijas Spēlētāju un futbola klubu starpnieku 
darbības noteikumiem (turpmāk- Noteikumi) un Līguma saturs neietekmē starpnieka 
pienākumus un tiesības, ja tās ir pretrunā ar Noteikumiem.   

1.3 Līgums nevar tikt parakstīts ar spēlētājiem, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu un spēlētāju 
gadījumā, kuri ir sasnieguši 15 gadu vecumu, taču nav sasnieguši 18 gadu vecumu, Līgumu 
paraksta vismaz viens no likumiskajiem pārstāvjiem.  

 
2 Reģistrācija 
 
2.1 Parakstot šo līgumu, starpnieks apliecina, ka ir saņēmis LFF izdotu LFF reģistrēta starpnieka 

licenci un apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai minētā licence būtu derīga visu 
līguma darbības laiku. Līgums zaudē spēku, tiklīdz starpnieka LFF izdotā licence tiek apturēta 
vai anulēta.  

 

3 Līguma darbības laiks un līguma pārtraukšana 
 
3.1 Līgums stājas spēkā  _____________ un ir noslēgts uz termiņu līdz  ______________. Līguma 

darbības laiks ir 2 gadi. Līgums var tikt pagarināts, noslēdzot starp pusēm jaunu līgumu un to 
attiecīgi reģistrējot LFF.  

 
3.2 Līguma p.3.1. minētā līguma darbības termiņa laikā līgums (atzīmēt nepieciešamo): 
 

 Var tikt vienpusēji pārtraukts, vienai no pusēm par to paziņojot otrai pusei 
vismaz __ dienas iepriekš; 

 
 Nevar tikt vienpusēji pārtraukts.  

 

4 Atlīdzība 
 
4.1 Starpnieks apliecina, ka tam ir tiesības uz atlīdzību tikai attiecībā uz tiem noslēgtajiem darba 

līgumiem, kuri tika noslēgti ar tiešu starpnieka līdzdalību;  
 
4.2 Atlīdzība, kura pienākas starpniekam, ir (atzīmēt nepieciešamo):  
 

 3% no spēlētāja ienākumiem saskaņā ar darba līgumu visa darba līguma darbības 
laikā.  

 
4.3 Starpnieka atlīdzība tiks izmaksāta sekojoši (atzīmēt nepieciešamo): 
 

 Tiklīdz spēlētājs saņem maksājumu saskaņā ar darba līgumu, un klubs veic maksājumu 
spēlētājam (atskaitot starpnieka atlīdzību) un starpniekam;   

 
 Cita atlīdzības izmaksas kārtība: ______________ 

 

5 Pārstāvniecības apjoms 
 
5.1 Starpnieka pārstāvniecības tiesību apjoms izplatās uz sekojošām valstīm un klubiem (ja 

nepieciešams):  
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 Valstis  _______________________________________. 

 
 Klubi    ______________________________________. 

 
 
 
5.2  Starpniekam nav tiesību vienpersonīgi spēlētāja vārdā noslēgt līgumus, kuri nodibinātu darba 

attiecības ar kādu no klubiem. Jebkura stāšanās darba attiecībās ar kādu no klubiem var būt 
atkarīga tikai no spēlētāja personīgās gribas, kas tiek apliecināta ar spēlētāja parakstu uz 
darba līguma.  

 

6 Starpnieka pienākumi 
 
6.1 Starpnieka pienākums ir pārstāvēt spēlētāju un aizsargāt tā intereses saskaņā ar Līgumu. 

Starpnieks apņemas neaizstāvēt trešo personu intereses, ja tas var jebkādā veidā kaitēt spēlētāja 
interesēm.  

 
6.2 Starpnieks apliecina, ka uzņemsies veikt spēlētāja pārstāvniecību tikai tādā apjomā, kādā tas 

ir spējīgs to darīt profesionāli un efektīvi.  
 
6.3 Starpnieks apņemas organizēt savu darbību saskaņā ar LFF, UEFA un FIFA izdotajiem tiesību 

aktiem, kā arī Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  
 
6.4 Starpnieks apliecina, ka saglabās visu finanšu informāciju attiecībā uz viņa darbību, un 

nepieciešamības gadījumā iesniegs to LFF.  
 
6.5 Starpniekam ir jānodrošina, ka visi 3 šī Līguma eksemplāri tiek reģistrēti LFF. Gadījumā, ja līgums 

netiek reģistrēts LFF Noteikumos paredzētajā laikā un kārtībā, tas zaudē spēku. 

 

7 Spēlētāja pienākumi 
 
 
 
7.1 Gadījumā, ja pie Spēlētāja vēršas kāda persona, cits starpnieks vai klubs attiecībā uz 

darba līguma noslēgšanu starpnieka pārstāvniecības apjoma ietvaros saskaņā ar 
Līguma p.5.1., Spēlētājam ir pienākums par to informēt Starpnieku.  

 

8 Citi noteikumi 
 
8.1 Jebkuras citas papildus vienošanās starp Spēlētāju un starpnieku ir jāreģistrē LFF saskaņā ar 

Noteikumiem. 
  

9 Līguma izmaiņas un papildinājumi 
 
9.1 Visas līguma izmaiņas un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā 

un jāiesniedz reģistrācijai LFF.  

 

10 Konfidencialitāte 
  
11 Līguma saturs ir konfidenciāls un nevar tikt izpausts bez otras puses piekrišanas. 
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Strīdu izšķiršana  
 
Puses apliecina un piekrīt tam, ka jebkuri strīdi saistībā ar Līguma izpildi tiek pakļauti LFF 
jurisdikcijai un atsevišķos gadījumos Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesai. 

13 Pušu paraksti un līguma reģistrācija 
 
13.1 Līgums ir parakstīts 3 eksemplāros, pa vienam eksemplāram:  
 

1) LFF  
 

2) Starpniekam  
 

3) Spēlētājam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________ ________________________________________________________ 
Datums Starpnieka paraksts 

 

 
__________ ________________________________________________________  
Datums Spēlētāja paraksts 

 

 
__________ ________________________________________________________  
Datums Spēlētāja pārstāvis (spēlētājiem līdz 18 gadu vecumam) 

 
 
 

Reģistrācijas apstiprinājums: 
 

 
__________ ________________________________________________________ 
Datums Latvijas Futbola federācijas pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts 


