
 

LFF NOLIKUMS PAR FUTBOLISTU STARPTAUTISKAJĀM PĀREJĀM (TRANSFĒRIEM) 

1. Futbolistu starptautiskās pārejas ir atļautas futbolistiem, kuri ir vecāki par 18 gadiem 

2. Kā izņēmums p.1. var būt sekojoši gadījumi: 

2.1. Ja spēlētāja vecāki, ar futbolu nesaistītu iemeslu dēļ, pārceļas dzīvot uz valsti, kurā atrodas 

spēlētāja jaunais futbola klubs. 

2.2. Futbolists, kurš ir vecāks par 16 gadiem veic pāreju Eiropas Savienības teritorijas ietvaros un 

futbolista jaunais futbola klubs izpilda sekojošus nosacījumus: 

2.2.1. Apstiprina, ka futbolists tiks nodrošināts ar piemērotiem futbola apmācības un trenēšanās 

apstākļiem; 

2.2.2. Papildus futbola apmācībai, klubs futbolistam garantē akadēmisko un/vai vidusskolas 

un/vai profesionālo izglītību. 

2.2.3. Klubam jānodrošina spēlētājam optimāli dzīvošanas apstākļi, kā arī jānozīmē audzinātājs 

(ar vecāku apstiprinājumu); 

2.2.4. Organizējot šādu pāreju (transfēru), futbola klubam jāiesniedz LFF attiecīgo iestāžu 

apstiprinājumi. 

2.3. Spēlētāja dzīvesvieta ir ne tālāk kā 50 km no valsts robežas, kā arī kaimiņu nacionālās asociācijas 

futbola kluba, uz kuru spēlētājs vēlās pāriet, faktiskā atrašanas vieta ir ne tālāk, kā 50 km no 

valsts robežas. Maksimālais attālums starp spēlētāja dzīvesvietu un jaunā futbola kluba faktisko 

atrašanas vietu nevar pārsniegt 100 km. Šādā gadījumā futbolists turpina dzīvot mājās un pāreja 

(transfērs) notiek, ja abas nacionālās asociācijas dod savu piekrišanu. 

3. Spēlētāju-profesionāļu starptautiskās pārejas (transfēri). 

3.1. Visas spēlētāju-profesionāļu starptautiskās pārejas (transfēri) tiek organizētas, izmantojot FIFA 

T.M.S. sistēmu un notiek saskaņā ar FIFA reglamentu par spēlētāju statusu un pārejām. 

3.2. LFF ir tiesīga apstiprināt starptautiskās pārejas pieprasījumu FIFA T.M.S. sistēmā tikai pēc tam, 

kad futbola klubs pievieno FIFA T.M.S. sistēmai visus obligātos dokumentus un tie atbilst visām 

prasībām. 

3.3. FIFA T.M.S. obligātie dokumenti: 

3.3.1. Futbolista darba līguma minimālās prasības: 

3.3.1.1. Futbola kluba nosaukums; 

3.3.1.2. Futbola kluba adrese; 

3.3.1.3. Futbolista vārds, uzvārds; 

3.3.1.4. Darba apraksts; 

3.3.1.5. Darba līguma sākuma un beigu datums; 

3.3.1.6. Futbola kluba pilntiesīgā pārstāvja paraksts; 

3.3.1.7. Futbolista vai futbolista pilntiesīgā pārstāvja paraksts; 

3.3.1.8. Visi darba līguma pielikumu un grozījumi; 

3.3.2. Futbolista personību apliecinošo dokumentu minimālās prasības: 

3.3.2.1.1. Oficiāls valsts izdots dokuments ar: 

3.3.2.1.1.1. Futbolista foto; 

3.3.2.1.1.2. Vārdu, uzvārdu; 

3.3.2.1.1.3. Dzimšanas datumu; 

3.3.2.1.1.4. Pilsonību 

3.3.3. Pārejas (transfēra) līguma minimālās prasības: 



 

3.3.3.1. Visu līguma pušu nosaukums, juridiskā un faktiskā adreses; 

3.3.3.2. Futbolista vārds, uzvārds; 

3.3.3.3. Līguma stāšanās spēkā datums; 

3.3.3.4. Apmaksas detaļas; 

3.3.3.5. Visu līguma pušu paraksti 

3.3.4. Dokumenta, kas apstiprina futbolista pēdējā darba līguma izbeigšanās datumu minimālās 

prasības: 

3.3.4.1. Futbolista vārds, uzvārds; 

3.3.4.2. Darba līguma izbeigšanās datums; 

3.3.4.3. Futbolista un iepriekšējā futbola kluba pārstāvja paraksti; 

3.3.4.4. Pirmstermiņa pārtraukšanas gadījumā, jānorāda pamatojumu 

3.4. Organizējot starptautisko pāreju (transfēru) FIFA T.M.S. sistēmā svarīgs ir LFF atbildīgā 

darbinieka savlaicīgs (līdz pāreju (transfēru) perioda beigām) pieprasījuma apstiprinājums. 

3.5. Organizējot starptautisko pāreju (transfēru), pāreju (transfēru) perioda pēdējā dienā, klubam 

ievadot visu nepieciešamo informāciju un pievienojot obligātos dokumentus FIFA T.M.S. 

sistēmā, telefoniski jāpaziņo LFF atbildīgajam darbiniekam par sagatavoto pārejas (transfēra) 

pieprasījumu. 

4. Futbolistu profesionāļu starptautiskās pārejas (transfēri) no Latvijas klubiem. 

4.1. LFF, saņemot starptautiskās pārejas (transfēra) pieprasījumu, apņemas 7 (septiņu) kalendāro 

dienu laikā izsniegt starptautiskās pārejas (transfēra) sertifikātu, vai arī būtiska pamatojuma 

gadījumā, atteikt tā izsniegšanu. 

4.2. Gadījumā, ja darba līgums starp futbolistu, par kuru LFF ir saņēmusi starptautiskās pārejas 

(transfēra) pieprasījumu un LFF futbola klubu ir izbeigts un LFF nav ziņu par jaunu darba līgumu 

vai darba līguma termiņa pagarināšanu, LFF ir tiesīga izsniegt starptautiskās pārejas (transfēra) 

sertifikātu bez futbola kluba atļaujas. 

4.3. Gadījumā, ja LFF saņem starptautiskās pārejas (transfēra) pieprasījumu par futbolistu, kurš ir 

reģistrēts LFF klubā amatiera statusā, LFF ir tiesīga izsniegt starptautiskās pārejas (transfēra) 

sertifikātu bez futbola kluba atļaujas. 

4.4. LFF apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā paziņot futbola klubiem par starptautiskās pārejas 

(transfēra) pieprasījumiem par futbola kluba reģistrētājiem spēlētājiem, gadījumos, kad 

starptautiskās pārejas (transfēra) sertifikāta izsniegšanai futbola kluba apstiprinājums nav 

nepieciešams. 

5. Spēlētāju-amatieru starptautiskās pārejas (transfēri) 

5.1. Saņemot starptautiskās pārejas (transfēra) pieprasījumu no citas nacionālās asociācijas, LFF 7 

(septiņu) dienu laikā ir jāizsniedz starptautiskās pārejas (transfēra) sertifikāts citai nacionālai 

asociācijai vai arī jāpaziņo par neizsniegšanas iemeslu. 

5.2. Gadījumā, ja LFF 30 (trīsdesmit) dienu laikā no starptautiskās pārejas (transfēra) pieprasījuma 

izsūtīšanas dienas nesaņem starptautiskās pārejas (transfēra) sertifikātu, vai izsūtīšanas atteikuma 

pamatojumu, LFF ir tiesīga veikt futbolista pagaidu reģistrāciju. 

5.3. Gadījumā, ja 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no futbolista pagaidu reģistrācijas dienas, futbolista 

iepriekšējā nacionālā asociācija nepaziņo par iemesliem, kāpēc spēlētājs nevar būt reģistrēts LFF, 

spēlētāja pagaidu reģistrācija kļūst par pastāvīgu. 



 

5.4. Nosūtot LFF spēlētāja-amatiera starptautiskās pārejas (transfēra) pieprasījuma iesniegumu, 

obligāti ir jāaizpilda starptautiskās pārejas pieprasījuma veidlapa (skat. pielikumu Nr.1)  

5.5.  Iesniegumi, kurus nav parakstījuši spēlētāji un futbola kluba pilntiesīgie pārstāvji, netiek 

pieņemti. 

5.6. Veicot starptautiskās pārejas (transfēra) pieprasījumu, svarīga ir iesnieguma savlaicīga nosūtīšana 

LFF (pāreju (transfēru) perioda pēdējo dienu ieskaitot). 

6. Futbolistu-amatieru starptautiskās pārejas (transfēri) no Latvijas klubiem. 

6.1. Saņemot starptautiskās pārejas (transfēra) pieprasījumu no citas nacionālās asociācijas, LFF 2 

(divu) darba dienu laikā nosūta klubam vēstuli ar informāciju par futbolistu un klubu, uz kuru 

futbolists pāriet. 

6.2. Futbola klubam 3 (trīs) darba dienu laikā, no LFF vēstules saņemšanas datuma, jānosūta LFF (pa 

faksu vai e-pastu) nepieciešamo dokumentāciju starptautiskai pārejai (transfēram). Gadījumā, ja 

futbolists dažādu iemeslu dēļ nevar pāriet uz citas nacionālās asociācijas klubu, futbola klubam 

jānosūta LFF rakstisks pamatojums par iemesliem, kāpēc futbolista pāreja nevar notikt. 

6.3. Ja futbola klubs 3 (trīs) dienu laikā nenosūta LFF attiecīgo dokumentāciju pārejas (transfēra) uz 

citas nacionālas asociācijas klubu noformēšanai vai rakstisku pamatojumu par iemesliem pārejas 

(transfēra) aizliegumam, LFF atbildīgais darbinieks ir tiesīgs izsūtīt starptautiskās pārejas 

(transfēra) sertifikātu futbolista jaunā futbola kluba nacionālajai asociācijai. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pielikums Nr.1 

 

STARPTAUTISKĀS PĀREJAS (TRANSFĒRA) PIEPRASĪJUMS 
 

 

 

Futbola klubs, LFF biedrs  

(Football club, LFF member) 

 

  
 

Futbolista vārds un uzvārds, 

dzimšanas dati  

(Player’s name and surname, date of 

birth) 

 

  

Futbola klubs, kurā futbolists ir 

reģistrēts  

(Player’s current club) 

 

  

Nacionālā asociācija, kurā futbolists 

ir reģistrēts  

(Player’s current National association) 

 

  

Futbolista statuss, kurā futbolists 

būs reģistrēts LFF futbola klubā 

(Player’s status in Latvian football 

club) 

 

AMATIERIS 
(NON-PROFESSIONAL) 

  

Futbolista paraksts 

  (Player’s signature) 

 

  

 

 

 

Datums: 201___.gada ___. ______________ 

Futbola kluba pilnvarotās personas paraksts: ___________________/_________________/ 
atšifrējums 



 

Pielikums Nr.2 

 

 

  

FUTBOLA KLUBA FUTBOLISTA PĀREJAS (TRANSFĒRA) APSTIPRINĀJUMS  

 

 

 

 

  

 

 Futbola klubs ____________________________ ar šo vēstuli apstiprina, ka klubam nav 

pretenziju pret spēlētāja _______________________________________ pāreju uz futbola 

klubu____________________________. 

 

 

 

 

 Futbola klubs ____________________________ ar šo vēstuli izsaka savu nepiekrišanu 

spēlētāja _______________________________________ pārejai uz futbola 

klubu____________________________, jo spēlētājam ir sekojošas nenokārtotas saistības: 

__________________________________________________________________. 

Nenokārtoto saistību apstiprinošie dokumenti pielikumā. 

  

Nevajadzīgo aizsvītrot!!!  

 

 

 

Datums: 201___.gada ___. ______________  

Futbola kluba pilnvarotās personas paraksts: ___________________/_________________/ 

 

 

 

LFF nolikuma par futbolistu starptautiskajām 



 

 Pielikums Nr.3 

201__.gada ______________ 

Rīga           Nr.____ 

_____________________(kam) 

 

 

 

 Lūdzam iesniegt LFF Sacensību daļai (fax: 67709646) nepieciešamos 

dokumentus (LFF nolikuma par futbolistu starptautiskām pārejām pielikums 

Nr.2) spēlētāja __________________________________ starptautiskā transfēra 

reģistrācijas sertifikāta izsūtīšanai.  

 

 

Ar cieņu,  

LFF Sacensību daļa                       

 


