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Apstiprināts

LFF Akreditēto jaunatnes futbola klubu meiteņu futbola nodaļu
spēlētāju sagatavošanas kompensācijas noteikumi
1. LFF Jaunatnes klubu spēlētāju (meiteņu) sagatavošanas kompensācijas noteikumi (turpmāk Noteikumi), ir izstrādāti ar mērķi, aizsargāt akreditēto jaunatnes klubu (meiteņu futbola nodaļu)
tiesības uz kompensācijas saņemšanu par spēlētāju sagatavošanu pārejas gadījumā uz citu akreditēto
jaunatnes futbola klubu (meiteņu futbola nodaļu), labvēlīgas vides radīšanai klubu jaunatnes sistēmas
attīstības veicināšanai.
2. Noteikumi ir piemērojami attiecībā uz spēlētājām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām
ir amatiera statuss.
3. Visiem futbola klubiem (LFF biedriem) jāreģistrē, spēlētājas Latvijas Futbola Federācijā, saskaņā ar
LFF Reglamentu par spēlētāju statusu un pārejām.
4. Spēlētājas reģistrācijas vēsture attiecīgajos futbola klubos tiek ierakstīta spēlētājas pasē.
5. Noteikumi ir LFF Jaunatnes klubu meiteņu futbola nodaļu akreditācijas nolikuma pielikums un ir tā
neatņemama sastāvdaļa.
6. Noteikumu p.2. minēto spēlētāju sagatavošanas kompensācija tiek noteikta sekojošā veidā:
a) Vienas spēlētājas sagatavošanas gads FA klubā ir ekvivalents 110 EUR
b) Vienas spēlētājas sagatavošanas gads 1LK klubā ir ekvivalents 90 EUR
c) Vienas spēlētājas sagatavošanas gads 2LK klubā ir ekvivalents 60EUR
7. Kopējā kompensācija tiek aprēķināta par laika periodu no brīža kad klubs tika akreditēts:
a) par spēlētājām, kuras nav sasniegušas 12 gadu vecumu, pārejas gadījumā no viena akreditēta
jaunatnes futbola kluba (meiteņu futbola nodaļu) uz citu akreditētu futbola klubu, kompensācija
netiek pieprasīta.
b) kompensācija tiek aprēķināta sākot no tā kalendārā gada, kad spēlētāja sasniedz 12 gadu vecumu;
c) kompensācija par spēlētājas pāreju no viena akreditētā jaunatnes futbola kluba (meiteņu futbola
nodaļu) uz citu akreditēto jaunatnes (meiteņu futbola nodaļu) futbola klubu var tikt pieprasīta tikai
par spēlētāju, kura iekļauta kluba aizsargājamo spēlētāju sarakstā. Katram klubam līdz katra gada 15.
decembrim jāiesniedz LFF Sacensību nodaļā kluba aizsargājamo spēlētāju saraksts uz nākamo
sezonu.
d) Attiecībā uz 2019. gada sezonu, aizsargāto spēlētāju saraksts ir jāiesniedz LFF Sacensību nodaļā
līdz 2018. gada 30. decembrim.
e) Klubi katrā vecuma grupā (dzimšanas gadā) savā aizsargājamo spēlētāju sarakstā var iekļaut
sekojošu maksimālo spēlētāju skaitu.
FA kategorijas klubs 5 spēlētājas, 1LK kategorijas klubs 4 spēlētājas, 2 LK kategorijas klubs 3 spēlētājas.
8. Kompensācijas apmērs ir atkarīgs no futbola kluba koeficienta, uz kuru spēlētāja pāriet:
a) Ja futboliste pāriet uz FA kategorijas klubu, tad kompensācijas apjoms reizinās ar koeficientu 1,5.

2

b) Ja futboliste pāriet uz 1LK kategorijas klubu, tad kompensācijas apjoms reizinās ar koeficientu 1.
c) Ja futboliste pāriet uz 2LK kategorijas klubu, tad kompensācijas apjoms reizinās ar koeficientu
0,75.
9. Ja spēlētāja divu gadu laikā pēc pārejas no augstāka līmeņa kluba uz zemāka līmeņa klubu, pāriet atkal uz
kādu augstāka līmeņa klubu, tad klubam, uz kuru spēlētāja pāriet ir ne tikai jāizmaksā kompensācija par
spēlētājas pāreju pēdējam klubam, bet arī jākompensē pārejas summas starpību augstāka līmeņa klubam, no
kura spēlētāja ir pārgājusi iepriekšējā divu gadu laika posmā.
10. Ja spēlētāja tiek iekļauta Latvijas jaunatnes meiteņu izlasēs (U17- U19 ir aizvadījusi (izgājusi laukumā)
vismaz 3 oficiālās spēlēs pēdējā kalendārā gada laikā), tad pie viņas pārejas no viena kluba uz otru tiek
piemērots koeficients 1,5.
11. Spēlētājai vienu gadu pēc pirmās reģistrācijas klubā (no pirmās LFF futbolista licences izsniegšanas
datuma) ir tiesības bez kompensācijas pāriet uz citu akreditēto futbola klubu.
12. Sekojošos gadījumos LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisija var noteikt citu kompensācijas apmēru:
a) Futbola klubam konkrētajā sezonā nav atbilstošas vecuma grupas komandas, lai spēlētāja varētu
piedalīties Latvijas meiteņu čempionātā vai citā LFF oficiālā regulārā sieviešu čempionātā.
b) Spēlētāja iepriekšējā sezonā ir piedalījusies mazāk nekā 25% no komandas spēļu skaita Latvijas meiteņu
čempionātā, vai citā LFF oficiālā rīkota regulāra čempionātā. Gadījumā, ja spēlētāja tiek iekļauta vairākos
pieteikumos, tad vismaz vienā čempionātā ir jābūt aizvadītiem 25% no attiecīgās komandas spēļu skaita.
Neattiecās uz traumētām spēlētājām, gadījumos, kad ir iesniegts ārsta slēdziens un zīme;
13. Klubi savstarpēji var vienoties arī par citu kompensācijas apmēru vai noteikumiem.
14. Ja klubam, kurš samaksāja kompensāciju par spēlētājas sagatavošanu iepriekšējam spēlētājas klubam,
pienākas kompensācija par spēlētājas nākamo pāreju uz trešo klubu, tad to veido summa, kas tika samaksāta
kompensācijā iepriekšējam klubam plus summa par spēlētājas pavadīto laiku jau šajā klubā.
15. Gadījumā, ja futbola klubs noslēdz ar futbolisti profesionālo līgumu, tad naudas summa, kura pienākas
futbolistes iepriekšējam futbola klubam, tiek samazināta par to summu, kuru šis futbola klubs ir saņēmis,
pamatojoties uz šiem Noteikumiem.
16. Ja no viena Akreditētā jaunatnes (meiteņu futbola nodaļu) kluba uz otru pāriet spēlētāja, kurai ir spēkā
atsevišķs līgums par spēlētājas sagatavošanu ar kādiem speciāliem noteikumiem, tad kompensācija var tikt
noteikta atsevišķi. Izdevumi, kuru papildus kompensēšanu var pieprasīt, balstoties uz savstarpējo līgumu, ir:
a) Audzēknes uzturēšanās kluba internātā (izmitināšana, ēdināšana, apmācība, transports) izmaksas;
b) Audzēknes stipendiju izmaksas;
c) Audzēknes apmācības specializētajā futbola klasē izmaksas;
Minētajam līgumam jābūt reģistrētam LFF 10 dienu laikā no tā noslēgšanas dienas.
17. Finanšu līdzekļi, kas tiek saņemti kā kompensācija par futbolistes sagatavošanu un paliek klubā pēc visu
saistību izpildes atbilstoši šim reglamentam (kompensācija futbolistes iepriekšējam klubam) par notikušo
konkrētās spēlētājas pāreju, ir jāizlieto treneru finansiālai stimulēšanai (prēmēšanai), kluba materiāli
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tehniskās bāzes uzlabošanai, treniņprocesa kvalitātes paaugstināšanai un kluba organizatorisko kvalitāšu
uzlabošanai.
Ja kluba un trenera savstarpējā līgumā vai kluba nolikumā nav minēta cita kārtība par treneru prēmēšanu, tad
jaunās futbolistes treneru finansiālai stimulēšanai (prēmēšanai) ir jāizlieto ne mazāk kā 20% no summas, kas
tiek saņemti kā kompensācija par futbolista sagatavošanu un paliek klubā pēc visu saistību izpildes atbilstoši
šim reglamentam par notikušo konkrētās spēlētājas pāreju.
Ja kluba un trenera savstarpējā līgumā vai kluba nolikumā nav minēta cita kārtība par treneru prēmēšanu, tad
finanšu līdzekļi, kas tiek novirzīti treneru prēmēšanai jāsadala proporcionāli atbilstoši katra trenera darba
periodam (gadiem) ar konkrēto spēlētāju, ja viņu ir gatavojuši vairāki treneri.
18.LFF Jaunatnes klubu meiteņu futbola nodaļu spēlētāju sagatavošanas kompensācijas noteikumi ar LFF
valdes lēmumu stājās spēkā 2018. gada 28. decembrī.
19. Spēlētāju pārejas, uz kurām attiecās šie noteikumi, starp LFF Akreditētajiem jaunatnes (meiteņu futbola
nodaļu) klubiem tiek atļautas, vienai spēlētājai vienu reizi kalendārā gada laikā (ziemas vai vasaras pāreju
periodā), lai nodrošinātu komandu saglabāšanu vienas futbola sezonas ietvaros. Šis punkts attiecas tikai uz
spēlētāju pārejām Latvijas meiteņu čempionāta ietvaros, 1 līgas čempionātā , vai Sieviešu futbola līgā.
20. Visus strīdus, kas rodas starp LFF Akreditētajiem jaunatnes klubiem attiecībā uz šiem noteikumiem,
risina LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisija.
21. Noteikumi var tikt grozīti un pārskatīti reiz divos gados, bet ne ātrāk par 2019. gada Sieviešu futbola
līgas , Sieviešu futbola pirmās līgas beigām.

28.12.2018., Rīga.

