
1 
 
 

 

Latvijas Futbola Federācijas jaunatnes futbola klubu 
akreditācijas NOLIKUMS 2017.- 2020. 

 
1. MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 
1.1. Nodrošināt efektīvi funkcionējošas futbola pārvaldes sistēmas ieviešanu; 

 
1.2. Izveidot Latvijas jaunatnes futbola klubu klasifikatoru; 

 
1.3. Izstrādāt kvalitatīvu kluba struktūras modeli un sekmēt tā ieviešanu futbola klubos; 

 
1.4. Sekmēt darba kvalitātes paaugstināšanu futbola klubos, nodrošinot augsta līmeņa jauno 

futbolistu sagatavošanu Latvijas Nacionālajai un jauniešu izlasēm; 
 

1.5. Veicināt futbola klubu izaugsmi, nosakot attīstības izvērtēšanas kritērijus, kluba attīstības 

mērķus un sadarbojieties ar futbola klubiem, panākt to izpildi. 
 

2. UZDEVUMI 
 

2.1. Apzināt esošo futbola klubu struktūru un attīstības līmeni; 
 

2.2. Veicināt futbola klubu attīstības plānu izstrādi un realizāciju; 
 

2.3. Realizēt atbalsta programmas klubu struktūru sakārtošanai un darba kvalitātes attīstības 

veicināšanai. 
 

3. AKREDITĀCIJAS PROCESA VADĪBA 

 
3.1. Klubu akreditācijas procesu veic Latvijas Futbola Federācijas (LFF) Akreditācijas komisija 5 

cilvēku sastāvā. Akreditācijas komisiju ieceļ LFF ģenerālsekretārs. Akreditācijas komisija 
pieņem savus lēmumus, balstoties uz futbola klubu sniegto informāciju un ekspertu 
atzinumu par šīs informācijas atbilstību patiesajai situācijai, kā arī klubu rezultativitātes 
kritēriju izvērtējumu; 

 
3.2. Jaunatnes klubu akreditācijas komisijas priekšsēdētāja funkciju veic LFF Sporta direktors; 

 
3.3. Jaunatnes klubu akreditācijas procesa ekspertus nozīmē LFF Akreditācijas komisija. 

 
4. AKREDITĀCIJAS POSMI UN PERIODI 

 
4.1. Jaunatnes klubu Akreditācijas procesa jaunais posms tiek uzsākts 2017. gada 1. februārī, 

kad jaunatnes klubiem tiek izsūtītas Akreditācijas pieteikuma anketas.  
4.2. Akreditācijas procesu var iziet klubi, kuri ir LFF biedri vai biedru kandidāti. 

 
4.3. 2017. gada akreditācijas procesa etapi:  

 

1.etaps Jaunatnes   kluba   iekšējais   audits   un Iesniegt līdz 01. februārim 
 akreditācijas pieteikuma aizpildīšana.  

2.etaps LFF nozīmēto ekspertu audits klubos. Norit līdz 15. aprīlim 

3.etaps LFF Akreditācijas komisijas lēmums. Pieņemts līdz 1. maijam 

4.etaps Ja  nav  saņemta  Akreditācija,  klubam  ir Atkārtota   jautājuma   izskatīšana 
 tiesības  pilnveidot  dokumentāciju  vai citu līdz 15. jūnijam 
 kritēriju atbilstības apliecināšanas veidu, lai  

 izietu Akreditāciju atkārtoti.   
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4.4. Ja klubs savas akreditācijas līmeņa darbības laikā grib iniciēt augstāka līmeņa saņemšanu 
uz nākamo gadu, tad akreditācijas process tiek uzsākts iepriekšējā gada 1. septembrī un 
norit saskaņā ar zemāk minētajiem etapiem un termiņiem: 

 

1.etaps Jaunatnes   kluba   iekšējais   audits   un Iesniegt līdz 01. septembrim 
 akreditācijas pieteikuma aizpildīšana.  

2.etaps LFF nozīmēto ekspertu audits klubos. Norit līdz 15. novembrim 

3.etaps LFF Akreditācijas komisijas lēmums. Pieņemts līdz 1. decembrim 

4.etaps Ja  nav  saņemta  Akreditācija,  klubam  ir Atkārtota   jautājuma   izskatīšana 
 tiesības  pilnveidot  dokumentāciju  vai citu līdz 15. decembrim 
 kritēriju atbilstības apliecināšanas veidu, lai  

 izietu Akreditāciju atkārtoti.  
 
 

 

4.5. Akreditāciju klubs iziet ar sekojošu regularitāti:  
- Akadēmijas līmeņa klubs 1 reizi gadā. 
- 1. Līmeņa klubs 1 reizi 2 gados.  
- 2. Līmeņa klubs 1 reizi 4 gados. 
- 3. Līmeņa klubs 1 reizi 4 gados.  
Gadījumos, kad akreditācijas termiņš ir noslēdzies LFF Akreditācijas komisija nosaka 
jaunu akreditācijas procedūras termiņus un par informē klubu. 

 

4.6. Ja klubs saņem Akreditācijas licenci uz vairākiem gadiem, tad klubam periodā no 1. oktobra 
līdz 1.decembrim ir jāiesniedz LFF Akreditācijas komisijā aizpildīta veidlapa ar nākamās 
sezonas mainīgo kritēriju izpildi. 

 

5. AKREDITĒJAMO KLUBU KLASIFIKĀCIJA 
 

5.1. Akreditējamie jaunatnes klubi tiek iedalīti četrās kategorijās: 
 

5.1.1. Futbola akadēmija (turpmāk tekstā – FA); 

5.1.2. 1. līmeņa klubs (turpmāk tekstā – 1LK);  
5.1.3. 2. līmeņa klubs (turpmāk tekstā – 2LK); 

5.1.4. 3. līmeņa klubs (turpmāk tekstā – 3LK). 

 

Futbola akadēmiju līmeņa klubi, atbilstoši, kritēriju izpildei un LFF Akreditācijas 
komisijas vērtējumam tiek papildus iedalīti A līmeņa Futbola Akadēmijā vai B 
līmeņa futbola Akadēmijā.  
Atsevišķos gadījumos LFF Akreditācijas komisijai ir tiesības 1. Līmeņa klubam uz gadu 
piešķirt Futbola Akadēmijas kandidāta statusa, ar mērķi veicināt kluba izaugsmi un 
panākt pilnvērtīgu atbilstību Futbola Akadēmijas līmeņa kluba statusam. 

 

5.2. Galvenie futbola klubu uzdevumi:  
 

Kategorija  Uzdevumi 
   

 
Gatavot spēlētājus Latvijas Nacionālajai izlasei un jauniešu izlasēm; 

FA Gatavot spēlētājus Latvijas Virslīgas čempionātam. 
Nodrošināt visus apstākļus profesionāla futbolista sagatavošanai. 

 

Gatavot spēlētājus Latvijas jauniešu izlasēm; 

1LK Gatavot spēlētājus Latvijas Virslīgas čempionātam un 1.līgas čempionātam; 
Gatavot spēlētājus FA līmenim.  
Nodrošināt visus apstākļus pus profesionāla futbolista sagatavošanai.  
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Gatavot spēlētājus 1LK un FA līmenim;  
Gatavot spēlētājus Latvijas 1.līgas un 2.līgas čempionātam;  

2LK Nodrošināt regulārus un sistemātiskus treniņus bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu 
vecumam.  
Nodrošināt pozitīvu, kvalitatīvu un drošu vidi treniņiem. 

Gatavot spēlētājus augstāka līmeņa jaunatnes futbola klubiem; 
 

3LK Nodrošināt regulārus un sistemātiskus treniņus bērniem līdz 12-13 gadu vecumam; 
Nodrošināt pozitīvu, kvalitatīvu un drošu vidi treniņiem. 

 

6. JAUNATNES KLUBU AKREDITĀCIJAS KRITĒRIJI 
 

6.1. Komandu skaita un audzēkņu skaita kritērijs. 
 

6.1.1. Komandu skaita kritērijs (minimālais komandu skaits). 
 

  

U21 U18 
 

U16 U15 
 

U14 U13 U12-10 U9-7 Kopā 
    

    
             

FA A 1* 1 

 

1 1 

 

1 1 3 3 12   
             

             

FA B 1* 

 

1 1 

 

1 1 3 3 11   
             

             

1LK 

     

2 

  

1 3 3 9        
             

             

2LK 

      

2 

 

2 2 6        
             

             

3LK 

      

1 

   

1          
             

              
 

1) Kritērija izpildē tiek uzskaitītas tikai zēnu komandas, kas attiecīgajā sezonās piedalās Latvijas 
Jaunatnes čempionāta Elites vai Attīstības grupā (Futbols 11:11).  
2) Atsevišķos gadījumos, izņēmuma kārtā, klubs var saskaņot ar LFF Sporta daļas vadītāju 
attiecīgās komandas startu cita līmeņa vai vecuma grupas sacensībās, ja tas veicinās spēlētāju 
izaugsmi.  
3) Sākot ar 2018. gada sezonu, futbolā 11:11 vecuma grupās no U14 līdz U18 A līmeņa 
akadēmijām ir jābūt pārstāvētām Elites grupā vismaz 3 vecuma grupās, savukārt B līmeņa 
Akadēmijām vismaz 2 vecuma grupās. 

 

* Par U-21 komandu var tikt uzskatīta arī 1.līgas komanda, kuras pamatsastāvu sastāda vismaz 50 
% spēlētāji, kas attiecīgajā sezonā atbilst Latvijas U-21 izlases spēlētāju vecumam.  
** FA un 1LK līmeņa klubos no U7-U12 vecumā grupā ir jābūt vismaz vienai meiteņu komandai. 

 

6.1.2. Audzēkņu skaita kritērijs (minimālais audzēkņu skaits). 
 

 

U21 U18 
 

U16 U15 
 

U14 U13 
 

U12-10 U9-7 Kopā     
             

FA A 15 15 

 

15 18 

 

20 23 45 45 196   
             

             

FA B 15 

 

20 18 

 

20 23 45 45 186   
             

             

1LK 

    

36 

  

20 45 45 146       
             

             

2LK 

     

30 

 

20 20 70       
             

             

3LK 

     

12 

    

12          
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1) Audzēkņu skaita atbilstība tiks izvērtēta, kā klubā kopskaitā, tā arī katrā vecuma grupā 
atsevišķi.  
2) Visiem kluba audzēkņiem, kas piedalās kluba treniņprocesā, ir jābūt derīgai veselības 
apdrošināšanas polisei.  
3) Visiem audzēkņiem jābūt licencētiem attiecīgā kluba sastāvā Latvijas Futbola Federācijas 
reģistrā.  
4) Visa līmeņa futbola klubos jābūt noslēgtam līgumam starp audzēkņu vecāku un klubu, kur 
skaidri jānorāda, ka uz audzēkni, pārejas gadījumā uz citu klubu, attieksies LFF Akreditēto 
jaunatnes futbola klubu spēlētāju sagatavošanas kompensācijas noteikumi. 

 

6.2. Treneru skaita un kvalifikācijas kritērijs (minimālās prasības). 
 

 

U21 U18 
 

U16 U15 U14 U13 
 

U12-10 U9-7 Kopā    
            

FA A 

 

3 UEFA A 

  

3 UEFA B 

  

3 LFF C 9      
            
            

FA B 

 

2 UEFA A 

  

3 UEFA B 

  

3 LFF C 8      
            
            

1LK 

   

1 UEFA 
 

2 UEFA B 

  

3 LFF C 6 
      
   A    

           

            

2LK 
     

2 UEFA B 
  

2 LFF C 3        
            

            

3LK 

    

Trenera licence * 

    

1         
            

             
 

* Trenera licencei jāatbilst komandas vecuma grupai (U7 – U12 – C LFF, U13 – U15 – UEFA 
B, U16 – U21 – UEFA A). 

 

1) Visa līmeņa akreditētajos klubos drīkst strādāt TIKAI licencēti treneri.  
2) Treneris ar augstāka līmeņa licenci var aizvietot treneri ar zemāka līmeņa licenci saskaņā ar 
prasību par treneru skaitu.  
3) Trenera darba nosacījumi: 

FA A līmenis:  
U21 un U18 komandas treneris drīkst trenēt tikai attiecīgi vienu komandu.  
U16 – U13 komandu treneri drīkst trenēt ne vairāk kā vienu komandu šajā vecuma grupā, 
bet papildus drīkst trenēt vienu komandu U12 – U7 vecuma grupā. Katrs treneris drīkst 
trenēt ne vairāk kā 2 komandas.  
Komandas treniņu vienlaicīgi jāvada ne mazāk kā 2 treneriem, ja audzēkņu skaits 
pārsniedz 12 cilvēkus. 
Sākot ar 2018. gada sezonu klubā jābūt vismaz 1 trenerim ar UEFA A Elite Youth licenci. 
FA B līmenis: 
U21 un U18 komandas treneris drīkst trenēt tikai attiecīgi vienu komandu.  
U16 – U13 komandu treneri drīkst trenēt ne vairāk kā vienu komandu šajā vecuma grupā, 
bet papildus drīkst trenēt vienu komandu U12 – U7 vecuma grupā. Katrs treneris drīkst 
trenēt ne vairāk kā 2 komandas.  
Komandas treniņu vienlaicīgi jāvada ne mazāk kā 2 treneriem, ja audzēkņu skaits 
pārsniedz 12 cilvēkus.  
Sākot ar 2018. gada sezonu klubā jābūt vismaz 1 trenerim ar UEFA A Elite Youth licenci. 
1LK līmenis:  
U16 – U 13 komandu treneri drīkst trenēt ne vairāk kā vienu komandu šajā vecuma grupā, 
bet papildus drīkst trenēt vienu komandu U12 – U7 vecuma grupā. Katrs treneris drīkst 
trenēt ne vairāk kā 2 komandas.  
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2LK līmenis:  
U16 – U13 komandu treneri drīkst trenēt ne vairāk kā vienu komandu šajā vecuma grupā, 
bet papildus drīkst trenēt vienu komandu U12 – U7 vecuma grupā.  
3LK līmenis:  
Nav noteikts ierobežojums pret trenējamo komandu skaitu, bet ieteicams, lai viens treneris 
trenētu ne vairāk kā 2 komandas.  

4) LFF Akreditācijas komisija var noteikt pārejas noteikumus (uz 1 gadu) attiecībā pret kāda 
trenera licences atbilstību, ņemot vērā futbola attīstības intereses. 

 

6.3. Infrastruktūras kritēriji (minimālās prasības). 

 
 

FA 1LK 

 

2LK 3LK 
  

  
      

      

  
LFF Reģionālā 

 
LFF Reģionālā 

LFF Reģionālā 
Stadions LFF 1.kategorija 

 
kategorija 

kategorija 
 

kategorija    
(mazo izmēru)      

      

Treniņu laukums 100*64 m 90*60 m  90*45 m 60*40 m 
      

Ziemas treniņu bāze 
Sintētiskais laukums Sintētiskais  Sporta zāle 18*36 Sporta zāle 15*30 

100*64 m laukums 90*60 m  m m   
      

Treniņu laukuma 
2 ģērbtuves 2 ģērbtuves 

 
2 ģērbtuves 2 ģērbtuves 

ģērbtuves 
 

     
      

Treniņu laukuma 
250 lx 250 lx 

 
250 lx 250 lx 

apgaismojums 
 

     
      

Infrastruktūras kritēriju skaidrojums:     
 

1) FA infrastruktūras kritēriji izpildāmi saskaņā ar apstiprinātajiem LFF Stadionu un 
infrastruktūras noteikumiem.  

2) Kā apliecinājums stadiona, treniņu laukuma, ziemas treniņ bāzes, trenažieru zāles, 
teorētisko nodarbību telpas, medicīniskā kabineta un kluba biroja telpu pieejamībai 
klubam, atbilstoši infrastruktūras kritērijiem, var kalpot īpašumtiesību apliecinājums uz 
sporta bāzi (telpām) vai nomas līgums uz sporta bāzi (telpām), kas ir derīgs licences 
darbības periodā.  

3) Spēļu stadions un treniņu laukums var būt viena un tā pati bāze.  
4) Ja par ziemas treniņu bāzi tiek reģistrēts brīvdabas sintētiskais laukums, tad jāpievieno 

kluba garantijas vēstule par sniega tīrīšanas garantijām ziemas periodā, lai nodrošinātu 
treniņprocesa nepārtrauktu veikšanu.  

5) Treniņu laukuma ģērbtuvēs ir obligāti jābūt pieejamam siltajam ūdenim.  
6) Treniņa laukuma apgaismojums ir nepieciešams tikai, ja kluba treniņu programma uz šī 

laukuma tiek realizēta diennakts tumšajā laikā. 
 

6.4. Kluba dokumentācijas un juridiskie kritēriji.  

 

FA 1LK 2LK 3LK 
 

Pamatdokumenti 
 

Obligāti 
 

Vēlams   
       

       
       

        
1) Attīstības koncepcija 

 

2) Darbības nolikums 
 

3) Kluba ētikas kodekss vai iekšējās kārtības noteikumi  
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FA 

 

1LK 

 

2LK 3LK 
     

     
         

         

  

Juridiskie dokumenti Obligāti 
 

Vēlams    
         

         

4) Audzēkņa uzņemšanas iesnieguma anketa 
      

      
         

         

5) Kluba un audzēkņa līgums 
      

      
         

         

6) Kluba un personāla līgumi 
      

      
         

         

7) Personāla amata apraksti 
      

      
         

         

8) Līgumi par sporta bāzu nomu vai īpašuma tiesības apliecinošie 
      

      

dokumenti licencēšanas periodā       
         

9) Kluba audzēkņu reģistrs ar LFF spēlētāju licences numuriem 
      

      
         

         

      

  Finanšu dokumenti Obligāti  Vēlams 
         

         

10) Kluba budžeta projekts nākamajam gadam 
      

      
         

         

11) Kluba iepriekšējā gada bilance 
      

      
         

         

12) LFF piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaite 
      

      
         

         

13) Parādu pret LFF neesamības apliecinājums 
      

      
         

         
      

  Informatīvie dokumenti Obligāti  Vēlams 
         

         

17) Gada pārskats, t.sk. sporta aktivitāšu analīze 
      

      
         

         

18) Audzēkņu vecāku izglītošanas programma 
      

      
         

         

19) Futbola spēles noteikumu apmācības programma audzēkņiem 
      

      
         

          
 

Kluba dokumentācijas un juridisko kritēriju punktu skaidrojums : 
 

1) Kluba attīstības koncepcija.  
Dokuments, kurā tiek aprakstīti kluba vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķi visos kluba 
attīstības virzienos  

2) Kluba darbības nolikums.  
Dokuments, kas nosaka kluba ikdienas darba pamatprincipus un metodes. 

3) Kluba ētikas kodekss vai iekšējās kārtības noteikumi.  
Dokuments, kas nosaka kluba iekšējās kārtības noteikumus un klubā iesaistīto 
personu uzvedības normas.  

4) Kluba audzēkņa uzņemšanas pieteikuma anketa.  
Dokuments, kuru aizpilda un paraksta kluba audzēknis un viņa vecāki, apliecinot savu 
vēlmi, lai bērns kļūtu par kluba biedru.  

5) Kluba un audzēkņa līgums.  
Vienošanās, kur tiek atrunāti sadarbības nosacījumi starp klubu, audzēkni un viņa 
vecākiem.  

6) Kluba un personāla līgumi.  
Darba līgums ar klubā strādājošo personālu (treneri, tehniskais personāls, 
administratīvais personāls un citi).  

7) Personāla amata apraksti.  
Dokuments, kurā tiek atrunāti katra darbinieka darba pienākumi un atbildības jomas.  
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8) Līgumi par sporta bāzu nomu vai īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti 
licencēšana periodā.  
Vienošanās par sporta bāzu izmantošanu apjomā, kas nepieciešams, lai nodrošinātu 
visu treniņprocesu atbilstoši uzrādītajam treniņplānam vai uzrādīt īpašumtiesības 
apliecinošos dokumentu uz treniņu bāzi, kurā tiek nodrošināts treniņprocess.  

9) Kluba audzēkņu reģistrs ar LFF spēlētāju licences numuriem. 
Klubs iesniedz LFF savu audzēkņu sarakstu-reģistru ar LFF futbolista licences numuru. 

10) Kluba budžeta projekts nākamajam gadam.  
Dokuments, kurā tiek iekļauts plānotais budžeta izdevumu un ienākumu plāns 
nākamajam kalendārajam gadam.  

11) Kluba iepriekšējā gada bilance.  
Organizācijas iepriekšējā gada finanšu darbības bilance ar Valsts ieņēmumu dienesta 
apliecinājumu.  

12) LFF piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaite.  
Detalizēta atskaite par LFF piešķirtā finansējuma izlietojumu iepriekšējā kalendārajā 
gadā.  

13) Parādu pret LFF neesamības apliecinājums.  
Kluba vadības parakstīts apliecinājuma dokuments, ka klubam nav parādsaistību pret 
LFF. Šim dokumentam nepieciešams LFF Finanšu daļas apliecinājums.  

14) Kluba aktivitāšu gada pārskats.  
Dokuments, kurā klubs analizē savu darbību iepriekšējā kalendārajā gadā dažādos 
darbības virzienos (sportiskajā, administratīvajā, finanšu, publicitātes un citos) un kluba 
izvirzīto mērķu rezultātu analīzi par iepriekšējo gadu.  

15) Audzēkņu vecākus izglītošanas programma.  
Pasākumu kopums, kas izglīto kluba audzēkņu vecākus, lai viņi ar savu darbību 
maksimāli veicinātu jauno futbolistu sportisko un personisko izaugsmi.  

16) Futbola spēles noteikumu apmācības programma audzēkņiem.  
Apmācības programma, ko veic klubs, lai izglītotu audzēkņus futbola spēles noteikumu 
(Laws of the Game) izpratnē. 

 

6.5. Kluba aktivitāšu kritērijs. 
 

  

FA 
 

1LK 
 

2LK 3LK     
        

        

       

 Futbola pasākumi Obligāti  Vēlams 
        

        

1) Ikgadējas kluba treniņnometnes 
      

      
        

        

2) Regulāras teorētiskās nodarbības 
      

      
        

        

3) Ikgadēja spēlētāju medicīniskā apskate 
      

      
        

        

4) Talantīgo spēlētāju papildus treniņi 
      

      
        

        

5) Specializētie vārtsargu treniņi 
      

      
        

        

6) Kluba treneru analītiskā sanāksme kluba sporta direktora 
      

      

(galvenā trenera) vadībā       
        

7) Fizisko īpašību un tehnisko iemaņu testēšana 
      

      
        

        
     

 Popularizēšanas un komunikācijas pasākumi Obligāti  Vēlams 
        

        

8) Kluba sezonas noslēgums 
      

      
        

        

9) Kluba vecāku sapulces 
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FA 1LK 2LK 3LK 
 

10) Kluba mājaslapa 
 

11) Spēļu rezultātu un kluba informācijas stends spēļu stadionā 
 

12) Kluba treneru komunikācija ar audzēkņu izglītības iestādēm 
sekmju līmeņa uzraudzības nodrošināšanai. 

 

Kluba aktivitāšu kritēriju punktu skaidrojums: 
 

1) Ikgadējas kluba treniņnometnes.  
Klubam vismaz reizi gadā jāorganizē treniņnometnes saviem audzēkņiem vecuma 
grupās no U10 līdz U16. Minimālais treniņnometnes ilgums U10 – U13 grupās – 5 
dienas, U14 – 17 grupās – 7 dienas. Minimālais nodarbību skaits nometnes laikā U10  
– U13 grupā – 10 nodarbības, U14 – U16 grupā – 14 nodarbības. Nometnes laikā jābūt 
vismaz 1 trenerim (pedagogam) uz katriem 15 audzēkņiem. Nometnes vadītājam jābūt 
atbilstošai licencei.  

2) Regulāras teorētiskās nodarbības.  
Katras komandas trenera vadībā katrai treniņ grupai sākot no U13 vismaz reizi divās 
nedēļās.  

3) Ikgadēja spēlētāju medicīniskā apskate.  
Katram kluba spēlētājam vismaz reizi gadā ir jāiziet medicīniskā apskate. FA un 1LK 
līmeņa klubā jābūt katra audzēkņa medicīnisko pārbaužu rezultātu vēsturei, kas ir 
pievienota spēlētāja profilam.  

4) Talantīgo spēlētāju papildus treniņi.  
Vismaz reizi nedēļā papildus nodarbības ar kluba talantu grupām talantu trenera 
vadībā. Talantu grupu formēšanas principi tiek detalizēti LFF rekomendācijās par 
Talantu grupām klubos.  

5) Specializētie vārtsargu treniņi.  
Vismaz reizi nedēļā papildus nodarbības kluba vārtsargiem vārtsargu trenera (LFF C 
GK, UEFA A GK vai no 2018. gada sezonas UEFA B GK licence) vadībā.  

6) Kluba treneru analītiskā sanāksme kluba sporta direktora (galvenā trenera) 
vadībā.  
Sanāksme notiek ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās. Tajā tiek analizēta 
treniņprocesa kvalitāte klubā un sacensību process kluba komandu izpildījumā, kā arī 
tiek sniegta aktuālā metodiskā informācija kluba treneriem.  

7) Fizisko īpašību un tehnisko iemaņu testēšana.  
Reizi pusgadā FA līmeņa klubiem un reizi gadā 1LK līmeņa klubiem testēt spēlētāju 
fiziskās īpašības un tehniskās iemaņas. Testu rezultātu kopijas jānosūta LFF Sporta 
daļai. Katra spēlētāja testu rezultātus ievadīt viņa personālajā profilā.  

8) Kluba sezonas noslēgums.  
Kluba sezonas noslēguma pasākums, kurā tiek atzīmēti labākie kluba spēlētāji, treneri 
un komandas, kā arī tiek veicināta kluba tradīciju izveide un atzīmēti ne tikai sportiskie 
sasniegumi, bet arī kluba un tā pārstāvju sasniegumi citās ar futbola klubu saistītās 
jomās.  

9) Kluba vecāku sapulces.  
Kluba vecāku sapulcēm jānotiek vismaz reizi pusgadā FA un 1LK līmeņa klubos un 
vismaz reizi gadā 2LK un 3LK līmeņa klubos. Vecāku sapulcēs audzēkņu vecāki 
jāinformē par kluba darbības rezultātiem, aktuālo informāciju un kluba nākotnes 
plāniem un vīzijām. Sapulcēs tiek analizēta kluba sportiskā un pedagoģiskā darbība, 
tiek diskutēts par labākajiem risinājumiem audzēkņa sportiskās un personīgās 
izaugsmes nodrošināšanai.  
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10) Kluba mājaslapa.  
Kluba mājaslapā ataino kopējo informāciju par klubu, kluba aktualitātēm un treniņu 
grafikiem. Jābūt informācijai par katru kluba komandu - tās sastāvs, fotogrāfija, spēļu 
kalendārs un spēlētāju individuālā informācija.  

11) Spēļu rezultātu un kluba informācijas stends spēļu stadionā.  
Kluba spēļu stadionā jābūt stendam, kur tiek atainoti kluba komandu starti Latvijas 
Jaunatnes čempionātā, kā arī aktuālā informācija kluba audzēkņiem un viņu vecākiem.  

12) Kluba treneru komunikācija ar audzēkņu izglītības iestādēm sekmju līmeņa 
uzraudzības nodrošināšanai.  
Vismaz divas reizes mācību semestrī FA līmeņa klubiem un vismaz reizi mācību 
semestrī cita līmeņa klubiem kluba trenerim jāapmeklē sava audzēkņu mācību iestāde 
un, komunicējot ar pedagogiem, jākonstatē audzēkņa sekmju līmenis un, ja 
nepieciešams, jāveic individuālās pārrunas ar audzēkni, motivējot viņu paaugstināt 
savu sekmju līmeni. Klubam ir jānodrošina, ka kluba audzēkņiem netiek liegta iespēja 
uz attiecīgajos LR normatīvajos aktos paredzēto obligāto izglītību, paralēli futbola 
izglītībai. 

 

6.6. Kluba tehniskā nodrošinājuma kritērijs. 
 
 

  

FA 1LK 2LK 3LK   
      
 

Specializētais inventārs Obligāti Vēlams  
      

      

1) Kamera, projektors, dators 
    

    
      

      

2) Medicīnas somu nodrošinājums 

    

    

    
      

      
 

Sporta inventārs 
    

     
      

      

3) Bumbu nodrošinājums 
    

    
      

      

4) Konusu un orientieru nodrošinājums 

    

    

    
      

      

5) Ātruma trepītes 
    

    
      

      

6) Vārtu nodrošinājums 

    

    

    
      

      

 

Ekipējums 
    

     
      

      

7) Spēļu formu nodrošinājums 
    

    
      

      

8) Treniņ formu nodrošinājums 
    

    
      

      

9) Treniņu vestīšu nodrošinājums 
    

    
      

       
 

Kluba tehniskā nodrošinājuma kritēriju punktu skaidrojums : 
 

1) Kamera, projektors, dators, spēles analīzes programmatūra.  
Klubam jābūt nodrošinātam ar videokameru, lai varētu nodrošināt sacensību procesa 
un treniņu procesa filmēšanu, videomateriāla analīzei. Klubam ir jābūt projektoram un 
datoram ar atbilstošo programmatūru, lai varētu nodrošināt profesionālu analīzes 
procesu un kvalitatīvas teorētiskās nodarbības.  

2) Medicīnas somu nodrošinājums.  
Klubam jānodrošina medicīnas somas ar pilnu aprīkojumu (pirmās palīdzības 
sniegšanai) pieejamību katram trenerim nodarbības laikā treniņu laukumā un spēļu 
laikā uz rezervistu soliņa.  
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3) Bumbu nodrošinājums.  
Klubam jānodrošina bumbas treniņu procesa vajadzībām – U7 – U12 grupās katram 
spēlētājam pa bumbai, U13 – U21 grupās uz 2 spēlētājiem vismaz viena bumba. 
Bumbu izmēram un svaram jāatbilst LFF rekomendācijām katram konkrētam 
vecumam.  
U7 – U12 vecuma grupā klubs var noteikt, ka katrs audzēknis ierodas uz nodarbību ar 
personisko bumbu (ja tas ir paredzēts Kluba darbības nolikumā).  
Tomēr klubs turpina nest pilnīgu atbildību par šī kritērija izpildi, nodrošinot rezerves 
bumbas nodarbībās, kā arī bumbu izmēra un svara atbilstību kritērijam.  

4) Konusu un orientieru nodrošinājums.  
FA un 1LK līmeņa klubiem jānodrošina 3 krāsu komplekti pa 12 gab. katrā nodarbībā 
uz katru treniņ grupu. 2LK un 3LK līmeņa klubiem jānodrošina 2 krāsu komplekti pa 12 
gab. katrā nodarbībā uz katru treniņ grupu.  

5) Ātruma trepītes.  
FA un 1LK līmeņa klubiem jānodrošina vismaz 5 ātruma trepīšu komplektu pieejamība 
kluba treniņprocesā. 2LK un 3LK līmeņa klubiem jānodrošina vismaz 2 ātruma trepīšu 
pieejamība treniņprocesā.  

6) Vārtu nodrošinājums.  
Klubam treniņprocesā jānodrošina nodarbībām tādi vārti (pēc izmēriem) katrai treniņ 
grupai, kādi atbilst katras konkrētās treniņ grupas sacensību procesa vārtu izmēriem.  

7) Spēļu formu nodrošinājums.  
FA līmeņa klubiem jānodrošina vismaz 2 spēļu formu pieejamība katrai komandai 
sacensību procesā. U7-U12 vecuma grupās klubs var noteikt, ka katra audzēkņa 
vecāki finansē spēļu formu iegādi (ja tas ir paredzēts Kluba darbības nolikumā). Tomēr 
klubs turpina nest pilnīgu atbildību par šī kritērija izpildi.  
1LK līmeņa klubiem jānodrošina vismaz 2 spēļu formu pieejamība katrai komandai 
sacensību procesā. U7-U18 vecuma grupās klubs var noteikt, ka katra audzēkņa 
vecāki finansē spēļu formu iegādi (ja tas ir paredzēts Kluba darbības nolikumā). Tomēr 
klubs turpina nest pilnīgu atbildību par šī kritērija izpildi.  
2LK un 3LK līmeņa klubiem jānodrošina vismaz 1 spēļu formas pieejamība katrai 
komandai sacensību procesā. U7-U16 vecuma grupās klubs var noteikt, ka katra 
audzēkņa vecāki finansē spēļu formu iegādi (ja tas ir paredzēts Kluba darbības 
nolikumā). Tomēr klubs turpina nest pilnīgu atbildību par šī kritērija izpildi  

8) Treniņu formu nodrošinājums.  
FA un 1LK līmeņa klubiem jānodrošina vismaz vienas treniņu formas pieejamība 
katram audzēknim treniņprocesā. Klubs var noteikt, ka katra audzēkņa vecāki finansē 
treniņu formu iegādi (ja tas ir paredzēts Kluba darbības nolikumā). Tomēr klubs turpina 
nest pilnīgu atbildību par šī kritērija izpildi. Visiem kluba spēlētājiem treniņprocesā jābūt 
apģērbtiem kluba treniņu formās.  

9) Treniņu vestīšu nodrošinājums.  
FA un 1LK līmeņa klubiem jānodrošina 2 krāsu komplekti pa 10 gab. katrā nodarbībā 
uz katru treniņ grupu. 2LK un 3LK līmeņa klubiem jānodrošina vienas krāsas komplekts 
pa 10 gab. katrā nodarbībā uz katru treniņ grupu. Vestīšu izmēriem jāatbilst audzēkņu 
vecumam un izmēriem. 

 

6.7. Treniņprocesa kvalitātes nodrošināšanas kritērijs. 

 
 

FA 1LK 2LK 3LK 

 

 
     

Treniņprocesa plānošana Obligāti Vēlams 
     

     

1) Futbolistu ilgtermiņa sagatavošanas tehniskā programma 
    

    
     

     

2) Treniņu procesa uzskaites un reģistrācijas žurnāls 
    

    
     

     

3) Gada treniņu plāns 
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4) Gada sacensību plāns 
    

    
      

      

5) Mēneša treniņu plāns ar iknedēļas saturu katrai treniņ grupai 
    

    
      

      
 

Statistika un analīze Obligāti Vēlams  
      

      

6) Audzēkņu portfolio     
      

      

7) Pusgada novērtējums par audzēkņa attīstību 
    

    
      

      

8) Rekomendācijas audzēkņiem par sadzīves režīmu un uzturu 
    

    
      

       
 

Kluba treniņprocesa kvalitātes nodrošināšanas kritēriju punktu skaidrojums: 
 

1) Futbolistu ilgtermiņa sagatavošanas tehniskā programma.  
Balstoties uz LFF futbolista sagatavošanas programmu, tiek izstrādāts dokuments, kas 
atspoguļo kluba redzējumu uz futbolistu ilgtermiņa sagatavošanu. Šis ir 
pamatdokuments kluba treniņprocesa organizācijā un izpildē. Kluba programmai ir 
jābūt apstiprinātai LFF Sporta daļā.  

2) Treniņu procesa uzskaites un reģistrācijas žurnāls.  
Dokuments, kurā treneris plāno ikdienas treniņdarbu komandā, atzīmē audzēkņu 
personālo informāciju un treniņprocesa apmeklējumu, kā arī veic treniņprocesa 
operatīvo plānošanu (katras nodarbības) un veic citus profesionālos ierakstus.  

3) Gada treniņu plāns. 
Kluba katras treniņu grupas treniņprocesa gada cikla plāns. 

4) Gada sacensību plāns. 
Kluba katras treniņu grupas sacensību procesa gada plāns. 

5) Mēneša treniņu plāns ar iknedēļas saturu katrai treniņ grupai.  
Kluba katras treniņ grupas treniņprocesa mēneša cikla plāns ar precīzu katras nedēļas 
cikla plānu minot katras treniņu nodarbības ievirzi.  

6) Audzēkņu portfolio.  
Kluba katra audzēkņa profils (elektroniskajā vai drukātajā formātā), kurā tiek apkopota 
visa informācija (statistika, treneru vērtējumi, medicīnas apskašu rezultāti un citi), kas 
attiecas uz konkrēto audzēkni visa apmācības perioda laikā.  

7) Pusgada novērtējums par audzēkņa attīstību.  
Kluba komandas trenera katra sava audzēkņa attīstības novērtējums attiecīgajā laika 
periodā (vismaz reizi pusgadā). Novērtējumā tiek izvērtēta spēlētāja attīstība četros 
galvenajos virzienos: tehniskā sagatavotība, taktiskā sagatavotība, fiziskā 
sagatavotība, kā arī attieksme un psiholoģiskā sagatavotība. Aizpildītā novērtējuma 
veidlapa jāpievieno audzēkņa profilam. Audzēkņa attīstības novērtējuma veidlapas 
paraugs klubiem tiks piedāvāts no LFF, bet katrs klubs var izmantot arī savas formas 
veidlapu, pirms izmantošanas to saskaņojot ar LFF.  

8) Rekomendācijas audzēkņiem par sadzīves režīmu un uzturu.  
Kluba rekomendācijas saviem audzēkņiem par pareizu, profesionālam futbolistam 
atbilstošu, sadzīves režīmu un uzturu ar detalizācijām par pareizu gatavošanos 
sacensībām un maksimāli kvalitatīvu atjaunošos pēc slodzēm. Rekomendācijās obligāti 
jāmin dažādu aizliegto vielu (medikamenti, alkohols, narkotikas un citu) negatīvā 
ietekme uz futbolista organismu un sekas, ko izraisa šo vielu lietošana.  
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6.8. Kluba treniņprocesa metodikas kritēriji: 

 
  

U21 U18 
 

U16 
 

U15 
 

U14 
 

U13 U12-10 U9-7 
      

      
              
 

FA 

 

60-120 

    

60-90 

  

60-75 45-60 
        

        
              

              

Treniņu 1LK 

 

60-120 

  

60-90 

  

60-75 45-60      
ilgums 

             

             

             

(minūtes) 2LK       60-90   60-75 45-60 
              

              

 3LK           60-75 45-60 
              

              

 

FA 

 

46 

    

44 

  

42 40         

Aktīvais 
             

             

1LK 

 

44 

   

42 

  

40 38 
      

treniņu       
periods 

             

             

(nedēļas 2LK     42   40 38 36 
gadā)              

             

 

3LK 

          

38 36            
              

              

 

FA 

 

5t:1s 

    

4t:1s 

  

3t:1s         
              

              

Treniņu 1LK 

 

4t:1s 

    

3t:1s 

  

2t:1s        
un spēļu 

             

             

attiecība* 2LK       3t:1s   2t:1s 
              

              

 

3LK 

          

2t:1s            
              

               
 

* Minimums 1 spēle divās nedēļās aktīvajā sezonā (no 1. marta līdz 15. novembrim) FA un 1LK 
līmeņa klubiem un minimums 1 spēle trijās nedēļās aktīvajā sezonā (no 1.marta līdz 15. 
novembrim) 2LK un 3LK līmeņa klubiem. Spēļu skaits nevar aizvietot regularitāti! 

 
  

U21 U18 
 

U16 U15 
 

U14 U13 U12-10 U9-7     
            

 

FA 

 

min 5 

   

min 4 

 

min 3       

Treniņu 

           

           

1LK 

 

min 4 

   

min 3 

 

min 2      

skaits 
     

           

           

nedēļā uz 
2LK 

     

min 3 

 

min 2 
      

1 grupu       
           

           

 

3LK 

        

min 2          
            

            

Treneru FA 
 

1t:8a 
   

1t:10a 
 

1t:12a      
skaita 

           

           

attiecība 1LK  1t:16a   1t:18a  1t:16a 
nodarbībā 

    
           

           

uz 
2LK 

    

1t:20a 

 

1t:18a 
     

audzēkņu      
           

skaitu 
           

3LK 

        

1t:20a 
        

nodarbībā         
            

             
 

 

Kluba treniņprocesa metodikas kritēriju punktu skaidrojums :  
Treniņu ilgums - Tiek norādīts nodarbības ilgums minūtēs, intervālos no minimālā līdz 
maksimālajam attiecīgajam vecumam attiecīgā līmeņa klubos.  
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Aktīvais treniņu periods – Šis periods tiek aprēķināts no kopēja nedēļu skaita gadā 
atņemot to nedēļu skaitu, kad audzēkņiem tiek dots brīvlaiks (treniņ nodarbību 
pārtraukums). Tiek norādīts aktīvā treniņprocesa periods attiecīgajam vecumam attiecīgā 
līmeņa klubos.  
Spēļu un treniņu attiecība – Lai nodrošinātu kvalitatīvu un sabalansētu treniņprocesu, 
atbilstoši treniņu metodikas prasībām attiecīgajā vecumposmā, tiek noteikta minimālā 
nodarbību (treniņu) un spēļu attiecība. Treniņ nodarbību skaits var būt arī lielāks nekā 
norādīts tabulā. Ļoti būtiski ir ievērot prasības, kas ir precizētas piezīmē pie kritēriju 
tabulas par spēļu skaita minumu un regularitāti!  
Treniņu skaits nedēļā - Tiek norādīts minimālais treniņ nodarbību skaits vienai treniņ 
grupai nedēļā attiecīgajam vecumam attiecīgā līmeņa klubos.  
Treneru un audzēkņu skaita attiecība nodarbībā – Lai nodrošinātu apmācības procesa 
kvalitāti, katrā konkrētā treniņ nodarbībā tiek noteikta minimālā treneru, kas vada 
nodarbību, un audzēkņu, kas nodarbībā piedalās, attiecība attiecīgajam vecumam 
attiecīgā līmeņa klubos. 

 

6.9. Kluba personāla kritēriji: 
 

  

FA 1LK 2LK 3LK 

  

  
      
 

Personāls Obligāti Vēlams  
      

      

1) Kluba direktors (Administratīvais vadītājs) 
    

    
      

      

2) Kluba galvenais treneris ( vai Kluba Sporta direktors) 

    

    

    
      

      

3) Kluba talantu grupu treneris 

    

    
      

      

4) Kluba vārtsargu treneris 
    

    
      

       
 

* Kluba personāla pārstāvis var veikt darbu amata apvienošanas kārtībā ar trenera darbu vai 
citu administratīvo darbu, taču viena persona klubā nedrīkst veikt vairāk nekā divus 
pienākumus (ieņemt vairāk, kā divus amatus) atbilstoši klubu akreditācijas prasībām! 

 

Kluba personāla kritēriju punktu skaidrojums: 
 

1) Kluba direktors (Administratīvais vadītājs)- Persona, kura vada visu kluba saimniecisko, 
administratīvo un finanšu darbību. Kluba administratīvais vadītājs. (Sākot ar 2018. gada 
sezonu būs nepieciešams LFF Vadības programmas apguves sertifikāts)  
2) Kluba galvenais treneris ( vai Kluba sporta direktors)- Personas, kas vada visus 
sportiskos procesus klubā (treniņu procesa organizācija, sacensību process, plānošana, 
treneru darba kvalitātes uzraudzība un citi jautājumi). Kluba sportiskais vadītājs. FA un 1LK 
līmeņa klubos kluba galvenajam trenerim (sporta direktoram) ir jābūt UEFA A kvalifikācijas 
trenerim.  
3) Kluba talantu grupu treneris – Personas, kas veic regulāru talantīgāko kluba audzēkņu 
papildus tehnisko apmācību un pilnveidošanu. FA līmeņa klubos kluba talantu grupu trenerim ir 
jābūt UEFA A kvalifikācijas trenerim. 1LK līmeņa klubos kluba talantu grupu trenerim ir jābūt 
UEFA B kvalifikācijas trenerim. Talantu grupu trenerim jābūt bijušajam augsta nacionālā līmeņa 
(Latvijas futbola virslīgas) spēlētājam.  
6) Kluba vārtsargu treneris – Personas, kas veic regulāru kluba vārtsargu apmācību un 
pilnveidošanu. FA un 1LK līmeņa klubos kluba vārtsargu trenerim ir jābūt vismaz UEFA B 
kvalifikācijas trenerim ar specializēto vārtsargu trenera licenci (A UEFA GK vai C LFF GK un no 
2018. gada arī UEFA B GK ). Vārtsargu trenerim jābūt bijušajam nacionālā līmeņa (Latvijas 
futbola virslīgas, Latvijas čempionāta 1.līga) vārtsargam.  
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6.10. Kluba sagatavoto spēlētāju kritērijs: 
 

    

FA B 

     

  

FA A 
   

1LK 2LK 3LK      
          

          

 

Sagatavoto spēlētāju līmenis Obligāti 
 

Obligāti 
   

Vēlams 
 

      

      
          

          

         

1) Sagatavoti spēlētāji Latvijas Vismaz 2  Vismaz 1      

Nacionālajai vai U 21 izlasēm spēlētāji  spēlētāji      
          

        

2) Sagatavoti spēlētāji Latvijas U19 - U16 Vismaz 3  Vismaz 2  Vismaz 1   

jaunatnes izlasēm spēlētāji  spēlētāji  spēlētājs   
          

        

3) Sagatavoti spēlētāji Virslīgas klubiem 
Vismaz 3  Vismaz 2  Vismaz 1   

spēlētāji  spēlētāji  spēlētājs   

      
          

4) Sagatavot spēlētājus FA līmeņa 
    

Vismaz 2 Vismaz 1 
 

     

klubiem     spēlētājs spēlētājs  
           
 

Kluba sagatavoto spēlētāju kritērija punktu skaidrojums: 
 

1) Sagatavoti spēlētāji Latvijas Nacionālajai vai U 21 izlasēm - Par Nacionālajai un U 21 
izlasei sagatavotiem spēlētājiem tiek uzskatīti tie spēlētāji, kas izlases sastāvā aizvadīja 
vismaz vienu oficiālo spēli un kluba rindās ir aizvadījuši vismaz 24 mēnešus regulārā 
treniņdarbā un ir bijuši licencēti klubā.  

2) Sagatavoti spēlētāji Latvijas U19 - U16 jaunatnes izlasēm - Par U19 līdz U16 jaunatnes 
izlasei sagatavotiem spēlētājiem tiek uzskatīti tie spēlētāji, kas izlases sastāvā aizvadīja 
vismaz trīs spēles un kluba rindās ir aizvadījuši vismaz 36 mēnešus regulārā treniņdarbā 
un ir bijuši licencēti klubā.  

3) Sagatavoti spēlētāji Virslīgas klubiem - Par Virslīgas klubiem sagatavotiem spēlētājiem 
tiek uzskatīti tie spēlētāji, kas Virslīgas kluba sastāvā aizvadīja vismaz piecas oficiālās 
spēles Latvijas čempionātā un jaunatnes kluba rindās ir aizvadījuši vismaz 36 mēnešus 
regulārā treniņdarbā un ir bijuši licencēti klubā.  

4) Sagatavot spēlētājus FA līmeņa klubiem - Par Futbola Akadēmijas līmeņa klubiem 
sagatavotiem spēlētājiem tiek uzskatīti tie spēlētāji, kas Akadēmijas līmeņa klubā sastāvā 
aizvadījuši vismaz 1 pilnu sezonu un jaunatnes kluba rindās ir aizvadījuši vismaz 24 
mēnešus regulārā treniņdarbā un ir bijuši licencēti klubā.  

* Spēlētājs tiek uzskaitīts, kā atbilstošs attiecīgajam kritērijam, ja to ir izpildījis pēdējo 2 sezonu 
laikā.  
* Spēlētāju piederība izlasei tiek noteikta pēc LFF oficiālās statistikas (oficiālie spēļu protokoli). 

 
 

 

7. LFF AKREDITĒTO KLUBU AUDZĒKŅU KOMPENSĀCIJAS NOTEIKUMI PIE PĀREJĀM 
STARP AKREDITĀTAJIEM JAUNATNES KLUBIEM. 

 

Audzēkņu pārejas starp LFF akreditētiem klubiem notiek pēc LFF Akreditēto jaunatnes 
futbola klubu spēlētāju sagatavošanas kompensācijas noteikumiem. 

 

8. KRITĒRIJI VIRSLĪGAS FUTBOLA KLUBA ATBILSTĪBAI AKADĒMIJAS LĪMEŅA 
KLUBA PRASĪBĀM 

 

8.1. Vispārējie principi 

 

8.1.1. No 2017. gada sporta sezonas, Nolikuma prasības attiecībā uz Akadēmijas līmeņa 
klubiem, ir obligātas Virslīgas klubiem, kuri saskaņā ar LFF Klubu licencēšanas noteikumiem ir 
ieguvuši LFF-A licences pretendenta statusu.  
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8.1.2. Punktā 8.1.1. minēto izmaiņu mērķis ir veicināt Virslīgas klubu jaunatnes sistēmas 
attīstību, tajā skaitā finanšu līdzekļu ieguldīšana klubu jaunatnes sistēmās, treniņprocesā. 

 

8.2. Pieļautie kritēriji attiecībā uz Virslīgas klubu sadarbību ar organizācijām, kuru struktūrā ir 
Virslīgas klubu jaunatnes sistēma;  
8.2.1.Minēto kritēriju izpildes izvērtējumu saskaņā ar LFF Klubu licencēšanas noteikumiem veic 
klubu licencēšanas sporta kritēriju eksperts (Klubu licencēšanas noteikumu paragrāfs Nr.16);  
8.2.2.LFF-A licences saņemšanai, Virslīgas klubam ir dokumentāli jāpierāda saistība ar 
organizāciju (juridisko personu), kuras struktūrā ir Virslīgas kluba jaunatnes sistēma;  
8.2.3. Gadījumā, ja Virslīgas klubs ir kapitālsabiedrība (sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai 
akciju sabiedrība), taču tā jaunatnes sistēma atrodas citas biedrības vai nodibinājuma struktūrā, 
Virslīgas klubam ir jānodrošina, ka šīs biedrības vai nodibinājuma izpildinstitūcijā (valdē) ir tās 
pašas fiziskās personas, kuras ir tās juridiskās personas struktūrā, kurā ir Virslīgas futbola 
komanda, ar tādām pašām pārstāvibas tiesībām;  
8.2.4. Punktā 8.2.3. minētais princips attiecas arī uz gadījumiem, ja gan Virslīgas klubs, gan arī 
organizācija, kuras sastāvā ir jaunatnes struktūra, ir biedrības vai nodibinājumi;  
8.2.5. Gadījumā, ja gan Virslīgas klubs, gan arī organizācija, kuras sastāvā ir jaunatnes 
struktūra, ir kapitālsabiedrības, tad tiek pieļauts vai nu punkta 8.2.3. minētais princips, vai arī 
gadījumi, kad abās juridiskajās personās ir dalībnieki, kuri pārstāv vairāk par pusi no 
balsstiesīgā pamatkapitāla, ja abu minēto juridisko personu statūti neparedz lielāku pārstāvības 
normu;  
8.2.6. Gadījumā, ja Virslīgas klubs ir kapitālsabiedrība, biedrība vai nodibinājums, savukārt 
jaunatnes sistēma atrodas pašvaldības dibinātas izglītības iestādes struktūrā, LFF-A licences 
saņemšanai nepieciešamie sporta kritēriji tiek uzskatīti par izpildītiem gadījumā, ja starp 
Virslīgas klubu un izglītības iestādi tiek noslēgts sadarbības līgums (pēc LFF sagatavotas 
formas) ar sekojošām obligātajām līguma sastāvdaļām:  
1) Tiek atspoguļota organizāciju funkciju sadale attiecībā uz procesiem, kuri nepieciešami 
sekmīgai jaunatnes sistēmas uzturēšanai;  
2) Virslīgas kluba sniegtais finansiālais atbalsts, norādot finansējamās pozīcijas, finansiālā 
ieguldījuma apmēru, termiņus;  
3) Spēlētāju trenēšanas un sagatavošanas kompensācijas sadales mehānisms;  
4) Norāde, ka lēmumus, kas ietekmē abu pušu futbola struktūru, puses pieņem pēc 
savstarpējas vienošanās;  
8.2.7. Punktā 8.2.6. minētais līgums var ietvert papildus punktus attiecībā uz pušu sadarbību. 
Sadarbības līguma projektu izvērtē klubu licencēšana sporta kritēriju eksperts, nepieciešamības 
gadījumā saskaņojot to ar Jaunatnes klubu akreditācijas komisijas priekšsēdētāju; 
8.2.8. Gadījumā, ja Virslīgas futbola klubs neizpilda LFF jaunatnes futbola klubu akreditācijas 
nolikuma 2017.-2020. (turpmāk- Nolikums) p.8. un LFF Klubu licencēšanas noteikumos 
noteiktās prasības attiecībā uz Virslīgas futbola kluba atbilstību akadēmijas līmeņa kluba 
prasībām, tam ir pienākums līdz LFF klubu licencēšanas procesa sporta kritēriju iesniegšanas 
termiņa beigām saskaņā ar LFF klubu licencēšanas procesa grafiku attiecīgajai sezonai, veikt 
iemaksu 200 000 EUR apmērā LFF bankas kontā, kas nodrošinātu Nolikuma un LFF Klubu 
licencēšanas noteikumu izpildi attiecībā uz akadēmijas līmeņa kluba prasībām konkrētajai 
licencēšanas sezonai. Minētais maksājums tiek sadalīts sekojoši: 
- 70% līdzekļu no minētā maksājuma tiek novirzīti LFF Elites akadēmiju papildus finansēšanai 
atbilstoši LFF Elites futbola komitejas apstiprinātiem kritērijiem; 
- 30% no maksājuma tiek novirzīti Virslīgas kluba jaunatnes sistēmas attīstībai vai arī juridiskai 
personai, kuras struktūrā atrodas Virslīgas kluba jaunatnes sistēma. Minētais maksājums var 
tikt veikts gadījumā, ja LFF konstatē konkrētu saistību starp Virslīgas klubu un struktūru, kurā 
atrodas jaunatnes sistēma (atrašanās vieta, sadarbība starp klubiem un citi LFF noteikti kritēriji, 
kas ļauj konstatēt jaunatnes sistēmas piederību Virslīgas klubam). 

 

8.3. Citi noteikumi 
 

8.3.1. Īstenojot punktā 8.2.3. un 8.2.5. minēto sadarbības modeli, atbildīgā LFF institūcija, kas 
veic LFF biedru kandidātu atbilstības izvērtēšanu, kā arī LFF biedru uzņemšanu, ievēro to, ka 
minētās sadarbības modelis nav pretrunā ar LFF statūtu 16. pantu, jo punktā 8.2.3. un 8.2.5. 
minētā situācija nerada šaubas par kādas spēles vai sacensību godīgumu, kā tas ir noteikts 
LFF statūtu 16. pantā, taču mērķis ir veicināt ciešāku saikni starp Virslīgas klubiem un 
organizācijām, kuru struktūrā ir Virslīgas klubu jaunatnes sistēma. 

 

 



16 9. LFF AKREDITĀCIJAS IZŅĒMUMU NOTEIKUMI  

 
LFF Akreditācijas komisijai ir tiesības piemērot dažādus pārejas periodus kritēriju izpildei, 
ja tas ir saistīts ar kluba attīstības nodrošināšanu. 

 
10. LFF AKREDITĀCIJAS PROCESA PIEMĒROŠANA. 

 
LFF akreditācijas procesa veiksmīga iziešana atbilstoši kādai no 4 kategorijām ir obligāta 

visiem jaunatnes klubiem - LFF biedriem, kas piedalās nacionālās (Latvijas jaunatnes 

čempionāts) vai reģionālās (Reģionālais čempionāts) sacensībās, ko organizē LFF. 

1 
11. SPĒKĀ STĀŠANĀS NOTEIKUMI UN DARBĪBAS TERMIŅŠ.  

Latvijas Futbola Federācijas jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikums ir 
apstiprināts 2016. gada 29. novembrī LFF Valdes sēdē un stājas spēkā ar 2017. gada 1. 
janvāri (ar grozījumiem, kuri pieņemti 2017.gada 20.decembrī). Nolikuma darbības 
termiņš tiek noteikts līdz 2020. gada 1. janvārim, kad jāstājas spēkā jaunajam 
nolikumam ar precizētiem un papildinātiem jaunatnes klubu akreditācijas kritērijiem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


