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Latvijas Futbola federācijas 

Klubu licencēšanas koncepcija 
 

Pirms vairākiem gadiem Latvijas Futbola federācijas Valde apstiprināja klubu licencēšanas 

sistēmas ieviešanu no 2004/2005.gada sezonas.  

 

Klubu licencēšanas rezultātā saņemtā licence ir obligāts nosacījums Latvijas klubu 

līdzdalībai LFF sacensībās un UEFA klubu sacensībās.  

Licencēšanas noteikumi ir attiecināmi uz visiem Virslīgas klubiem, 1.līgas klubiem, 

ievērojot arī klubu vajadzības un nepieciešamību pēc pastāvīgas licencēšanas sistēmas attīstības un 

uzlabojumiem. 

Licencēšanas process tiek īstenots, ievērojot nacionālo likumdošanu, kā arī LFF, UEFA un 

FIFA reglamentus. 

Klubu licencēšanas un Financial Fair Play kontroles process dalībai LFF un UEFA 

sacensībās tiek īstenots, balstoties uz vienotu noteikumu sistēmu, pamatojoties uz kuru klubiem tiek 

izsniegtas UEFA, LFF-A un LFF-B licences. 

 

Galvenie klubu licencēšanas un Financial Fair Play sistēmas mērķi ir: 

 

 aizsargāt sacensību integritāti (godīgumu); 

 iedrošināt klubus darboties attiecīgi saviem ienākumiem; 

 iedrošināt atbildīgu līdzekļu izlietošanu; 

 veicināt katra kluba patstāvīgas sistēmas (jaunatnes, infrastruktūras) izveidi; 

 aizsargāt klubu dzīvotspēju un ilgtspēju, kā arī veicināt klubu darbības 

caurspīdīgumu. 

 

Visi klubu licencēšanā iesaistītie klubi saņem nepieciešamos dokumentus, kas satur 

kritērijus un licencēšanas procesa ikgadējo grafiku, kurus tiem nepieciešams izpildīt, lai piedalītos 

LFF un UEFA klubu sacensībās. 

 

LFF klubu licencēšanas administrācijas darba mērķis ir nodrošināt visu licencēšanā 

iesaistīto klubu gatavības efektīvu, savlaicīgu izskatīšanu, sniegt visu nepieciešamo informāciju un 

padomus, lai klubi spētu noteiktajā termiņā sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, kas ir 

pievienojama iesniegumam par vēlēšanos saņemt licenci.  

Visas 54 Eiropas nacionālās asociācijas veic klubu licencēšanas procesu, pamatojoties uz 

UEFA klubu licencēšanas noteikumiem, kuru pamatprincipi tiek integrēti katras asociācijas klubu 

licencēšanas noteikumos. 

 

Klubiem ir nepieciešams izpildīt sekojošus kritērijus:  

 

 Infrastruktūras kritēriji;  

 Sporta kritēriji;  

 Administratīvie un personāla kritēriji;  

 Juridiskie kritēriji;  

 Finanšu kritēriji.  
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 Latvijas futbola (spēlētāju, treneru,  

tiesnešu un oficiālo personu) ētikas kodekss 

Spēlētāji, treneri, komandu oficiālās personas, klubu prezidenti, tiesneši, inspektori un 

delegāti, LFF prezidents, LFF Valdes locekļi un LFF biedri apņemas: 

1. Ar vārdiem un rīcību izrādīt cieņu pretiniekiem, tiesnešiem, komandas biedriem, oficiālām 

personām un līdzjutējiem; 

2. Pilnībā aizstāvēt un ievērot godīgas spēles principus – vērsties pret negodīgu spēļu ietekmēšanu 

peļņas nolūkos, korupciju, krāpšanos, iebaidīšanu, dopingu, viltus pārkāpumiem vai 

savainojumiem; 

3. Pasargāt futbolu no rasisma, huligānisma, korupcijas, ekspluatācijas un citiem spēles 

ietekmēšanas veidiem; 

4. Cienīt pretinieku, uzvarēt godīgi un ar cieņu pieņemt zaudējumu; 

5. Apzināties emocionālu izteicienu un negatīvas uzvedības sekas, vienmēr rādīt savu labāko spēli; 

6. Dalīties ar savām zināšanām, lai aizsargātu un attīstītu futbolu; 

7. Būt atbildīgam par savu rīcību futbola laukumā un ārpus tā; 

8. Sadarboties ar mediju pārstāvjiem, ar cieņu attiekties pret mediju darbu; 

9. Futbolistiem, treneriem, tiesnešiem, oficiālajām personām un viņu ģimenes locekļiem aizliegts 

spēlēt totalizatorus un likt likmes uz Latvijas čempionāta un Kausa izcīņas spēlēm, tādejādi nonākot 

interešu konfliktā; 

10. Spēlēt atbilstoši spēles noteikumiem, reglamentiem un FIFA godīgas spēles nosacījumiem, kā 

arī ievērot Latvijas republikas likumus un normatīvos aktus. 


