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Preambula 

LFF Klubu licencēšanas noteikumi 2022 ir balstīti uz LFF Statūtiem un UEFA klubu licencēšanas un 

Financial Fair Play noteikumiem (UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations 

Edition 2022).
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I. Vispārējie noteikumi 

Paragrāfs 1 – Piemērojamība 
 

1. LFF Klubu licencēšanas noteikumi 2022 (turpmāk – Noteikumi) attiecas gan uz LFF, gan UEFA klubu 

sacensībām. LFF piešķir četru veidu licences – LFF-A, LFF-B, LFF-SFL un UEFA. UEFA licences 

saņemšanai ir izvirzītas augstākas prasības, jo tā dod iespēju piedalīties UEFA klubu sacensībās. LFF-A 

licence dod tiesības klubam piedalīties Latvijas Virslīgas čempionātā, LFF-B licence – Latvijas 1.līgas 

čempionātā, LFF-SFL – Sieviešu futbola līgā. Noteikumi nevar tikt grozīti klubu licencēšanas procesa 

laikā, izņemot gadījumus, kad ir saņemta UEFA atļauja. 

 

Tiesības pieteikties LFF-A, LFF-B, LFF-SFL un UEFA licenču saņemšanai ir tiesības jebkuram klubam, 

kurš ir reģistrēts LFF biedrs vai LFF biedra kandidāts un ir kvalificējies attiecīgajām sacensībām uz 

sportiskā principa pamata. Licences veids, kuram klubs piesakās, ir jānorāda klubu licencēšanas procesa 

sākumā, norādot to deklarācijā par dalību LFF/UEFA sacensībās. 

2. Noteikumi  regulē visu  klubu licencēšanas procesā iesaistīto personu un institūciju  tiesības, pienākumus 

un atbildību, tajā skaitā: 

a) minimālās prasības, kuras ir jāizpilda LFF, lai tā varētu veikt licences devēja funkcijas, kā arī procesus, 

kurus tai jāveic attiecībā uz licencēšanas kritēriju izpildes kontroli (Noteikumu 2.nodaļa); 

b) licences pretendentus, kuri piesakās LFF-A licences saņemšanai dalībai Latvijas Virslīgas  čempionātā, 

LFF-B licences saņemšanai dalībai Latvijas 1.līgas čempionātā,  UEFA licences saņemšanai dalībai 

UEFA sacensībās (Noteikumu 3.nodaļa) un LFF-SFL licences saņemšanai dalībai Sieviešu futbola līgā; 

c) sporta, sociālās atbildības, infrastruktūras, personāla un administratīvo, kā arī juridisko un finanšu 

kritēriju izpildi attiecīgās licences saņemšanai (Noteikumu 4.nodaļa). 
 

Paragrāfs 2 – Mērķi 

LFF klubu licencēšanas sistēmai ir sekojoši mērķi un uzdevumi: 

 
a) pastāvīga futbola standartu uzlabošana Latvijā, kā arī jaunatnes sistēmas pilnveidošanas veicināšana, 

piešķirot prioritāti kluba jauno futbolistu trenēšanai un aprūpei; 

b) veicinātu iesaisti futbolā un veicinātu sieviešu futbola attīstību; 

c) klubu atbilstoša organizācijas līmeņa veicināšana un kontrole; 

d) veicinātu atbilstošāku kluba finanšu izmantošanu; 

e) klubu infrastruktūras uzlabošanas veicināšana, nodrošinot spēlētājus, skatītājus un mēdiju pārstāvjus  ar 

piemērotām, atbilstoši aprīkotām un drošām sporta bāzēm un stadioniem; 

f) klubu ekonomisko un finansiālo iespēju uzlabošana, veicinot to caurspīdīgumu, kā arī savlaicīgu saistību 

nokārtošanu starp klubiem un darbiniekiem, nodokļu un sociālajām institūcijām, kā arī citiem klubiem; 

g) LFF un UEFA klubu sacensību sporta sezonas kvalitatīvas norises veicināšana; 

h) veicināt klubu salīdzinošās novērtēšanas (angļu val.- benchmarking) attīstību, ļaujot veikt ikgadējo 

salīdzinājumu attiecībā uz finanšu, sporta, juridisko, personāla un administratīvo un infrastruktūras 

kritēriju izpildi. 
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Paragrāfs 3 – Terminu skaidrojums 
 

Administrēšanas procedūras Piespiedu vai brīvprātīgās procedūras, kas 

tiek izmantotas kā alternatīva 

likvidācijai. Juridisko personu, kas atrodas 

administrācijā, attiecībā pret kreditoriem 

pārstāv administrators. 

Aģents/starpnieks Fiziska vai juridiska persona, kuras 

uzdevumi ir par noteiktu atlīdzību pārstāvēt 

spēlētājus attiecībās ar klubiem, ar mērķi 

veicināt darba līguma noslēgšanu, kā arī 

pārstāv klubus ar 

mērķi veicināt spēlētāja transfēra (pārejas) 

noslēgšanu. 

Aizsardzība no kreditoriem Procedūra, kas vērsta uz juridiskās 

personas aizsardzību no kreditoriem un 

palīdz izvairīties no maksātnespējas un 

atļaut juridiskai personai turpināt veikt 

savu darbību. 

Atskaites periods Finanšu atskaites periods, kurš beidzas 

attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā 

datumā. 

Būtiskas izmaiņas/notikumi Notikumi, kuri tiek uzskatīti par būtiskiem 

un kuri maina to stāvokli, pamatojoties uz 

kuru LFF tika iesniegta licencēšanas 

procesam nepieciešamā dokumentācija. Ja 

šāds notikums iestājas pirms licencēšanas 

dokumentācija ir iesniegta, licences 

pretendentam ir 

jāiesniedz dokumentācija ņemot vēra 

notikumu, kurš veicināja minētās būtiskās 

izmaiņas. 

CL/FFP sistēma UEFA izstrādāta IT sistēma, kuras 

mērķis ir ievākt informāciju no licences 

pretendentiem/licences saņēmējiem 

attiecībā uz Klubu licencēšanas noteikumu 

piemērošanu. 

Finanšu atskaites noslēguma datums Ziņojošās iestādes/organizācijas ikgadējās 

finanšu atskaites noslēguma datums. 

Iesaistītās puses Jebkura persona (t.s. LFF, UEFA, 

licences pretendenti un ar tām saistītās 

personas), kura ir iesaistīta LFF un UEFA 

klubu licencēšanas sistēmā un ar to 

saistītajiem procesiem. 
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Klubu licencēšanas kritēriji Prasības, kuras ir jāizpilda licences 

pretendentiem LFF un/vai UEFA 

licences saņemšanai. 

Klubu licencēšanas kvalitātes 

standarts 

UEFA izveidots dokuments, kas definē 

minimālās prasības, kurām jāatbilst 

licences devējam, lai tas spētu vadīt klubu 

licencēšanas sistēmu. 

Klubu licencēšanas dokumentu 

iesniegšanas termiņi 

LFF noteikti termiņi, kuros licenču 

pretendentiem ir jāiesniedz nepieciešamā 

informācija attiecīgās licences 

saņemšanai. Dokumentu iesniegšanas 

grafiks tiek izsūtīts visiem licences 

pretendentiem pirms ikgadējā 

licencēšanas procesa sākuma. 

LFF Latvijas Futbola federācija. 

LFF-A licence LFF izsniegta licence (sertifikāts), kura 

apliecina prasību izpildi, lai klubs būtu 

tiesīgs piedalīties Latvijas Virslīgas 

čempionātā. 

LFF-B licence LFF izsniegta licence (sertifikāts), kura 

apliecina prasību izpildi, lai klubs būtu 

tiesīgs piedalīties Latvijas 1.līgas 

čempionātā. 

Licences pretendents Juridiska persona, kuras struktūrā ir 

futbola komanda, kura piesakās LFF 

un/vai UEFA licences saņemšanai. 

LR Latvijas Republika. 

Licences pretendenta vadība Viena vai vairākas personas, kurām ir 

pārstāvības tiesības, pamatojoties uz 

informāciju Latvijas Republikas 

Uzņēmuma reģistrā. 

Licencēšanas sezona Sporta sezona, uz kuru licences 

pretendents piesakās licences 

saņemšanai. Tā sākas tajā dienā, kad LFF 

ir pēdējā diena paziņot klubu sarakstu, kuri 

ir tiesīgi piedalīties UEFA klubu 

sacensībās (parasti – 31.maijs) un  beidzās 

šajā pašā dienā nākamajā gadā. 

Licences saņēmējs Licences pretendents, kuram ir piešķirta 

licences devēja izdota licence. 

Licences devējs Organizācija, kas vada klubu 

licencēšanas sistēmu un piešķir attiecīgās 

licences. Latvijā licences devējs ir LFF. 

Monitoringa dokumentācija Finanšu informācija, kas tiek iesniegta, 

izmantojot UEFA CL/FFP sistēmu. 

Nākotnes finanšu informācija Informācija attiecībā uz kluba finansiālo 

stāvokli pārskata posmā, kurš beidzas 

tajā gadā, kad sākas LFF un UEFA klubu 

sacensības 



9  

 

Notikums vai apstāklis, kuram ir 

būtiska ekonomiska nozīme 

Notikums vai apstāklis tiek uzskatīts par 

būtisku, ja tas veicina ziņojošās iestādes 

finansiālās situācijas izmaiņas un šīs 

izmaiņas ir notikušas iepriekšējā pārskata 

posma laikā. 

Papildus finanšu informācija Finanšu informācija, kas tiek iesniegta 

licences devējam papildus jau 

iesniegtajai finanšu informācijai, ja tā ir 

nepieciešama minimālo prasību izpildei. 

Papildus finanšu informācijai ir jābūt 

sagatavotai, pamatojoties uz tiem pašiem 

principiem, uz kuriem tiek veidotas 

ikgadējās finanšu atskaites un šī 

informācija ir jāsagatavo, pamatojoties uz 

ziņojumiem par ikgadējo finanšu 

informāciju. 

Saskaņotās procedūras Saskaņotās procedūras ir vienošanās starp 

revidentu, attiecīgo 

uzņēmumu/organizāciju un 

nepieciešamības gadījumā arī trešajām 

personām par atsevišķu audita procedūru 

veikšanu. Minēto procedūru rezultāti ir 

konfidenciāli, un tiem jābūt pieejamiem 

tikai iesaistītajām pusēm, lai izvairītos no 

jebkāda veida pārpratumiem. 

Stadions Sacensību sporta bāze, ieskaitot visas 

piebūves (preses nams, biroji utt.). 

Starptautiskie grāmatvedības standarti Starptautiskie grāmatvedības standarti, kas 

pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) 

Nr. 1606/2002 par starptautisko 

grāmatvedības standartu piemērošanu. 

Treniņu (sporta) bāzes Sporta bāzes, kurās tiek veikts attiecīgā 

kluba reģistrēto spēlētāju trenēšanās 

process, kā arī regulāri tiek īstenotas 

jaunatnes sistēmas aktivitātes. 

UEFA licence Licence, kuru piešķir LFF, kad UEFA 

licences kandidāts ir izpildījis visas 

minimālās prasības klubu licencēšanas 

procesa ietvaros attiecībā uz visiem 

kritērijiem, un kas piešķir tiesības 

piedalīties attiecīgajās UEFA klubu 

sacensībās. 

Ziņojošā iestāde/organizācija Licences pretendents (futbola klubs), kurš 

sniedz licences devējam (LFF) klubu 

licencēšanas procesam 

nepieciešamo dokumentāciju un  

informāciju. 
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II. Licences devējs 

Paragrāfs 4 – Pienākumi un atbildība 
 

1. Licences devējs Latvijā ir Latvijas Futbola federācija (LFF), kura vada LFF klubu licencēšanas sistēmu 

un kurai ir jāsaņem ikgadējs UEFA Klubu licencēšanas Kvalitātes Standarta sertifikāts, kuru piešķir 

neatkarīgs, UEFA nozīmēts auditors. 

2. Latvijas Futbola federācijas, kā licences devēja, pienākumos ietilpst: 

a) izveidot atbilstošu klubu licencēšanas administrāciju (Paragrāfs 5); 

b) izveidot divas klubu licencēšanas institūcijas (Paragrāfs 6); 

c) izveidot sankciju katalogu (Paragrāfs 7); 

d) izveidot un kontrolēt klubu licencēšanas procesu (Paragrāfs 8 un pielikums Nr.1); 

e) izvērtēt licencēšanas procesa ietvaros iesniegto licenču pretendentu dokumentāciju un  nepieciešamības 

gadījumā pieprasīt papildus informāciju, pamatojoties uz Paragrāfu 9; 

f) nodrošināt vienādu attieksmi pret visiem licences pretendentiem un garantēt tiem pilnīgu 

konfidencialitāti attiecībā uz iesniegto dokumentāciju klubu licencēšanas procesa laikā  (Paragrāfs  10); 

g) Konstatēt vai ir izpildītas nepieciešamās prasības LFF un/vai UEFA licences saņemšanai un 

nepieciešamības gadījumā pieprasīt papildus informāciju. 

 

Paragrāfs 5 – LFF Klubu licencēšanas administrācija 

1. LFF Klubu licencēšanas administrācija sastāv vismaz no diviem pilna laika LFF darbiniekiem (viens 

no tiem ir licencēšanas menedžeris), kuri veic attiecīgos uzdevumus licencēšanas procesa ietvaros. 

2. LFF Klubu licencēšanas administrācijas pienākumos ietilpst: 

a) nodrošināt LFF klubu licencēšanas sistēmas īstenošanu; 

b) darboties kā izpildvarai attiecībā uz LFF klubu licencēšanas institūciju pieņemtajiem lēmumiem; 

c) atbalstīt un kontrolēt licences pretendentus un licences saņēmējus; 

d) informēt UEFA par visiem būtiskiem notikumiem, kuri notikuši pēc tam, kad LFF  ir  paziņojusi UEFA 

licences saņēmēju sarakstu UEFA, tajā skaitā izmaiņām attiecībā uz licences pretendenta juridisko 

formu, izmaiņām īpašnieku sastāvā vai kluba identitātē; 

e) organizēt klubiem metodiskus seminārus attiecībā uz jaunumiem klubu licencēšanā un Financial Fair 

Play; 

f) sazināties ar citu UEFA dalībvalstu Licencēšanas nodaļām, kā arī UEFA, ar nolūku iegūt pieredzi un 

informāciju klubu licencēšanas jomā; 

3. Vismaz vienam darbiniekam vai ārējam finanšu konsultantam jābūt izglītībai finanšu jomā un diplomam 

grāmatvedības sfērā, ko atzinusi attiecīgā valsts institūcija, vai arī jābūt vairāku gadu pieredzei 

iepriekšminētajos jautājumos. 

 

Paragrāfs 6 – LFF klubu licencēšanas institūcijas (lēmējinstitūcijas) 

1. LFF klubu licencēšanas institūcijas ir Pirmās instances padome un LFF Apelāciju padome, kuras  ir 

savstarpēji neatkarīgas. 

2. Pirmās instances padome pieņem lēmumus attiecībā uz licences piešķiršanu licences pretendentiem, 

pamatojoties uz noteiktajā termiņā iesniegtajiem licencēšanas procesam  nepieciešamajiem 

dokumentiem, kā arī pieņem lēmumus par licences atsaukšanu. 

3. LFF Apelāciju padome pieņem lēmumus attiecībā uz tai rakstveidā iesniegtām apelācijām un pieņem 

galīgo lēmumu attiecībā uz licences piešķiršanu. 

4. Apelāciju drīkst iesniegt: 
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a) Licences pretendents, kuram ar Pirmās instances padomes lēmumu tika nolemts nepiešķirt attiecīgo 

licenci; 

b) Licences saņēmējs, kuram, pamatojoties uz Pirmās instances padomes lēmumu licence tika atsaukta; 

c)  LFF, kuru pārstāv Licencēšanas menedžeris. 

5. LFF Apelāciju padome pieņem lēmumus, pamatojoties uz Pirmās instances padomes lēmumiem, kā arī 

rakstiskas apelācijas iesniedzēja noteiktā termiņā iesniegtajiem pierādījumiem. 

6. Pirmās instances padomes un LFF Apelāciju padomes locekļus ievēl  LFF Kongress  uz 4 gadiem,  ar  

iespēju tikt ievēlētiem atkārtoti. LFF klubu licencēšanas institūcijām un to locekļiem: 

a) jādarbojas objektīvi, pamatojoties uz to pienākumiem; 

b) jāatturas no lēmuma pieņemšanas, ja ir pamatotas aizdomas par institūciju (vai atsevišķu to locekļu) 

interešu konfliktu attiecībā pret kādu no licences pretendentiem. Institūcijas (vai atsevišķi to locekļi) 

nevar tikt uzskatītas par neatkarīgām, ja pastāv kāda saistība starp kādu no institūcijas locekļiem un 

licences pretendentu. Šī saistība var tikt konstatēta, ja kāda no licences pretendenta atbildīgajām 

personām ir institūcijas locekļa ģimenes loceklis, akcionārs, biznesa partneris,  sponsors,  konsultants 

vai tiek konstatēta jebkāda citāda saistība, kas rada pamatotas aizdomas par iespējamo interešu konfliktu; 

c) nedrīkst vienlaicīgi veikt arī LFF Klubu licencēšanas administrācijas darbinieka vai Licencēšanas 

menedžera pienākumus; 

d) nedrīkst vienlaicīgi būt citas LFF juridiskās institūcijas sastāvā; 

e) nedrīkst būt LFF valdes sastāvā vai LFF darbinieks; 

f) nedrīkst būt futbola kluba – LFF biedra vai LFF biedra kandidāta, darbinieks; 

g) jābūt vismaz vienam juristam un vienam kvalificētam finanšu ekspertam, kas saņēmis valstī atzītu 

izglītības dokumentu. 

7. Pirmās instances padome sastāv no 5 locekļiem – padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja  vietnieka un 

citiem 3 locekļiem. Vismaz vienam padomes loceklim jābūt kvalificētam juristam un vismaz vienam 

jābūt finanšu ekspertam ar attiecīgu valstī atzītu izglītības dokumentu. 

8. LFF Apelāciju padome sastāv no 3 locekļiem – padomes priekšsēdētāja un 2 padomes locekļiem. 

Padomes priekšsēdētājam jābūt kvalificētam juristam. Vismaz vienam padomes loceklim jābūt finanšu 

ekspertam ar attiecīgu valstī atzītu izglītības dokumentu. 

9. LFF Apelāciju padomes locekļi nedrīkst vienlaicīgi būt LFF darbinieku sarakstā, citu LFF juridisko 

institūciju sastāvā, kā arī LFF komiteju sastāvā. 

10. LFF klubu licencēšanas institūciju kvorums ir 3 cilvēki. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir 

padomes priekšsēdētāja balss. 

11. Licencēšanas menedžeris var iesniegt apelāciju par Apelāciju padomes lēmumu attiecībā uz UEFA 

licences piešķiršanu Sporta arbitrāžas tiesā Lozannā. 

12. Gadījumā, ja tiek iesniegta apelācija par Apelāciju padomes lēmumu Sporta arbitrāžas tiesā Lozannā, 

Apelāciju padomes lēmumi ir spēkā, kamēr lieta tiek izskatīta. 

13. Attiecībā uz LFF-A licenci  pēdējā instance ir LFF Apelāciju padomes, attiecībā uz UEFA licenci  –  

Sporta arbitrāžas tiesa Lozannā. 

14. Klubu licencēšanas institūciju darbība ir jāorganizē, ievērojot sekojošus procesuālos elementus: 

a) termiņus; 
b) procesuālo tiesību pamatprincipus; 

Minētos pamatprincipus ir jāievēro attiecībā uz visām klubu licencēšanas procesā iesaistītajām  pusēm, 

kas ietver tiesības uz vienlīdzību (Paragrāfs 10), kā arī tiesības tikt uzklausītam, iesniegt pierādījumus, 

tiesības uz pamatotu lēmumu un citus; 
c) tiesības uz pārstāvību; 

Visiem licences pretendentiem ir tiesības uz pārstāvību klubu licencēšanas institūciju sēžu laikā, ja uz 

attiecīgo sēdi ir pieaicināta kāda no licences pretendenta oficiālajām personām/pārstāvjiem. Personai, 

kura īsteno pārstāvību, jābūt ar juridisko vai augstāko izglītību grāmatvedībā vai finanšu jomā. LFF klubu 

licencēšanas institūcijām ir tiesības pieprasīt minētās personas izglītību apliecinošus dokumentus; 
d) tiesības uzklausīt un saņemt informāciju. 

Visiem licences pretendentiem ir tiesības vērsties LFF klubu licencēšanas institūcijās ar nolūku sniegt 
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informāciju, kas varētu veicināt pēc iespējas pamatotāka lēmuma pieņemšanu klubu licencēšanas 

institūciju kompetences ietvaros. Pirms licences pretendenta pārstāvja uzklausīšanas, Pirmās instances 

padomei ir jāpārbauda personas apliecinošie dokumenti, kas apliecinātu tiesības pārstāvēt attiecīgo 

licences pretendentu. Gadījumā, ja tiek pierādīts, ka sniegtā informācija no  licences pretendenta 

pārstāvja puses ir nepatiesa, licences pretendentam var tikt piemērotas disciplinārās sankcijas; 
e) oficiālo valodu. 

Oficiālā klubu licencēšanas procesa valoda LFF ir latviešu (korespondencei ar UEFA – angļu); 
f) lēmuma paziņošanas kārtību. 

LFF klubu licencēšanas institūciju lēmuma paziņošanas diena ir nākamā diena pēc lēmuma nosūtīšanas 

licences pretendentiem. Lēmuma paziņošanas veidu (piemēram, elektroniskais pasts, fakss, ierakstīta 

vēstule vai cits) nosaka LFF Klubu licencēšanas administrācija, saskaņojot to ar attiecīgās klubu 

licencēšanas institūcijas priekšsēdētāju. Ja nākamā diena ir sestdiena, svētdiena vai Latvijas valsts 

svētku diena, tad par lēmuma paziņošanas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena; 
g) apelācijas iesniegšanai atvēlēto laiku. 

Pirmās instances padomes lēmumu var pārsūdzēt LFF Apelāciju padomē 5 darba dienu laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas. LFF Apelāciju padome pieņem galīgo lēmumu par licences piešķiršanu 5 darba 

dienu laikā no apelācijas saņemšanas dienas. 
h) apelācijas iesniegšanas ietekmi uz lēmuma izpildi. 

Apelācijas iesniegšana neietekmē savlaicīgu Pirmās instances padomes lēmuma izpildi; 
i) tiesības pieprasīt pierādījumus un papildus dokumentāciju. 

LFF klubu licencēšanas institūcijām ir tiesības pieprasīt no licences pretendentiem jebkāda veida 

rakstisku informāciju, kas ir uzskatāma par būtisku un nepieciešamu institūciju lēmumu pieņemšanai; 
j) pierādīšanas pienākumu. 

Pierādīšanas pienākums klubu licencēšanas procesā ir licences pretendentam; 
k) lēmuma pieņemšanu. 

Pieņemot lēmumus attiecībā uz kompetencē esošajiem jautājumiem, LFF klubu licencēšanas 

institūciju rakstiski noformētā lēmumā ir jānorāda: 

- lēmuma pieņemšanas vieta; 

- lēmuma pieņemšanas datums; 

- institūciju locekļi, kuri piedalījās attiecībās institūcijas sēdē; 

- pieaicinātās puses un to pārstāvji; 

- pušu izteiktie lūgumi; 

- lēmuma faktiskais un juridiskais pamatojums; 

- pieņemtie lēmumi; 

- attiecīgās institūcijas priekšsēdētāja un sekretāra paraksti; 

- Pirmās instances padomes lēmumā – norāde par iespēju pārsūdzēt lēmumu, iesniedzot rakstisku 

apelāciju LFF Apelāciju padomē piecu dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 
l) iespēju iesniegt sūdzību. 

Jebkāda veida sūdzība attiecībā uz klubu licencēšanas procesu var tikt iesniegta LFF, kas to izskata un, 

pamatotas sūdzības gadījumā, pieņem lēmumu attiecībā uz veicamo darbību problēmas atrisināšanai. 
m) sūdzību formu un saturu. 

Visas sūdzības ir jāiesniedz rakstveidā, ietverot tajās sekojošu informāciju: 

- sūdzības pamatojumu; 

- lūgumus; 

- faktus vai pierādījumus, kuri ir sūdzības iesniedzēja rīcībā. 
n) procesuālie izdevumi. 

Licencēšanas procesa laikā licences devējs nevar pieprasīt no licences pretendentiem nekādu 

izdevumu segšanu, kas ir saistīti ar licencēšanas procesu. 

Paragrāfs 7 – Sankciju katalogs 

1. Lai nodrošinātu efektīvu klubu licencēšanas kritēriju izpildi, LFF var piemērot sekojošas sankcijas: 

a) brīdinājumu; 

b) naudas sodu (140-1400 EUR); 
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c) stadiona slēgšanu; 

d) aizliegumu veikt spēlētāju pārejas (transfērus) un reģistrēt spēlētājus; 
e) punktu atņemšana; 

f) licences atsaukšanu sezonas laikā; 

g) atteikums izsniegt licenci. 
 

2. Attiecībā uz LFF-A un LFF-B licencēm, var tikt piemērotas arī sekojošas sankcijas – punktu atņemšana, 

diskvalifikācija no LFF rīkotajām sacensībām, kurās klubs piedalās un/vai diskvalifikācija no nākotnes 

sacensībām. Sankcijas par pārkāpumiem licencēšanas procesa un licencēšanas sezonas laikā licences 

pretendentiem/licences saņēmējiem piemēro LFF Disciplinārlietu komiteja. 

3. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka LFF-A licences pretendentam pastāv nenokārtotas finansiālās saistības, 

pamatojoties uz Paragrāfiem 63-66 līdz 30 000 EUR apmērā, licences pretendentam var tikt piemērotas 

šī Paragrāfa p. 1 a) līdz d) minētās sankcijas, 30 000 - 50 000 EUR apmērā - šī Paragrāfa p. 1 e) minētā 

sankcija, virs 50 000 EUR – p. f) vai g) minētā sankcija. 

4. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka LFF-B licences pretendentam pastāv nenokārtotas finansiālās saistības, 

pamatojoties uz Paragrāfiem 63-66 līdz 15 000 EUR apmērā, licences pretendentam var tikt piemērotas 

šī Paragrāfa p. 1 a) līdz d) minētās sankcijas, 15 000 - 25 000 EUR apmērā - šī Paragrāfa p. 1 e) minētā 

sankcija, virs 25 000 EUR – p. f) vai g) minētā sankcija. 

 

Paragrāfs 8 – LFF klubu licencēšanas process 

1. LFF izstrādā un ievieš klubu licencēšanas procesu attiecībā uz kritēriju izpildes  un  LFF  un  UEFA  

licenču piešķiršanas kontroli (pielikums Nr.1). 

2. LFF klubu licencēšanas process sākas ar licencēšanas dokumentu sagatavošanu un nosūtīšanu licences 

pretendentiem un noslēdzas ar UEFA licences  saņēmēju  saraksta paziņošanu UEFA (parasti līdz 

31.maijam).  

 

Paragrāfs 9 – Novērtējuma procedūras 

1. Klubu licencēšanas pretendentu  iesniegto  dokumentāciju  attiecībā uz sporta, sociālās atbildības, 

infrastruktūras, personāla  un administratīvajiem, juridiskajiem un finanšu kritērijiem pārbauda katra no 

minētajiem kritērijiem eksperti, kuriem ir tiesības veikt nepieciešamās pārbaudes arī licencēšanas 

sezonas laikā, lai pārbaudītu klubu licencēšanas dokumentācijā norādītās informācijas patiesumu un 

kontrolētu nepieciešamo pasākumu plāna izpildi visos kritērijos. Pārbaudes veidu un metodes nosaka 

LFF Klubu licencēšanas administrācija (izņemot finanšu kritēriju pārbaudi). 

2. Pamatojoties uz licences pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un kritēriju ekspertu veikto pārbaužu 

rezultātiem, katrs eksperts sagatavo atzinumu par kritēriju izpildi un iesniedz to LFF Klubu licencēšanas 

administrācijai. 

3. Novērtējuma procedūras attiecībā uz finanšu kritēriju izpildi ir norādītas pielikumā Nr. 7. 

 

Paragrāfs 10 – Vienlīdzība un konfidencialitāte 

1. Licences devējam ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret visiem licences pretendentiem visa  

licencēšanas procesa laikā. 

2. Licences devējs garantē katra licences pretendenta konfidencialitāti attiecībā  uz  visu  iesniegto 

informāciju un dokumentāciju licencēšanas procesa ietvaros. Jebkurai personai, kura ir iesaistīta klubu 

licencēšanas procesā, pirms savu pienākumu veikšanas ir jāparaksta konfidencialitātes deklarācija.
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III. Licences pretendenti un licenču veidi 

Paragrāfs 11 – Licences pretendents un “trīs gadu noteikums” 
 

1. UEFA un LFF-A licences pretendents var būt tikai futbola klubs (juridiska  persona), kurš  ir  reģistrēts 

LFF biedrs un ir pilnībā atbildīgs par futbola komandu, kura piedalās nacionālajās (LFF) un/vai 

starptautiskajās (UEFA) klubu sacensībās. 

2. Uz klubu licencēšanas procesa sākumu, UEFA licences pretendentam jābūt reģistrētam LFF biedram 

vai LFF biedra kandidātam nepārtraukti vismaz 3 gadus (pēc kārtas), kā arī vismaz 3 sezonas 

nepārtraukti ir jāpiedalās LFF organizētajās sacensībās. Jebkādas izmaiņas kluba juridiskajā formā (tajā 

skaitā apvienošanās ar citu juridisko personu vai ar futbolu saistīto procesu novirzīšana citai juridiskajai 

personai vai arī kluba identitātes maiņa attiecībā uz kluba nosaukumu, logo u.c. izmaiņām ir jāpaziņo 

LFF un UEFA pirms kārtējā licencēšanas procesa uzsākšanas.),  Gadījumi, kad trīs gadu laikā pirms 

attiecīgā licencēšanas procesa sākuma ir notikušas izmaiņas kluba juridiskajā formā (tajā skaitā 

apvienošanās ar citu juridisko personu vai ar futbolu saistīto procesu novirzīšana citai juridiskajai 

personai, vai arī ir notikušas izmaiņas kluba identitātē,  kas ir vērstas uz to, lai atvieglotu licences 

saņemšanu vai kvalificēšanos sacensībām, pamatojoties uz sportisko principu, var tikt uzskatītas par 

sacensību integritātes pārkāpumu un, konstatējot šāda veida izmaiņas, tiek pārtraukta minēto 3 gadu 

termiņa uzskaite. Par izņēmumiem attiecībā uz noteikumu, kas nosaka, ka UEFA licences pretendentam 

jābūt reģistrētam LFF biedram vai biedra kandidātam nepārtraukti vismaz 3 gadus, klubi ir tiesīgi 

vērsties UEFA Klubu finanšu kontroles komisijā ar iesniegumu saskaņā ar UEFA Klubu licencēšanas 

noteikumiem. 

3. Uz klubu licencēšanas procesa sākumu, LFF-A un LFF-B licences pretendentam jābūt reģistrētam LFF 

biedram vai LFF biedra kandidātam. Jebkādas izmaiņas kluba juridiskajā formā (piemēram, kluba 

vadības maiņa, kluba nosaukuma maiņa u.c.), kas ir vērstas uz to, lai atvieglotu licences saņemšanu, var 

tikt uzskatītas par sacensību integritātes pārkāpumu un būt par pamatu licences neizsniegšanai vai 

atsaukšanai. 

4. Gadījumā, ja licences pretendents veic kluba īpašnieku maiņu vai arī kluba struktūrā parādās jauni kluba 

kā juridiskas personas daļu turētāji (fiziskas vai juridiskas personas), licences pretendentam pirms 

izmaiņu veikšanas ir jāsaņem LFF ģenerālsekretāra apstiprinātas Klubu integritātes komisijas , kas 

izvērtē jauno kluba īpašnieku integritāti, finanšu izcelsmi utt., apstiprinājums. Klubu integritātes 

komisija sastāv no 3 locekļiem, kas sastāv no finanšu, integritātes, godīgas spēles un juridiskajiem 

ekspertiem. Gadījumā, ja licences pretendents ir komercsabiedrība, Klubu integritātes komisija 

apstiprinājums ir nepieciešams gadījumos, kad kluba struktūrā tiek iekļauta jauna fiziska vai juridiska 

persona ar vismaz 25% daļu. Gadījumā, ja licences pretendents ir biedrība vai nodibinājums, Klubu 

integritātes komisijas apstiprinājums ir nepieciešams gadījumos, ja licences pretendents veic izmaiņas 

juridiskās personas valdes sastāvā. Informācija, kas ir jāiesniedz Klubu integritātes komisijai (aizpildot 

Noteikumu pielikumu Nr.8): 

4.1. jāspēj sniegt detalizētu, ticamu paskaidrojumu, kāpēc un kā jaunie daļu turētāji/valdes locekļi plāno 

ieguldīt finanšu līdzekļus licences pretendenta struktūrā esošajā futbola klubā. Šis skaidrojums ir paredzēts arī, 

lai varētu novērtēt paredzamo finanšu līdzekļu ieguldīšanas nepārtrauktību ilgtermiņā; 

  4.2. jāiesniedz dokumenti, kas nepieciešami jaunās fiziskās vai juridiskās personas darbības, piederošo 

aktīvu un saistību juridiskajai izpētei sekojošās kategorijās: uzņēmums un tā struktūra (juridiskas personas 

gadījumā), nekustamie īpašumi, kustamā manta, finanšu informācija un saistības, attiecības ar starptautiskajām, 

valsts un pašvaldības iestādēm, būtiskie līgumi, darba tiesiskās attiecības, strīdi, tiesvedības un administratīvie 

procesi; 

4.3. Šī paragrāfa p.4.2. minēto dokumentu un informācijas pieprasījuma apjomu un veidu nosaka Klubu 

integritātes komisija  katram licences pretendentam individuāli, nosūtot licences pretendentam precīzu 

iesniedzamo dokumentu sarakstu. 

4.4. Ar mērķi novērtēt esošo situāciju futbola klubu - licences pretendentu, juridiskajā struktūrā un to 

finansiālo stabilitāti, Klubu integritātes komisija ir tiesīga pieprasīt šajā paragrāfā minēto dokumentāciju arī no 
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tiem licences pretendentiem, kuri neveic kluba īpašnieku maiņu. 

5. Klubu integritātes padome pieņem lēmumu 10 darba dienu laikā no pieteikuma (saskaņā ar Pielikumu 

Nr.8) iesniegšanas dienas. Klubu integritātes padomes priekšsēdētājs ir tiesīgs pagarināt minēto termiņu, 

papildus informācijas un dokumentācijas pieprasīšanai, attiecīgi paziņojot par to iesniedzējam.  

Pieteikuma veidlapa jāiesniedz LFF Klubu licencēšanas menedžerim. Gadījumā, ja Klubu integritātes 

padome konstatē, ka Licences pretendents nav to informējis un ir veicis kluba īpašnieku maiņu vai 

izmaiņas bez Klubu integritātes padomes saskaņojumu, Licences pretendentam tiek piemērotas 

sankcijas saskaņā ar Noteikumu sankciju katalogu. 

Paragrāfs 12 – Licences pretendenta galvenie pienākumi 

1. Licences pretendentam ir jāiesniedz licences devējam: 

a) visa nepieciešamā informācija un dokumentācija, kas apliecina, ka visas Noteikumu prasības ir 

ievērotas; un 

b) citi dokumenti, kuri ir nepieciešami licences devējam, lai pieņemtu nepieciešamos lēmumus attiecībā uz 

licences piešķiršanu; 

2. Minētajai dokumentācijai jāietver informācija par ziņojošo iestādi attiecībā uz sporta, sociālās atbildības, 

infrastruktūras, personāla un administratīvajiem, juridiskajiem un finanšu kritērijiem. 

3. Licences pretendentam ir jāpaziņo licences devējam par jebkuru apstākli un būtiskām izmaiņām, kas  

notiek pēc attiecīgās licencēšanas dokumentācijas iesniegšanas attiecībā uz visiem kritērijiem (tajā  

skaitā izmaiņām licences pretendenta juridiskajā formā, īpašnieku sastāvā vai identitātē). 
 

Paragrāfs 13 – UEFA and LFF licences 

1. Klubiem, kuri kvalificējas UEFA klubu sacensībām pēc sportiskā principa, izpildot šajos Noteikumos 

minētās prasības, ir jāsaņem LFF izdota UEFA licence, ņemot vērā izņēmumus, kuri minēti 14. 

paragrāfā un UEFA Klubu licencēšanas un Finanšu stabilitātes noteikumu 13. paragrāfā un A pielikumā, 

kā arī jāizpilda citas UEFA prasības, pēc kā UEFA pieņem lēmumu par klubu pielaišanu UEFA klubu 

sacensībām. UEFA Klubu Monitoringa (UEFA Club Monitoring) prasības ir iekļautas UEFA Klubu 

licencēšanas un Finanšu stabilitātes noteikumos (2022. gada redakcija) un tie attiecas uz visiem klubiem, 

kuriem LFF ir piešķīrusi UEFA licenci dalībai UEFA klubu sacensībās. 

2. Klubiem, kuri kvalificējas Latvijas Virslīgas čempionātam pēc sportiskā principa, izpildot šajos 

Noteikumos minētās prasības, ir jāsaņem LFF izsniegta LFF-A licence. Klubiem, kuri kvalificējušies 

Latvijas 1.līgas čempionātam, izpildot šajos Noteikumos minētās prasības, ir jāsaņem LFF izsniegta 

LFF-B licence. Klubi, kuri kvalificējas Sieviešu futbola līgai, ir jāsaņem LFF izsniegta LFF-SFL 

licence. 

3. LFF-A, LFF-B un UEFA licencēm derīguma termiņš beidzas tās sezonas beigās, uz kuru  attiecīgā 

licence ir izsniegta. 

4. LFF-A, LFF-B, LFF-SFL un UEFA licences nevar tikt nodotas citiem klubiem. 

5. LFF klubu licencēšanas institūcijas LFF-A, LFF-B un UEFA licences klubam var atsaukt gadījumos, 

kad: 

a) licences saņēmējs bankrotē vai uzsāk likvidācijas procesu atbilstoši attiecīgajiem LR normatīvajiem 

aktiem (izņemot gadījumus, kad licences saņēmējs uzsāk maksātnespējas procesu ar mērķi saglabāt 

klubu un turpināt tā pastāvēšanu; 

b) ir konstatēta neatbilstība nepieciešamajiem klubu licencēšanas kritērijiem; vai 

c) licences saņēmējs pārkāpj vai nepilda pienākumus, kurus tam ir jāpilda kā licences saņēmējam, 

pamatojoties uz Noteikumiem; 

d) punktos b) un c) minēto licences atsaukumu LFF klubu licencēšanas institūcijas var veikt tikai 

gadījumos, kad licences saņēmēji neizpilda klubu licencēšanas institūciju noteiktos nosacījumus, 

izsniedzot attiecīgo licenci. Visos citos gadījumos, lēmumu par licences atsaukšanas licencēšanas 

sezonas laikā pieņem LFF Disciplinārlietu komiteja. 

6. Tiklīdz licences devējam ir aizdomas, ka ir iespējama UEFA licences atsaukšana kādam no licences 

saņēmējiem, LFF nekavējoties par to ir jāpaziņo UEFA. 
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Paragrāfs 14 – Speciāla atļauja dalībai UEFA klubu sacensībās 

1. Ja klubs kvalificējas UEFA klubu sacensībām, pamatojoties uz sportiskajiem rezultātiem, taču nav 

piedalījies klubu licencēšanas procesā pilnībā, vai arī izgājis licencēšanas procesu,  kurš  paredz 

mīkstākus nosacījumus nekā tie, kuri ir jāizpilda UEFA licences saņemšanai, pamatojoties uz šiem 

Noteikumiem, piemēram, ja klubs spēlē citā līgā (nevis Latvijas Virslīgas čempionātā), LFF šī kluba 

vārdā var pieprasīt ārkārtēju klubu licencēšanas noteikumu piemērošanu, saskaņā ar pielikumu Nr. 2. 

2. Pamatojoties uz šādu licencēšanas noteikumu piemērošanu, UEFA var atļaut klubam piedalīties  

attiecīgajās UEFA klubu sacensībās saskaņā ar attiecīgo UEFA sacensību reglamentu, kas attiecas tikai 

uz šo licences pretendentu un tikai uz konkrēto sezonu. 

IV. Klubu licencēšanas kritēriji 

Paragrāfs 15 – Vispārējie noteikumi 
 

UEFA licence: 

1. UEFA licences saņemšanai, kas piešķir tiesības klubam piedalīties UEFA Čempionu līgā, UEFA 

Eiropas līgā un UEFA Eiropas Konferences līgā, klubam ir jāizpilda visi Paragrāfos 16-67 minētie 

nosacījumi, izņemot tos, kuri ir minēti šī paragrāfa 2.punktā. Gadījumā, ja UEFA licences pretendents 

nav saņēmis LFF-A licenci, tas nevar pretendēt uz UEFA licences saņemšanu, izņemot gadījumus, kas 

paredzēti pielikumā Nr.2. 

2. Paragrāfos 16.5, 17.2, 19.2, 19.3, 20-26, 29, 36, 38-40, 46 un 48-52  minēto  prasību neizpilde  nevar 

būt par iemeslu  UEFA  licences nepiešķiršanai, taču licences pretendentam var tikt piemērotas sankcijas 

(Paragrāfs 7).  

LFF-A licence: 

3. LFF-A licences saņemšanai, kas piešķir tiesības klubam piedalīties Latvijas Virslīgas čempionātā, klubam 

ir jāizpilda visi Paragrāfos 16-67 minētie nosacījumi. Paragrāfos  16.5, 17.2, 19.2, 19.3, 20-26, 29, 36, 

38-40, 46 un 48-52 minēto prasību neizpilde nevar būt par iemeslu LFF-A licences nepiešķiršanai, taču 

licences pretendentam var tikt piemērotas sankcijas (Paragrāfs 7). 

LFF-B-licence: 

4. LFF-B licences saņemšanai, kas piešķir tiesības klubam piedalīties Latvijas 1.līgas čempionātā, klubam  

ir jāizpilda visi Paragrāfos 16-67 minētie nosacījumi. Paragrāfos 16.5, 17.2, 19.2, 19.3, 20-26, 28, 29, 

32, 34, 36, 38-40, 42, 43, 46, 48-52, 55 un 61  minēto prasību neizpilde nevar būt par  iemeslu LFF-B 

licences nepiešķiršanai, taču licences pretendentam var tikt piemērotas sankcijas (Paragrāfs 7). 

 

Paragrāfs 15bis – UEFA Sieviešu čempionu līga un Sieviešu futbola līga 

1. UEFA Sieviešu Čempionu līgas Licences pretendentiem obligāti ir jāizpilda prasības, kuras iekļautas 

Noteikumu Paragrāfos 16, 17, 18, 19.1, 27, 30, 33, 34, 41, 53-67.  

   

2. LFF-SFL licences saņemšanai, licences pretendentam ir jāizpilda sekojošas prasības: 

Sporta kritēriji: vismaz 1 meiteņu komanda, kas piedalās LFF vai LFF reģionu centru organizētā meiteņu 

čempionātā; 

Personāla un administratīvie kritēriji: SFL komandas galvenajam trenerim ir jābūt vismaz B-UEFA 

licencei, trenera asistentam - vismaz C-LFF licencei. Komandā ir jābūt medicīnas darbiniekam ar attiecīgu 

medicīnas izglītību un jābūt klātienē uz visām komandas mājas un izbraukuma spēlēm; 

Infrastruktūras kritēriji: jābūt pieejamam galvenajam mājas spēļu laukumam un rezerves laukumam, 

vismaz vienam no tiem esot ar mākslīgo segumu. Ja licences pretendents nav stadiona (un rezerves 

stadiona) īpašnieks, tam ir jānoslēdz līgums ar stadiona īpašnieku vai ar vairāku stadionu īpašniekiem par 

attiecīgā stadiona/-u lietošanu vai arī jāsaņem rakstisks apliecinājums par stadiona(-u) pieejamību licences 
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pretendentam līdz sezonas beigām. 

Juridiskie kritēriji: Licences pretendentam ir jāiesniedz deklarācija dalībai LFF sacensībās atbilstoši 

Noteikumu 53.paragrāfam. 

Finanšu kritēriji: Licences pretendentam nevar būt nenokārtotas finansiālās saistības pret LFF, citiem LFF 

biedriem un biedru kandidātiem, kā arī parādi sociālajām un nodokļu institūcijām. 

 

SPORTA KRITĒRIJI 

Paragrāfs 16 – Licences pretendentu jaunatnes sistēmas prasības un sieviešu futbola aktivitātes 

1. UEFA licences pretendenta kā juridiskās personas struktūrā jābūt jaunatnes komandām, kuru  skaitu  

nosaka LFF jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikums atbilstoši 1. līmeņa  kluba  prasībām. 

2. Gadījumā, ja UEFA licences pretendents neizpilda LFF jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikuma 

(turpmāk- Nolikums) p.8. un LFF Klubu licencēšanas noteikumos noteiktās prasības attiecībā uz futbola 

kluba atbilstību 1. līmeņa kluba prasībām, UEFA licences pretendenta struktūrā ir jābūt sekojošām 

jaunatnes komandām: 1) vismaz četras komandas vecumā no 10 līdz 21 gadam, 2) vismaz viena 

komanda zem 10 gadu vecuma vai arī ir jābūt organizētām aktivitātēm futbolistiem zem 10 gadu 

vecuma. Visām komandām, izņemot komandai zem 10 gadu vecuma, ir jāpiedalās LFF nacionālajās vai 

reģionālajās sacensībās. Papildus tam, UEFA licences pretendentam ir jāizpilda arī pārējās prasības 

attiecībā uz kluba jaunatnes sistēmu, tajā skaitā jānodrošina jaunatnes attīstības programmas esamība, 

kuras ieviešanu un tās minimālās sastāvdaļas LFF regulāri pārbauda, saskaņā ar UEFA Klubu 

licencēšanas un Finanšu stabilitātes noteikumiem. 

3. LFF-A licences pretendenta jaunatnes komandu skaitu un jaunatnes sistēmas prasības regulē LFF  

jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikums un LFF-A licences pretendentam jāatbilst 1. līmeņa kluba 

prasībām. 

4. LFF-B licences pretendentam ir jāatbilst 2. līmeņa klubam,  pamatojoties  uz  LFF  jaunatnes  futbola 

klubu akreditācijas nolikumu.  

5. LFF-A licences pretendentam jāatbalsta sieviešu futbols, īstenojot pasākumus un aktivitātes, kuru 

mērķis ir turpināt attīstīt, profesionalizēt un popularizēt sieviešu futbolu, piemēram: a) sieviešu futbola 

pieaugušo vai jauniešu komandas iekļaušana oficiālajās sacensībās, b) atbalsta sniegšana sieviešu 

futbola klubam, ar kuru ir nodibināta sadarbība, c) citu sieviešu futbola iniciatīvu organizēšana, kā 

noteicis Licences devējs. 

6. UEFA Sieviešu čempionu līgas licences pretendentam ir jābūt savai jaunatnes attīstības programmai, 

kas ietver sekojošus elementus: 

a) sieviešu spēļu popularizēšana; 

b) jaunatnes attīstības mērķi un filozofija; 

c) jaunatnes sektora organizācija (organizācijas shēma, iesaistītās struktūras, saistība ar licences 

pretendentu, jauniešu komandas utt.); 

d) nepieciešamais personāls (tehniskais, medicīniskais, administratīvais utt.) un minimālā kvalifikācija; 

e) infrastruktūra (treniņu un spēļu telpas, pieejamība utt.); 

f) finanšu resursi (budžets, licences pretendenta, spēlētāju vai vietējās pašvaldības ieguldījums utt.); 

g) futbola izglītība dažādām vecuma grupām (spēles prasmes, tehniskā, taktiskā un fiziskā); 

h) izglītības iniciatīvas (spēles likumi; antidopings; godprātība; anti rasisms); 

i) medicīniskais atbalsts jaunatnes spēlētājiem (tostarp medicīnisko ierakstu uzturēšana); 

j) atgriezeniskās saites process, lai novērtētu rezultātus un sasniegumus attiecībā pret mērķiem; 

k) programmas ilgums (vismaz trīs gadi, bet ne vairāk kā septiņi). 

 

7. UEFA Sieviešu čempionu līgas licences pretendentam ir jābūt sekojošām jaunatnes komandām: 

 

a) licences pretendentam jābūt vismaz divām (attiecībā uz 2023./2024.gada sezonu - vienai) meiteņu 

komandām vecuma grupā no 12 gadu vecuma līdz 21 gadu vecumam.  

b) katrai meiteņu komandai šajā vecuma grupā ir jāpiedalās oficiālās sacensībās vai programmās, kas tiek 
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rīkotas valsts, reģionālā vai vietējā līmenī un tās ir atzinusi attiecīgā UEFA dalībvalsts asociācija. 
 

 

 

 

Paragrāfs 17 – Spēlētāju medicīniskā aprūpe 

1. Licences pretendentam ir jānodrošina visu pirmās komandas spēlētāju ikgadēju medicīnisko pārbaudi, 

pamatojoties uz LFF un UEFA organizēto sacensību reglamentiem. 

2. Licences pretendentam ir jānodrošina, ka visiem jaunatnes spēlētājiem no 12 gadu vecuma tiek veikta 

ikgadēja medicīniskā pārbaude saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem. 

Paragrāfs 18 – Spēlētāju reģistrācija 

Visiem licences pretendenta komandu spēlētājiem no 10 gadu vecuma ir jābūt reģistrētiem LFF, pamatojoties 

uz LFF reglamentu par spēlētāju statusu un pārejām un FIFA reglamentu par spēlētāju statusu un pārejām 

(FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players). 
 

Paragrāfs 19 – Līgums ar spēlētājiem – profesionāļiem un spēlētāju īre 

1. Katram licences pretendenta spēlētājam-profesionālim ir jābūt noslēgtam līgumam ar licences  

pretendentu, pamatojoties uz LFF reglamentu par spēlētāju statusu un pārejām un FIFA reglamentu par 

spēlētāju statusu un pārejām (FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players); 

2. Licences pretendentam ir jāievēro FIFA noteikumi par spēlētāju statusu un pārejām attiecībā uz 

profesionālu spēlētāju īres noteikumiem. 

3. Licences pretendentam ir jānodrošina, ka tā profesionālo spēlētāju līgumi atbilst attiecīgajiem Līguma 

noteikumiem par minimālajām prasībām standarta spēlētāju līgumiem profesionālā futbola sektorā 

Eiropas Savienībā un pārējā UEFA teritorijā. 

 

Paragrāfs 20 – Tiesāšana un Spēles noteikumi (Laws of the Game) 

Licences pretendentam ir jānodrošina, lai visi tā pirmās komandas locekļi (spēlētāji, treneri un cits tehniskais 

personāls) apmeklētu semināru par tiesāšanu, ko organizē LFF, 12 mēnešu laikā pirms sezonas sākuma. 

 

SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS KRITĒRIJI 

Paragrāfs 21 – Sociālās atbildības stratēģija 

Licences pretendentam ir jāizveido un jāīsteno futbola sociālās atbildības stratēģija saskaņā ar UEFA Futbola 

ilgtspējas stratēģiju 2030 un attiecīgajām UEFA vadlīnijām vismaz tādās jomās kā līdztiesība un iekļaušana, 

anti rasisms, bērnu un jauniešu aizsardzība un labklājība, futbols visiem, vides aizsardzību. 

Paragrāfs 22 – Vienlīdzība un iekļaušana 

Licences pretendentam ir jāizveido un jāīsteno politika, lai nodrošinātu vienādas tiesības un iespējas visiem 

cilvēkiem, kas seko Licences pretendenta organizētajām futbola aktivitātēm un sniedz ieguldījumu tajās. 

 

Paragrāfs 23 – Anti rasisms 

Licences pretendentam ir jāizveido un jāīsteno politika, lai cīnītos pret rasismu un garantētu, ka visas licences 

pretendenta politikas, programmas un prakse tiek īstenota bez jebkādas diskriminācijas. 

 

Paragrāfs 24 – Bērnu un jauniešu aizsardzība un labklājība 

Licences pretendentam ir jāizstrādā un jāīsteno atbilstoša koncepcija, lai aizsargātu un nodrošinātu jaunatnes 
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spēlētāju labklājību un pārliecinātos, ka tie atrodas drošā vidē, kuru nodrošina licences pretendents. 

 

Paragrāfs 25 – Futbols visiem 

Licences pretendentam ir jāizveido un jāīsteno atbilstoša koncepcija, lai sekošana un līdzdalība licences 

pretendenta organizētajās futbola aktivitātēs būtu pieejama un patīkama ikvienam neatkarīgi no invaliditātes 

vai invaliditātes faktoriem. 

 

Paragrāfs 26 – Vides aizsardzība 

Licences pretendentam jāizveido un jāīsteno politika, lai uzlabotu savu ietekmi uz vidi un ilgtspējību saistībā 

ar pasākumu organizēšanu, infrastruktūras būvniecību un apsaimniekošanu. 
 

INFRASTRUKTŪRAS KRITĒRIJI 

Paragrāfs 27 – Stadions LFF un UEFA klubu sacensībām 

1. Licences pretendentam ir jābūt Latvijā pieejamam un LFF organizēto sacensību stadionu komisijas  

apstiprinātam atbilstošas kategorijas stadionam attiecīgajām klubu sacensībām. 

2. Ja licences pretendents nav stadiona (un rezerves stadiona) īpašnieks, tam ir jānoslēdz līgums ar stadiona 

īpašnieku vai ar vairāku stadionu īpašniekiem par attiecīgā stadiona/-u lietošanu. 

3. UEFA licences pretendentam ir jāgarantē stadiona pieejamība  uz visām UEFA sacensību mājas spēlēm 

saskaņā ar UEFA Stadionu un infrastruktūras noteikumiem. 

4. LFF-A un LFF-B licences pretendentam ir jāgarantē stadiona un rezerves stadiona (laukuma) pieejamība 

uz visām licencēšanas sezonas LFF sacensību mājas spēlēm. 

5. Licences pretendentam ir jābūt stadiona anketai ar aktuālo informāciju par stadionu (un  rezerves  

stadionu). Anketai ir jāpievieno spēkā esošs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārbaudes akts, 

kā arī būves tehniskās apsekošanas atzinums par objekta (stadiona) tehnisko stāvokli. Licences 

pretendentam ir jānodrošina arī regulāra LFF Stadionu pārvaldes sistēmas papildināšana ar 

nepieciešamo informāciju un/vai dokumentiem. 

6. Stadionam un rezerves stadionam ir jāatbilst minimālajām prasībām, pamatojoties uz UEFA Stadionu 

infrastruktūras reglamentu (UEFA Stadium Infrastructure Regulations), LFF Stadionu un 

infrastruktūras noteikumiem, kā arī jāatbilst nepieciešamajai stadiona kategorijai saskaņā ar attiecīgo 

UEFA sacensību reglamentu. 

7. Licences pretendentam ir jāpilnvaro  persona, kura ir  atbildīga par sadarbību  ar  LFF attiecībā uz visiem 

ar infrastruktūru saistītajiem jautājumiem visas sporta sezonas laikā. 

 

Paragrāfs 28 – Treniņu bāzes – pieejamība 

1. Licences pretendentam visa gada laikā ir jābūt pieejamai treniņu bāzei vai bāzēm. 

2. Ja licences pretendents nav treniņu bāzes īpašnieks, tam ir jānoslēdz līgums ar treniņu bāzes īpašnieku  

vai ar vairāku treniņu bāzu īpašniekiem par attiecīgās treniņu bāzes/-u lietošanu. 

3. Licences pretendentam ir jānodrošina treniņu bāzes vai bāzu pieejamība visu tā komandu treniņiem 

licencēšanas sezonas laikā, ņemot vērā arī kluba jaunatnes komandas. 

 

Paragrāfs 29 – Treniņu bāzes – minimālās infrastruktūras prasības 

Treniņu bāzēm ir jāsastāv no treniņu laukumiem, ģērbtuvēm un medicīniskās palīdzības kabineta, kurš ir 

aprīkots pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanai. 
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PERSONĀLA UN ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI 
 

Paragrāfs 30 – Kluba direktors 

Licences pretendentam ir jānozīmē kluba direktors, kurš ir atbildīgs par kluba darbības organizēšanu. 

 

Paragrāfs 31 – Finanšu eksperts 

1. Licences pretendentam ir jānozīmē persona, kura ir atbildīga par kluba finanšu jautājumiem. 

2. Personai, atbildīgajai par finanšu jautājumiem, ir jāatbilst vismaz vienai no sekojošām kvalifikācijām: 

a) sertificēts grāmatvedis; 

b) zvērināts revidents; 

c) augstākā izglītība finanšu jomā (saņemot LFF atzinumu). 

 

Paragrāfs 32 – Preses sekretārs 

1. Licences pretendentam ir jānozīmē kvalificēts preses sekretārs, kurš ir atbildīgs par 

komunikācijas jautājumiem. 

2. Preses sekretāram ir jābūt vismaz vienai no sekojošām kvalifikācijām: 

a) diploms sociālajās zinātnēs; 

b) vismaz trīs gadu darba pieredze mediju darbības, komunikāciju vai citā līdzīgā jomā (saņemot LFF 

atzinumu). 

 

Paragrāfs 33 – Ārstniecības persona 

1. Licences pretendentam ir jānozīmē vismaz viena ārstniecības persona, kura ir atbildīga par 

medicīnisko aprūpi kluba spēļu un treniņu laikā, kā arī par anti-dopinga politiku; 

2. Ārstniecības personai ir jābūt atbilstošai medicīniskai izglītībai; 

3. Ārstniecības personai ir jābūt reģistrētai LFF. 

 

Paragrāfs 34 – Fizioterapeits 

1. Licences pretendentam ir jānozīmē vismaz viens fizioterapeits, kurš ir atbildīgs par medicīnisko 

aprūpi  un masāžas procedūrām kluba pirmajai komandai treniņu un spēļu laikā. 

2. Fizioterapeitam ir jābūt atbilstošai medicīniskai izglītībai; 

3. Fizioterapeitam ir jābūt reģistrētam LFF. 

 

Paragrāfs 35 – Jaunatnes komandu mediķis 

Licences pretendentam ir jānozīmē vismaz viens ārsts vai fizioterapeits, kurš ir atbildīgs par jauniešu komandu 

medicīnisko aprūpi. Minētā persona var apvienot šajā paragrāfā minētos pienākumus ar darbu ar kluba pirmo 

komandu. 

 

Paragrāfs 36 – Spēļu organizēšanas menedžeris 

Licences pretendentam ir jābūt ieceltam spēļu organizācijas virsniekam, kurš ir atbildīgs par pirmo komandas 

mājas spēļu vispārējo organizēšanu. 

Paragrāfs 37 – Drošības darbinieks 

1. Licences pretendentam ir jānozīmē kvalificēts drošības dienesta darbinieks, kurš ir atbildīgs par 

sekojošiem jautājumiem: a) drošības un drošības politikas un procedūru izstrāde, īstenošana un 

pārskatīšana, tostarp riska pārvaldība un plānošana, b) būt par galveno kontaktpersonu starp valsts 
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iestādēm un licences pretendentu visos drošības un aizsardzības jautājumos; c)  ar spēlēm saistītu 

drošības un drošības darbību vadīšana. 

2. Drošības darbiniekam jābūt kvalificētam saskaņā ar attiecīgo valsts tiesisko regulējumu, un viņam ir 

jābūt apmācītam un pieredzējušam pūļa kontroles un drošības un apsardzes jautājumos futbola 

stadionos. 
 

Paragrāfs 38 – Futbola sociālās atbildības darbinieks 

Licences pretendentam ir jānozīmē futbola sociālās atbildības darbinieku, kurš ir atbildīgs par futbola sociālās 

atbildības politikas un pasākumu īstenošanu saskaņā ar UEFA Futbola ilgtspējas stratēģiju 2030 un 

attiecīgajām UEFA vadlīnijām. 

 

Paragrāfs 39 – Kluba līdzjutēju koordinators 
 

1. Licences pretendentam ir jānozīmē persona, kura ir atbildīga par sakaru nodrošināšanu starp klubu un 

tā līdzjutējiem (atbalstītājiem). 

2. Kluba līdzjutēju koordinatoram regulāri jātiekas ar kluba vadību, kā arī jāsadarbojas ar drošības dienesta 

darbiniekiem attiecībā uz drošības un kārtības jautājumiem.  

 

Paragrāfs 40 – Invalīdu piekļuves koordinators 

1. Licences pretendentam ir jānozīmē invalīdu piekļuves koordinators, kurš ir atbildīgs par 

nepieciešamajām darbībām, lai kluba spēles varētu apmeklēt līdzjutēji ar speciālām vajadzībām. 

2. Kluba invalīdu piekļuves koordinatoram regulāri jātiekas ar kluba vadību,  lai sadarbotos jautājumos,  

kuri ir viņa pārraudzībā. 

 

Paragrāfs 41 - Pirmās komandas galvenais treneris 

1. Licences pretendentam ir jānozīmē kvalificēts pirmās komandas galvenais treneris, kurš ir reģistrēts 

LFF, atbilst aktuālajam LFF treneru klasifikatoram un kurš ir atbildīgs par šādām ar kluba pirmo 

komandu saistītām funkcijām: 

a) spēlētāju izvēle; 

b) taktika un treniņprocess; 

c) spēlētāju un tehniskā personāla vadība ģērbtuvē un tehniskajā zonā pirms spēles, spēles laikā un pēc 

spēles; 

d) pienākumi saistībā ar mediju jautājumiem (preses konferences, intervijas utt.). 

2. Pirmās komandas galvenajam trenerim ir jābūt vismaz vienai no sekojošām saskaņā ar UEFA Treneru 

konvenciju UEFA dalībvalsts izsniegtajām trenera licencēm: 

a) derīga UEFA Pro trenera licence, ja licences devējs (vai tā UEFA dalības asociācija) ir parakstījis 

UEFA Treneru konvenciju Pro līmenī;  

b) derīga UEFA-A trenera licence, ja licences devējs (vai tā UEFA dalības asociācija) nav parakstījis UEFA 

treneru konvenciju Pro līmenī; 

c) derīga UEFA atzīta licence, kas līdzvērtīga licencei, kas minēta a) vai b) apakšpunktā.  

3. Pirmās komandas galvenajam trenerim jābūt reģistrētam LFF. 

4. Ārzemju pirmās komandas galvenajam trenerim arī ir jābūt UEFA Pro kategorijas licencei. 

5. UEFA Sieviešu Čempionu līgas galvenajam trenerim ir jābūt UEFA-A kategorijas licencei vai 

licencei, kas ar UEFA lēmumu ir pielīdzināma minētajai licencei. 
 

 

 

 



22  

Paragrāfs 42 – Pirmās komandas galvenā trenera asistents 

1. Licences pretendentam ir jānozīmē kvalificēts galvenā trenera asistents, kurš palīdz galvenajam 

trenerim pirmās komandas futbolistu sagatavošanā. 

2. Galvenā trenera asistentam ir jābūt vismaz sekojošai trenera kvalifikācijai: 

a) derīga UEFA-A trenera licence, ja licences devējs (vai tā UEFA dalības asociācija) ir parakstījis UEFA 

treneru konvenciju Pro līmenī; 

b) derīga UEFA-B trenera licence, ja licences devējs (vai tā UEFA dalības asociācija) nav parakstījis 

UEFA treneru konvenciju Pro līmenī; 

c) derīga UEFA atzīta licence, kas līdzvērtīga licencei, kas minēta a) vai b) apakšpunktā. 

3. Pirmās komandas galvenā trenera asistentam ir jābūt reģistrētam LFF. 

4. UEFA Sieviešu Čempionu līgas galvenā trenera asistentam ir jābūt UEFA-B kategorijas licencei vai 

licencei, kas ar UEFA lēmumu ir pielīdzināma minētajai licencei.  

 

Paragrāfs 43 – Pirmās komandas vārtsargu treneris 

1. UEFA un LFF-A  Licences pretendentam ir jānozīmē kvalificēts vārtsargu treneris, kurš veic kluba 

pirmās komandas vārtsargu sagatavošanas funkciju. 

2. Vārtsargu trenerim ir jāatbilst sekojošai trenera kvalifikācijai: 

a) otra augstākā LFF izdotā trenera licence vai UEFA GK-B licence; 

b) cits trenera diploms, kurš pēc UEFA atzinuma ir pielīdzināms punktā a) norādītajai UEFA trenera 

licencei; 

3. Vārtsargu trenerim ir jābūt reģistrētam LFF. 

4. UEFA Sieviešu čempionu līgas licences pretendenta vārtsargu trenerim ir jābūt UEFA GK-B, derīgai 

LFF izdotai vārtsargu trenera licencei vai arī UEFA atzītai licencei, kas ir pielīdzināma UEFA GK-B 

kategorijas licencei. 

 

Paragrāfs 44 - Jaunatnes attīstības programmas vadītājs 
 

1. Licences pretendentam jābūt ieceltam kvalificētam jaunatnes attīstības programmas vadītājam, kurš ir 

atbildīgs par ikdienas jaunatnes sektora tehniskajām un ikdienas lietām; 

2. Jaunatnes attīstības programmas vadītājam ir jābūt vienai no zemāk norādītajām minimālajām trenera 

kvalifikācijām, ko izdevusi UEFA dalībvalsts saskaņā ar UEFA Treneru konvenciju: 

a) derīga UEFA Elite Youth A trenera licence; 

b) derīga UEFA-A trenera licence, ja licences devējs (vai tā UEFA dalības asociācija) ir parakstījis UEFA 

treneru konvenciju Pro līmenī; 

c) derīga UEFA B trenera licence, ja licences devējs (vai tā UEFA dalības asociācija) nav parakstījis 

UEFA treneru konvenciju Pro līmenī; 

d) derīga UEFA atzīta licence, kas līdzvērtīga licencei, kas prasīta saskaņā ar a), b) vai c) apakšpunktu. 

 

Paragrāfs 45 – Jaunatnes komandu treneri 

1. Licences pretendentam ir jānozīmē kvalificēts treneris katrai jaunatnes komandai, kurai klubam ir jābūt, 

pamatojoties uz Paragrāfu 16, un kurš ir atbildīgs par šīs komandas sagatavošanu. 

2. Vismaz trijiem UEFA licences pretendenta jaunatnes komandas treneriem ir jābūt vismaz vienai saskaņā 

ar UEFA Treneru konvenciju UEFA dalībvalsts izsniegtai trenera licencei: 

a) derīga UEFA Elite Youth A trenera licence; 

b) derīga UEFA-A trenera licence, ja licences devējs (vai tā UEFA dalības asociācija) ir parakstījis UEFA 

treneru konvenciju Pro līmenī; 

c) derīga UEFA B vai UEFA Youth B trenera licence, ja licences devējs (vai tā UEFA dalības asociācija) 

nav parakstījis UEFA treneru konvenciju Pro līmenī; 
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d) derīga UEFA atzīta licence, kas līdzvērtīga licencei, kas prasīta saskaņā ar a), b) vai c) apakšpunktu. 

3. LFF-B licences pretendenta jaunatnes komandas treneriem ir jāatbilst aktuālajam LFF treneru kategoriju 

klasifikatoram. 

4. UEFA Sieviešu čempionu līgas licences pretendentam ir jānozīmē vismaz divi kvalificēti treneri 

(2023./2024.gada sezonai - vismaz viens), kuri ir atbildīgi par jaunatnes komandu sagatavošanu. 

Minētajiem treneriem ir jābūt UEFA Youth, UEFA-B vai arī citai ar UEFA lēmumu pielīdzināmai 

trenera licencei. 

5. Visiem jaunatnes komandu treneriem jābūt reģistrētiem LFF un tiem ir jābūt derīgai trenera licencei. 

 

Paragrāfs 46 – Jaunatnes komandu vārtsargu treneris 
 

1. Licences pretendentam jābūt norīkotam vismaz vienam kvalificētam vārtsargu trenerim, kurš palīdz   

jaunatnes treneriem jaunatnes sektora vārtsargu jautājumos; 

2. Vārtsargu trenerim ir jābūt vienai no tālāk norādītajām minimālajām trenera kvalifikācijām, ko izdevusi 

LFF: 

a) otrā augstākā pieejamā derīgā UEFA vārtsarga licence atbilstoši licences devēja (vai tā UEFA dalības 

asociācijas) dalības statusam saskaņā ar UEFA treneru konvenciju; 

b) LFF izdota vārtsarga licence; 

c) derīga UEFA atzīta licence, kas līdzvērtīga licencei, kas prasīta saskaņā ar augstāk minētajiem 

punktiem a) un b). 
 

Paragrāfs 47 – Papildus noteikumi attiecībā uz Paragrāfiem 41-46 

1. Par UEFA trenera licences īpašnieku Paragrāfu 41-46 izpratnē tiek uzskatīta persona, kura, pamatojoties 

uz UEFA Treneru konvenciju: 

a) ir saņēmusi LFF izdotu atbilstošu UEFA trenera licenci; 

b) ir uzsākusi UEFA treneru apmācības kursus atbilstošas licences saņemšanai. Šajā gadījumā par kursu 

uzsākšanu nevar tikt uzskatīta tikai reģistrācija attiecīgajiem kursiem. 

2. Ja LFF tiek paaugstināts UEFA Treneru konvencijas dalībnieka statuss (piemēram, no A līmeņa uz Pro 

līmeni), piemēro šādus nosacījumus: 

a) attiecībā uz šī Paragrāfa 1 a) punkta noteikumiem, jaunā augstākā vai otrā augstākā pieejamā UEFA 

trenera licence licences pretendentam kļūst obligāta, tiklīdz Licences devējs ir pabeidzis otro kursu šajā 

augstākajā līmenī. Pēc minētā pārejas perioda, tikai attiecīgā UEFA diploma turētājs  tiks  uzskatīts par 

atbilstošu minētajām prasībām; 

b) attiecībā uz šī Paragrāfa 1 b) punkta noteikumiem, dalība tikai augstākā vai otrā augstākā līmeņa UEFA 

treneru diploma kursos tiks uzskatīta par atbilstošu kritērijiem. 

3. Ja ir noslēgts partnerības līgums saskaņā ar UEFA Treneru konvenciju, tiek piemērotas UEFA treneru 

kvalifikācijas, ko piedāvā UEFA dalības asociācija ar ierobežotu UEFA Treneru konvencijas dalības 

statusu. 

4. UEFA patur tiesības pārskatīt jebkādas UEFA Trenera konvencijas dalības statusa pazemināšanas sekas 

(piemēram, no Pro līmeņa līdz A līmenim), un pieņemt lēmumus par katru gadījumu atsevišķi. 

5. Visiem Paragrāfos 41-46 minētajiem treneriem ir jāatbilst aktuālajam LFF treneru kategoriju 

klasifikatoram un ir jābūt reģistrētiem LFF. 

6. Licences pretendentam ir jāiesniedz visu darbinieku saraksts, norādot katra darbinieka amatu, vārdu, 

uzvārdu un kontakttālruni. 

 

Paragrāfs 48 – Darbinieku tiesības un pienākumi 

Visi Paragrāfos 30-46 minēto personāla darbinieku darba apraksti un darba līgumu (vai citu dokumentu,  kuri 

apliecina līgumiskas saistības) kopijas ir jāiesniedz LFF Klubu licencēšanas administrācijai kopā ar personāla 

un administratīvo kritēriju dokumentiem. Attiecībā uz Paragrāfos 41 un 42 minētajām personām, obligāti ir 
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jāiesniedz LFF darba līgumu kopijas. Licences saņēmēji drīkst pieteikt attiecīgajiem čempionātiem tikai tās 

personas, kuras ir iekļautas licences saņēmēja darbinieku sarakstā un attiecībā uz kuriem ir izpildītas šajā pantā 

minētās prasības. Licences pretendentam ir jānodrošina, lai katra trenera līgums atbilstu attiecīgajiem FIFA 

noteikumiem par spēlētāju statusu un pārejām. 
 

Paragrāfs 49 – Ārpakalpojuma nodrošinātāji 
 

1. Ja noteikta funkcija tiek deleģēta ārpakalpojuma sniedzējam saskaņā ar valsts tiesisko regulējumu, 

licences pretendentam ir jāparaksta rakstisks līgums ar pakalpojumu sniedzēju. Tajā jāietver vismaz 

šāda informācija: 

a) pakalpojuma sniedzēja pienākumi un uzdevumi; 

b) informācija par personu(-ām), kas atbild par funkciju, tostarp par viņu attiecīgo kvalifikāciju. 

 

Paragrāfs 50 – Licences pretendenta personāla funkcijas 
 

Obligātās funkcijas, kas definētas no 30. līdz 46. paragrāfam, ir jāiekļauj minimālajā Licences pretendenta 

organizatoriskajā struktūrā. Viena persona var pildīt vairāk nekā vienu funkciju, ja tai ir pietiekami daudz laika, 

atbilstošas kompetences un katrai funkcijai nepieciešamā kvalifikācija un ja tai nav interešu konflikta. 

 

Paragrāfs 51 – Organizatoriskā struktūra 
 

Licences pretendentam ir jāiesniedz licences devējam organizatoriskā shēma, kurā skaidri norādīts attiecīgais 

personāls un viņu hierarhiskie un funkcionālie pienākumi tā organizatoriskajā struktūrā. Organizatoriskajā 

shēmā ir jānorāda vismaz informācija par galvenajiem darbiniekiem, kas definēti no 30. līdz 46. paragrāfam. 

 

Paragrāfs 52 – Pienākums nozīmēt aizvietotāju 

1. Gadījumā, ja kāds no Paragrāfos 30-46 minētajiem amatiem sezonas laikā kļūst vakants, licences 

saņēmējam 60 dienu laikā ir jānozīmē atbilstošs aizvietotājs ar nepieciešamo kvalifikāciju. 

2. Ja vakance rodas sakarā ar atbildīgās personas veselības problēmām vai  nelaimes  gadījumu,  un  šī 

persona nespēj veikt savus pienākumus, LFF Klubu licencēšanas administrācija var pagarināt 1.punktā 

minēto 60 dienu termiņu. 

3. Ja kāds no personāla darbiniekiem tiek aizvietots, licences saņēmējam  par to ir nekavējoties jāpaziņo   

LFF Klubu licencēšanas administrācijai. 

 

JURIDISKIE KRITĒRIJI 

Paragrāfs 53 – Deklarācija dalībai LFF un UEFA klubu sacensībās 

1. Licences pretendentam ir jāiesniedz deklarācija dalībai LFF un/vai UEFA klubu sacensībās, kas 

apstiprina, ka licences pretendents: 

a) apņemas ievērot FIFA, UEFA un LFF statūtus, reglamentus un lēmumus, kā arī atzīst Lozannas  

Sporta arbitrāžas tiesas jurisdikciju, kā tas ir norādīts UEFA un LFF Statūtu attiecīgajos paragrāfos; 

b) piedalīsies LFF rīkotajās sacensībās; 

c) piedalīsies UEFA un FIFA atzītās starptautiskās sacensībās (neskaitot draudzības spēles); 

d) apņemas informēt licences devēju par visām būtiskajām izmaiņām, kurām ir ekonomiska nozīme; 

e) ievēros un darbosies saskaņā ar aktuālo LFF Klubu licencēšanas noteikumu redakciju; 

f) kvalificēšanās UEFA klubu sacensībām gadījumā un saņemot UEFA licenci, ievēros aktuālo UEFA 

Klubu licencēšanas un Financial Sustainability noteikumu redakciju; 

g) ir izklāstījis savu juridisko struktūru saskaņā ar Paragrāfu 55; 

h) kluba finanšu atskaitēs ir iekļauti visi ieņēmumi un izmaksas, kas saistītas ar katru no Paragrāfā 65.3. 

minētajām futbola aktivitātēm; 
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i) būs atbildīgs par to organizāciju sekām, kuras ir iekļautas juridiskajā struktūrā gadījumā, ja tiks 

konstatēti punktu e) un f) pārkāpumi; 

j) LFF un UEFA ir sniegta visa attiecīgā informācija, kas saistīta ar jebkādām izmaiņām Licences 

pretendenta juridiskajā formā, juridiskās grupas struktūrā (ieskaitot īpašniekus) vai identitāti trīs sezonu 

laikā pirms licencēšanas sezonas sākuma; 

k) visi iesniegtie dokumenti klubu licencēšanas procesa laikā ir pareizi, un tajos norādītā informācija atbilst 

patiesībai; 

l) atļauj LFF Klubu licencēšanas administrācijai, LFF klubu licencēšanas institūcijām, UEFA 

administrācijai un Klubu finanšu kontroles komisijai pēc nepieciešamības pieprasīt un pārbaudīt jebkuru 

kluba dokumentāciju, kā arī vērsties pēc informācijas pie attiecīgajiem publisko un privāto tiesību 

subjektiem, pamatojoties uz Latvijas likumdošanu; 

m) apzinās, ka UEFA ir tiesības organizēt atbilstības pārbaudes auditus, pamatojoties uz Paragrāfu 70. 

2. Deklarācijai ir jābūt parakstītai ne agrāk kā trīs mēnešus pirms juridisko kritēriju dokumentācijas 

iesniegšanas termiņa beigām. 

3. Papildus šī paragrāfa 1. punktā minētajam, licences pretendentam ir pienākumus informēt LFF, gan 

pirms sezonas, gan sezonas laikā, gadījumā, ja pret licences pretendentu kā juridisko personu, tā valdes 

locekļiem vai dalībniekiem ir uzsākts kriminālprocess. Papildus tam, gadījumā, ja kādai no minētajām 

personām saskaņā ar Kriminālprocesa likumu ir piemērots apsūdzētā statuss, LFF ir tiesības piemērot 

kādu no 7. paragrāfā minētajām sankcijām. 

 

Paragrāfs 54 – Informācija par juridisko personu 

1. Licences pretendentam ir jāiesniedz vismaz šāda minimālā juridiskā informācija par Licences 

pretendentu:  

a) juridiskās personas nosaukums; 

b) juridiskā forma; 

c) aktuālās statūtu redakcijas kopija (ja netika iesniegta iepriekš); 

d) izraksts no Uzņēmumu reģistra (ja nepieciešams informēt par izmaiņām valdes sastāvā, juridiskajā 

formā utt.); 

e) personu saraksts ar pārstāvības tiesībām (norādot vai pastāv atsevišķa vai kolektīva pārstāvība). 

2. Licences pretendentam ir jāiesniedz izraksts no LR Uzņēmumu reģistra, kas satur sekojošu informāciju: 

a) juridiskās personas adrese; 

b) oficiālā kontaktinformācija (e-pasts, galveno kontaktpersonu telefona nr.); 

c) oficiālās mājaslapas adrese; 

d) par klubu licencēšanas procesu atbildīgas kontaktpersonas informācija (e-pasts, telefona nr.). 
 

Paragrāfs 55 – Juridiskā struktūra  

1. Licences pretendentam ir jāiesniedz licences devējam vadības parakstīts tā juridiskās struktūras izklāsts 

(diagrammas veidā) un jāapstiprina, ka visa informācija ir pilnīga un pareiza. Diagrammā jāiekļauj 

informācija, sākot no augstākā kontrolējošā mātes uzņēmuma un par visiem meitas 

uzņēmumiem/filiālēm un kontrolējošām institūcijām. Licences pretendentam ir jāinformē par visām 

izmaiņām juridiskajā struktūrā saskaņā ar 11.paragrāfa noteikumiem. 

2. Juridiskās struktūras izklāstā ir skaidri jānorāda sekojoša informācija: 

a) licences pretendents; 

b) visi licences pretendenta meitas uzņēmumi; 

c) licences pretendenta saistītie uzņēmumi; 

d) licences pretendenta tiešās vai netiešās kontrolējošās iestādes, līdz pat galvenajai kontrolējošajai iestādei; 

e) jebkura juridiskā persona, kurai ir 10% vai lielākas īpašumtiesības uz licences pretendentu vai 10% vai 

vairāk balsstiesību; 
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f) jebkura juridiskā persona, kurai ir būtiska ietekme uz licences pretendentu; 

g) jebkurš cits futbola klubs, attiecībā uz kuru kādai no punktā no a) līdz f) minētajām pusēm 

vai to vadībai ir ietekme, balsstiesības un / vai jebkura iesaiste attiecībā uz tās finansēm un/vai pārvaldību. 

3. Sekojoša informācija ir jāsniedz par katru juridisko personu, kura ir norādīta juridiskās struktūras 

izklāstā (tajā skaitā saskaņā ar 58. paragrāfu). 

a) juridiskās personas nosaukums; 

b) juridiskā forma; 

c) informācija par darbības virzienu (t.s. saistībā ar futbolu); 

d) īpašumtiesību procents (vai balsstiesības); 

e) akciju kapitāls; 

f) kopējie līdzekļi (aktīvi);  

g) kopējie ienākumi;  

h) kopējais pašu kapitāls. 

 

Paragrāfs 56 - Kontrolējošā iestāde, patiesie labuma guvēji un puses ar būtisku ietekmi 
 

1. Licences pretendentam jāiesniedz LFF dokuments, kurā ir informācija par:  

a) licences pretendenta galīgo kontrolējošo iestādi; 

b) licences pretendenta galīgais labuma guvējs, t.i., fiziska persona, kuras vārdā uzņēmums vai struktūra 

pieder vai tiek kontrolēta vai tiek veikti darījumi; 

c) jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir būtiska ietekme pār licences pretendentu. 

 

2. Attiecībā uz katru no šī paragrāfa 1. punktā norādītajām pusēm ir jāsniedz šāda informācija: 

a) vārds, uzvārds, juridiskā persona un tās juridiskā forma;  

b) informācija par pamatdarbību;  

c) licences pretendenta īpašumtiesību procentuālā daļa un, ja atšķiras, balsstiesību procentuālā daļa;  

d) juridiskās personas gadījumā - galvenais vadības personāls;  

e) jebkurš cits futbola klubs, attiecībā uz kuru iesaistītajai pusei vai jebkuram tās galvenajam vadības 

personālam ir jebkādas īpašumtiesības, balsstiesības vai dalība, vai jebkāda cita līdzdalība vai ietekme. 

 

3. Licences pretendentam ir jāapstiprina, vai notikušās izmaiņas saistībā ar 1. un 2. punktā norādīto 

informāciju ir bijušas gada finanšu pārskatā ietvertajā periodā līdz informācijas iesniegšanai LFF. 

 

4. Ja ir notikušas izmaiņas saskaņā ar 3. punktu, Licences pretendentam tās ir detalizēti jāapraksta un 

jāiesniedz vismaz šāda informācija: 

a) datums, kurā notika izmaiņas; 

b) izmaiņu mērķa un iemeslu apraksts; 

c) ietekme uz licences pretendenta finanšu, darbības un sporta politiku; 

d) informācija par jebkādu ietekmi uz licences pretendenta pašu kapitālu vai finansiālo saistību situāciju. 

5. Ja nepieciešams, LFF var pieprasīt Licences pretendentam iesniegt papildu informāciju, kas nav minēta 

iepriekš. 

 

6. Licences pretendentam jāapliecina, ka sniegtā informācija par galīgo kontrolējošo iestādi, galīgo labuma 

guvēju un personām ar būtisku ietekmi ir pilnīga, precīza un atbilst šiem noteikumiem. Tas jāapliecina ar 

dokumentu, ko paraksta gan licences pretendents, gan arī licences pretendenta galīgās kontrolējošās 

iestādes izpildinstitūcijas pilnvarotie pārstāvji. 
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Paragrāfs  57  – Rakstisks   apliecinājums   pirms   lēmuma   pieņemšanas par licences 
piešķiršanu 

1. Ne vēlāk kā septiņas dienas pirms Pirmās instances padomes lēmuma pieņemšanas par licences 

piešķiršanu, licences pretendentam jāiesniedz licences devējam rakstisks apliecinājums, norādot 

sekojošo: 

a) apstiprinājums, ka visi licences devējam iesniegtie dokumenti ir pilnīgi un pareizi un ir saskaņā ar šiem 

Noteikumiem; 

b) būtisku izmaiņu esamība vai neesamība attiecībā uz licencēšanas kritēriju izpildi; 

c) informācija par apstākļiem un notikumiem par periodu kopš iepriekšējā auditētā finanšu pārskata 

noslēguma datuma, kuriem ir būtiska ekonomiska nozīme un kas var atstāt nelabvēlīgu iespaidu uz 

licences pretendenta finansiālo stāvokli (vai apstiprinājums, ka tādi nav bijuši); 

d) vai licences pretendents vai jebkāds licences pretendenta mātes uzņēmums, kurš ir iekļauts licences 

pretendenta juridiskajā struktūrā, plāno vai ir uzsācis tiesiskās aizsardzības procesu (brīvprātīgi vai 

obligātā kārtībā) pēdējo 12 mēnešu laikā. 

2. Ja licences pretendents norāda, ka ir bijuši notikumi vai apstākļi, kuriem ir būtiska ekonomiska nozīme,  

tad rakstiskajā apliecinājumā ir jāiekļauj šī notikuma vai apstākļa apraksts un aptuvenā ietekme uz 

finansiālo situāciju, vai arī paziņojums, ka šāda ietekme pašlaik nav nosakāma. 

3. Rakstiskais apliecinājums ir jāapstiprina licences pretendenta vadībai. 
 

FINANŠU KRITĒRIJI 

Paragrāfs 58 – Juridiskā persona/personas, par kurām ir jāsniedz informācija 

1. Licences pretendents sniedz finanšu informāciju attiecībā uz tām organizācijām (juridiskajām personām), 

kuras ir iekļautas tā juridiskajā struktūrā. 

2. Juridiskajā struktūrā ir jāiekļauj: 

a) licences pretendents; 

b) licences pretendenta meitas uzņēmumi; 

c) juridiskās personas, kuras ir iekļautas licences pretendenta grupas struktūrā, kas rada ienākumus vai 

izdevumus saskaņā ar šī Paragrāfa 3.punktu; 

d) visas juridiskās personas, kuras rada ienākumus vai izdevumus sakarā ar šī Paragrāfa 3.p. a) un b) 

aktivitātēm. 

3. Pie futbola aktivitātēm tiek pieskaitītas: 

a) darbinieku piesaistīšana, ieskaitot darba algas izmaksu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem; 

b) spēlētāju pārdošana (ieskaitot spēlētāju īri); 

c) biļešu tirdzniecība; 

d) sponsorēšana un reklāma; 

e) raidtiesības; 

f) kluba administratīvie izdevumi (ceļošana, viesmīlība); 

g) izdevumi saistīti ar spēļu dienas aktivitātēm, ceļošanu, skautingu u.c.); 

h) stadiona un treniņu bāžu administrācijas aktivitātes; 

i) sieviešu futbola aktivitātes; 

j) jaunatnes futbola sektors; 

k) finansējums, tostarp pašu kapitāls, kas rada saistības licences pretendentam, vai parāds, kas tieši vai 

netieši nodrošināts vai ieķīlāts pret licences pieprasītāja aktīviem vai ieņēmumiem. 

4. Juridisko personu var izslēgt no pārskatu sniegšanas perimetra tikai tad, ja tās veiktās futbola darbības jau 

ir pilnībā atspoguļotas viena no pārskatu sniegšanas robežās iekļautajām vienībām finanšu pārskatos, un: 

a) tā darbības nav pilnībā saistītas ar 3. punktā minētajām futbola aktivitātēm, aktīviem vai zīmolu; 

b) tam nav nozīmes salīdzinājumā ar visām vienībām, kas veido atskaites perimetru, un tā neveic nevienu 

no 3. punkta a) un b) apakšpunktā definētajām futbola darbībām. 
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5. Licences pretendentam ir jāiesniedz deklarācija, kas apliecina: 

a) vai visi ieņēmumi un izmaksas, kas saistītas ar katru no 3. punktā norādītajām futbola aktivitātēm, ir 

iekļautas atskaites perimetrā, sniedzot detalizētu skaidrojumu, ja tas tā nav; 

b) vai kāda juridiskās grupas struktūrā iekļauta vienība ir izslēgta no ziņošanas perimetra, pamatojot šādu 

izslēgšanu ar atsauci uz šī Paragrāfa p.4. 
 

6. Licences pretendenta vismaz vienam bankas kontam ir jābūt kādā no Latvijas Republikā reģistrētajām 

kredītiestādēm (bankām).   

Paragrāfs 59 – Ikgadējais finanšu pārskats 

1. Licences pretendentam ir jāsagatavo un jāiesniedz ikgadējais finanšu pārskats (attiecībā uz stāvokli uz 

iepriekšējā gada 31. decembri), ņemot vērā iepriekš paziņotos termiņus minētās dokumentācijas 

iesniegšanai (finanšu kritēriju dokumentācijas iesniegšanas termiņu un UEFA licences  saņēmēju  

saraksta iesniegšanas termiņu). 

2. Ja licences pretendents ir komercsabiedrība, ikgadējie finanšu pārskati ir jāsagatavo, pamatojoties uz 

LR Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un Grāmatvedības likumu. Savukārt, ja licences  

pretendenta  juridiskā forma ir biedrība vai nodibinājums, finanšu pārskati ir jāsagatavo, pamatojoties 

uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.439 - Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada 

pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā, un tiem ir jāsatur sekojošais: 

a) bilance pārskata perioda beigās; 

b) pārskata perioda peļņas un zaudējumu aprēķins; 

c) naudas plūsmas pārskatu par pārskata periodu; 

d) pārskats par pašu kapitāla izmaiņām pārskata periodā; 

e) piezīmes, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības politiku kopsavilkumu un citas paskaidrojošas piezīmes; 

f) vadības ziņojums. 

3. Ikgadējiem finanšu pārskatiem ir jābūt izstrādātiem, pamatojoties uz šī Paragrāfa 2.punktā norādītajiem 

normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar pielikumiem Nr.4 un Nr.5. Jāatspoguļo ir  arī  salīdzinošie 

rādītāji attiecībā uz iepriekšējā gada finanšu pārskatu. 

4. Ja ikgadējais finanšu pārskats nesatur visu nepieciešamo informāciju, pamatojoties uz šī  Paragrāfa 

3.punkta prasībām, tad licences pretendentam ir jāiesniedz sekojoša papildus informācija: 

a) papildu informāciju, lai izpildītu pielikumā Nr. 4 noteiktās minimālās prasības; 

b) novērtējuma ziņojums, ko sniedz tas pats revidents, kas paraksta gada finanšu pārskatus saskaņā ar 

Noteikumiem, lai apstiprinātu papildu informācijas pilnīgumu un precizitāti. 

5. Ja ikgadējais finanšu pārskats neatbilst pielikumā Nr. 4 noteiktajām grāmatvedības prasībām, tad 

licences pretendentam jāiesniedz LFF arī: 

a) koriģēti finanšu pārskati, kas atbilst 4. pielikumā noteiktajām grāmatvedības prasībām, aptverot to pašu 

pārskata periodu un ietverot salīdzinošos rādītājus par iepriekšējo pārskata periodu; 

b) licences pretendenta vadības apliecinājums, ka koriģētie/pārskatītie finanšu pārskati ir pilnīgi, precīzi 

un atbilst noteikumiem; 

c) novērtējuma ziņojums, ko sniedz tas pats revidents, kas paraksta gada finanšu pārskatus saskaņā ar 

noteikumiem attiecībā uz pārskatīto finanšu pārskatu pilnīgumu un precizitāti. 

 Paragrāfs 60 – Finanšu informācijas publicēšana 

Licences pretendentam savā mājaslapā ne vēlāk kā līdz licencēšanas lēmumu (licenci saņēmušo klubu 

saraksta) paziņošanai UEFA administrācijai) jāpublicē: 

a) kopējā summa, kas pēdējā pārskata periodā samaksāta aģentiem/starpniekiem;  

b) finanšu informācija no pēdējā revidētā gada pārskata, kuru ir pārbaudījis licences devējs – bilance, peļņas 

un zaudējumu aprēķins (ieņēmumu un izdevumu pārskats) un ziedojumu un dāvinājumu pārskats. 
 



29  

Paragrāfs 61 – Starpposma finanšu pārskats (operatīvā bilance) 

1. LFF klubu licencēšanas finanšu ekspertam ir tiesības pieprasīt no Licences pretendentiem un Licences 

saņēmējiem starpposma finanšu pārskatus vismaz vienu reizi ceturksnī (ik pēc 3 mēnešiem), salīdzinot 

Licences pretendenta iesniegto nākotnes finanšu informāciju (67. paragrāfs) ar Licences pretendenta 

faktisko naudas plūsmu. 

2. Starpposma periods  sākas nākamajā dienā pēc ikgadējā finanšu pārskata noslēguma. 

3. Starpposma finanšu pārskatus pārbauda LFF klubu licencēšanas finanšu eksperts. Gadījumā, ja finanšu 

pārskatus un starpposma finanšu pārskatus pārbauda neatkarīgs revidents, tas tiek īstenots, pamatojoties 

uz pielikumu Nr.3. 

4. Starpposma finanšu pārskatā ir jāiekļauj: 

a) grāmatvedības bilance starpposma perioda beigās un salīdzinošā grāmatvedības bilance iepriekšējā pilnā 

finanšu gada beigās; 

b) peļņas un zaudējumu aprēķins par starpposma periodu, norādot salīdzinošos rādītājus attiecībā uz peļņas 

un zaudējumu aprēķinu par iepriekšējā finanšu gada starpposma periodu; 

c) naudas plūsmas pārskats par starpposma periodu, norādot salīdzinošos rādītājus attiecībā uz  iepriekšējā 

finanšu gada starpposma periodu; 

d) papildus piezīmes, skaidrojumus un informāciju pēc LFF klubu licencēšanas finanšu eksperta 

pieprasījuma.  

5. Ja licences pretendentam nav pienākums sagatavot salīdzinošo starpposma pārskatu  par  iepriekšējo 

finanšu gadu, salīdzinošie rādītāji var tikt sagatavoti par iepriekšējo pilno finanšu gadu. 

6. Starpposma finanšu pārskatiem ir jāatbilst minimālajām prasībām, pamatojoties uz pielikumu Nr.4. Pēc 

nepieciešamības vai LFF klubu licencēšanas finanšu eksperta pieprasījuma, minētajiem pārskatiem 

jāpievieno arī papildus piezīmes. 

7. Starpposma finanšu pārskatu sagatavošanā ir jāievēro tā pati grāmatvedības politika, kas tiek ievērota, 

izstrādājot ikgadējos finanšu pārskatus, izņemot gadījumus, kad izmaiņas grāmatvedības politikā ir 

ieviestas pēc pilnā ikgadējā finanšu gada pārskata noslēguma datuma. Tādā gadījumā minētās izmaiņas  

ir jāatspoguļo nākamajā finanšu gada pārskatā, visas detaļas norādot starpposma finanšu pārskatā. 

8. Ja starpposma finanšu pārskats nesatur visu  nepieciešamo  informāciju,  pamatojoties uz šī  Paragrāfa 6.  

un 7.punkta prasībām, licences pretendentam ir jāiesniedz papildus informācija, lai izpildītu visas prasības 

attiecībā uz nepieciešamo informāciju, kuru pēc tam pārbauda neatkarīgs revidents,  pamatojoties uz 

pielikumu Nr.3. 
 

Paragrāfs 62 – Pašu kapitāla noteikums 
 

1. Licences pretendentam savos gada finanšu pārskatos vai starpposma finanšu pārskatos (kas beidzas 31. 

decembrī pirms licencēšanas lēmumu saraksta iesniegšanas termiņa UEFA) ir jāatspoguļo informācija 

par pašu kapitālu, kurā redzams, ka: 

a) pašu kapitāls ir pozitīvs; 

b) ir uzlabojies par 10% vai vairāk kopš iepriekšējā 31. decembra. 

 

2. Pašu kapitāls ir atlikušā līdzdalība uzņēmuma aktīvos pēc visu tā saistību atskaitīšanas, kā noteikts gada 

finanšu pārskatos vai attiecīgā gadījumā starpposma finanšu pārskatos. Ja Licences pretendenta aktīvi 

pārsniedz viņa saistības, tad Licences pretendentam ir pozitīvs pašu kapitāls. Ja Licences pretendenta 

saistības pārsniedz tā aktīvus, Licences pretendentam ir negatīvs pašu kapitāls. 

3. Ja licences pretendents 31. decembrī neatbilst 1. punkta prasībām, licences pieprasītājs var iesniegt jaunu 

auditētu bilanci vēlākais līdz 31. martam, lai pierādītu, ka viens no 1. punkta apakšpunktiem a) vai b) 

kopš tā laika ir izpildīts. 

4. Lai izpildītu šo kritēriju, pašu kapitāls var ietvert subordinētos aizdevumus, kas vismaz turpmākos 12 

mēnešus ir pakārtoti visām pārējām saistībām un nerada procentus. 

5. Paša kapitāla noteikuma ievērošanas novērtējums ir jāveic saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 
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Paragrāfs 63 – Kavētie maksājumi citiem futbola klubiem 

1. Licences pretendentam ir jāpierāda, ka tam nav kavēto maksājumu (UEFA licences gadījumā uz 31. 

martu attiecībā uz saistībām, kuras bija jānokārto līdz 28. februārim) (kā tas ir noteikts pielikumā Nr.7) 

par transfēriem, kuri notika līdz iepriekšējā gada 31.decembrim. 

2. Par maksājumiem par transfēriem tiek uzskatīti visi maksājumi futbola klubiem, kas ir jāveic saistībā ar 

transfēriem un pirmā profesionālā līguma noslēgšanu, ieskaitot trenēšanas kompensācijas un 

solidaritātes kompensācijas izmaksas, pamatojoties uz FIFA reglamentu par spēlētāju statusu un pārejām 

un LFF reglamentu par spēlētāju statusu un pārejām, kā arī visi maksājumi, kas ir jāveic papildus 

nosacījumu un saistību izpildes gadījumā, kā arī maksājumi, kuri ir jāveic, pamatojoties uz attiecīgo 

juridisko komiteju lēmumiem par kluba līdzatbildību par darba līguma laušanu no spēlētāju puses. 

3. Licences pretendentam ir jāsagatavo un jāiesniedz licences devējam transfēru maksājumu tabula, ja vien 

minētā informācija nav bijusi LFF rīcībā, pamatojoties uz iepriekš sniegto informāciju, organizējot 

nacionālos un starptautiskos spēlētāju transfērus. Tā ir jāiesniedz arī tajā gadījumā, ja transfēri/īre 

attiecīgajā pāreju (reģistrācijas) periodā nav notikuši. 

4. Licences pretendentam ir jāatspoguļo visas transfēru darbības (ieskaitot pārejas  ar īres noteikumiem),  

kuras ir notikušas 12 mēnešu periodā līdz 31. decembrim (UEFA licences saņēmēju gadījumā – līdz 

tekošā gada 28. februārim (vai arī uz citu datumu, pēc LFF Klubu licencēšanas administrācijas 

pieprasījuma), neatkarīgi no tā, vai kāds maksājums bija  jāveic līdz 28. februārim. Tāpat licences 

pretendentam ir jānorāda visi transfēri, par kuriem ir celta prasība, pamatojoties uz nacionālo 

likumdošanu, kā arī tie, kuri ir attiecīgo nacionālo vai starptautisko ar futbolu saistīto varas orgānu 

tiesvedībā vai atbilstošo arbitrāžas tribunālu tiesvedībā. 

5. Transfēru maksājumu tabulai ir jāsatur sekojoša informācija (par katru spēlētāju, ieskaitot pārejas ar īres 

noteikumiem): 

a) spēlētāja vārds, uzvārds un dzimšanas datums; 

b) transfēra/īres līguma noslēgšanas datums; 

c) klubs, kurā spēlētājs bija iepriekš reģistrēts; 

d) transfēra (vai īres) summa, kura ir samaksāta un/jeb summa, kura vēl ir jāsamaksā (ieskaitot  trenēšanas 

un solidaritātes kompensācijas), arī gadījumos, kad klubs, kuram ir jāsaņem maksājums, to nav 

pieprasījis; 

e) citas izmaksātās un/jeb neizmaksātās summas saistītas ar spēlētāja reģistrāciju; 

f) samaksātā summa un tās apmaksas datums; 

g) informācija par maksājumiem, kurus bija jāveic līdz iepriekšējā gada 31.decembrim, kā arī datumi, līdz 

kuriem ir jāveic minētie kavētie maksājumi; 

h) kavētie maksājumi (kuriem bija jābūt apmaksātiem līdz iepriekšējā gada 31.decembrim), ieskaitot 

datumus, līdz kuriem jāveic minētie kavētie maksājumi par katru neapmaksāto elementu, kopā ar 

attiecīgajiem paskaidrojumiem; 

i) maksājumi attiecīgo nosacījumu izpildes gadījumā (iespējamās saistības), kuras netika atspoguļotas 

grāmatvedības bilancē uz iepriekšējā gada 31.decembri; 

j) maksājamās summas, kuras ir apstrīdētas/atrodas tiesvedībā. 

6. Licences pretendentam ir jāsaskaņo transfēru maksājumu tabulā norādīto saistību kopējā summa ar 

grāmatvedības bilancē norādīto summu par ''Maksājumiem saistītiem ar spēlētāju transfēriem''. 

7. Licences pretendentam minētajā tabulā ir jāatspoguļo visi maksājumi, t.s. arī tie, kurus klubs (kreditors) 

nav pieprasījis samaksāt. 

8. Transfēru maksājumu tabula ir jāapstiprina licences pretendenta vadībai un tas ir jāapliecina, iesniedzot 

licences pretendenta vadības parakstītu ziņojumu. 
 

Paragrāfs 64 – Kavētie maksājumi darbiniekiem 

1. Licences pretendentam ir jāpierāda, ka tam nav kavēto maksājumu (UEFA licences gadījumā uz 31. 

martu attiecībā uz saistībām, kuras bija jānokārto līdz 28. februārim) (pamatojoties uz pielikumu Nr. 7) 

darbiniekiem, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem un citām saistībām, kuras tika nodibinātas līdz 

iepriekšējā gada 31. decembrim. 
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2. Par maksājumiem darbiniekiem, tiek uzskatīti visi tie maksājumi, kuri ir jāveic, pamatojoties uz 

noslēgtajiem līgumiem un citām juridiskām saistībām ar darbiniekiem, ieskaitot darba algu, bonusus un 

citus maksājumus. Šī Paragrāfa noteikumi attiecas arī uz tiem maksājumiem, kuri ir jāveic personām, 

kuras jebkādu iemeslu dēļ vairs nav licences pretendenta darbinieki un visi maksājumi ir jāveic līgumā 

vai atbilstošajā likumā norādītajos termiņos, neskatoties uz to, kā šādi maksājumi tiek  atspoguļoti  

finanšu pārskatos. LFF finanšu ekspertam ir tiesības pieprasīt no Licences pretendentiem un saņēmējiem 

ikmēneša bankas konta izrakstus, pamatojoties uz kuriem var konstatēt vai klubs izpilda savas saistības 

pret darbiniekiem, tajā skaitā futbolistiem, saskaņā ar noslēgtajiem profesionālajiem (darba) līgumiem. 

Papildus tam, LFF finanšu eksperts ir tiesīgs pieprasīt attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izziņas 

kas apliecina, ka kluba personāls un spēlētāji, ar kuriem ir noslēgti darba līgumi, ir attiecīgi reģistrēti 

VID. 

3. Par darbiniekiem šo Noteikumu izpratnē tiek uzskatīti: 

a) visi spēlētāji-profesionāļi, pamatojoties uz FIFA Reglamentu par spēlētāju statusu un pārejām un LFF 

Reglamentu par spēlētāju statusu un pārejām; 

b) visi administratīvā, tehniskā, medicīnas un drošības personāla darbinieki, kuri ir minēti Paragrāfos 30 

līdz 46; 

c) pakalpojumu sniedzēji, ja tie veic kādu no funkcijām, kuras norādītas attiecīgajos personāla un 

administratīvajos kritērijos. 

4. Licences pretendentam ir jāsagatavo un jāiesniedz licences devējam tabula ar visu darbinieku sarakstu,  

kuri bija nodarbināti laikā līdz iepriekšējā gada 31. decembrim (norādot ne tikai tos, kuri ir nodarbināti 

gada beigās), Jānorāda arī tos darbiniekus un summas, pret kuriem uz 31.decembri ir kavētie maksājumi, 

kā arī tie, kuriem saskaņā ar nacionālo, starptautisko futbola likumdošanu vai LR normatīvajiem aktiem 

tiesvedībā ir prasība pret futbola klubu (licences pretendentu). 

5. Par katru darbinieku ir jānorāda sekojoša informācija: 

a) vārds, uzvārds; 

b) ieņemamais amats; 

c) pienākumu veikšanas uzsākšanas datums; 

d) darba līguma beigu datums (ja darba attiecības ir pārtrauktas); 

e) kavētie maksājumi uz 31. decembri, norādot katra kavētā maksājuma nomaksas termiņu; 

f) kavētie maksājumi uz 31. martu (UEFA licences gadījumā) (kuriem bija jābūt apmaksātiem līdz 

iepriekšējā gada 31.decembrim), ieskaitot datumus, līdz kuriem jāveic attiecīgie kavētie maksājumi par 

katru neapmaksāto elementu, kopā ar attiecīgajiem paskaidrojumiem. 

6. Licences pretendentam ir jāsaskaņo darbinieku tabulā norādīto saistību kopējā summa ar grāmatvedības 

bilancē norādīto summu par ''Maksājumiem darbiniekiem''. 

7. Maksājumu darbiniekiem tabula ir jāapstiprina licences pretendenta vadībai un tas ir jāapliecina, 

iesniedzot licences pretendenta vadības parakstītu ziņojumu. 

Paragrāfs 65 – Kavētie maksājumi sociālajām un nodokļu institūcijām 

1. Licences pretendentam ir jāpierāda, ka tam nav kavēto maksājumu sociālajām/nodokļu institūcijām 

(UEFA licences gadījumā – uz 31. martu attiecībā uz saistībām, kas bija jānokārto uz 28. februāri), kas 

izriet no līgumiem ar darbiniekiem, kas noslēgti līdz iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrim. 

2. Kreditoru parādi ir summas, kas jāmaksā sociālajām/nodokļu iestādēm līgumisku vai juridisku saistību 

rezultātā attiecībā uz visām nodarbinātajām personām. Kreditoru parādi ietver, bet ne tikai, iedzīvotāju 

ienākuma nodokli, pensiju fondu maksājumus, sociālās apdrošināšanas un līdzīgus maksājumus. 

3. Licences pretendentam ir jāiesniedz licences devējam tabula ar kavētajiem maksājumiem (ja tādi ir) 

sociālajām un nodokļu institūcijām, kuri izriet no darba līguma un citām juridiskās saistībām par 

maksājumiem, kuri bija jāveic līdz iepriekšējā gada 31.decembrim. 

4. Licences pretendentam jāiesniedz Licences devējam sociālā/nodokļu maksājumu tabula uz iepriekšējā 

gada 31. decembri (UEFA licences gadījumā – uz tekošā gada 28. februāri) kurā jānorāda: 

a) kopējais atlikums, kas jāmaksā sociālajām/nodokļu iestādēm un kopējā kavētā summa, kā arī visa 
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atlikušā kavētā summa uz 31. martu; 

b) kopējā atliktā summa;  

c) kopējā apstrīdētā summa; 

d) kopējā summa, attiecībā uz kuru tiek gaidīts attiecīgās komitejas lēmums. 
 

5. Par katru kavēto maksājumu sociālajām un nodokļu institūcijām ir jānorāda sekojoša informācija 

(nepieciešamības gadījumā, pievienojot arī citas piezīmes): 

a) kreditora vārds/nosaukums; 

b) visi kavētie maksājumi uz 31. decembri, norādot katra kavētā maksājuma nomaksas termiņu; 

c) visi kavētie maksājumi uz 31. martu (kuriem bija jābūt apmaksātiem līdz iepriekšējā gada 

31.decembrim), norādot katra kavētā maksājuma nomaksas termiņu; 

d) apstrīdētās maksājamās summas. 

e) summas, uz kurām attiecas attiecīgās komitejas lēmums un īss Licences pretendenta sniegtā prasījuma 

apraksts. 

6. Licences pretendentam ir jāsaskaņo sociālo un nodokļu institūciju tabulā norādīto saistību kopējā summa 

ar grāmatvedības bilancē norādīto summu par ''Maksājumiem sociālajām un nodokļu institūcijām''. 

7. Darbinieku, sociālo un nodokļu institūciju maksājumu tabulas  ir  jāapstiprina  licences  pretendenta  

vadībai un tas ir jāapliecina, iesniedzot licences pretendenta vadības parakstītu ziņojumu. 

 

Paragrāfs 66 - Kavētie maksājumi pret FIFA, UEFA un LFF 
 

1. Licences pretendentam ir jāpierāda, ka uz 31. martu (vai arī uz citu LFF Klubu licencēšanas 

administrācijas noteiktu datumu) tam vai tā juridiskajā struktūrā esošajām juridiskajām personām nav 

nokavētu maksājumu parādu attiecībā uz FIFA, UEFA un tām saistītajām organizācijām vai LFF, kurām 

bija jābūt nokārtotām uz 28. februāri (vai arī uz citu datumu pēc LFF Klubu licencēšanas administrācijas 

pieprasījuma. 

2. UEFA kreditoru parādi ietver, bet ne tikai, ar CFCB lēmumiem noteiktos maksājumus un naudas sodus. 

Par parādiem pret FIFA tiek uzskatīti arī tie parādi, kuri licences pretendentam ir jānokārto pret 

kreditoriem saskaņā ar FIFA juridisko institūciju lēmumiem. 

3. Licences pretendentam līdz noteiktam termiņam ir jāsagatavo un jāiesniedz deklarācija, kas apstiprina 

kopējos kreditoru parādus UEFA, FIFA un to piesaistītajām organizācijām un LFF, vai arī parādsaistību 

neesamību. 

 

Paragrāfs 67 – Nākotnes finanšu informācija 

1. Licences pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz nākotnes finanšu informācija, lai pierādītu licences 

devējam tā spēju turpināt darbību līdz licences sezonas beigām, ja revidenta ziņojums par gada finanšu 

pārskatiem vai starpposma finanšu pārskatiem, kas iesniegti saskaņā ar Paragrāfu Nr. 59 un 61 ir ietverts 

atzinums/secinājums ar iebildēm. 

2. Nākotnes finanšu informācijai ir jāietver periods, kas sākas tūlīt pēc gada finanšu pārskata noslēguma 

datuma vai, ja piemērojams, starpposma finanšu pārskata bilances noslēguma datuma, un tam ir jāietver 

laika periods vismaz līdz esošā kalendārā gada beigām. 

3. Klubam ir pienākums reizi trijos mēnešos iesniegt atjaunotu nākotnes finanšu informāciju  tajos  

gadījumos, ja klubs konstatē, ka saskaņā ar šī Paragrāfa 2. punkta prasībām iesniegto nākotnes finanšu 

informāciju ir nepieciešams papildināt vai precizēt. 

4. Nākotnes finanšu informācijai jābūt balstītai uz saprātīgiem pieņēmumiem. 

5. Nākotnes finanšu informācija sastāv no: 

a) budžetā paredzētā naudas plūsmas pārskata (pēc LFF Klubu licencēšanas administrācijas sagatavotā 

parauga); 

b) dokumentiem, kuri apstiprina punktā a) norādītos licences pretendenta ieņēmumus, tajā skaitā  licences 

pretendenta saņemtos aizdevumus. LFF-A licences pretendentiem ieņēmumu summai kalendārā gada 

laikā ir jāsastāda vismaz 150 000 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši eiro). 

6. Nākotnes finanšu informācija ir jāsagatavo regulāri un ievērojot to pašu grāmatvedības politiku, kas tiek 
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ievērota, izstrādājot ikgadējos finanšu pārskatus, izņemot gadījumus, kad izmaiņas grāmatvedības 

politikā ir ieviestas pēc pilnā ikgadējā finanšu gada pārskata noslēguma datuma, kuras ir jāatspoguļo 

nākamajā finanšu gada pārskatā, visas detaļas norādot starpposma finanšu pārskatā. 

7. Nākotnes finanšu informāciju kopā ar pieņēmumiem, uz kuriem tā ir balstīta, apstiprina licences 

pretendenta vadība un tas ir jāapliecina, iesniedzot licences pretendenta vadības parakstītu ziņojumu. 

8. Gadījumā, ja LFF konstatē, ka licences pretendenta faktiski izdevumi, t.sk. nodibinātās saistības ar 

futbolistiem, treneriem un administratīvo personālu ir nesamērīgas ar klubu iesniegto dokumentāciju 

licencēšanas procesa ietvaros, finanšu kritēriju eksperts e ir tiesīgs pieprasīt uzrādīt papildus ienākumu 

avotus saskaņā ar šī paragrāfa p. 5 b). 

 

IV. Nobeiguma noteikumi 
 

 Paragrāfs 68 – Korespondences valoda 

Visai korespondencei starp UEFA un LFF (t.s. licences saņēmējiem) ir jābūt angļu valodā un UEFA ir 

tiesības lūgt LFF vai licences saņēmējus iesniegt nepieciešamo dokumentu tulkojumus. 

 

Paragrāfs 69 – Pielikumi 

Visi pielikumi ir šo Noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 
 

Paragrāfs 70 – Atbilstības pārbaudes auditi 

1. UEFA un/vai tās nolīgtajām organizācijām/aģentūrām ir tiesības  jebkurā  laikā  veikt  atbilstības  

pārbaudes auditus Latvijas Futbola federācijā un attiecībā uz licences pretendentiem/saņēmējiem. 

2. Atbilstības pārbaudes auditi tiek organizēti ar mērķi pārliecināties, ka LFF un licences  

pretendenti/saņēmēji ir pilnvērtīgi veikuši savus pienākumus klubu licencēšanas procesa ietvaros un lai 

pārliecinātos vai UEFA licences ar LFF galīgo lēmumu tika piešķirtas pareizi. 

3. Jebkuru pretrunu gadījumā, kuras tiek konstatētas starp LFF  klubu  licencēšanas  noteikumu  angļu  

valodas un latviešu valodas redakcijām, angļu valodas redakcija tiek uzskatīta par autoritatīvo. 
 

Paragrāfs 71 – Spēkā stāšanās un pārejas noteikumi 

1. LFF Klubu licencēšanas noteikumi ir apstiprināti ar LFF valdes lēmumu 2022. gada 16. novembrī un 

aizstāj noteikumus, kas tika pieņemti 2021.gada 22. novembrī. 

2. Paragrāfa Nr. 46 noteikums attiecībā uz jaunatnes komandu vārtsarga treneri stājas spēkā no 2024. gada 

sezonas; 

3. Paragrāfa Nr. 16.2 noteikums UEFA licences pretendentiem par obligāto jaunatnes komandu skaitu 

vecumā no 10 līdz 21 gadam 2023./2024. gada UEFA klubu sacensībās ir vismaz trīs komandas (nevis 

četras); 

4. Paragrāfa Nr. 45.2 noteikums par jaunatnes treneru skaitu ar nepieciešamo trenera kvalifikāciju attiecībā 

uz UEFA licenci 2023./2024. gada UEFA klubu sacensībās ir vismaz divi treneri (nevis trīs); 

5. Paragrāfa Nr. 62 noteikums attiecībā uz paša kapitāla prasībām stājas spēkā no 2024.gada sezonas, bet 

attiecībā uz 2024.gada sezonu minētais kritērijs nevar būt par iemeslu licences atteikumam, taču 

Licences pretendentam var tikt piemērotas sankcijas saskaņā ar Paragrāfa Nr.7 sankciju katalogu. 

6. Paragrāfa 42 p.4. un 43 p.4. noteikums stājas spēkā no 2024./2025.gada UEFA Sieviešu čempionu līgas 

sezonas; 

7. Pielikuma Nr.3 prasības attiecībā uz neatkarīga revidenta ziņojumu UEFA Sieviešu čempionu līgas 

licences pretendentiem stājas spēkā no 2026./2027.gada sezonas.
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Pielikums Nr.1 – LFF klubu licencēšanas process 
 

LFF klubu licencēšanas process sākas ar klubu licencēšanas dokumentu sagatavošanu nosūtīšanai  (līdz 

20.novembrim) un noslēdzas ar klubu saraksta paziņošanu dalībai UEFA sacensībās (līdz 31.maijam). 

 

Klubu licencēšanas process sastāv no sekojošiem pamatelementiem: 
 

a) klubu dokumentācijas (ieskaitot LFF klubu licencēšanas noteikumu aktuālo redakciju un Klubu 

licencēšanas procesa grafiku) nosūtīšana licences pretendentiem; 

b) klubu licencēšanas dokumentācijas iesniegšana licences devējam; 

c) LFF Klubu licencēšanas administrācijas veikta iesniegtās dokumentācijas pārbaude; 

d) Nepieciešamā apliecinājuma dokumenta iesniegšana LFF Klubu licencēšanas administrācijai; 

e) licencēšanas dokumentu nodošana kritēriju ekspertiem; 

f) kritēriju ekspertu veikta licencēšanas dokumentu pārbaude; 

g) ekspertu ziņojumu iesniegšana LFF Klubu licencēšanas administrācijai; 

h) LFF Klubu licencēšanas administrācija nodod atskaites Pirmās instances padomei; 

i) pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā, licences pretendents saņem attiecīgo licenci; 

j) licences izsniegšanas atteikuma gadījumā, licences pretendents ir tiesīgs iesniegt apelāciju LFF 

Apelāciju padomē; 

k) LFF Apelāciju padome pieņem galīgo lēmumu par licences piešķiršanu vai atteikumu izsniegt 

licenci; 

l) pēc apelācijas iesniegšanai atvēlētā termiņa beigām, licences devējs paziņo klubu sarakstu 

dalībai UEFA klubu sacensībās septiņu dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas 

 
Detalizēts LFF klubu licencēšanas procesa apraksts ir attēlots sekojošā diagrammā:
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Pielikums Nr.2: Speciāla atļauja piedalīties UEFA klubu sacensībās – Klubu 

licencēšanas sistēmas ārkārtas piemērošana 
 

 
1. UEFA administrācija nosaka termiņus un minimālās prasības klubu licencēšanas sistēmas ārkārtas 

piemērošanai, kā to paredz Paragrāfa 14 1.punkts un paziņo minēto informāciju LFF. 

2. LFF līdz iepriekš noteiktajam termiņam ir rakstiski jāpaziņo UEFA administrācijai klubu saraksts, kuri 

pretendē uz klubu licencēšanas sistēmas ārkārtas piemērošanas procesu. 

3. LFF ir jāpaziņo attiecīgajiem klubiem par prasībām klubu licencēšanas sistēmas ārkārtas piemērošanai 

nacionālajā līmenī, kā arī jāpalīdz klubam/-iem veikt sagatavošanos minētajam procesam. 

4. Klubam/-iem ir jāsagatavo un jāiesniedz LFF nepieciešamā dokumentācija, lai LFF varētu novērtēt 

kluba/-u atbilstību minimālajām prasībām un nosūtīt sekojošus dokumentus angļu valodā UEFA 

administrācijai: 

a) rakstisks iesniegums saņemt speciālu atļauju piedalīties attiecīgajās UEFA klubu sacensībās; 

b) rekomendācija no LFF, pamatojoties uz LFF veikto atbilstības pārbaudes novērtējumu (ieskaitot 

datumus un norādot personas, kuras veica klubu novērtēšanu); 

c) visi dokumentārie pierādījumi, kurus pēc UEFA administrācijas pieprasījuma iesniedz klubi un LFF. 

d) cita dokumentācija, kuru pieprasa UEFA administrācija klubu licencēšanas sistēmas ārkārtas 

piemērošanas procedūras laikā. 

5. UEFA administrācija pieņem lēmumus, pamatojoties uz saņemto dokumentāciju un  piešķir  speciālu 

atļauju piedalīties UEFA klubu sacensībās, ja visi kritēriji ir attiecīgi izpildīti un klubs ir kvalificējies 

attiecīgajām sacensībām uz sportiskā principa pamata. Lēmums tiek paziņots LFF, un LFF to paziņo 

attiecīgajiem klubiem. 

6. Ja klubu licencēšanas sistēmas ārkārtas piemērošanas laikā klubs vairs nevar kvalificēties UEFA klubu 

sacensībām pēc sportiskā principa, tad minētā procedūra tiek nekavējoties pārtraukta un vēlāk vairs  

nevar tikt atsākta. 

7. Apelācijas par UEFA administrācijas lēmumiem var tikt iesniegtas Sporta arbitrāžas tiesā (Court of 

Arbitration for Sport) Lozannā, Šveicē, pamatojoties uz UEFA statūtiem.
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Pielikums Nr.3: Revidents un novērtēšanas procedūras 
 
A – Princips 

 

1. Ja klubs pretendē uz UEFA licenci, revidentam ir jābūt Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas (kas ir 

Starptautiskās Grāmatvežu federācijas biedrs) atzītam zvērinātam revidentam. 

2. Ja klubs pretendē uz LFF-A vai LFF-B licenci, finanšu pārskatu revīziju var veikt sertificēts  

grāmatvedis, kurš ir sertificēts, pamatojoties uz attiecīgajiem Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

3. Ja klubs pretendē uz LFF-B licenci, finanšu pārskatu revīzija ir jāveic tikai gadījumā, ja to pieprasa LFF 

Klubu licencēšanas administrācija. 
 

B  –  Novērtējuma procedūras  

1. Revidentam ir jāveic ikgadējo finanšu pārskatu pārbaude. Revidenta ziņojumā ir jāiekļauj: 

a) apstiprinājums, ka revīzija ir veikta, pamatojoties uz Starptautiskajiem revīzijas standartiem; un 

b) ziņojums ir jāiesniedz kopā ar ikgadējo finanšu pārskatu, kas tiks ņemts vērā, pieņemot lēmumu par 

licences piešķiršanu. 

2. Revidentam ir jāveic arī papildus iesniegtās informācijas novērtēšana. Revidenta atzinumā par 

konstatētajiem faktiem ir jāiekļauj atzinums, ka novērtējums ir veikts saskaņā ar starptautiskajiem 

revīzijas standartiem un iepriekš veiktajām saskaņotajām procedūrām un ziņojums ir jāiesniedz kopā 

ar papildus iesniegto informāciju, kas tiks ņemta vērā, pieņemot lēmumu par licences piešķiršanu. 

3. Revidents pārbauda arī citu finanšu informāciju, kas nav finanšu pārskati. Tādā gadījumā revidenta 

atzinumā par konstatētajiem faktiem ir jāiekļauj: 

a) atzinums, ka novērtējums ir veikts saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem un iepriekš 

veiktajām saskaņotajām procedūrām; un 

b) ziņojums ir jāiesniedz kopā ar attiecīgo dokumentāciju, kas tiks ņemts vērā, pieņemot lēmumu par 

licences piešķiršanu.
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Pielikums Nr.4: Obligātā finanšu informācija 
 

1. Neskatoties uz starptautisko grāmatvedības standartu prasībām, Noteikumu finanšu kritēriji paredz  

licences pretendentiem noteiktas finanšu informācijas sniegšanas prasības, kuras ir jāizpilda, iesniedzot 

nepieciešamo dokumentāciju licences devējam, pamatojoties uz Paragrāfiem 59, 61 un 67. 

2. Katrs finanšu pārskata elements ir skaidri jāidentificē, norādot sekojošu informāciju: 

a) ziņojošās iestādes nosaukums (un juridiskā forma), domicils un juridiskā adrese, kā arī jebkādas 

izmaiņas norādītajā informācijā kopš iepriekšējā pārskata noslēguma datuma; 

b) vai finanšu informācija tiek sniegta par licences pretendentu kā atsevišķu organizāciju vai vairāku 

organizāciju grupu, tādā gadījumā aprakstot minētās grupas struktūru. 

c) finanšu pārskata periods un nobeiguma datums (tekošās un salīdzinošās informācijas); 

d) pārskatā izmantotā valūta. 

 

3. Ja gada finanšu pārskati un/vai starpposma finanšu pārskati neatbilst šajā pielikumā noteiktajām 

informācijas iesniegšanas prasībām, Licences pretendentam jāiesniedz LFF: 

a) papildus informācija, lai izpildītu šajā pielikumā noteiktās prasības; 

b) novērtējuma ziņojumu, ko sniedz tas pats revidents, kas paraksta gada finanšu pārskatus un/vai 

starpposma finanšu pārskatus attiecībā uz pārskatīto finanšu pārskatu pilnīgumu un precizitāti.
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Pielikums Nr.5: Finanšu pārskatu sagatavošana 
 

 

1. Finanšu pārskati ir jāsagatavo, pieņemot to, ka licences pretendents ir ilgtspējīgs, t.i. tāds, kurš ir spējīgs 

pastāvēt tuvākajā nākotnē. Ir jāpieņem, ka licences pretendentam nav nodoma uzsākt likvidācijas  

procesu vai tiesiskās aizsardzības procesu. 

2. Finanšu pārskati, kā noteikts Paragrāfā 59 un  61,  jāsagatavo,  pamatojoties  uz  grāmatvedības 

standartiem, kas atbilst nacionālajiem tiesību aktiem un IFRS starptautiskajiem grāmatvedības 

standartiem. 

3. Finanšu pārskata veidošanā izmantotajiem standartiem ir jābūt balstītiem uz sekojošiem principiem: 

a) patiess informācijas atspoguļojums; 

b) konsekvents informācijas atspoguļojums; 

c) uzkrāšanas princips; 

d) katra būtiskā elementa atsevišķu izklāstu; 

e) savstarpējas aktīva un pasīva posteņu vai ieņēmumu un izdevumu posteņu pārrēķināšanas 

nepiemērošana. 

4. Finanšu pārskati ir jāapstiprina licences pretendenta vadībai un tas ir jāapliecina, iesniedzot vadības 

parakstītu ziņojumu.
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Pielikums Nr.6: Kavēto maksājumu jēdziens un būtība 

1. Maksājumi tiek uzskatīti par kavētiem, ja tie nav veikti iepriekš norunātajos termiņos. 

2. Maksājumi netiek uzskatīti par kavētiem  šo  Noteikumu  izpratnē, ja licences  pretendents (kā debitors) 

spēj pierādīt, ka tas uz 31. martu (pamatojoties uz Paragrāfiem 63 līdz 66): 

a) ir samaksājis attiecīgos maksājumus pilnā apmērā; vai 

b) ir panācis rakstisku vienošanos ar kreditoru par maksājumu termiņu pagarināšanu (gadījumi, kad 

kreditors nepieprasa maksājuma veikšanu nevar tikt uzskatīti par termiņa pagarinājumu); vai 

c) pamatojoties uz Latvijas likumdošanu, ir cēlis prasību un uzsācis tiesvedību nacionālā vai  starptautiskā 

līmenī vai atbilstošā sporta arbitrāžas tribunālā, apstrīdot kavētos maksājumus, taču, ja LFF klubu 

licencēšanas institūcijas uzskata, ka tiesvedība ir uzsākta tikai ar mērķi izvairīties no Noteikumos 

noteiktajiem termiņiem, attiecīgā summa joprojām tiek uzskatīta par kavēto maksājumu; vai 

d) pamatojoties uz Latvijas likumdošanu, ir apstrīdējis kreditora celto prasību un uzsācis tiesvedību 

nacionālā vai starptautiskā līmenī vai atbilstošā sporta arbitrāžas tribunālā un spēj pierādīt LFF klubu 

licencēšanas institūcijām un/vai UEFA Klubu finanšu kontroles institūcijai, ka tam ir atbilstoši iemesli 

apstrīdēt celto prasību vai tiesvedības uzsākšanu, taču, ja LFF klubu licencēšanas institūcijas  un/vai 

UEFA Klubu finanšu kontroles institūcija uzskata, ka minētās apstrīdēšanas iemesli ir acīmredzami 

nepamatoti, attiecīgā summa joprojām tiek uzskatīta par kavēto maksājumu.
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Pielikums Nr.7: Licences devēja novērtējuma procedūras par finanšu kritērijiem un 

prasībām 
 

A – Princips 
 

Paragrāfā 9 ir minētas novērtējuma procedūras, kuras ir jāveic licences devējam, lai pārbaudītu licences 

pretendenta atbilstību finanšu kritērijiem. 
 

B – Revidenta finanšu gada pārskata ziņojuma novērtējums 
 

1. Attiecībā uz ikgadējiem finanšu pārskatiem, licences devējam ir jāveic sekojošas 

novērtējuma procedūras: 

a) Jāpārbauda, vai ziņojumā iekļautās organizācijas/iestādes, par kurām tika veiktas pārbaudes, ir 

atbilstošas klubu licencēšanas vajadzībām; 

b) Jānovērtē iesniegtā informācija (ikgadējais finanšu pārskats un jebkura papildus informācija), kas ir 

nepieciešama, pieņemot lēmumu par licences piešķiršanu; 

c) Jāiepazīstas ar ikgadējo finanšu pārskatu, kā arī revidenta ziņojumu par to; 

d) Jāpievērš uzmanība sekām, kas var rasties gadījumā, ja revidenta atzinums ir ar iebildēm vai arī tas ir 

negatīvs, kā arī jānovērtē, vai tas atbilst šī Pielikuma 2.punkta prasībām. 

2. Pēc iepazīšanās ar revidenta ziņojumu, licences devējam ir jāveic tā novērtējums, pamatojoties 

uz sekojošiem kritērijiem: 

a) Ja revidenta atzinums ir bez iebildēm, tad tas atbilst prasībām UEFA un LFF licenču piešķiršanai. 

b) Ja revidenta atzinums ir ar iebildēm vai arī tas ir negatīvs, UEFA un LFF licences nevar tikt  

piešķirtas, kamēr nav saņemts jauns atzinums bez iebildēm par to pašu finanšu gadu; 

c) Ja revidenta ziņojums satur piezīmes un/vai ir konstatēti trūkumi attiecībā uz licences pretendenta 

spēju pastāvēt, UEFA un LFF licences nevar tikt piešķirtas, izņemot gadījumus, kad: 

1. ir saņemts jauns ziņojums bez iebildēm par to pašu finanšu gadu; vai 

2. ir iesniegta papildus dokumentācija, kas pierāda licences pretendenta spēju pastāvēt vismaz līdz 

licencēšanas sezonas beigām, un licences devējs to uzskata par pietiekamu. Papildus dokumentācijai ir 

jāietver Paragrāfā 67 (Nākotnes finanšu informācija) minētās prasības (var iekļaut arī citu informāciju). 

d) Ja revidenta ziņojums satur piezīmes un/vai ir konstatēti trūkumi attiecībā uz licences pretendenta spēju 

pastāvēt, licences devējam ir jānovērtē minēto trūkumu ietekme klubu licencēšanas vajadzībām. UEFA 

un LFF licences nevar tikt piešķirtas, kamēr licences devējs nav saņēmis un izskatījis papildus 

dokumentāciju un atzinis to par atbilstošu prasībām. 

3. Ja licences pretendents iesniedz papildus informāciju, licences devējam ir papildus jānovērtē revidenta 

ziņojums attiecībā uz papildus iesniegto informāciju. UEFA un LFF licences nevar tikt piešķirtas, ja 

minētajā ziņojumā ir norāde uz kļūdām vai nepilnībām. 
 

C – Kavētie maksājumi citiem futbola klubiem 
 

1. Attiecībā uz kavētajiem maksājumiem citiem futbola klubiem, neatkarīgajam revidentam ir jāveic 

novērtējuma procedūras, kuras ir aprakstītas šī Paragrāfa 3. punktā. 

2. Licences devējam ir jāpārbauda revidenta ziņojums un jāapstiprina,  ka  revidenta  pārbaudītais 

informācijas apjoms ir apmierinošs, un nepieciešamības gadījumā licences devējam ir tiesības veikt 

papildus informācijas novērtējumu un pieprasīt papildus dokumentāciju. 

3. Neatkarīgajam revidentam ir jānovērtē licences pretendenta iesniegtā  informācija  par  transfēru 

maksājumu tabulu un attiecīgo dokumentāciju, kā arī: 

a) Jāsaskaņo transfēru maksājumu tabulas kopsumma ar maksājumiem  par spēlētāju transfēriem, kas  tiek 

atspoguļoti ikgadējā finanšu pārskatā (uz 31. decembri); 

b) Jāpārbauda transfēru maksājumu tabulas aritmētiskā pareizība; 

c) Izvēles kārtībā jāpārbauda transfēru/īres līgumos ietvertie nosacījumi, salīdzinot tos ar transfēru 

maksājumu tabulā norādīto informāciju; 
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d) Izvēles kārtībā jāpārbauda transfēru maksājumu dokumenti un jāsalīdzina iegūtā informācija ar transfēru 

maksājumu tabulā norādīto informāciju; 

e) Tajā gadījumā, ja, pamatojoties uz transfēru maksājumu tabulā norādīto informāciju, klubam uz 31. 

martu ir kavētais maksājums par transfēru, kurš ir veikts līdz iepriekšējā gada 31. decembrim, vēlākais 

līdz 31. martam: 

1. jāpārbauda, vai ir panākta vienošanās, pamatojoties uz Pielikumu Nr.6 (2.punkta b)); vai 

2. ir ierosināta tiesvedība, pamatojoties uz Pielikumu Nr.6. (2.punkta c) vai d)). 

f) Jāpārbauda pilnībā vai izvēles kārtībā maksājumiem atbilstošie bankas konta izraksti; 

g) Nepieciešamības gadījumā: jāpieprasa un jāpārbauda visi dokumenti, ieskaitot vienošanos ar attiecīgo 

futbola klubu/-iem un/vai korespondenci ar kompetento institūciju, apliecinot, pamatojoties uz punktiem 

e(1) un/vai e(2) sniegto informāciju. 

 
D – Kavētie maksājumi darbiniekiem, sociālajām un nodokļu institūcijām 

 

1. Attiecībā uz kavētajiem maksājumiem darbiniekiem, sociālajām un nodokļu institūcijām, neatkarīgajam 

revidentam ir jāveic novērtēšanas procedūras, pamatojoties uz šī Paragrāfa 3.punktu. 

2. Licences devējs pārbauda revidenta atzinumu un apliecina, ka revidenta pārbaudītās informācijas 

apjoms  ir atbilstošs, kā arī nepieciešamības gadījumā pieprasa no licences pretendenta dokumentāciju 

papildus pārbaužu veikšanai. 

3. Neatkarīgajam revidentam ir jāpārbauda licences pretendenta iesniegtā informācija, galvenokārt  

darbinieku saraksts, kā arī sekojoša informācija: 

a) vadības sagatavots darbinieku saraksts; 

b) darbinieku sarakstā norādītā maksājumu summa, saskaņojot to ar summu, kura ir norādīta sadaļā 

''maksājumi darbiniekiem'' ikgadējā finanšu pārskatā uz 31. decembri; 

c) Ja, pamatojoties uz licences devēja rīcībā esošajiem datiem, klubam uz 31. martu ir kavētie maksājumi 

par līgumiskām saistībām ar darbiniekiem, kuras tika nodibinātas līdz iepriekšējā gada 31. decembrim, 

vēlākais līdz 31.martam: 

1. jāpārbauda, vai ir panākta vienošanās, pamatojoties uz Pielikumu Nr.6 (2.punkta b)); vai 

2. ir ierosināta tiesvedība, pamatojoties uz Pielikumu Nr.6. (2.punkta c) vai d)). 

d) jāpārbauda pilnībā vai izvēles kārtībā maksājumiem atbilstošie bankas konta izraksti; 

e) nepieciešamības gadījumā: jāpieprasa un jāpārbauda visi dokumenti, ieskaitot līgumus ar  attiecīgajiem 

darbiniekiem un/vai korespondenci ar kompetento institūciju, apliecinot, pamatojoties  uz punktiem c(1) 

un/vai c(2) sniegto informāciju. 

4. Attiecībā uz maksājumiem sociālajām un nodokļu institūcijām, neatkarīgajam revidentam ir jāpārbauda 

licences pretendenta iesniegtā informācija, galvenokārt sociālo un nodokļu institūciju maksājumu 

tabula, kā arī: 

a) vadības sagatavota sociālo un nodokļu institūciju maksājumu tabula; 

b) sociālo un nodokļu maksājumu tabulā norādītā maksājumu summa, saskaņojot to ar summu, kura ir 

norādīta sadaļā ''Maksājumi sociālajām un nodokļu institūcijām'' ikgadējā finanšu pārskatā vai 

starpposma finanšu pārskatā uz 31. decembri; 

c) citi atbilstošie dokumenti; 

5. Attiecībā uz līgumiskajām un likumiskajām saistībām ar licences  pretendenta  darbiniekiem,  

neatkarīgajam revidentam ir jāveic sekojošas novērtēšanas procedūras: 

a) Jāsalīdzina uzrādītā nodokļu apmēra summa attiecībā uz algu izmaksām ar kluba algu izmaksu sarakstu 

uz 31.decembri. 

b) Ja klubam uz 31. martu ir kavētie maksājumi attiecībā uz saistībām, kuras tika nodibinātas līdz 

iepriekšējā gada 31. decembrim, vēlākais līdz 31. martam: 

1.  jāpārbauda, vai ir panākta vienošanās, pamatojoties uz Pielikumu Nr.6 (2.punkta b)); vai 

2.  ir ierosināta tiesvedība, pamatojoties uz Pielikumu Nr.6. (2.punkta c) vai d)). 

c) Nepieciešamības gadījumā: jāpieprasa un jāpārbauda visi dokumenti, ieskaitot vienošanos ar sociālajām 

un nodokļu institūcijām un/vai korespondenci ar kompetento institūciju, apliecinot, pamatojoties uz 
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punktiem b(1) un/vai b(2) sniegto informāciju. 
 

E –  Rakstiska apliecinājuma pirms lēmuma pieņemšanas attiecībā uz licences piešķiršanu novērtējums 

1. Attiecībā uz rakstisko apliecinājumu, neatkarīgajam revidentam ir jāiepazīstas un jāizvērtē visa sniegtā 

informācija attiecībā uz notikumiem, kuriem ir būtiska ekonomiska nozīme, kā arī finanšu pārskatiem, 

nākotnes finanšu informāciju un jebkuru papildus dokumentāciju, kuru savā apliecinājumā ir norādījis 

licences pretendents. 

2. Licences devējam ir jānovērtē kluba (kā juridiskas personas) spēja pastāvēt vismaz līdz licencēšanas 

sezonas beigām. Ja licences devējam pēc finanšu informācijas novērtēšanas ir pamats uzskatīt, ka 

licences pretendents nav spējīgs pastāvēt līdz licencēšanas sezonas beigām, UEFA  un  LFF licences 

nevar tikt izsniegtas. 

 
 F –   Nākotnes finanšu informācijas novērtējums  

1. Neatkarīgajam revidentam ir jāpārbauda nākotnes finanšu informācija, pamatojoties uz šī Paragrāfa 

2.punkta noteikumiem. 

2. Novērtējuma procedūras gaitā ir jāpārbauda: 

a) vai nākotnes finanšu informācija ir aritmētiski pareiza; 

b) vai nākotnes finanšu informācija tika sagatavota, pamatojoties uz uzrādītajiem pieņēmumiem un 

riskiem; 

c) nākotnes finanšu informācijas sākuma bilances atbilstību iepriekšējā revidētā finanšu pārskata gada 

grāmatvedības bilancei; 

d) vai licences pretendenta vadība ir atbilstoši apliecinājusi nākotnes finanšu informāciju; 

e) jebkuri dokumenti saistībā, piemēram, ar līgumiem ar sponsoriem, banku garantijām, akciju kapitāla 

palielināšanu u.c. 

3. Licences devējam ir jānovērtē licences pretendenta  spēja pastāvēt vismaz līdz licencēšanas sezonas  

beigām (t.i. UEFA licence nevar tikt izsniegta, ja, pamatojoties uz licences devēja pārbaudīto kluba 

finanšu informāciju un licences devēja viedokli, licences pretendents var būt nespējīgs pastāvēt līdz 

licencēšanas sezonas beigām. 
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Pielikums Nr.8: Pieprasījums apstiprināt futbola tiesību nodošanu vai izmaiņas kluba 

īpašnieku sastāvā (Noteikumu paragrāfs Nr.11) 
  

N.p.k. Pieprasītā informācija Iesniedzēja atbilde/paraksts par 

apliecinājumu izpildīt prasības 

1. Licences pretendenta pilnais 

nosaukums 

 

2. Licences pretendenta plānotās 

īpašnieku maiņas 

apraksts/motivācija 

 

3. Licences pretendenta un jaunā 

īpašnieka/valdes locekļa paraksts 

(turpmāk – Persona), apstiprinot, 

ka jaunais īpašnieks/valdes 

loceklis atbilst sekojošiem 

kritērijiem: 

3.1. Persona nav notiesāta par 

noziedzīgu nodarījumu, kā arī 

Personai nav aktīvas 

diskvalifikācijas no LFF vai citas 

UEFA/FIFA dalībvalsts puses, kā 

arī no UEFA/FIFA vai citas 

starptautiskas organizācijas 

puses; 

3.2. Jaunā īpašnieka/valdes 

locekļa iepriekšējie uzņēmumi 

vismaz 5 iepriekšējos kalendāros 

gadus nav bijuši iesaistīti 

likvidācijas procesā  

3.3. Pieteikuma iesniegšanas brīdī 

Personai nav izšķiroša ietekme 

kādā citā LFF vai citas nacionālās 

asociācijas futbola klubā.  

 

 

 3.3.1. Gadījumā, ja p.3.3. minētā 

saistība pastāv, lūdzu sniegt 

detalizētu skaidrojumu par 

pastāvošo iesaisti. 

 

4. Dokumenti, kas atspoguļo 

Personas finansiālo situāciju – 

bankas izdrukas, sponsorēšanas 

līgumi, līgumi ar investoriem. 

Pieteikumam pievienoto 

dokumentu uzskaitījums: 

1.. 

2.. 

(..) 

5. Licences pretendenta juridiskā 

struktūra pēc pieteikumā minēto 

izmaiņu veikšanas 

Atsevišķā dokumentā šim 

pieteikumam ir jāpievieno 

Licences pretendenta jaunā 

juridiskā struktūra, precīzi 

norādot jauno daļu īpašnieku vai 

valdes locekļu vietu kopējā 

futbola kluba struktūrā. 

 


