Latvijas Futbola federācijas
Spēlētāju un futbola klubu starpnieku darbības
noteikumi
1.

Starpnieka definīcija

1.1

Starpnieks ir persona, kura ar vai bez atlīdzības pārstāv spēlētāju un/vai futbola
klubu attiecībā uz spēlētāja darba līguma noslēgšanu, tajā skaitā īres līguma
noslēgšanu, kā arī kluba pārstāvības gadījumā piedalās transfēra līguma
noslēgšanā. Persona var darboties kā starpnieks individuāli vai pārstāvot kādu
organizāciju (aģentūru).

Vispārējie noteikumi

2.

Piemērojamība

2.1

Latvijas Futbola federācijas (LFF) spēlētāju un futbola klubu starpnieku darbības noteikumi
(turpmāk- Noteikumi) regulē:

2.1.1

Starpnieku darbību attiecībā uz spēlētāja darba līguma noslēgšanu starp spēlētāju un klubu, un

2.1.2

Pārrunām un spēlētāja transfēra līguma noslēgšanu starp diviem klubiem.

3.

Vispārējie principi

3.1

Spēlētāji un klubi var iesaistīties pārrunās un noslēgt pārstāvības līgumus tikai ar
tiem starpniekiem, kuri ir reģistrēti LFF un saņēmuši LFF starpnieka licenci.

3.2

Starpniekam, kurš ir reģistrēts LFF, nevar būt darba attiecības vai jebkāda cita
saistība ar FIFA, nacionālajām federācijām un konfederācijām, futbola līgām,
klubiem vai ar kādām citām organizācijām, kuras ir saistītas ar minētajām
organizācijām.

3.3

Klubi nav tiesīgi reģistrēt kādu no viņu oficiālajām personām kā starpnieku. Pie
oficiālajām personām ir pieskaitāmi valdes locekļi, tiesneši, tiesneša asistenti,
treneri, kā arī citas personas, kuras ir iekļautas futbola klubu administratīvajā,
tehniskajā vai medicīnas personāla sastāvā. Kluba oficiālās personas nav tiesīgas
saņemt nekādu atlīdzību no spēlētāja vai cita kluba par pārrunām un/vai spēlētāja
līguma vai transfēra līguma noslēgšanas veicināšanu.

3.4

Attiecībā uz spēlētājiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, pārrunās attiecībā
uz spēlētāja līguma noslēgšanu ir jāpiedalās vismaz vienam spēlētāja likumiskajam
pārstāvim. Likumiskajam pārstāvim nav jābūt reģistrētam kā starpniekam.
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4.

Starpnieku reģistrācija

4.1

Persona var reģistrēties LFF kā starpnieks, iesniedzot LFF aizpildītu starpnieka
deklarāciju (pielikums Nr.1) un CV. LFF, izskatot iesniegto dokumentāciju, sniedz
atbildi attiecībā uz personas reģistrāciju 10 darba dienu laikā no reģistrācijas
dokumentu saņemšanas dienas.

4.2

Persona var tikt reģistrēta LFF kā starpnieks tikai tad, ja tai nav bijusi kriminālā
sodāmība un LFF ieskatā ir nevainojama reputācija. Pieņemot lēmumu par personas
reģistrāciju, LFF, citastarp, ņem vērā to, vai attiecībā uz šo personu nav bijuši
pieņemti kādi LFF lēmumi par LFF tiesību aktu pārkāpumiem.

4.3

Starpnieka licences derīguma termiņš ir 1 kalendārais gads no lēmuma
pieņemšanas par starpnieka reģistrāciju.

4.4

Gadījumā, ja starpnieka darbība tiek organizēta, izmantojot kādu juridisku personu
(aģentūru), visām šajā organizācijā ietilpstošajām personām, tajā skaitā
dalībniekiem, akcionāriem, valdes locekļiem un darbiniekiem, LFF ieskatā ir jābūt ar
nevainojamu reputāciju un, pieņemot lēmumu par personas reģistrāciju, LFF
izvērtē, vai attiecībā uz šīm personām nav bijuši pieņemti kādi LFF lēmumi par LFF
tiesību aktu pārkāpumiem.

4.5

LFF publicē visu reģistrēto starpnieku vārdus LFF mājaslapā. Gadījumā, ja
starpnieks organizē savu darbu, izmantojot kādu juridisko personu, LFF
mājaslapā tiek norādīta arī minētā juridiskā persona (aģentūra).

4.6

LFF regulāri publicē visus noslēgtos darījumus starp spēlētājiem un/vai klubiem un
starpniekiem.

4.7

Gadījumā, ja citai nacionālajai asociācijai piederīgs starpnieks vēlas reģistrēt
pārstāvības līgumu ar LFF reģistrētu spēlētāju vai futbola klubu, LFF ir jāsaņem
apstiprinājums no starpnieka nacionālās asociācijas attiecībā uz to, ka starpnieks
ir reģistrēts un nepastāv nekādi šķēršļi, kas varētu liegt reģistrēt darījumu, kas
noslēgti ar minētā starpnieka iesaisti.

5.

Reģistrācijas maksa

5.1

Starpnieku reģistrācija LFF notiek par maksu. Tiklīdz LFF pieņem lēmumu
attiecībā uz starpnieka reģistrāciju, starpniekam ir jāiemaksā LFF bankas kontā
reģistrācijas maksa EUR 100 (simts euro). Pēc starpnieka licences derīguma
termiņa beigām, reģistrācijas maksa ir jāveic atkārtoti.

6.

Pārstāvības līgums

6.1

LFF licencēts starpnieks var veikt savas funkcijas tikai gadījumos, ja tam ir noslēgts
rakstisks pārstāvības līgums ar spēlētāju vai klubu. Pārstāvības līgumam var būt
divi veidi – spēlētāja pārstāvībai un kluba pārstāvībai.
Maksimālais pārstāvības līguma termiņš ir 2 gadi no tā spēkā stāšanās dienas.
Līgumā nevar paredzēt automātisku līguma termiņa pagarinājumu. Līgums var tikt
pagarināts tikai noslēdzot jaunu līgumu un to attiecīgi reģistrējot LFF.

6.2

6.3

Pārstāvības līgumā ir skaidri jānorāda starpnieka atlīdzība un tās izmaksas kārtība.
Starpnieka atlīdzību var maksāt tikai spēlētājs vai klubs, kurš ir viena no noslēgtā
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pārstāvības līguma pusēm.
6.4

Pārstāvības līgumam ir jābūt parakstītam trīs eksemplāros. Starpniekam ir
jāreģistrē noslēgtais līgums LFF 10 dienu laikā no tā parakstīšanas dienas.

6.5

Pārstāvības līgumus drīkst noslēgt ar spēlētājiem, kuri ir sasnieguši 15 gadu
vecumu. Pārstāvības līgumi, kuri ir noslēgti ar spēlētājiem, kuri ir sasnieguši 15
gadu vecumu, taču vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, ir spēkā tikai gadījumā,
ja līgumu ir parakstījis arī vismaz viens spēlētāja likumiskais pārstāvis.

6.6

Pārstāvības līgumos, kuri noslēgti ar spēlētājiem, kuri ir sasnieguši 15 gadu
vecumu, taču nav sasnieguši 18 gadu vecumu, ir jāiekļauj punkts, ka līgums var
tikt lauzts jebkurā brīdī, par to rakstiski paziņojot otrai pusei vismaz 60 dienas
iepriekš.

6.7

Noslēgtie pārstāvības līgumi neliedz spēlētājam vai klubiem patstāvīgi iesaistīties
pārrunās attiecībā uz spēlētāju līgumiem vai transfēru līgumiem.

7.

Starpnieka tiesības

7.1

LFF reģistrētiem starpniekiem ir sekojošas tiesības:

7.1.1

Iesaistīties pārrunās ar jebkuru spēlētāju vai klubu, kuram nav noslēgts
ekskluzīvas pārstāvības līgums ar kādu citu starpnieku; un

7.1.2

Pārstāvēt spēlētāja vai kluba intereses attiecībā uz spēlētāja līguma noslēgšanu
vai transfēra līguma noslēgšanu.

8.

Starpnieka pienākumi

8.1

Iesaistoties pārrunās ar kādu spēlētāju vai klubu, starpniekam ir jāuzrāda LFF
reģistrētā starpnieka licence.

8.2

LFF reģistrētam starpniekam ir:

8.2.1

jāorganizē sava darbība saskaņā ar visiem LFF, UEFA un FIFA tiesību aktiem;

8.2.2

aizliegts iesaistīties pārrunās ar spēlētāju, kuram ir spēkā esošs darba līgums, ar
nolūku pamudināt viņu lauzt spēkā esošo darba līgumu vai jebkā citādi ietekmēt
spēlētāja pienākumu rīkoties saskaņā ar spēlētāja spēkā esošo darba līgumu;

8.2.3

pirms vai pēc pārstāvības līguma noslēgšanas, jāinformē spēlētājs vai klubs par
jebkādiem iespējamajiem interešu konfliktiem. Gadījumā, ja starpnieks rakstiski
informē iesaistītās puses par iespējamo interešu konfliktu, un abas iesaistītās puses
tam neiebilst, minētais interešu konflikts nevar tikt izskatīts kā pārkāpums no
starpnieka puses;

8.2.4

jebkurā darījumā attiecībā uz spēlētāja darba līgumu vai transfēra līgumu, atļauts
pārstāvēt tikai vienu no iesaistītajām pusēm un starpnieks nevar būt jebkādā
veidā saistīts ar otru pusi. Kā izņēmums šim noteikumam ir gadījums, ja visas
iesaistītās puses piekrīt, ka starpnieks īsteno divpusējo pārstāvību. Šajā gadījumā
pusēm ir rakstiski jāvienojās par to, kura no pusēm maksā starpnieka atlīdzību.
Minētā rakstiskā vienošanās ir jāiesniedz LFF.
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8.2.5

pēc LFF, UEFA vai FIFA pieprasījuma, iesniegt dokumentus saistītus ar starpnieka
darbību;

8.3

Starpnieka pienākums ir savlaicīgi reģistrēt visus noslēgtos pārstāvības līgumus un
darījumus LFF.

8.4

Gadījumā, ja starpnieks organizē savu darbību, izmantojot kādu juridisko personu
(aģentūru), tam ir jānodrošina, ka personas, kuras minētajā kompānija nav
reģistrētas LFF kā starpnieki, veic tikai administratīvo darbu un neiesaistās
pārrunās ar spēlētājiem vai klubiem.

8.5

Pēc LFF, UEFA vai FIFA pieprasījuma, starpniekam ir jāiesniedz arī finanšu
dokumenti, kuri atspoguļo ar starpnieka darbību saistītos finansiālos rādītājus un
informāciju.

9.

Starpniekam piemērojamās disciplinārās sankcijas

9.1

Gadījumā, ja LFF reģistrēts starpnieks pārkāpj pārstāvības līguma nosacījumus,
Noteikumus vai citus LFF, UEFA vai FIFA tiesību aktus, LFF ir tiesības piemērot
sekojošas disciplinārās sankcijas:

9.1.1

Brīdinājums;

9.1.2

Naudas sods no 100 līdz 3000 EUR;

9.1.3

LFF reģistrēta starpnieka licences anulēšana;

9.1.4

LFF reģistrēta starpnieka licences apturēšana;

9.2

Piemērotās sankcijas pret starpniekiem LFF publicē mājaslapā, kā arī informē par
tām FIFA. FIFA pieņem lēmumu attiecībā uz to, vai piemērotās sankcijas ir
piemērojamas starptautiskā mērogā.

10.

Spēlētāju pienākumi

10.1

Pirms iesaistīšanās pārrunās ar starpnieku, spēlētājam ir jāpieprasa
starpniekam uzrādīt LFF izdotu LFF reģistrētā starpnieka licenci. Spēlētājs ir
tiesīgs izmantot tikai LFF reģistrētu starpnieku pakalpojumus.

10.2

Pirms pārstāvības līguma noslēgšanas ar starpnieku, spēlētājam iespēju robežās
ir jāpārliecinās vai nepastāv interešu konflikts attiecībā uz starpnieka darbību,
izņemot Noteikumos paredzētos gadījumus.

10.3

Spēlētājam, kurš plāno izmantot starpnieka pakalpojumus, ir jāveic attiecīgās
darbības, lai starp viņu un starpnieku tiktu noslēgts pārstāvības līgums.

10.4

Spēlētājam ir jāpārliecinās, ka gadījumos, kad spēlētāja darba līgums tiek
noslēgts ar starpnieka iesaistīšanos, līgumā tiek iekļauts starpnieka vārds,
uzvārds un paraksts.

10.5

Gadījumā, ja papildus noslēgtajam pārstāvības līgumam tiek noslēgtas papildus
vienošanās starp spēlētāju un starpnieku, tajā skaitā par starpnieka atlīdzību,
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spēlētājam ir jānodrošina, lai minētās papildus vienošanās tiek reģistrētas LFF ne
vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas.
11.

Spēlētājam piemērojamās disciplinārās sankcijas

11.1

Gadījumā, ja spēlētājs pārkāpj pārstāvības līguma nosacījumus, Noteikumus,
LFF, UEFA vai FIFA tiesību aktus, LFF ir tiesības piemērot sekojošas sankcijas:

11.1.1 Brīdinājums;
11.1.2 Naudas sods no 100 līdz 3000 EUR;
11.1.3 Aizliegums izmantot starpnieku pakalpojumus;
11.1.4 Aizliegums piedalīties LFF organizētajās sacensībās.

12.

Futbola klubu pienākumi

12.1

Pirms iesaistīšanās pārrunās ar starpnieku, klubam ir jāpieprasa starpniekam
uzrādīt LFF izdotu LFF reģistrētā starpnieka licenci. Futbola klubs ir tiesīgs
izmantot tikai LFF reģistrētu starpnieku pakalpojumus.

12.2

Pirms pārstāvības līguma noslēgšanas ar starpnieku, futbola klubam iespēju
robežās ir jāpārliecinās vai nepastāv interešu konflikts attiecībā uz starpnieka
darbību, izņemot Noteikumos paredzētos izņēmumus.

12.3

Futbola klubam, kurš plāno izmantot starpnieka pakalpojumus, ir jāveic attiecīgās
darbības, lai starp viņu un starpnieku tiktu noslēgts pārstāvības līgums.

12.4

Futbola klubam ir jāpārliecinās, ka gadījumos, kad transfēra līgums tiek noslēgts
ar starpnieka iesaistīšanos, līgumā tiek iekļauts starpnieka vārds, uzvārds un
paraksts.

12.5

Gadījumā, ja papildus noslēgtajam pārstāvības līgumam tiek noslēgtas papildus
vienošanās starp futbola klubu un starpnieku, tajā skaitā par starpnieka atlīdzību,
futbola klubam ir jānodrošina, lai minētās papildus vienošanās tiek reģistrētas LFF
ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas.

12.6

Gadījumos, kad sakarā ar transfēra līguma noslēgšanu saskaņā ar FIFA
reglamentu par spēlētāju statusu un pārejām futbola klubam ir pienākums
izmaksāt trenēšanas kompensāciju kādam citam klubam, maksājums klubam ir
jāveic patstāvīgi.

13.

Futbola klubam piemērojamās disciplinārās sankcijas

13.1

Gadījumā, ja futbola klubs pārkāpj pārstāvības līguma nosacījumus, Noteikumus
vai citus LFF, UEFA vai FIFA tiesību aktus, LFF ir tiesības piemērot sekojošas
disciplinārās sankcijas:

13.1.1 Brīdinājums;
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13.1.2 Naudas sods no 100 līdz 3000 EUR;
13.1.3 Aizliegums noslēgt vai pagarināt spēlētāju darba līgumus;
13.1.4 Aizliegums reģistrēt jaunus spēlētājus;
13.1.5 Izslēgšana no LFF organizētajām sacensībām;
14.

Starpnieka atlīdzība

14.1

Starpnieks ir tiesīgs saņemt atlīdzību attiecībā uz spēlētāja darba līguma vai
transfēra līguma noslēgšanu tikai gadījumos, kad viņš ir bijis tieši iesaistīts
starpniecības aktivitātēs saskaņā ar pārstāvības līguma noteikumiem.

14.2

Starpnieka atlīdzība var tikt paredzēta kā procents no spēlētāja ienākumiem visa
darba līguma darbības laikā, tajā skaitā darba algas, kā arī citiem atrunātiem
maksājumiem, kurus spēlētājam ir paredzēts saņemt saistībā ar darba līguma
noslēgšanu.

14.3

Pārstāvot klubu, starpnieka atlīdzībai ir jābūt noteiktai kā vienreizējam
maksājumam. Minētajai starpnieka atlīdzībai ir jābūt noteiktai pārstāvības līgumā,
kurš ir jānoslēdz pirms attiecīgā transfēra līguma noslēgšanas.

14.4

LFF nosaka, ka spēlētājiem un klubiem ir jāievēro sekojošas FIFA norādes
attiecībā uz pārstāvības līgumos iekļauto atlīdzību:

14.4.1 Starpnieka atlīdzība, kas tiek iekļauta spēlētāja pārstāvības līgumā ar spēlētāju
nevar pārsniegt 3% no spēlētāja ienākumiem visa darba līguma darbības laikā;
14.4.2 Starpnieka atlīdzība, kas tiek iekļauta spēlētāja pārstāvības līgumā ar futbola
klubu nevar pārsniegt 3% no spēlētāja ienākumiem visa darba līguma darbības
laikā.
14.4.3 Starpnieka atlīdzība, kas tiek iekļauta futbola kluba pārstāvības līgumā nevar
pārsniegt 3% no transfēra līgumā norādītās spēlētāja transfēra summas.
14.5

Visi maksājumi attiecībā uz spēlētāja transfēru, ieskaitot transfēra maksu,
trenēšanas kompensāciju, solidaritātes maksājumus un ienākumus no
turpmākajiem transfēriem, ir jāveic pašam klubam un šis pienākums nevar tikt
deleģēts starpniekam. Tāpat minētie maksājumi nevar tikt novirzītie saņemšanai
trešajām personām.

14.6

Ar spēlētāja piekrišanu, starpnieka atlīdzību var veikt futbola klubs no spēlētājam
paredzētās darba algas vai citiem maksājumiem.

14.7

Starpnieks nevar saņemt nekāda veida atlīdzību par tādu spēlētāju pārstāvēšanu,
kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Minētais noteikums attiecas gan uz
transfēra līguma noslēgšanu, gan spēlētāja darba līguma noslēgšanu.
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Speciālie noteikumi

15.

Starpnieka darbības apdrošināšana

15.1.

Starpniekam, kurš ir saņēmis LFF starpnieka licenci, ir jāiegūst
profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un tās kopija
jāiesniedz LFF.

15.2.

Minimālā profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises summa ir 50
000 EUR.

15.3.

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas derīguma termiņam ir jābūt
vismaz 24 mēneši. Starpnieks ir atbildīgs par polises regulāru pagarināšanu un
polises kopijas iesniegšanu LFF tik ilgi, kamēr ir spēkā viņa LFF starpnieka licence.

Noslēguma noteikumi
17.

Starpnieka darbības pārtraukšana

17.1

Starpniekam, kurš pārtrauc savu darbību, par to ir jāinformē LFF.

18.

Starpnieku darbību regulējošās institūcijas

18.1

LFF ir atbildīga par starpnieku darbības organizēšanu saskaņā ar šiem
Noteikumiem. Noteikumos minētās sankcijas piemēro LFF Disciplinārlietu komisija.

18.2

Starpnieku licences pretendentu iesniegto dokumentāciju izvērtē un lēmumu par
starpnieka reģistrāciju pieņem LFF ģenerālsekretāra nozīmēta komisija 3 komisijas
locekļu sastāvā, kas pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

18.3

Visi jautājumi attiecībā uz starpnieku darbību, kuri nav paredzēti šajos
Noteikumos, ir LFF valdes kompetencē.

19.

Strīdu izskatīšana

19.1.

Visus strīdus, kas izriet no Noteikumu 7-14.nodaļā regulētajiem jautājumiem
un kuros atbildētājs ir persona, kura ir LFF jurisdikcijā, risina LFF
Disciplinārlietu komisija.

19.2.

Visas sūdzības attiecībā uz starpnieku darbību ir jāiesniedz ne vēlāk kā sešu
mēnešu laikā kopš notikuma iestāšanās attiecībā uz kuru tiek iesniegta sūdzība.

19.3.

LFF ir tiesības patstāvīgi veikt informācijas iegūšanu un jautājuma izskatīšanu
attiecībā uz iespējamajiem pārkāpumiem attiecībā uz starpnieku darbību un Noteikumiem.

20.

Civiltiesiskie strīdi

21.1

Visi civiltiesiskie strīdi starp LFF reģistrētu starpnieku no vienas puses un starp
spēlētāju vai klubu no otras puses tiek risināti vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā
ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
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22.

Pielikumi

22.1

Noteikumi satur sekojošus pielikumus:
Pielikums Nr.1: Starpnieka individuālās darbības deklarācija;
Pielikums Nr.2: Starpnieka deklarācija kā aģentūras (juridiskas personas) pārstāvim.
Pielikums Nr.3: Spēlētāja pārstāvības līguma paraugs.

23.

Spēkā stāšanās noteikumi

23.1

Noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz FIFA Starpnieku noteikumiem, kas pieņemti
2014.gada 21.martā un pieņemti LFF valdes sēdē 2015.gada 12.oktobrī.

23.2

Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 2.oktobrī.

23.3

Pārstāvības līgumi, kuri reģistrēti LFF līdz 2015.gada 12.oktobrim paliek spekā līdz
to izbeigšanai līgumā noteiktajā kārtībā vai līdz darbības termiņa beigām.
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