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Vispārējie noteikumi 

Paragrāfs 1 – Piemērojamība 

1  LFF amatieru futbola klubu licencēšanas noteikumi 2021-2024 (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz LFF 

amatieru klubu sacensībām, kuru dalībnieki netiek licencēti saskaņā ar LFF Klubu licencēšanas 

noteikumiem. Saņemot LFF Amatieru kluba licenci, klubam ir  iespēja pieteikties KIAAP Amatieru atbalsta 

programmai un LFF rīkotajās Amatieru  klubu sacensībās. 

2 Tiesības pieteikties LFF Amatieru kluba licenču saņemšanai ir jebkuram klubam, kurš ir reģistrēts LFF 

biedrs un LFF biedra kandidāts un ir kvalificējies attiecīgajām sacensībām uz sportiskā principa pamata.  

 
 

Paragrāfs 2 – Mērķi 

LFF  Amatieru klubu licencēšanas sistēmai ir sekojoši mērķi un uzdevumi: 
a) Amatieru klubu klasificēšana;  

b) klubu atbilstoša organizācijas līmeņa veicināšana un kontrole; 

c) klubu infrastruktūras uzlabošanas veicināšana, nodrošinot spēlētājus, skatītājus un mediju pārstāvjus ar 

piemērotām, atbilstoši aprīkotām un drošām sporta bāzēm un stadioniem. 

 

I. Licences devējs 
 

 

Paragrāfs 3 – Pienākumi un atbildība 
 

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

Paragrāfs 4 – LFF klubu licencēšanas process 

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

licenču piešķiršanas kontroli. 

2  LFF Amatieru klubu licencēšanas process sākas ar licencēšanas dokumentu sagatavošanu un nosūtīšanu 

licences pretendentiem  un noslēdzas ar licences saņēmēju saraksta paziņošanu.  
 

Paragrāfs 5– Novērtējuma procedūras 

1  Klubu licencēšanas pretendentu iesniegto dokumentāciju attiecībā uz sporta, infrastruktūras, personāla un 

administratīvajiem, juridiskajiem un finanšu kritērijiem pārbauda LFF Akreditācijas nodaļa, kurai 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.  

2  Pamatojoties uz licences pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un kritēriju veikto pārbaužu rezultātiem, 

LFF Akreditācijas nodaļa sagatavo atzinumu par kritēriju izpildi un sniedz atzinumu par licences 

izsniegšanu LFF Amatieru futbola klubu licencēšanas komisijai lēmuma pieņemšanai. 

Paragrāfs 6 – 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.



 

II. Licences pretendenti. 

Paragrāfs 7 – Licences pretendents. 
 

 

1  LFF Amatieru licences pretendents var būt tikai futbola klubs (juridiska persona), kurš ir reģistrēts LFF 

biedrs vai LFF biedra kandidāts un ir pilnībā atbildīgs par futbola komandu, kura piedalās nacionālajās 

(LFF) sacensībās. 

Paragrāfs 8 – 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 attiecībā uz sporta, 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). 

 

III. Amatieru klubu licencēšanas kritēriji 

Paragrāfs 9 – Vispārējie noteikumi 
 

 

4 Amatieru klubu licences saņemšanai, klubam ir obligāti jāizpilda Sporta kitērijs (Paragrāfi 

10,11,12,13), Infrastruktūras kritērijs (Pargrāfi 14), Personāla un administratīvais kritērijs (Paragrāfi 

15,16,17), Juridiskais kritērijs (Paragrāfs 18). 
 

SPORTA KRITĒRIJI 

Paragrāfs 10 – Spēlētāju medicīniskā aprūpe 

1 Licences pretendentam ir jānodrošina, ka visi komandas spēlētāji vai atbilstošas kvalifikācijas medicīnas 

personāls uzņemas atbildību par savu veselību LFF organizēto sacensību laikā, iesniedzot LFF rakstisku 

apliecinājumu no katra spēlētāja. 

Paragrāfs 11 – Spēlētāju reģistrācija 

Visiem licences pretendenta komandu spēlētājiem 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). Vismaz vienam kluba pārstāvim ir jābūt pilnībā apmācītam darbam ar 

LFF COMET un FIFA TMS sistēmu. 

Paragrāfs 12 – Tiesāšana un Spēles noteikumi (Laws of the Game) 

1  Licences pretendentam vismaz vienreiz gadā ir jāpiedalās LFF vai LFF reģionu centru organizētā 

apmācības seminārā par tiesāšanas jautājumiem (Spēles noteikumiem (Laws of the Game) un to aktuālajām 

izmaiņām). 
 

Paragrāfs 13 – Kluba iekšējās kārtības noteikumi 

Licences pretendentam ir jāizstrādā un jāievieš kluba iekšējās kārtības noteikumi, kuros, tajā skaitā ir iekļauta 

prasība izvairīties no rasisma un diskriminācijas LFF organizēto sacensību laikā. 
 



 

INFRASTRUKTŪRAS KRITĒRIJI 

Paragrāfs 14 – Stadions LFF 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 vai arī jāsaņem stadiona 

īpašnieka rakstisks apliecinājums par to, ka klubam šis stadions būs pieejams visas sporta sezonas laikā. 

3  Licences pretendentam ir jāgarantē stadiona (laukuma) pieejamība uz visām licencēšanas sezonas LFF 

sacensību mājas spēlēm. 

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

infrastruktūru saistītajiem jautājumiem visas sporta sezonas laikā. 
 

PERSONĀLA UN ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI 

Paragrāfs 15 – Kluba direktors 

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

Paragrāfs 16 – Komandu mediķis 

Licences pretendentam ir jānozīmē vismaz viens ārsts, fizioterapeits vai cits medicīnas darbinieks ar 

medicīnisko izglītību, kurš ir atbildīgs par komandas medicīnisko aprūpi atbilstoši LFF sacensību 

reglamentiem. 

Paragrāfs 17 - Komandas galvenais treneris 

1 Licences pretendentam ir jānozīmē kvalificēts komandas galvenais treneris, kurš ir atbildīgs par kluba 

komandas futbolistu sagatavošanu. 

2 Komandas galvenajam trenerim ir jābūt trenera licencei atbilstoši LFF treneru klasifikatora prasībām, jābūt 

reģistrētam LFF un apstiprinātam LFF COMET sistēmā. 
 

JURIDISKIE KRITĒRIJI 
 

Paragrāfs 18 – Informācija par juridisko personu 

1 Licences pretendentam ir jāiesniedz LFF jebkuru  statūtu grozījumu redakcijas kopija; 

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

a) juridiskās personas nosaukums; 

b) juridiskā un biroja adrese; 

c) juridiskā forma; 

d) personu saraksts ar pārstāvības tiesībām (atsevišķa vai kolektīvā pārstāvība). 

3 Licences pretendentam ir jānodrošina, ka pirms attiecīgo sacensību sākuma LFF ir iesniegta LFF godīgas 

spēles deklarācija, kuru paraksta visi komandas pieteikumā esošie spēlētāji un oficiālās personas. 

4 18.paragrāfa p.1 un p.2 minētie dokumenti ir jāiesniedz gadījumos, ja ir izmaiņas salīdzinot ar iepriekš LFF 

iesniegto informāciju un dokumentiem. Attiecībā uz 18.paragrāfa p.3 minēto deklarāciju, tā nav jāiesniedz 

atkārtoti, ja konkrētais spēlētājs vai oficiālā persona šo deklarāciju ir parakstījuši iepriekš. 

 

 



 

 

Nobeiguma noteikumi 

Noteikumi ir pieņemti un stājas spēkā 2021.gada 17.maijā. Noteikumi tiek piemēroti LFF biedriem un LFF biedru 

kandidātiem - amatieru klubiem, no 2022.gada sporta sezonas un ir obligāti izpildei, lai klubs no 2022.gada varētu 

piedalīties LFF organizētajās pieaugušo amatieru sacensībās. Attiecībā uz prasību izpildi dalībai LFF KIAAP 

programmā, noteikumi ir piemērojami līdz ar to apstiprināšanu. 


