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Apstiprinu______________________ 
LHF ģenerālsekretāre Līga Biriņa 

2022. gada 01.augustā 
     NOLIKUMS 
                           
2022./2023. g. sezonas kolektīvā biedra maksa,     
  licencēšana, spēlētāju pārejas un aizdošana 
 
1. Kolektīvā biedra maksa 
1.1. Pieaugušo klubiem un komandām               150,-EUR          
1.2. Jaunatnes klubiem un komandām     50,-EUR 
1.3. Veterānu klubiem un komandām      50,-EUR 

Kolektīviem, kuru komandas startēs virslīgā vai 1. līgā, biedra maksa jāsamaksā vienlaicīgi ar čempionāta 
reģisrtrēšanās maksu līdz š. g. 16.septembrim, pārējiem kolektīviem biedriem līdz 30. septembrim. 

Par katru nokavēto dienu soda nauda - 1% no maksājuma summas, saskaņā ar LHF nolikumu Latvijas 
2022/2023. gada čempionātam. 
 
 

2. Maksa par licencēšanu un aizdošanas licences noformēšanu 
2.1. Jaunatnei        bezmaksas   
2.2. Latvijas čempionāta dalībniekiem (neatkarīgi no spēlētāju vecuma) 
 - virslīgā vīriešiem      15,-EUR   
 - virslīgā sievietēm, 1. līgā vīriešiem, veterāniem   10,-EUR 
       Licencēšana jāveic līdz 2022.gada 16.septembrim, maksa par licencēšanu pēc šī termiņa - dubulta. 
 

3. Spēlētāju pārejas starp LHF komandām un klubiem    
 

3.1. Pārejas nosacījumi 
3.1.1. Spēlētājs, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, var pāriet no viena kolektīva uz otru, iesniedzot LHF "jaunā" 
kolektīva pieprasījumu, savu iesniegumu ar iepriekšējā kolektīva apstiprinājumu par materiālo un finansiālo 
saistību nokārtošanu, līdz 18 gadu vecumam nepieciešama arī vecāku rakstiska piekrišana. 
3.1.2. Kluba līgumu ar spēlētāju LHF atzīst tikai tāda gadījumā, ja doto spēlētāju klubs ir licencējis šajā sezonā un 
līgums ir reģistrēts LHF līdz š. g. 30.septembrim, vai 7 dienu laikā, ja līgums noslēgts vēlāk. 
3.1.3. Ja kolektīvi savā starpā nevar vienoties, tad pārejas jautājumu izlemj LHF Sacensību komisija. 
 

3.2. Pārejas laiki 
3.2.1. No 1. jūlija līdz 1. oktobrim. 
3.2.2. No 2. oktobra līdz 30. jūnijam (maksa par pāreju "kolektīvs - kolektīvam" un maksa par pārejas, aizdošanas 
noformēšanu un licencēšanu dubulta). 
 

3.3. Maksa par pārejas un aizdošanas noformēšanu               vīriešiem          sievietēm 
3.3.1. Līguma spēlētājiem 45,-EUR 25,-EUR 
3.3.2. Pārējiem - 10% apmērā no maksājuma summas "kolektīvs - kolektīvam" (p.3.4.). 
 

3.4. Maksa par pāreju "kolektīvs - kolektīvam"                vīriešiem           sievietēm 
3.4.1. Līguma spēlētājiem                       atbilstoši līgumā paredzētai summai 
3.4.2. LHF reitingā iekļautajiem spēlētājiem vīr. 1. - 20. vieta,  
siev. 1. - 21. vieta       430,-EUR       215,-EUR  
3.4.3. Spēlētāji, kuri iepriekšējā sezonā ir spēlējuši "virslīgā"   215,-EUR       110,-EUR 
3.4.4. Spēlētāji, kuri iepriekšējā sezonā nav spēlējuši "virslīgā"  150,-EUR         70,-EUR  
3.4.5. Kolektīvs, kurš spēlētāju nav licencējis uz doto sezonu, spēlētājam pārejot uz jebkuru kolektīvu pēc vienas 
sezonas, zaudē tiesības uz 50% no kompensācijas summas "kolektīvs-kolektīvam", bet nelicencējot divus gadus un 
ilgāk, zaudē visas tiesības uz attiecīgo spēlētāju. 
 
4. Spēlētāju Starptautiskās pārejas        
 

4.1. Pārejas laiki 
4.1.1. Uz ārvalstu klubiem        - visu gadu.      
4.1.2. No ārvalstu klubiem        - visu gadu 
(no 2. oktobra līdz 30. jūnijam apmaksa par pārejas noformēšanu un licencēšanu dubulta); 
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4.2. Pārejas kārtība uz ārvalstu klubu 
 Saņemot iesniegumu no spēlētāja ar iepriekšējā kolektīva apstiprinājumu par materiālo un finansiālo 
saistību nokārtošanu un pieprasījumu no attiecīgās federācijas, LHF, pēc maksas saņemšanas, noformē 
Starptautisko pāreju EHFamily e-transfers sistēmā. 
 Spēlētājs var pāriet uz ārvalstu klubu pēc EHF izsniegtās SPA apstiprināšanas IHF. 
 

4.3. Maksa LHF par Starptautiskās pārejas apliecības noformēšanu uz ārvalstu klubu 
        Vīriešiem    sievietēm 
4.3.1.  - Federācija/klubs, uz kuru pāriet     150,-EUR     150,-EUR 
 - Federācija/klubs, uz kuru pāriet un kļūst par līguma spēlētāju 1460,-EUR   1460,-EUR 
4.3.2.  Līguma spēlētājiem       
 - Federācija vai klubs, uz kuru pāriet maksā               1460,-EUR   1460,-EUR 
 

4.4. Maksa LHF par izlases spēlētāja sagatavošanu 
LHF ir tiesības pieprasīt no ārvalstu kluba uz kuru spēlētājs pāriet (no 16 līdz 23 gadu vecumam) 

kompensāciju par izlases spēlētāja sagatavošanu - 1460,-EUR apmērā par katru sezonu atsevišķi (kritērijs – 
spēlētājs vismaz vienu reizi attiecīgajā sezonā piedalījās spēlē Latvijas izlases sastāvā un viņa uzvārds ierakstīts 
oficiālajā spēles protokolā).    
 

4.5. Maksa klubam par spēlētāja sagatavošanu 
Klubam ir tiesības pieprasīt no ārvalstu kluba, uz kuru spēlētājs pāriet (no 16 līdz 23 gadu vecumam) un kļūst par 
līguma spēlētāju, kompensāciju par spēlētāja sagatavošanu par katru sezonu atsevišķi sekojošā apmērā (kritērijs – 
spēlētājs vismaz vienu reizi attiecīgajā sezonā piedalījās spēlē kluba sastāvā un viņa uzvārds ierakstīts oficiālajā 
spēles protokolā):  
 

Uz Top nacionālo federāciju      1460,-EUR 
Uz attīstītu nacionālo federāciju        970,-EUR 
Uz jaunattīstības nacionālo federāciju       490,-EUR 
 

4.6. Maksa klubam par Līguma spēlētāja sagatavošanu 
Ne vēlāk kā 12 mēnēšu laikā, pēc līguma beigām, klubam ir tiesības pieprasīt no ārvalstu kluba, uz kuru spēlētājs 
pāriet (no 16 līdz 23 gadu vecumam), kompensāciju par spēlētāja sagatavošanu - 3400,-EUR apmērā par katru 
sezonu atsevišķi (kritērijs – spēlētājs vismaz vienu reizi attiecīgajā sezonā piedalījās spēlē kluba sastāvā un viņa 
uzvārds ierakstīts oficiālajā spēles protokolā).  
 

4.7. Pārejas kārtība no ārvalstu kluba 
 Saņemot iesniegumu no spēlētāja un no "jaunā" kolektīva, LHF, pēc maksas saņemšanas, noformē 
Starptautisko pāreju EHFamily e-transfers sistēmā. 
 Spēlētājs var pāriet pēc EHF izsniegtās SPA apstiprināšanas IHF. 
 

4.8. Maksa par Starptautiskās pārejas apliecības noformēšanu no ārvalstu kluba 
         vīriešiem               sievietēm 
4.8.1. - Latvijas klubs maksā LHF       40,-EUR        20,-EUR 
 - Latvijas klubs maksā attiecīgai federācijai un EHF   150,-EUR     150,-EUR 

- Latvijas klubs, uz kuru pāriet un kļūst par līguma spēlētāju, 
maksā attiecīgai federācijai un EHF     1460,-EUR   1460,-EUR 

4.8.2. Līguma spēlētājiem       
 - Latvijas klubs maksā LHF       50,-EUR       25,-EUR 

- Latvijas klubs maksā attiecīgai federācijai un EHF               1460,-EUR   1460,-EUR 
 

4.9. Maksa klubam par spēlētāja sagatavošanu 
Ne vēlāk kā 12 mēnēšu laikā, pēc līguma beigām, ārvalstu klubam ir tiesības pieprasīt no Latvijas kluba (uz kuru 
spēlētājs pāriet no 16 līdz 23 gadu vecumam) kompensāciju par spēlētāja sagatavošanu - 3400,-EUR apmērā par 
katru sezonu atsevišķi (kritērijs – spēlētājs vismaz vienu reizi attiecīgajā sezonā piedalījās spēlē kluba sastāvā un 
viņa uzvārds ierakstīts oficiālajā spēles protokolā).    
 

5. Spēlētāju aizdošana 
5.1. Spēlētājs, neatkarīgi no vecuma, var tikt aizdots jebkuram klubam (komandai) vienu reizi sezonā, noformējot 
aizdošanas licenci. Spēļu prakses iegūšanas nolūkos izņēmumumi pieļaujami MSĢ audzēkniem, jaunatnes un 
pieaugušo Valsts izlases spēlētājiem(jām). 
5.2.  Spēlētājs, abiem kolektīviem vienojoties, var atgriezties savā kolektīvā, noformējot licenci. 
5.3. Spēlētājiem, kuri atgriežas savā kolektīvā, ir obligāti jānokārto materiālās saistības ar kolektīvu, kuram viņš 
tika aizdots. 
5.4. Kolektīvs var aizdod spēlētāju uz vienu vai vairākām sezonām un viņš var spēlēt kā aizdotais tikai tādā 
gadījumā, ja ir licencēts no šī  kolektīva attiecīgajā sezonā (apmaksajot licenci atkarībā no līgas kurā spēlēs). 
Kolektīvam attiecīgi jālicencē spēlētājs, kuru tas "aizņēmies", atbilstoši licencēšanas noteikumiem. 


