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Spēlētāju pārejas noteikumi 

2022./2023. gada sezonai 

 
I.Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Biedrības „Latvijas Basketbola Savienība” (LBS) licencēšanas noteikumi attiecas 

uz LBS rīkotajām basketbola sacensībām – LJBL, LBL, Nacionālo līgu, Reģionālo līgu, 

LSBL. 

1.2. Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) starptautiskos spēlētāju pārejas 

noteikumi nosaka spēlētāju atbrīvošanu uz nacionālo izlašu spēlēm. 
1.3. Spēlētāju pārejas notiek, pamatojoties uz kluba/komandas/sporta skolas un spēlētāju 

noslēgtajiem līgumiem, rakstisku spēlētāja pieteikumu un brīvlaišanas vēstuli. 
 

 

II. Brīvlaišanas vēstule 

 

2.1. Brīvlaišanas vēstule – dokuments, kas apliecina LBS licencēta spēlētāja tiesības pārstāvēt citu 

klubu/sporta skolu, kuru saņem no kluba/sporta skolas, kurā spēlētājs ir licencēts uz brīvlaišanas 

vēstules izrakstīšanas dienu.  

2.2. Klubs/sporta skola, kura jurisdikcijā ir spēlētājs, izsniedz tikai vienu brīvlaišanas vēstuli par 

attiecīgā spēlētāja atbrīvošanu no kluba/sporta skolas jurisdikcijas. Šī noteikuma pārkāpuma 

gadījumā LBS Licencēšanas komisija izskata jautājumu un lemj par soda sankciju piemērošanu 

klubam/sporta skolai. 

2.3. Brīvlaišanas vēstule piemērojama arī ārzemju spēlētājiem. 

2.4. Brīvlaišanas vēstules pieprasījumu LBL, NBL un LSBL klubu starpā, pamatojoties uz kluba 

iesniegumu, veic LBS, bet RBL un LJBL spēlējošie klubi/komandas/sporta skolas to kārto savā 

starpā bez LBS tiešas starpniecības.  

2.5. Brīvlaišanas vēstules pieprasījumu starptautiskajām pārejām veic ar LBS starpniecību, 

pamatojoties uz kluba iesniegumu.  

Iesniegums par brīvlaišanas vēstules saņemšanu sastāv no: 

- Spēlētāja(s) pases kopijas; 

- Informācijas par iepriekšējo klubu/sporta skolu un valsti, kur tas reģistrēts; 

- Informācija par spēlētāja oficiālo aģentu (vārds, licences nr. no FIBA reģistra); 

- Saskaņā ar FIBA noteikumiem brīvlaišanas vēstules saņemšanai tiek piemērota 

administrēšanas maksa 250 CHF. 

 

2.6. Klubs/sporta skola, kurš ir saņēmis brīvlaišanas vēstules pieprasījumu spēlētāja pārejai Latvijas 

klubu/sporta skolu jurisdikcijas ietvaros, sniedz atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā, izsniedzot 

brīvlaišanas vēstuli vai noraidot tās izsniegšanu, norādot iemeslu. Starptautiskajām pārejām klubs 

atbildi sniedz 3 (trīs) dienu laikā. Šī punkta kontekstā par termiņa beigām tiek uzskatīts attiecīgās 

dienas pulksten 17:00. 

2.7. Vienīgais brīvlaišanas vēstules atteikuma iemesls ir spēlētāja līguma saistības ar klubu/sporta 

skolu uz periodu pēc brīvlaišanas vēstules pieprasījuma brīdī. 

2.8. Ja klubs/sporta skola neizsniedz spēlētājam brīvlaišanas vēstuli 5 (piecu) dienu laikā no 

saņemšanas, tad spēlētājam ir tiesības vērsties LBS Licencēšanas komisijā saskaņā ar šiem 

noteikumiem. 

2.9. Ja LBS Licencēšanas komisijas rīcībā nav pietiekamu pierādījumu spēlētāja līgumsaistību 

neesamībai ar klubu/sporta skolu, LBS neizsniedz brīvlaišanas vēstuli spēlētājam. LBS 

Licencēšanas komisija neizskata spēlētāja līgumsaistību spēkā esamības jautājumu ar klubu/sporta 

skolu pēc būtības, bet gan vadās no pušu iesniegtajiem dokumentiem. 
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III.Spēlētāja pāreja no kluba/komandas/sporta skolas uz citu 

klubu/komandu/sporta skolu 

 

3.1. Spēlētāju pārejas LBL, Nacionālā līgas, Reģionālā līgas un LSBL ietvaros 

 

3.1.1. Spēlētājs no viena LBS sacensību sistēmā esoša kluba uz citu klubu sezonas laikā (līdz 

28.02.2022. plkst. 17.00) var veikt 2 (divas) pārejas. 

3.1.2. Visi gadījumi, kad tiek izsniegtas brīvlaišanas vēstules, tiek uzskatīti par pārejām jeb 

spēlētājs tiek oficiāli pieteikts citā komandas sastāvā, ja vien cits klubs nav mātes klubs vai 

farmklubs. 

3.1.3. Lai spēlētājs varētu veikt pāreju, viņam ir nepieciešams: saņemt brīvlaišanas vēstuli no 

iepriekšējā kluba. 

3.1.4. Ja klubi pārrunu ceļā nevar vienoties par kompensācijas apmēru iepriekšējam klubam, pirms 

iepriekšējā kluba brīvlaišanas vēstules izsniegšanas, spēkā ir šajos noteikumos noteiktais 

kompensācijas izmaksas mehānisms. 

3.1.5. Ja iepriekšējais klubs izsniedz brīvlaišanas vēstuli, klubam ir tiesības saņemt kompensāciju 

par spēlētāja pāreju uz citu klubu gadījumā, ja sezonas sākumā saskaņā ar šiem noteikumiem, LBS 

iesniegta spēlētāja līguma kopija un ar nosacījumu, ka līgums ir spēkā uz kompensācijas 

izskatīšanas brīdi, kā arī klubs var uzrādīt dokumentus ar spēlētāja parakstu, kas apstiprina 

atlīdzības no kluba saņemšanas faktu un apmēru.Klubam, kas izsniedz brīvlaišanas vēstuli ir 

tiesības saņemt kompensāciju no kluba, uz kuru tiek veikta spēlētāja pāreja tikai gadījumos, ja 

klubam/komandai ir spēkā esošs līgums ar spēlētāju, kurš vēlas veikt šādu pāreju. Klubi/komandas 

rakstveidā vienojas par kompensācijas apmēru un maksāšanas kārtību. Ja klubi/komandas nespēj 

vienoties par kompensācijas apmēru,tad tiek noteikts sekojošs kompensācijas apjoms: 

3.1.5.1. spēlētājam vecumā no 18 līdz 22 gadiem: algu vai samaksa par spēlētāja 

pakalpojumiem+ prēmiju apjoms par iepriekšējo/esošo vai iepriekšējo sezonu, reizināts 

ar koeficientu 3; 

3.1.5.2. spēlētājam vecumā no 23 līdz 27 gadiem: algu vai samaksa par spēlētāja 

pakalpojumiem + prēmiju apjoms par iepriekšējo sezonu, reizināts ar koeficientu 2; 

3.1.5.3. spēlētājam, kurš vecāks par 27 gadiem: algu vai samaksa par spēlētāja 

pakalpojumiem + prēmiju apjoms par iepriekšējo sezonu; 

3.1.5.4. ja pāreja tiek veikta sezonas vidū, bet spēlētājs iepriekšējo sezonu nav 

aizvadījis klubā, kas pretendē uz kompensāciju, tad aprēķina tikai algu un prēmiju 

apjomu par esošo sezonu, reizinot to ar attiecīgo koeficientu. 

3.1.6. Jaunais klubs nokārto sekojošas saistības: 

3.1.6.1. veic spēlētāja reģistrēšanu; 

3.1.6.2. izmaksā kompensāciju iepriekšējam klubam/komandai un veic maksājumu LBS 

par spēlētāja pāreju. 

3.1.7. LBS Spēlētāja licenci anulē brīdī, kad klubs, kura jurisdikcijā ir spēlētājs, izsniedz viņam 

brīvlaišanas vēstuli. 

3.1.8. Ja spēlētājs pārtrauc līgumu ar klubu bez pamatota iemesla, attiecībā pret spēlētāju LBS, 

piemēro soda sankcijas, kas attiecas uz spēlētāju un viņa statusu LBS jurisdikcijas ietvaros, kā arī 

soda sankcijas var tikt piemērotas pret klubu un/vai spēlētāja aģentu par pamudināšanu pārtraukt 

līgumattiecības ar klubu. Šādā gadījumā jaunajam klubam jāmaksā iepriekšējam klubam 

kompensācija dubultā apmērā. Sankcijas veidu un apmēru spēlētājam, klubam un/vai spēlētāja 

aģentam nosaka LBS Licencēšanas komisija.  

 

3.2. Spēlētāju pārejas no „mātes” kluba uz „farmklubu” un otrādi 

 

3.2.1. Pārejas starp „mātes” klubu un „farmklubu” un otrādi var veikt spēlētāji, kuri dzimuši 

1999.gadā un jaunāki, un ir pieteikti gan „mātes” klubā, gan „farmklubā”;  

3.2.2. Spēlētājs drīkst spēlēt tikai ”mātes” klubā vai „farmklubā”, un viņam nav tiesību spēlēt citā 

klubā/komandā.  

3.2.3. Ja „mātes” klubs ir LBL klubs un šī kluba farmklubs ir pieteikts Nacionālajā līgā, tad 

neierobežotu skaitu pāreju starp šiem klubiem drīkst veikt 2001. gadā dzimuši un jaunāki spēlētāji, 

aizvadot neierobežotu spēļu skaitu abās komandās regulārās sezonas laikā. 

3.2.3.1. Ja „mātes” klubs ir LBL klubs un šī kluba farmklubs ir pieteikts Nacionālajā līgā, divas 

pārejas uz katru spēli drīkst veikt arī spēlētāji, kas dzimuši pirms 2001. gada.  
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3.2.4. Ja „mātes” klubs ir Nacionālās līgas klubs un šī kluba farmklubs ir pieteikts Reģionālajā līgā, 

tad pārejas starp šiem klubiem drīkst veikt TIKAI 5 (pieci) 2001. gadā dzimuši un jaunāki spēlētāji, 

aizvadot neierobežotu spēļu skaitu abās komandās regulārās sezonas laikā. 

3.2.5. „Mātes” kluba vai „farmkluba” spēlētāju pieteikšana otrā komandā ir bez maksas.  

3.2.6. Spēlētāja licences maksa tiek noteikta pēc izcenojuma, kas apstiprināta līgā, kurā spēlē 

„mātes” klubs.  

3.2.7. Ja spēlētājs sākotnēji pieteikts fārmklubā un vēlāk klubi vienojas par spēlētāja pieteikšanu arī 

„mātes” klubā, „mātes” klubam jāsamaksā starpība starp spēlētāja licences cenu pieteikšanai 

fārmklubā un „mātes” klubā. Spēlētājs tiek iekļauts „mātes” kluba sastāvā pēc tam, kad LBS 

saņēmis apstiprināta maksājuma uzdevuma kopiju. 

3.2.8. Spēlētāji, kas dzimuši 2001. gadā un jaunāki, LBS rīkotajās sacensībās basketbolā, kuros tiek 

aizvadītas izslēgšanas turnīra spēles, var piedalīties gan LBL, gan Nacionālās līgas izslēgšanas 

spēļu turnīrā, esot abu komandu sastāvos.  

3.2.9. Nacionālās līgas spēlētāji, kas ir vecāki nekā 3.2.8. punktā minēts, var arīdzan tikt pieteikti 

dalībai mātes klubā LBL līdz 2023. gada 28.februārim un ir tiesīgi piedalīties LBL izslēgšanas 

spēļu turnīrā.  

3.2.10. Ja “mātes” klubs ir LBL klubs un šī kluba fārmklubs ir Nacionālās līgas klubs, tad 

Nacionālās līgas izslēgšanas spēļu turnīrā drīkst piedalīties tikai tie spēlētāji, kas aizvadījuši vismaz 

10 spēles Nacionālās līgas regulārajā turnīrā fārmkluba sastāvā. Lai spēlētājs tiktu reģistrēts kā 

aktīvs spēles dalībnieks, viņam laukumā jāpavada vismaz viena sekunde. 

 

3.2.11. 2000. gadā un vēlāk dzimušajiem Nacionālās līgas/Reģionālās līgas spēlētājiem, kuriem 

nav līguma attiecību ar kādu LBL klubu, neatkarīgi no tā, vai viņu komandai ir vai nav 

konkrēta  LBL fārmkluba statuss, ir tiesības būt pieteiktam viena LBL kluba sastāvā, 

saglabājot tiesības spēlēt Nacionālās līgas/Reģionālās līgas komandā. Tāda spēlētāja 

pārejas starp LBL un Nacionālās līgas/Reģionālās līgas komandām regulē LBS Pārejas 

noteikumu punkti par spēlētāju “staigāšanu” starp “mātes” klubu un fārmklubu. 

3.2.10. Ja LBL klubs vēlas pieteikt spēlētāju, kurš spēlē cita LBL kluba fārmklubā, LBL klubam 

jāsaņem gan paša spēlētāja, gan viņa komandas (fārmkluba), gan attiecīgā “mātes” kluba 

rakstiska piekrišana.       

3.2.11. Ja LBL klubs vēlas pieteikt spēlētāju, kurš spēlē Nacionālās līgas/Reģionālās līgas 

komandā, kas nav neviena LBL kluba fārmklubs, LBL klubam jāsaņem gan paša spēlētāja, 

gan viņa komandas rakstiska piekrišana. 

 

 

3.3. Spēlētāju pārejas LJBL ietvaros 

 

3.3.1. Pārejas no vienas sporta skolas/kluba uz citu 

 
3.3.1.1. Spēlētājam ir tiesības mainīt sporta skolu vai klubu vienu reizi – starpsezonā laika posmā 

no 1. jūnija līdz 11. septembrim. 

3.3.1.2. Pārejas gadījumā spēlētājam no iepriekšējās sporta skolas/kluba jāsaņem brīvlaišanas 

vēstule, ko apstiprina iepriekšējās sporta skolas/kluba augstākā amatpersona (direktors, valdes 

priekšsēdētājs u.tml.). 

3.3.1.3. Ja iepriekšējai sporta skolai/ klubam ir noslēgti līgumi ar audzēkņu vecākiem, tad pāreja 

notiek saskaņā ar attiecīgo līgumu. 

3.3.1.4. Ja iepriekšējai sporta skolai/klubam nav noslēgts līgums ar audzēkņu vecākiem un tā 

neizsniedz brīvlaišanas vēstuli, tad par spēlētāja pāreju lemj LBS Licencēšanas komisija. 

3.3.1.5. Spēlētāja pārejas faktu apliecina jaunas licences saņemšana, kuras procedūru reglamentē 

LJBL nolikums. 

 

 

3.4.Izmaiņas komandu pieteikumos LBL, Nacionālā līga, Reģionālā līga, LSBL 
 

3.4.1. Klubs izdara izmaiņas spēlētāju sarakstā un izņem jaunas licences LBS līdz: 

 

3.4.1.1.LBL, Nacionālā līga, Reģionālā līga, LSBL: 
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- Attiecīgās sezonas 28.februāra pulksten 17.00; bet vienu spēlētāju drīkst pieteikt papildus 

līdz 2023.gada 14.marta pulksten 17:00. 

3.4.1.2. Spēlētājs ir tiesīgs pārstāvēt klubu spēlē tikai tad, kad LBS to oficiāli ir licencējusi. 

 

IV.Farmklubu noteikumi 

 

4.1. Farmklubs ir klubs, kura dibinātājs ir „mātes” klubs vai klubs, ar kuru „mātes” klubs noslēdzis 

līgumu par sadarbību spēlētāju apmaiņai. 

4.2. Farmklubs nevar būt vienā līgā ar „mātes” klubu. 

4.3. Vienam farmklubam drīkst būt tikai viens „mātes” klubs. 

4.4. Vienam “mātes” klubam drīkst būt tikai viens fārmklubs. 

4.4. Farmkluba reģistrācija: 

4.4.1. „Mātes” klubs piesaka farmklubu LBS ar iesniegumu, katru gadu sezonas sākumā līdz 2021. 

gada 1. oktobrim, iesniedzot to kopā ar spēlētāju pieteikumiem licenču saņemšanai; 

 

V.Kluba finansiālās saistības pret spēlētāju LBL, Nacionālā līga, Reģionālā līga, LSBL 

 

5.1. Klubam jāveic uzskaite par sezonas laikā spēlētājam izmaksātajām naudas summām un to 

izmaksas datumiem. 

5.2. Klubam ir tiesības saņemt kompensāciju par spēlētāju tikai tad, ja tas ir nokārtojis visas savas 

līdzšinējās saistības pret spēlētāju un tikai tad, ja ir veikta uzskaite par sezonas laikā izmaksātajām 

naudas summā. 

5.3. Klubam pēc LBS pieprasījuma 24 stundu laikā jāiesniedz LBS dokumenti, kas apliecina kluba 

saistību izpildi pret spēlētāju. Ja klubs neiesniedz dokumentus minētajā termiņā, LBS  ir tiesības 

izsniegt brīvlaišanas vēstuli spēlētājam, ja spēlētājs pieprasa šādu brīvlaišanas vēstules izsniegšanu. 

Šādā gadījumā klubs zaudē tiesības saņemt kompensāciju par spēlētāja pāreju. 

 

VI. Spēlētāja atbrīvošana uz nacionālo izlašu spēlēm 

 

6.1. Ikvienam klubam, kuras jurisdikcijā ir spēlētājs, kurš ir tiesīgs spēlēt Latvijas nacionālajā 

izlasē attiecīgajā vecuma grupā, ir pienākums atbrīvot attiecīgo spēlētāju uz nacionālās izlases 

spēlēm, kurām minētais spēlētājs ir izvēlēts, kā arī treniņu un atjaunošanās procesu pasākumiem 

izlases sastāvā saskaņā ar LBS Valdes apstiprinātajiem kandidātu sarakstiem un treniņu grafiku. 

6.2. Spēlētājs, kurš ir izsaukts uz spēlēm kādā no Latvijas nacionālajām izlasēm, nav tiesīgs spēlēt 

sava kluba sastāvā laika posmā, kurā spēlētājs ir nosūtīts vai bija jābūt nosūtītam uz kādu no 

Latvijas nacionālajām izlasēm. 

6.3. Spēlētājam, kurš neapstiprina LBS izsaukumu spēlēt kādā no Latvijas nacionālajām izlasēm, 

aizbildinoties ar slimību vai traumu, ir jāpiekrīt LBS nozīmēta ārsta izmeklēšanai. 

6.4. Ja klubs nenodrošina spēlētāja ierašanos uz izlases treniņiem vai spēlēm bez attaisnojoša 

iemesla (LBS ārsta atzinums), klubam, kura jurisdikcijā ir spēlētājs, tiek noteikts sods, ko piemēro 

LBS Valde šādā kārtībā un apjomā: 

6.4.1. EUR 7 000 – 35 000 apmērā; 

6.4.2. Ja spēlētājs piedalījies kluba spēlē laikā, kad klubam bija jānodrošina spēlētāja 

piedalīšanās izlases treniņos vai spēlēs, klubam attiecīgajā/-ās spēlēs var tikt piešķirts 

zaudējums 0:20 un turnīra tabulā 0 punkti, vai kluba diskvalifikācija no dalības 

čempionātā. 

6.5. Ja spēlētājs pirmo reizi neierodas uz noteiktajiem izlases treniņiem vai spēlēm bez attaisnojoša 

iemesla, viņam tiek noteikta diskvalifikācija uz 30 (trīsdesmit) dienām, sākot no dienas, kad notiek 

pirmā spēle nacionālajā čempionātā pēc diskvalifikācijas noteikšanas vai kādā starptautiskā turnīrā, 

kurā piedalās klubs, kura sastāvā spēlētājs tiek licencēts, pēc attiecīgā izlases treniņu posma, kurā 

spēlētājs nav piedalījies. 

6.6. Lēmumu par spēlētāja diskvalifikāciju pieņem LBS Valde. 

6.7. Atkārtotas neierašanās gadījumā spēlētājs tiek diskvalificēts no pusgada līdz gadam, par ko 

lēmumu pieņem LBS Valde. 

6.8. Uz diskvalifikācijas laiku spēlētāja licences darbība tiek apturēta. 

6.9. Soda sankcijas ir spēkā arī gadījumā un attiecas uz spēlētāju, ja spēlētājam pārkāpuma brīdī 

nav noslēgts līgums ar kādu no klubiem, kas piedalās LBS organizētajās sacensībās. Tādā gadījumā 

diskvalifikācija stājas spēkā ar brīdi, kad līgums ir noslēgts ar klubu un no kluba puses tiek 

pieprasīta licences izsniegšana. 
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6.10. Jebkurš klubs, kas atbrīvo spēlētāju Latvijas nacionālās izlases spēlēm, treniņu vai 

atjaunošanās procesu pasākumiem, nav tiesīgs pieprasīt no LBS jebkādu finansiālu kompensāciju. 

 

 

 

VII. Klubu piedalīšanās FIBA, Latvijas-Igaunijas līgas, ULEB organizētās sacensībās 

 

7.1. Spēlētājs, kura vārds ierakstīts kluba spēlētāju pieteikumā FIBA, Latvijas-Igaunijas līgas, 

ULEB organizētajām sacensībām, vienlaikus nedrīkst spēlēt cita klubā/komandā: 

7.1.1. kas piedalās Eiropas klubu sacensībās; 

7.1.2. kas piedalās jebkurā nacionālajā čempionātā. 

7.2. Ja spēlētājs, kurš pieteikts FIBA, Latvijas-Igaunijas līgas, ULEB organizētajām sacensībām 

attiecībā kluba sastāvā, veic pāreju uz citu klubu nacionālā čempionāta ietvaros, spēlētājam tiek 

anulēta licence arī dalībai FIBA, Latvijas-Igaunijas līgas, ULEB organizētajās sacensībās attiecīgā 

kluba sastāvā. 

7.3. Šis punkts neattiecas uz spēlētāju pārejām starp „mātes” klubu un „farmklubu”. 

 

 

VIII Strīdu atrisināšanas kārtība 

 

8.1. Visi administratīvie jautājumi, kas saistīti ar šo noteikumu piemērošanu, tiek izskatīti LBS 

Licencēšanas komisijā pēc ieinteresētās puses pieteikuma. 

8.2. LBS Licencēšanas komisijas lēmums ir pārsūdzams LBS Apelācijas komisijā.  

8.3. Puse, kura lūdz izskatīt jautājumu LBS Apelācijas komisijā, iemaksā drošības naudu LBS 

kontā EUR 700 (septiņi simti euro) par jautājuma izskatīšanu. Jautājuma apmierināšanas gadījumā 

drošības nauda ar pārskaitījumu tiek atgriezta pieteikuma iesniedzējam 3 (trīs) darba dienu laikā. 

 


