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1. LIETOTIE TERMINI

1.1.

IIHF - Starptautiskā Hokeja federācija.

1.2.

LHF – Biedrība “Latvijas Hokeja federācija” (vienotais reģ.Nr. 40008022294).

1.3.

LHVL – Latvijas hokeja virslīga.

1.4.

JAHL – Junioru attīstības hokeja līga.

1.5.

LBJČH –Latvijas bērnu un jaunatnes čempionāts hokejā.

1.6.

BSČH – Baltijas sieviešu čempionāts hokejā.

1.7.
Sacensības - LBJČH, JAHL, LHVL un citās LHF jurisdikcijā esošās un organizētās
hokeja sacensībās.
1.8.
Klubs - hokeja sporta klubs vai sporta skola, kas ir LHF biedrs vai biedra kandidāts un
kura komanda/komandas piedalās Sacensībās, vai arī hokeja klubs vai sporta skola, kura vēl
nav kļuvusi par LHF biedru, bet kuras komandai vai komandām, kurām LHF valde ir
pieņēmusi lēmumu atļaut piedalīties Sacensībās. Kas kvalitatīvi un atbilstoši Latvijas
Republikas normatīviem aktiem veic savu darbību, lai trenētu un attīstītu Spēlētāju.
1.9.

Izlases bāzes klubs - Latvijas valsts izlases bāzes klubi attiecīgā vecuma spēlētājiem.

1.10. Iepriekšējais klubs – Klubs, kura hokeja komandai ir piederīgs Spēlētājs līdz pārejas
apstiprināšanai uz Jauno klubu.
1.11. Jaunais klubs - Klubs, uz kura hokeja komandu tiek veikta Spēlētāja pāreja no
Iepriekšējā kluba.
1.12.

Kluba komanda – hokeja komanda, kurai atļauts piedalīties Sacensībās.

1.13. Licence – LHF noteiktas formas dokuments (papīra formā vai elektroniskā formā
sagatavota un glabāta informācija), kas dod tiesības Spēlētājam piedalīties hokeja
Sacensībās, un, kas norāda Spēlētāja piederību pie attiecīgā Kluba komandas. Veicot jauna
Spēlētāja pirmreizējo licencēšanu, persona kļūst par LHF jurisdikcijā esošu Spēlētāju.
Licence ir beztermiņa, bet tas darbība ir pagarināma katru hokeja sezonu, kurā Spēlētājs ir
iekļauts attiecīgā Kluba komandas pieteikumā.
1.14. Spēlētājs – Latvijas vai ārvalstu (ar neierobežoto starptautisko pāreju) hokejists - bērns,
jaunietis vai jauniete līdz pilngadības sasniegšanai, kā arī pilngadīgs vīrietis vai sieviete līdz
24 gadu vecumam, kam ir spēkā esoša Licence, un kurš piedalās hokeja Sacensībās. Ar
piedalīšanos hokeja Sacensībās, tiek saprasta ne tikai dalība hokeja Sacensību spēlēs, bet
arī plānošana piedalīties hokeja Sacensību spēlēs, esamība un piederība pie attiecīgas LHF
biedra vai biedra kandidāta hokeja komandas, kas piedalās Sacensībās.
1.15. Spēlētāja līgums – starp Klubu un Spēlētāju vai tā likumiskajiem pārstāvjiem pastāvoša
rakstiskā vienošanās, kas var paredzēt atlīdzību (profesionāla spēlētāja līgums) par spēlētāja
aktivitātēm, saistītām ar viņa dalību sacensībās kluba komandas sastāvā un regulāriem
treniņiem, vai neparedzot atlīdzību (spēlētāja līgums) par spēlētāja aktivitātēm, saistītām ar
viņa dalību sacensībās kluba komandas sastāvā un regulāriem treniņiem. Tipveida Spēlētāja
līguma paraugu skatīt Pielikumā Nr.1.
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1.16. Spēlētāja pāreja – starptautiskā (IIHF) un Latvijas (LHF) noteiktā procedūra, kuras
rezultātā notiek Spēlētāja Kluba maiņa.
1.17. Pārejas karte - LHF noteiktas formas dokuments (papīra formā, kas atbilst šim
Nolikumam pielikumā pievienotajam paraugam, vai elektroniskā formā sagatavota un glabāta
informācija), kas noformējams, lai veiktu Spēlētāja pāreju no Iepriekšējā kluba uz Jauno
klubu.
1.18.

Pārejas maksa – maksa par Spēlētāja pāreju no Iepriekšējā kluba uz Jauno klubu.

1.19. Administratīvās izmaksas - LHF izmaksas, kas ir saistītas ar Spēlētāju pāreju
izskatīšanas un apstiprināšanas procesu, tai skaitā, bet neaprobežojoties, Spēlētāju pāreju
datu bāzes izveidošanas, uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas, personāla izmaksas,
sakaru pakalpojumu, kancelejas un citas attiecināmās izmaksas.
1.20. Pārejas termiņš – periods, kura ietvaros LHF ir iesniedzama atbilstoši aizpildīta un
parakstīta Pārejas karte vai strīdus situāciju gadījumos - visi uz konkrēto situāciju attiecināmie
un iesaistīto pušu argumentus pamatojošie dokumenti, kas nododami izskatīšanai un
lēmuma pieņemšanai Pāreju komisijā.
1.21. Pāreju komisija – LHF izveidota un LHF valdes apstiprināta komisija, kas sastāv no 5
(pieciem) komisijas locekļiem, un, kas izskata jautājumus un strīdus situācijas saistībā ar LHF
jurisdikcijā esošu Spēlētāju pārejām, šī Nolikuma interpretēšanu un piemērošanu. Pāreju
komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Pārejas komisija darbojas no
01.jūnija līdz 30.janvārim.
1.22. Kluba pārstāvis – tāds pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt klubu uz statūtu pamata
kā valdes loceklis vai prokūrists (izziņas iestādē publiski pieejama informācija par
amatpersonām attiecīgā kluba juridiskā veidojumā) vai arī izsniegta komercpilnvara no
augstāk minētām amatpersonām, vai arī notariāli apliecināta pilnvara no Kluba
lēmējinstitūcijas.
1.23.

Nolikums – šis nolikums “Par spēlētāju pārejām”.

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1.
LHF Nolikums izstrādāts saskaņā ar Starptautiskās Hokeja federācijas (turpmāk – “IIHF”)
“International Transfer Regulations” (turpmāk – “IIHF pārejas noteikumi”) un Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.2.
Nolikums izstrādāts un pieņemts, lai veicinātu hokeja, kā sporta veida, sakārtotību un
aizsargātu gan Klubu komandu, gan hokeja spēlētāju intereses, kas atrodas LHF jurisdikcijā
Latvijas Republikā un piedalās LHF Sacensībās, un arī citās sacensībās, kurās piedalās
licencēti Latvijas hokeja federācijas spēlētāji gan Latvijā, gan ārzemēs.
2.3.
Spēlētāju, neatkarīgi no vecuma, jālicencē LHF, kā kāda Kluba spēlētāju, tiklīdz šis
spēlētājs sāk piedalīties hokeja Sacensībās. Spēlētāji bez spēkā esošām licencēm nav tiesīgi
piedalīties LHF Sacensībās un spēlēs.
2.4.
LHF neatbild par spēlētāja vai tā likumisko pārstāvju un kluba noslēgtā Spēlētāja līguma
saturu un minēto personu savstarpējām saistībām.
2.5.
Spēlētāja pāreju uz citas valsts nacionālās hokeja asociācijas (federācijas) klubu, kas ir
IIHF jurisdikcijā, regulē IIHF pārejas noteikumi.
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2.6.
LHF biedriem vai biedra kandidātiem un aģentiem (juridiskajām un/vai fiziskajām
personām), kas organizē Spēlētāja pāreju uz vai no citas valsts nacionālās asociācijas
(federācijas) klubu, pirms minētās Spēlētāja pārejas veikšanas ir rakstveidā jāinformē LHF
par ikviena šāda Spēlētāja pārejas noteikumiem, ko izvirza minētās citas valsts nacionālās
asociācijas (federācijas) klubi.
2.7.
Spēlētājs, kurš pēc starptautiskās pārejas atgriežas LHF jurisdikcijā ir uzskatāms par
piederīgu pie attiecīgās LHF biedra vai biedra kandidāta hokeja komandas, kura kā pēdējā
bija norādīta Licencē, kamēr Spēlētājs bija LHF jurisdikcijā.
2.8.

Ar LHF valdes lēmumu var tikt noteikti Izlases bāzes klubi.

3. SPĒLĒTĀJU PĀREJAS PROCEDŪRA

3.1.
Spēlētāja pārejas procedūrai jābūt sagatavotai abu attiecīgo Klubu un Spēlētāja pārrunu
ceļā. Klubs, kas vēlas iegūt savā rīcībā Spēlētāju, kurš licencēts LHF kā kāda cita Kluba
spēlētājs, pirms jebkādu sarunu sākšanas ar Spēlētāju, saskaņā ar šī Nolikuma 8. punktu,
informē pašreizējo Spēlētāja Klubu par savu ieinteresētību.
3.2.
Saskaņā ar šī Nolikuma 3.1.punktu, Jaunais klubs vienojas ar Iepriekšējo klubu par
Spēlētāja pārejas maksu, ja Spēlētāja līgums ar Iepriekšējo klubu konkrēti paredz šādas
maksas veikšanu. Ja šāda Spēlētāja līguma nav vai tajā nav ietverta samaksa par Spēlētāja
pāreju, Iepriekšējais klubs nav tiesīgs pieprasīt atlīdzību par Spēlētāja pāreju papildus tai,
kura ir noteikta šajā Nolikumā.
3.3.
Spēlētāja līgumā savstarpēji noteiktās saistības (tajā skaitā Spēlētāja pārejas un citi
maksājumi) attiecināmas tikai uz konkrētā Spēlētāja līguma slēdzējām pusēm, un LHF,
piemērojot šī Nolikuma noteikumus Spēlētāju pārejas procesā, minētās pušu līgumattiecības
atzīst par saistošām, ja tādas pastāv, taču neatbild par Līgumslēdzēju pušu pienākumu un
saistību izpildi, kas ir norādītas Spēlētāja līgumā.
3.4.
Attiecīgi, pēc Nolikuma 3.2. punktā minētās vienošanās panākšanas, Jaunais klubs
Pārejas termiņā iesniedz LHF atbilstoši noformētu, t.i. pilnībā aizpildītu un parakstītu Pārejas
karti. Pārejas karte jāparaksta no Spēlētāja vai to likumisko pārstāvju puses, no Iepriekšējā
kluba puses un no Jaunā kluba puses. Pārejas karti drīkst aizpildīt un parakstīt tikai Kluba
pārstāvis.
3.5.
Visiem Spēlētāja pāreju apstiprinošiem vai pamatojuma dokumentiem (iesniegumiem,
Klubu savstarpējām vienošanām, dzīvesvietas un mācību vietas maiņas apliecinošiem
dokumentiem, Spēlētāju līgumiem u.c.) jābūt iesniegtiem vienlaicīgi ar atbilstoši noformēto
Pārejas karti, LHF vai Pāreju komisijas izskatīšanai. Dokumenti, kuri tiks iesniegti pēc Pārejas
kartes reģistrēšanas datuma, netiks ņemti vērā.
3.6.
Ja LHF Pārejas termiņā saņem Pārejas karti, kas ir saskaņā ar šī Nolikuma 3.4. punktu
atbilstoši noformēta un parakstīta, tad uzskatāms, ka starp iesaistītajām pusēm nekādas
strīdu situācijas nepastāv, un LHF piereģistrē Pārejas karti no Iepriekšējā kluba uz Jauno
klubu.
3.7.
Spēlētāju pārejas LHF jurisdikcijas ietvaros var notikt ik gadu. Pārejas termiņš attiecīgi ir
noteikts:
3.7.1. LBJČH no 01.jūnija līdz 05.augustam, izņemot meiteņu spēlētāju pārejas, kuras
LBJČH ietvaros var notikt neatkarīgi no pārejas termiņa, bet pie nosacījuma, ka klubi
savstarpēji ir vienojušies.
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3.7.2. JAHL saskaņa ar JAHL nolikumu;
3.7.3. LHVL saskaņa ar LHVL nolikumu.
3.8.
Par Pāreju termiņā veiktu uzskatāma tāda Spēlētāja pāreja, ja saskaņā ar šī Nolikuma
3.4. punktu atbilstoši noformēta un parakstīta Pārejas karte tiek iesniegta LHF līdz Nolikuma
3.7.punktā minētā termiņa pēdējās darba dienas plkst. 18:00.
3.9.
Gadījumā, ja saistībā ar Spēlētāja pāreju no Iepriekšējā kluba uz Jauno klubu starp
iesaistītajām pusēm pastāv strīdus situācija par šī Nolikuma noteikumu attiecināšanu uz
konkrēto gadījumu, piemērošanu, interpretēšanu u.tml., Pārejas karte Pārejas termiņā var tikt
iesniegta LHF bez Iepriekšējā kluba piekrišanas, bet ar Iepriekšējā kluba atzīmi uz Spēlētāja
pārejas kartes. Šādā gadījumā vienlaikus ar Pārejas kartes iesniegšanu LHF ir iesniedzams
arī Jaunā kluba vai Spēlētāja iesniegums, kurā ir izklāstīti visi strīdus situācijas apstākļi, kas
liedz veikt Spēlētāja pāreju no Iepriekšējā kluba uz Jauno klubu savstarpējas vienošanās
ceļā, aizpildot un parakstot Pārejas karti, kopā ar visiem norādītajā iesniegumā izklāstīto
apstākļu pamatojošajiem dokumentiem.
3.10. Ja pastāv šī Nolikuma 3.9. punktā minētais gadījums, tad LHF pēc Pārejas kartes un
Jaunā kluba iesnieguma saņemšanas 5 (piecu) dienu laikā visus saņemtos dokumentus
nosūta Iepriekšējam klubam uz viņa Kluba komandas iepriekšējā pieteikumā norādīto oficiālo
e-pasta adresi, lūdzot apstiprināt Spēlētāja pāreju, vai celt pret to pamatotus iebildumus.
3.11. Iepriekšējais klubs var atteikties no konkrētas Spēlētāju pārejas akceptēšanas tikai
šādos, dokumentāli pierādāmos, gadījumos:
3.11.1. Spēlētājs, kurš vēlas mainīt klubu, nav izpildījis spēkā esošas līgumsaistības ar
Iepriekšējo klubu;
3.11.2. Spēlētājam ar Iepriekšējo klubu ir spēkā esošs Spēlētāja līgums;
3.11.3. Spēlētājam pret Iepriekšējo klubu ir nenokārtotas finansiālas saistības (piemēram,
nav atdots inventārs, ir parāds par ikmēneša maksājumiem, utt.);
3.11.4. Spēlētājam ir spēkā esoša diskvalifikācija vai arī pret viņu ir uzsākta disciplinārlieta.
3.12. Ja Iepriekšējais klubs 5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar šo Nolikumu ir
uzskatāms, ka tas ir saņēmis LHF sūtīto informāciju:
3.12.1.
Nav iesniedzis LHF savus pamatotos iebildumus Spēlētāja pārejai kopā ar visiem
tā izklāstīto apstākļu pamatojošajiem dokumentiem, tad uzskatāms, ka Iepriekšējais
klubs ir piekritis Spēlētāja pārejai uz Jauno klubu, un LHF piereģistrē Pārejas karti. Šādā
gadījumā Iepriekšējais klubs par Spēlētāja pāreju vairs nav tiesīgs celt jebkādus vēlākus
iebildumus;
3.12.2.
Ir iesniedzis LHF savus pamatotos iebildumus Spēlētāja pārejai kopā ar visiem
tā izklāstīto apstākļu pamatojošajiem dokumentiem, tad LHF minēto gadījumu nodod
izskatīšanai Pāreju komisijā, kas par konkrēto gadījumu pieņem lēmumu ne vēlāk kā 14
dienu laikā .
3.13. Par šī Nolikuma 3.4., 3.10. un 3.12.2. punktā minēto dokumentu atbilstošu iesniegšanu
LHF norādītajā termiņā atbildīgs ir attiecīgais dokumentu iesniedzējs (Jaunais klubs vai
Iepriekšējais klubs). Pāreju komisija izskata strīdus situāciju, vadoties tikai no informācijas un
to pamatojošajiem dokumentiem, kas iesniegti LHF šajā Nolikumā minētajā kārtībā un
termiņos. Ja argumenti vai apstākļi, uz kuriem savos iesniegumos saistībā ar Spēlētāja pāreju
atsaucas Jaunais klubs vai Iepriekšējais klubs, nav pamatoti ar attiecīgiem LHF iesniegtiem
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dokumentiem, tad uzskatāms, ka minētie argumenti vai apstākļi nav pamatoti, un tie netiek
ņemti vērā.
3.14. Saskaņā ar šo Nolikumu LHF iesniedzamie dokumenti ir iesniedzami oriģināla (t.sk.
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ar drošu elektronisko parakstu parakstītā) vai
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izgatavotu atvasinājumu veidā.
3.15. Pēc Spēlētāja pārejas reģistrēšanas LHF, Jaunajam klubam tiek izrakstīts Pārejas
maksas rēķins par LHF reģistrētām Spēlētāja vai Spēlētāju pārejām:
3.15.1. Par LBJČH Spēlētāju pārejām 2 (divu) darba dienu laikā pēc šī Nolikuma 3.7.1.
punktā minēta Pāreju termiņa beigām;
3.15.2. Par JAHL un LHVL Spēlētāju pārejām 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pārejas kartes
reģistrēšanas LHF.
3.16. Jaunajam klubam ir pienākums veikt Pārejas maksas apmaksu LHF rēķinā norādītajā
termiņā, kurš nevar būt garāks par 10 (desmit) kalendārām dienām.
3.17. Spēlētāja pārejas apstiprināšana no LHF puses notiek pēc Pārejas maksas saņemšanas
LHF bankas kontā vai saņemot Jaunā kluba maksājumu apliecinošu dokumenta kopiju.
3.18. Spēlētāja pāreja uz Jauno klubu ir spēkā no tās apstiprināšanas dienas LHF. Ar šo
datumu Spēlētājs ir pilntiesīgā Jaunā kluba jurisdikcijā. Pēc pieprasījuma, Jaunais klubs,
Iepriekšējais klubs un Spēlētājs saņem LHF Pārejas kartes apliecinātu kopiju. Spēlētājs ir
tiesīgs būt pieteikts Jaunā kluba sastāvā un attiecīgi piedalīties hokeja Sacensībās, kad LHF
ir paziņojusi par Spēlētāja Pārejas kartes apstiprināšanu.
3.19. Gadījumā, ja Spēlētājs piedalās vai mēģina piedalīties hokeja Sacensībās bez derīgas
LHF Pārejas kartes, vai arī pirms Spēlētāja pārejas procedūras pabeigšanas, tad Jaunais
klubs un Spēlētājs tiek pakļauti LHF noteiktajai disciplinārajai procedūrai.
3.20. Spēlētājam līdz 18 gadu vecumam, LHF jurisdikcijas ietvaros, ir atļauts veikt
neierobežotu Pāreju kopumā ne vairāk kā 3 (trīs) reizes. Norādītais pāreju skaits tiek skaitīts
sākot no 2017.gada 15.jūnija. LHF ir pienākums informēt Klubu, kura hokeja komandā ir
Spēlētājs, kam jau ir veiktas 2 (divas) pārejas.
3.21. Šī Nolikuma 3.20.punktā norādītais pāreju ierobežojums nav attiecināms uz gadījumiem,
kad Spēlētāja pāreja no Iepriekšējā kluba uz Jauno klubu tiek veikta sakarā ar to, ka:
3.21.1. Iepriekšējais klubs ir likvidēts, vai tam ir uzsākts likvidācijas vai maksātnespējas
process, kura ietvaros ir pārtraukta tā aktīva darbība;
3.21.2. Iepriekšējam klubam nav komandas attiecīgajā LBJČH vecuma kategorijā, un tā
komandas nepiedalās spēlēs attiecīgā Spēlētāja vecuma kategorijā.
3.22. Pāreju komisija, izskatot tās kompetencē esošos jautājumus, lēmumus pieņem ne retāk
kā 3 (trīs) reizes kalendārā gadā.
3.23. Pāreju komisija izvērtē konkrētos faktiskos apstākļus un, apstiprinot Spēlētāja pāreju no
Iepriekšējā kluba uz Jauno klubu var noteikt papildus maksājumu, kuru apmēru nosaka LHF
valde.
3.24. Ārpus Pārejas termiņa LHF iesniegtos ar Spēlētāja pāreju saistītos dokumentus Pāreju
komisija neizskata, izņemot:
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3.24.1. Kluba reorganizācijas vai likvidācijas un Spēlētāja dzīves vietas maiņas gadījumā
(Nolikuma p.9.10.3.), ja šādu Spēlētāja Pāreju komisija atzīst par pamatotu;
3.24.2. Ikgadējās novembra IIHF starptautiskās hokeja pauzes laikā LHF iesniegtos ar
Spēlētāja pāreju saistītos dokumentus, ja šādu Spēlētāja Pāreju komisija atzīst par
pamatotu.
3.25. Pāreju komisijas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt LHF Valdē 10 dienu laikā, pēc
Spēlētāju statusa un pāreju komisijas lēmuma saņemšanas dienas, kuras lēmums ir galīgs.
3.26. Starptautiskai Spēlētāju pārejai piemēro IIHF pārejas noteikumus. Starptautiskās pārejas
noteikumi pieejami šajā saitē: https://www.iihf.com/en/statichub/4719/rules-and-regulations.

4.

4.1.

IEROBEŽOTA UN NEIEROBEŽOTA PĀREJA

Spēlētājam var tikt piemērota ierobežota un neierobežota Spēlētāja pāreja.

4.2.
Ierobežota Spēlētāja pāreja nozīmē Spēlētāja tiesības pārstāvēt Jauno klubu noteiktā
laika periodā, vienlaikus saglabājot savu piederību Iepriekšējam klubam.
4.3.
Neierobežota Spēlētāja pāreja nozīmē Spēlētāja pāreju no Iepriekšējā kluba uz Jauno
klubu, vienlaicīgi pilnībā mainot savu piederību uz Jauno klubu.
4.4.
Ierobežotas Spēlētāja pārejas ilgumu nosaka Iepriekšējais klubs pēc vienošanās ar
Spēlētāju un Jauno klubu. Ierobežotas Spēlētāja pārejas ilgums nevar būt īsāks par vienu
sezonu un garāks par 2 sezonām. Gadījumā, ja Spēlētāja pāreja tiek veikta sezonas laikā,
tad ierobežotas Spēlētāja pārejas ilgums nevar būt īsāks par esošās sezonas beigu datumu.
Spēlētāja ierobežota pāreja var būt noformēta uz īsāku vai uz ilgāku periodu tikai, ja Jaunais
klubs ir LHF noteiktais Izlases bāzes klubs.
4.5.
Ja nav norādīts precīzs ierobežotas Spēlētāja pārejas laika periods, bet norādīta tikai
sezona, tad uzskatāms, ka ierobežotas Spēlētāja pārejas periods beidzas attiecīgās
sezonas 15.maijā, un, iestājoties šim datumam, uzskatāms, ka Spēlētājs ir atgriezies
Iepriekšējā klubā, un turpmāk vairs nav tiesīgs pārstāvēt Jauno klubu. Izņēmums no šajā
punktā minētā ir pieļaujas tikai tad, ja tiek pagarināts attiecīgās sezonas ilgums vai minētais
Jaunais klubs attaisnojošu, ārkārtēju apstākļu dēļ līdz attiecīgās sezonas 15.maijam nav
nospēlējis visas paredzētās spēles un ir vienojies par to nospēlēšanu ne vēlāk kā līdz
31.maijam. Šādā gadījumā uzskatāms, ka Spēlētājs ir atgriezies Iepriekšējā klubā un
turpmāk vairs nav tiesīgs pārstāvēt Jauno klubu ar datumu, kad beidzas attiecīgā sezona
vai ar 31.maiju.
4.6.
Ja Spēlētājs, kurš pakļauts ierobežotai Spēlētāja pārejai, vēlas atgriezties iepriekšējā
klubā vai spēlēt citā klubā, pirms beidzies viņa ierobežotās Spēlētāja pārejas termiņš, visām
ieinteresētajām pusēm vispirms jāvienojas par jaunas ierobežotas vai neierobežotas
Spēlētāja pārejas kartes noformēšanu, atbilstoši šim Nolikumam. Ja Klubi un Spēlētājs nevar
vienoties, spēkā paliek esošā ierobežotā Spēlētāja pāreja.
4.7.
Pārejas termiņā, Iepriekšējam klubam savstarpēji vienojoties ar Spēlētāju un Jauno
klubu, ir iespējams pagarināt ierobežotas Spēlētāja pārejas ilgumu, bet Spēlētāja pārejas
ilgums nevar būt ilgāks par šī Nolikuma 4.4. punktā noteikto termiņu.
4.8.
Strīdus gadījumus izskata Pāreju komisija, ievērojot visu pušu iesniegtos rakstiskos
dokumentus un paskaidrojumus.
4.9.
Ja LHF Pārejas karte ir parakstīta kā neierobežota un ir saņemta Pārejas kartes
apstiprināšana no LHF, Spēlētājs kļūst par pilntiesīgu Jaunā kluba biedru un jebkuras
turpmākās Spēlētāja pārejas ir tiesīgs parakstīt tikai Jaunais klubs.
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4.10. Ja divus gadus pēc kārtas Spēlētājs saņem ierobežotu LHF Pārejas karti uz vienu un to
pašu Klubu, vai uz jebkuru citu Klubu, tad trešā ierobežotā pāreja ir jākārto saskaņā ar
neierobežotas Spēlētāja pārejas procedūru.
4.11. Ja Spēlētājs ir Spēlējis ārpus Latvijas, nokārtojot IIHF starptautisko pāreju, mazāk kā
divas pilnas sezonas, tad attiecīgā Spēlētāja statuss šajā periodā tiek pielīdzināts
ierobežotai Spēlētāja pārejai. Atgriežoties Latvijā, spēlētājs nonāk sava iepriekšējā Latvijas
kluba jurisdikcijā.
4.12. Gadījumos, kad Spēlētājs veic ierobežoto pāreju uz LHF bāzes klubu ar mērķi vienlaicīgi
piedalīties divos LHF vai citu valstu čempionātos, nepieciešams, ievērojot Nolikuma p.3.
atrunāto Spēlētāju pārejas procedūru, noformēt atbilstošu Spēlētāju ierobežotas pārejas
karti vai LHF valdes atļauju.

5.

SPĒLĒTĀJA LĪGUMS

5.1.
Spēlētāja līgums tiek noslēgts rakstiski uz noteiktu termiņu. Spēlētāja līgums ir
nepieciešams, lai pieteikt Spēlētāju dalībai Sacensībās.
5.2.

Spēlētāja līgums ar Klubu beidzas:

5.2.1. Termiņā, kāds noteikts abpusēji parakstītajā līgumā;
5.2.2. Jebkurā laikā, pēc Spēlētāja un Kluba abpusējas vienošanās;
5.2.3. Vienai pusei vienpusīgi laužot rakstisko līgumu, ar noteikumu, ka Spēlētāja līguma
lauzēja puse izpilda visus ar līgumā šādos gadījumos paredzētos noteikumus.
5.3. Spēlētāja līguma izbeigšanās neatbrīvo no Pārejas maksas. Izņēmums ir gadījumos, ja ir

beidzies līgums ar LHVL Klubu, un hokeja klubu “Dinamo Rīga”.

6.

IZMĒĢINĀJUMA SPĒLES

6.1.
Spēlētājs var piedalīties citā Kluba vai komandās izmēģinājuma, pārbaudes spēlēs vai
turnīros Klubiem savstarpēji vienojieties.
6.2.
Klubs, kas ir, uzaicinājis Spēlētāju uz izmēģinājuma, spēlēm par attiecīgo laika periodu
veic Spēlētāja apdrošināšanu, vienojoties ar Spēlētāja Klubu par apdrošināšanas veidu un
summas apmēriem.

7.

SPĒLĒTĀJU ATBRĪVOŠANA UZ LATVIJAS IZLASES SPĒLĒM

7.1.
Ikvienam klubam, kura sastāvā ir Spēlētājs, kurš tiesīgs spēlēt Latvijas valstsvienībā jeb
izlasē attiecīgajā vecuma grupā, ir pienākums atbrīvot attiecīgo Spēlētāju uz izlases spēlēm,
kurām minētais Spēlētājs ir izvēlēts, kā arī treniņu un atjaunošanās procesu pasākumiem
Latvijas izlases sastāvā.
7.2.

Atbrīvošanas periods paredz treniņu laiku pirms sacensību sākuma, kuru ilgums ir:

7.2.1. Starptautiskai spēlei - 72 (septiņdesmit divas) stundas;
7.2.2. IIHF meistarsacīkšu, olimpisko spēļu turnīram un olimpisko spēļu kvalifikācijas
turnīriem - 7 (septiņas) dienas;
7.3.

Attiecīgais Klubs un LHF var vienoties palielināt vai samazināt atbrīvošanas termiņu.
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7.4.
Jebkurš Klubs, kas atbrīvo Spēlētāju uz Latvijas izlases spēlēm, treniņu vai atjaunošanās
procesu pasākumiem, nav tiesīgs pieprasīt no LHF jebkādu finansiālu kompensāciju.
7.5.
LHF uzņemas Spēlētāja, kurš atrodas ārpus Latvijas teritorijas, ceļojuma izdevumus, kas
radušies Spēlētāja izsaukšanas uz izlasi rezultātā.
7.6.
LHF atbild par uz Latvijas izlasi izsauktā Spēlētāja apdrošināšanu pret slimības un
nelaimes gadījumiem šī izsaukuma uz izlasi laika posmā, ieskaitot apdrošināšanu pret
traumām, kas gūtas spēlēs vai treniņu pasākumos, uz kuriem Spēlētājs ir izsaukts.
7.7.
Jebkura Kluba jurisdikcijā esošā Spēlētāja pienākums sniegt apstiprinošu atbildi, kad
LHF viņu izvēlas spēlēšanai kādā no Latvijas izlasēm.
7.8.
Ja LHF vēlas izsaukt uz izlasi kādu no Spēlētājiem, tai par to savlaicīgi, ne vēlāk par 10
( desmit) dienām pirms pasākuma sākuma, jāinformē Klubu (Kluba vadību).
7.9.
Spēlētājam, kurš neapstiprina LHF izsaukumu spēlēt kādā no Latvijas izlasēm,
aizbildinoties ar slimību vai traumu, jāpiekrīt LHF nozīmēta ārsta izmeklēšanai.
7.10. Spēlētājs, kurš izsaukts uz spēlēm kādā no valsts izlasēm, nav tiesīgs spēlēt sava Kluba
sastāvā laika posmā, uz kuru Spēlētājs atlaists vai viņam bija jābūt atlaistam uz kādu no
valsts izlasēm.
7.11. Gadījumā, ja Klubs atsakās atlaist Spēlētāju vai atsakās to darīt, neraugoties uz iepriekš
minētajiem apstākļiem, LHF var pielietot pret klubu šādas sankcijas :
7.11.1. Sodīt ar naudas sodu LHF valdes noteiktā apmērā;
7.11.2. Ar LHF valdes lēmumu izteikt brīdinājumu, nosodījumu vai diskvalifikāciju.
7.12. Ja klubs pārkāpj šī Nolikuma 7.10. pakšpunktu, LHF tiesīga tam piemērot visas vai daļu
no šī Nolikuma 7.11. punktā minētajām sankcijām.

8.

DOKUMENTU APRITE

8.1.
Ar Spēlētāja pāreju saistītā dokumentu aprite var tikt veikta, izmantojot e-pasta
starpniecību vai to iesniegšana personīgi pret parakstu par saņemšanu, vai nosūtot to
adresātam ierakstītā pasta sūtījuma veidā. Izmantojot e-pasta starpniecību, sūtītā informācija
un dokumenti, ir uzskatāmi par saņemtiem nākamajā dienā pēc tā nosūtīšanas. Personīgi
pret parakstu par saņemšanu nodotā informācija un dokumenti ir uzskatāmi par saņemtiem
tajā darba dienā, kad adresāts ir parakstījies par to saņemšanu. Izmantojot pasta
pakalpojumus, sūtītā informācija un dokumenti, ir uzskatāmi par saņemtiem 3. (trešajā) darba
dienā no dienas, kad sūtījums ir nodots pasta komersantam nosūtīšanai adresātam.
8.2.
Neskatoties uz to, ka e-pastā nogādāts dokuments ir uzskatāms par saņemtu nākamajā
dienā pēc tā nosūtīšanas, Klubu pienākums ir nekavējoties pēc tā saņemšanas apstiprināt
jebkura e-pastā nosūtītā dokumenta saņemšanu.

9.

IZMAKSAS

9.1.
LHF nosaka izmaksas par Spēlētāju licencēšanu, licenču pagarināšanu un Pārejas
maksu.
9.2.

LHF nosaka Spēlētāju licencēšanas izmaksas:

9.2.1. Jauna Spēlētāja pirmreizējā licencēšana LHF - 50,- EUR ar PVN;
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9.2.2. Licences pagarināšana kārtējai sezonai - 15,- EUR ar PVN;
9.2.3. Ārvalstu hokejista līdz 15 gadu vecumam licencēšana – 200,- EUR ar PVN;
9.2.4. Ārvalstu hokejista no 16 gadu vecumam licencēšana – 300,- EUR ar PVN;
9.3.

LHF noteikta Pārejas maksa neierobežotas Spēlētāja pārejas gadījumā Spēlētājam:

9.3.1. Zēniem, jauniešiem vai pilngadīgiem vīriešiem:
9.3.1.1. līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot) – 300,00 EUR ar PVN;
9.3.1.2. no 12 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – 500,00 EUR ar PVN.
9.3.1.3. pārejot uz JAHL komandu - 1000,00 EUR ar PVN.
9.3.1.4. pārejot uz LHVL komandu, ja Spēlētājs pāriet no JAHL vai LBJČH komandas 1200,00 EUR ar PVN.
9.3.1.5. pārejot uz Dinamo Rīga - 5000,00 EUR ar PVN.
9.3.2. Meitenēm, jaunietēm vai pilngadīgajam sievietēm:
9.3.2.1. līdz 13 gadu vecumam (ieskaitot) – 100,00 EUR ar PVN;
9.3.2.2. no 14 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – 150,00 EUR ar PVN;
9.3.2.3. no 18 gadu vecuma – 100,00 EUR ar PVN.
9.4.
Pārejas maksas apmēra noteikšanai tiek ņemts vērā Spēlētāja vecums uz Pārejas kartes
iesniegšanas brīdi.
9.5.
Pārejas maksa ierobežotas Spēlētāja pārejas gadījumā ir 50% (piecdesmit procenti) no
šī Nolikuma 9.3. punkta attiecīgajā apakšpunktā norādītās Pārejas maksas. Latvijas Izlašu
bāzes klubi ir atbrīvoti no ierobežotas Spēlētāja pārejas maksas.
9.6.
Nolikuma 9.3. un 9.5. punkta izmaksas iekļauj gan LHF Administratīvās izmaksas, gan
Spēlētāja pārejas maksājumu. No Nolikuma 9.3. un 9.5. punktā minētajām izmaksām LHF
Administratīvo izdevumu segšanai ietur 25% no Pārejas maksas, savukārt atlikušie 75%, lai
veicinātu hokeja attīstību Latvijā, tiek novirzīti Spēlētāja Iepriekšējam klubam.
9.7.
LHF Administratīvā izmaksa tiek piemērota arī gadījumos, kad pēc Spēlētāja pārejas
izskatīšanas um reģistrēšanas LHF, Klubs to atsauc.
9.8.
Pēc Pārejas maksas saņemšanas pilnā apmērā, LHF ietur tai pienākošos maksājuma
daļu no Pārejas maksas, Administratīvo izdevumu apmērā un attiecīgo, Iepriekšējam klubam
pienākošos maksājuma daļu no Pārejas maksas novirza savu saistību izpildei pret
Iepriekšējo klubu, tas ir, vai, pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Iepriekšējā kluba, pārskaitot
Iepriekšējam klubam 75% (septiņdesmit pieci procenti) no Pārejas maksas, vai, ja
Iepriekšējam klubam ir jebkādas neizpildītas saistības pret LHF, vienpusēja ieskaita veidā
dzēšot (pilnībā vai daļēji) savu prasījumu pret Iepriekšējo klubu ar minēto Iepriekšējā kluba
pretprasījumu pret LHF par tam pienākošos maksājumu no Pārejas maksas.
9.9.
Šā Nolikuma 9.6. punktā paredzētie maksājumi Iepriekšējam klubam tiek izmaksāti par
Spēlētāja pāreju gadījumā, ja ir tas ir noslēdzis rakstisku Spēlētāja līgumu ar šo Spēlētāju.
9.10. Nolikuma 9.3. un 9.5. punktā minētās izmaksas var tikt samazinātas līdz apmēram, kas
nosedz LHF Administratīvas izmaksas gadījumos, ja:
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9.10.1. Spēlētāja Iepriekšējais klubs ir juridiski pārstājis eksistēt, ticis likvidēts, beidzis
līdzdalību LHF Sacensībās un oficiāli paziņojis par savas darbības izbeigšanu vai
uzsākts tā maksātnespējas process;
9.10.2. Divi vai vairāki klubi apvienojas;
9.10.3. Spēlētāja, kas nespēlē ar profesionālu līgumu un mācās vidējās izglītības iestādē,
ģimene ir mainījusi savu faktisko dzīvesvietu, Spēlētājs ir mainījis vidējas izglītības
iestādi, kurā tas mācījās, un Iepriekšējā kluba mājas ledus halles atrašanās vieta ir
tālāk par 50 (piecdesmit) km no jaunās Spēlētāja faktiskās dzīves vietas.
9.10.4. Iepriekšējam klubam nav komandas attiecīgajā vecuma kategorijā, un tā komandas
nepiedalās Sacensībās attiecīgā Spēlētāja vecuma kategorijā.
9.10.5. Pārejas termiņā papildus Pārejas kartei un citiem nepieciešamajiem dokumentiem
LHF tiek iesniegta starp Iepriekšējo klubu un Jauno klubu rakstveidā noformēta un
abpusēji parakstīta vienošanās, saskaņā ar kuru Iepriekšējais klubs ir atteicies no
tam, saskaņā ar šo Nolikumu 9.6. punktu, pienākošās maksājuma daļas no Pārejas
maksas.
10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

10.1. Šis nolikums piemērojams visām Spēlētāju pārejām, kurās iesaistīti Spēlētāji, kas
licencēti LHF kā kāda Kluba komandas Spēlētāji.
10.2. Šis Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas dienu. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanās
dienu spēku zaudē LHF 2017.gada 15.jūnija valdes sēdē apstiprinātais nolikums „Par
spēlētāju pāreju Latvijas bērnu un jaunatnes čempionātam hokejā” un 2014.gada 4.jūnijā
apstiprinātais nolikums „Par spēlētāju pāreju”.
10.3. Iesniedzot Spēlētāja Pārejas karti, Kluba oficiālais pārstāvis ir atbildīgs par iesniegto datu
precizitāti un likumību, t.sk. par piekrišanas saņemšanu no Spēlētāja vai to likumiskajiem
pārstāvjiem, par Spēlētāju personas datu (vārds, uzvārds, personas kods) apstrādi šī
Nolikumā noradītiem mērķiem un par to, ka tie neaizskar trešo personu tiesības.
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