Licencēšanas noteikumi
I Vispārīgie noteikumi
1.1. Biedrības „Latvijas Basketbola Savienība” (LBS) licencēšanas noteikumi attiecas uz LBS
rīkotajām basketbola sacensībām – LJBL, LBL, LBL 2, LBL 3, LSBL.
1.2. Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) noteikumi un attiecīgo sacensību nolikumi
nosaka starptautisko un reģionālo sacensību licencēšanas noteikumus.
1.3. Lai piedalītos LBS rīkotajās sacensībās, spēlētāji un treneri, kas minēti kluba/komandas
oficiālajā pieteikumā tiek licencēti un reģistrēti LBS sistēmā.
1.4. Visi spēlētāji, kas piedalās LBS rīkotajās sacensībās, tiek reģistrēti elektroniski LBS
Vienotajā spēlētāju reģistrā. Par datu ievadīšanu, glabāšanu un atjaunošanu saistībā ar licenču
izsniegšanu, reģistrēšanu, anulēšanu ir atbildīgs LBS Licencēšanas menedžeris.
1.5. LBS atbilstoši LBS izveido Licencēšanas komisiju, kas izskata un pieņem lēmumus par
licenču izsniegšanu, par atteikumu licencēt spēlētāju vai lēmumu anulēt licences, par licences
atjaunošanu, kā arī jaunās spēlētāju licences maksas finanšu sadalījuma noteikšanu pēc LBS
Treneru komisijas izvērtējuma un ieteikuma.

II Spēlētāju licencēšana
2.1. Lai spēlētāji būtu pielaižami LBS rīkotajām sacensībām, klubiem/komandām/sporta skolām
jāizpilda visas prasības, kas noteiktas LBS attiecīgo rīkoto sacensību nolikumos.
2.2. Spēlētāja licence apstiprina, ka licences saņēmējs licences darbības termiņa ietvaros ir tiesīgs
piedalīties attiecīgajās LBS organizētajās sacensībās.
2.3. Licence tiek izsniegta personīgi un tā nevar tikt nodota citai personai.
III Treneru un klubu/komandu/sporta skolas pārstāvju licences
3.1. Treneru un klubu/sporta skolu/komandu pārstāvju licenču saņemšanas kārtību nosaka attiecīgo
sacensību nolikumi.
IV Licences
4.1. Klubam/komandai/sporta skola jālicencē spēlētāji līdz iepriekšējās dienas plkst. 17:00 pirms
Latvijas Republikas Čempionāta pirmās attiecīgā kluba/komandas/sporta skolas spēles sākuma.
4.2. Basketbolists ar citas valsts pilsonību līdzdalībai Baltijas Basketbola līgā (turpmāk – BBL) var
tikt pieteikts ne vairāk kā 3 (trīs) spēļu aizvadīšanai BBL, līdz tiek veikta oficiāla licences
reģistrēšana LBL.
4.3.1 šo noteikumu 4.3.punktā minēto licenču maksu spēlētājiem ar citas valsts pilsonību nepiemēro,
ja spēlētājs licences izsniegšanas brīdī ir starptautisko studentu apmaiņas programmas: Erasmus vai
Leonardo da Vinci dalībnieks Latvijas Republikas akreditētajā augstskolā. Par licences saņemšanu
klubs/komanda/sporta skola maksā šo noteikumu 4.2.punktā noteiktajā kārtībā kā spēlētājam ar
Latvijas Republikas pilsonību. Lai saņemtu licenci, klubs/komanda/sporta skola iesniedz trīspusēja
līguma kopiju par spēlētāja dalību starptautiskajā studentu apmaiņas programmā. Ja sezonas laikā
spēlētājs pārtrauc līdzdalību starptautisko studentu apmaiņas programmā, bet turpina piedalīties
LBS rīkotajās sacensībās, tiek piemērota šo noteikumu 4.3.punktā minētā licenču maksa spēlētājiem
ar citas valsts pilsonību, LBS, atgriežot klubam/komandai/sporta skolai maksu, kas veikta par

spēlētāju, kas licences izsniegšanas brīdī bija starptautisko studentu apmaiņas programmas
dalībnieks.
V Finansējums par jauno spēlētāju
5.1. Finansējums par jauno spēlētāju attiecas uz 18 gadu vecumu sasniegušiem Latvijas akreditēto
sporta skolu audzēkņiem (LJBL spēlējušajiem basketbolistiem), kurus LBL 1 klubs/komanda
piesaka LBL 1.divīzijas komandā otro sezonu.
5.2. Finansējums par jauno spēlētāju neattiecas uz spēlētājiem, kuri pirmo LBL 1 licenci saņēmuši
vairāk kā divas sezonas pēc sporta skolas absolvēšanas, izņemot gadījumu, ja spēlētājs studējis vai
spēlējis profesionālā komandā ārzemēs.
5.3. Jaunā spēlētāja licence neskaitās līdz jaunais spēlētājs sasniedzis 18 gadu vecumu. Ja brīdī, kad
spēlētājs, kļūst 18 gadu vecs, viņam otro gadu ir spēkā LBL 1 spēlētāja licence, par spēlētājs ir
jāreģistrē kā Jaunā spēlētāju licences dalībnieks.
5.4. Jaunā spēlētāja licence neatbrīvo klubu/komandu no LBL licences izņemšanas.
5.5. Finansējumu par jauno spēlētāju saņem sporta skola no LBS. Pēc LBS Licencēšanas komisijas
lēmuma, finansējumu pārskaita sporta skolai/klubam, kuras/a sastāvā spēlētājs piedalījies LJBL
sacensībās. Gadījumā, ja šādas sporta skolas/klubi ir vairāki/as, finansējums par jauno spēlētāju tiek
sadalīts starp visām iesaistītajām organizācijām. Lēmumu par finansējuma sadalījuma proporciju
pieņem LBS Licencēšanas komisija pēc LBS Treneru komisijas izvērtējuma un ieteikuma.
VI Licences darbības termiņš
6.1. Licences darbība izbeidzas bez iepriekšēja brīdinājuma tās LBS organizēto sacensību sezonas
beigās, uz kuru to izsniedza, atbilstoši apstiprinātajam LBS sacensību kalendāram.
6.2. LBS Licencēšanas menedžeris ir atbildīgs par spēlētāju licences anulēšanu brīdī, kad beidzas
attiecīgā čempionāta pēdējā spēle vai brīdī, kad spēlētājs ir saņēmis brīvlaišanas vēstuli no
iepriekšējā kluba.
6.3. Licenci var anulēt tikai pamatojoties uz LBS Licencēšanas komisijas lēmumu šādos gadījumos:
6.3.1. ja šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un noteiktajā termiņā nav samaksāta licences
maksa;
6.3.2. ja spēlētājs rupji pārkāpis LBS statūtus un LBS rīkoto sacensību nolikuma noteikumus;
6.3.3. ja spēlētājs, piedaloties LBS rīkotajās sacensībās, rīkojies amorāli vai prettiesiski un
šādas rīcības rezultātā tiek bojāta LBS reputācija;
6.3.4. ja spēlētājs diskvalificēts, pamatojoties uz LBS valdes lēmuma (licence tiek apturēta uz
visu diskvalifikācijas laiku).
VII Strīdus risināšanas kārtība
7.1. Visi administratīvie jautājumi, kas saistīti ar šo noteikumu piemērošanu, tiek izskatīti LBS
Licencēšanas komisijā pēc ieinteresētās puses pieteikuma.
7.2. LBS Licencēšanas komisijas lēmums ir pārsūdzams LBS Apelācijas komisijā.
7.3. 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.

