LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAS (LVS)
SPORTISTU LICENCĒŠANAS NOLIKUMS
(spēkā no 2018.gada 22.februāra)
1. Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) sportistu licencēšanas mērķis ir sakārtot
sportistu piederību, veikt ar vieglatlētiku nodarbojošos sportistu uzskaiti, kā arī
atvieglot sportistu pieteikšanu LVS rīkotajām sacensībām. Sportists sezonas laikā (no
attiecīgā kalendārā gada 1.janvāra līdz attiecīgā kalendārā gada 31.decembrim) drīkst
pārstāvēt ne vairāk kā 2 (divas) organizācijas.
2. Sportists drīkst pārstāvēt 2 (divas) organizācijas tikai tad, ja viena no sportista
pārstāvamajām organizācijām ir sporta klubs un otra sportista pārstāvamā organizācija
ir pašvaldība vai pašvaldības dibināta organizācija.
3. Murjāņu sporta ģimnāzijas (MSĢ) un Latvijas augstskolu audzēkņiem licencē tiek
uzrādīta viņu sporta skola/sporta klubs/pašvaldība/pašvaldības organizācija un
izglītības iestāde, bet pamata piederība ir sporta skolai/sporta klubam/
pašvaldībai/pašvaldības organizācijai, izņemot gadījumu, ja sportists vēlas pārstāvēt
tikai MSĢ vai izglītības iestādi.
4. LVS izdotā licence (Licence) dod tiesības sportistam piedalīties LVS rīkotajās
sacensībās telpās un stadionā, tikt iekļautam Latvijas Nacionālās izlases sastāvā
startiem Eiropas un pasaules līmeņa sacensībās, ja ir izpildīti LVS noteiktie dalības
kritēriji, un iegūt LVS reitinga punktus. Licence derīga no attiecīgā kalendārā gada
1.janvāra (vai no izdošanas datuma) līdz attiecīgā kalendārā gada 31.decembrim.
5. Licenci var pieprasīt organizācija, treneris vai sportists, aizpildot licencēšanas anketu,
kas pieejama LVS mājas lapā internetā http://www.athletics.lv, un nosūtot aizpildītu
licencēšanas anketu uz LVS elektroniskā pasta adresi lvs@athletics.lv.
6. Lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci pieņem LVS.
7. Licences izsniegšanas kārtība:
7.1. Licence tiek izsniegta, pamatojoties uz organizācijas vai sportista pieteikumu, un,
ja LVS bankas kontā ir iemaksāta šī nolikuma 7.4.punktā minētā gada maksa par
licenci.
Organizācija uzņemas pilnu atbildību par to, ka persona, kurai organizācija
pieprasa izsniegt Licenci, ir aktīvs sportists, kurš apņemas ievērot sportista ētikas
normas, Pasaules Antidopinga kodeksa noteikumus un LVS pieņemtos lēmumus,
kā arī ir tiesīgs Licenci saņemt.
Lēmums par Licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Licenci tiek pieņemts 5
(piecu) darba dienu laikā no licencēšanas anketas iesniegšanas dienas un tiek
paziņots Licences pieprasītājam.
7.2. Atteikumu izsniegt Licenci Licences pieprasītājs var pārsūdzēt LVS valdei 10
(desmit) dienu laikā no tā paziņošanas Licences pieprasītājam.
7.3. Gadījumos, kad sportists veic pāreju no vienas organizācijas uz citu organizāciju,
jauno Licenci izsniedz, pamatojoties uz sportista pārejas noteikumiem.
7.4. Maksa par licenci:
7.4.1. U14 vecuma grupas zēniem un meitenēm – 5,00 EUR;
7.4.2. U16 vecuma grupas jauniešiem – 7,00 EUR;
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7.4.3. U18 vecuma grupas jauniešiem – 15,00 EUR;
7.4.4. U20 vecuma grupas junioriem – 20,00 EUR;
7.4.5. Pieaugušajiem – 30,00 EUR;
7.4.6. LVS juridiskā biedra maksa – 100,00 EUR;
7.4.7. LVS juridiskā biedra kandidāta (jaunā LVS juridiskā biedra) iestāšanās
maksa – 100,00 EUR.
8. Maksa par Licences saņemšanu ir jāsamaksā LVS bankas norēķinu kontā 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc LVS paziņojuma par Licences identifikācijas numura piešķiršanu.
Maksa par licenci ir veicama bezskaidras naudas veidā uz LVS bankas norēķinu kontu:
Latvijas Vieglatlētikas savienība
Reģistrācijas numurs: 40008029019
Juridiskā adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009, Latvijas Republika
Banka: AS “SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV 89 UNLA 0002 2007 0038 0
Veicot maksājumu par Licenci uz LVS bankas norēķinu kontu, maksājuma uzdevumā
jānorāda licencējamā sportista vārds, uzvārds, dzimšanas dati, pārstāvniecība un
treneris, kā arī jānosūta licencēšanas anketa uz elektroniskā pasta adresi
lvs@athletics.lv.
9. Licence satur šādu informāciju: tās saņēmēja vārds, uzvārds, dzimšanas datums;
organizācijas/organizāciju, kuru/kuras sportists pārstāv, nosaukums; Licences
derīguma termiņš un Licences identifikācijas numurs.
10. Licences anulēšana.
Licence tiek anulēta šādos gadījumos:
10.1. ja LVS juridiskais biedrs, kurš ir pieprasījis attiecīgo Licenci, nepilda savus LVS
Statūtos noteiktos pienākumus;
10.2. ja Licences saņēmējs pārkāpj saistības ar LVS vai organizāciju/organizācijām,
kuru/kuras sportists pārstāv, pārkāpj sportista ētikas un uzvedības normas vai
Pasaules Antidopinga kodeksa noteikumus;
10.3. ja to lūdz organizācija, kura ir pieprasījusi Licenci;
10.4. ja Licences saņēmējs maina piederību organizācijai/organizācijām;
10.5. ja Licences saņēmējs nodevis Licenci lietošanā trešajai personai;
10.6. ja to lūdz sportists, kuram Licence izsniegta.
10.7. ja organizācija, kura pieprasījusi attiecīgo Licenci, nepilda tai uzliktos
pienākumus.
10.8. ja Licences saņēmējs pārkāpj šajā nolikumā noteikto.
11. Licence tiek anulēta saskaņā ar LVS valdes sēdes lēmumu. Šis lēmums ir galīgs un nav
pārsūdzams.
12. Jautājumu par atkārtotu licences izsniegšanu personai, kurai licence tiek anulēta, lemj
LVS valde.
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13. Licences anulēšana neatņem LVS tiesības prasīt radušos zaudējumu un iespējamo
zaudējumu atlīdzību no organizācijas vai sportista par viņa nodarīto kaitējumu LVS
vai trešajām personām.
14. Trenera maiņas gadījumā sacensību sezonas laikā (no attiecīgā kalendārā gada
1.janvāra līdz attiecīgā kalendārā gada 31.decembrim), sportistam jāiesniedz LVS
iesniegums par trenera maiņu.
15. Ja sportists jau pārstāv 1 (vienu) organizāciju un plāno pārstāvēt vēl 1 (vienu)
organizāciju, sportists iesniedz LVS iesniegumu par vēlēšanos papildus jau 1 (vienai)
pārstāvamajai organizācijai pārstāvēt vēl 1 (vienu) organizāciju.
16. Ja sportists pārstāv 2 (divas) organizācijas (sporta klubu un pašvaldību vai pašvaldības
organizāciju), Latvijas Olimpiādē un visās LVS rīkotajās sacensībās, kurās piedalās
sportista pārstāvētā pašvaldība, sportists pārstāv pašvaldību, un sportista iegūtie
sacensību punkti komandu ieskaitē tiek pieskaitīti pašvaldībai. Izņēmums ir gadījumā,
ja sportista pārstāvamā pašvaldība nepiedalās attiecīgajās LVS rīkotajās sacensībās,
kā arī gadījumā, ja abas organizācijas (sporta klubs un pašvaldība) ir savstarpēji
vienojušās, ka attiecīgajās LVS rīkotajās sacensībās sportists pārstāv sporta klubu.
17. Ja sportists ir pārkāpis šajā nolikumā noteiktās prasības, visas atlikušās sezonas laikā
un nākamajā sezonā sportists LVS rīkotajās sacensībās piedalās bez pārstāvniecības,
t.i., individuāli.
18. Par šajā nolikumā noteikto prasību neievērošanu LVS valde ir tiesīga izteikt LVS
juridiskajam biedram brīdinājumu.
19. Ja LVS juridiskais biedrs atkārtoti pārkāpj šajā nolikumā noteikto, LVS valdei ir tiesības
izslēgt LVS juridisko biedru no LVS.

Apstiprināts ar Latvijas Vieglatlētikas savienības valdes lēmumu 2018.gada 22.februārī.
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NOTEIKUMI PAR SPORTISTA PĀREJU NO VIENAS ORGANIZĀCIJAS
UZ CITU ORGANIZĀCIJU
(spēkā no 2018.gada 22.februāra)
1. Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz LVS Sportistu licencēšanas nolikumu, un ir tā
neatņemama sastāvdaļa.
2. Par katru sportista pāreju no vienas organizācijas uz citu organizāciju ir jāiemaksā LVS
norēķinu kontā attiecīga summa:
2.1. U14, U16 un U18 vecuma pāreja – 35.00 EUR;
2.2. U20 vecuma pāreja – 70.00 EUR;
2.3. Pieaugušo vecuma pāreja – 140.00 EUR.
3. Noteiktās summas var tikt samazinātas ar LVS valdes lēmumu gadījumos, ja
organizācija, no kuras notiek sportista pāreja, ir likvidēta normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā, organizācija kā juridiskais biedrs ir izstājusies no LVS, vai citos
gadījumos pēc LVS valdes ieskata.
4. Pirms sportista pārejas no vienas organizācijas uz citu organizāciju, sportistam
vispirms jāizstājas no esošās organizācijas.
5. Ja sportista pāreja notiek sezonas beigās, t.i., no attiecīgā kalendārā gada
1.septembra līdz attiecīgā kalendārā gada 31.decembrim, pārejas maksa nav jāmaksā.
6. Sportistam pārejot no vienas organizācijas uz citu organizāciju, nepieciešams iesniegt
LVS licencēšanas komisijai aizpildītu LVS valdes apstiprinātu pārejas veidlapu, kur
iekļauti saskaņojumi ar esošo organizāciju un nākamo organizāciju (pielikums), kā arī
bankas maksājuma izdruku, kas apliecina, ka LVS norēķinu kontā ir ieskaitīta LVS
noteiktā sportista pārejas maksa.
7. Licenci jaunās organizācijas pārstāvēšanai sportistam izsniedz 5 (piecu) darba dienu
laikā no dienas, kad saņemta sportista pārejas veidlapa un veikti visi nepieciešamie
maksājumi.
8. Gadījumos, ja esošā organizācija ir aizliegusi sportistam pārstāvēt jauno organizāciju
noteiktu laika posmu (maksimāli līdz 6 (sešiem) mēnešiem), jaunā Licence tiek
izsniegta, beidzoties šim aizlieguma termiņam.

Apstiprināti ar Latvijas Vieglatlētikas savienības valdes lēmumu 2018.gada 22.februārī.
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Pielikums
LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAS (LVS) SPORTISTA PĀRĒJAS
VEIDLAPA NO VIENAS ORGANIZĀCIJAS UZ CITU ORGANIZĀCIJU
------------------------------------------------------(sportista vārds un uzvārds)
Lūdzu atļaut, sākot ar _____________________________________________________
(datums)
pāriet no
___________________________________________________________________
(organizācijas nosaukums)
uz __________________________________________________________________
(organizācijas nosaukums)
iemesls
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Sportista paraksts

_________________________ _________________________
(datums)

Jaunās organizācijas vadītājs ______________________________, _______________
(vārds, uzvārds)
(paraksts)
_________________________
(datums)

Līdzšinējās organizācijas vadītājs ___________________________________________
(vārds, uzvārds)
1.

2.

”Piekrītu.” __________________________ ____________________________
(paraksts)
(datums)
“Piekrītu
ar
nosacījumu
nepārstāvēt
jauno
______________________.„ (maksimāli 6 (seši) mēneši).

organizāciju

________________________ ____________________________
(paraksts)
(datums)
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līdz

3. “Piekrītu ar nosacījumu, ka jaunā organizācija iemaksā līdzšinējās organizācijas
bankas kontā ______________ EUR (_________________________ euro) par
sportista līdzšinējo sagatavošanu.”
___________________________, ____________________________
(paraksts)
(datums)
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