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LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJAS 

SPORTISTU LICENCĒŠANAS NOLIKUMS 

 

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti Latvijas Peldēšanas federācijas (LPF) 

sportisti un veikta to licencēšana. 

1.2. LPF sportistu licencēšanas mērķis ir sakārtot sportistu piederību, veikt ar peldēšanu 

nodarbojošos sportistu uzskaiti, ar to saistīto stratēģisko plānošanu, kā arī atvieglot 

sportistu pieteikšanu LPF, LEN, FINA un to biedru rīkotajās sacensībās. Viens(-a) 

sportists(-te) kalendārajā gadā var pārstāvēt tikai vienu LPF juridisko biedru (sporta 

skolu/klubu), individuālajam sportistam var būt tikai viena pārstāvniecība. 

1.3. LPF izsniegtā licence dod tiesības sportistam(-ei), piedalīties LPF rīkotajās sacensībās, 

tikt iekļautam(-ai) Latvijas Nacionālās izlases sastāvā startiem Eiropas un pasaules līmeņa 

sacensībās, ja izpildīti LPF noteiktie dalības kritēriji, iegūt LPF reitinga punktus, kā arī 

saņemt LPF finansiālo atbalstu. 

1.4. Licenci ir aizliegts nodot lietošanā trešajām personām. 

1.5. Licence ir LPF īpašums un pēc pieprasījuma tā ir jāatgriež LPF. Lietojot licenci, tās 

lietotājs piekrīt sportistu licencēšanas nolikumam, kā arī tam, ka šajā nolikumā var tikt 

veiktas izmaiņas. 

1.6. Licence var vienlaicīgi tikt izmantota arī kā apdrošināšanas polise un atlaižu karte 

uzņēmumos un veikalos, ar kuriem LPF ir noslēgti attiecīgi sadarbības līgumi. Informācija 

par šādiem līgumiem un atlaižu saņemšanas nosacījumiem ir atrodama LPF mājas lapā 

www.swimming.lv. 

2. Sportistu licencēšana 

2.1. Sportista licencēšanu var veikt LPF juridiskie biedri vai jebkura fiziska persona. 

2.2. Viens(-a) sportists(-te) var būt aktīva tikai viena LPF izsniegta licence. 

2.3. Sportisti, kuri uzturas un trenējas ārpus Latvijas, drīkst pārstāvēt tikai un vienīgi to 

klubu/sporta skolu, kurā viņš ir trenējies vismaz vienu gadu (365 dienas) un kurš(-a) šajā 

laikā ir iegādājies(-usies) LPF sportista licenci. 

2.4. Sportists, kurš nav trenējies kādā no Latvijas klubiem/sporta skolām vai ir trenējies tajā 

mazāk par vienu gadu (365 dienām), LPF rīkotajos pasākumos drīkst startēt tikai 

individuāli (negūstot komandas ieskaites punktus, startējot komandas stafetēs ārpus 

konkursa), pārstāvot iepriekš pārstāvēto ārvalsts sporta struktūrvienību vai, ja tā nav FINA 

biedrs, noteiktu Latvijas administratīvo vienību (pēc norādītās dzīvesvietas adreses). 

2.5. LPF juridiskā biedra organizācijā reģistrēto sportistu sarakstu, kuriem ir piešķiramas LPF 

licences, biedram jāiesniedz līdz katra kalendārā gada 15.decembrim. 

2.6. Licences derīguma termiņš ir viens kalendārais gads (xxxx. gada 1.janvāris vai no 

izdošanas datuma) – xxxx. gada 31.decembris. 

2.7. Lēmumu par licences izsniegšanu vai tās atteikumu pieņem LPF Treneru komiteja. 

3. Licences izsniegšanas kārtība 

http://www.swimming.lv/
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3.1. Licence tiek izsniegta pamatojoties uz LPF juridiskā biedra (kluba vai sporta skolas) vai 

individuālas fiziskās personas (sportista) pieteikumu, un ja LPF bankas kontā ir iemaksāta 

šī nolikuma 4.punktā minētā gada maksa par licenci. 

3.2. LPF juridiskais biedrs, apmaksājot sportistu licences, uzņemas atbildību par to, ka 

persona, kurai LPF juridiskais biedrs pieprasa izsniegt licenci, ir aktīvs sportists, kurš 

apņemas ievērot sportista ētikas normas, LPF statūtus un tās pieņemtos lēmumus, kā arī ir 

tiesīgs licenci saņemt.  

3.3. Ja sportists, kurš pieprasa licenci, nepārstāv nevienu LPF juridisko biedru, saņemot 

licenci, personīgi uzņemas atbildību par sportista ētikas normu, LPF statūtu un LPF 

pieņemto lēmumu ievērošanu. 

3.4. Lēmums par licences piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts 5 darba dienu laikā un tiek 

paziņots licences pieprasītājam. 

3.5. Atteikumu izsniegt licenci pieteikuma iesniedzējs var pārsūdzēt LPF Valdē 10 dienu laikā 

no tā paziņošanas iesniedzējam. 

3.6. Gadījumos, kad sportists maina savu piederību kādam LPF juridiskajam biedram tiek 

izsniegta jauna licence, pamatojoties uz sportista pārejas noteikumiem. 

4. Maksa par licenci  

4.1. Katram biedram, kurš ir veicis ikgadējo biedru naudas iemaksu, automātiski tiek 

piešķirtas 5 (piecas) sportistu licences. Papildus licenču iegādes skaits nav ierobežots.  

4.2. Maksa par viena sportista licenci ir LVL 10,00 (desmit latu, 00 santīmu). 

4.3. Maksa par licences saņemšanu ir jāiemaksā LPF bankas kontā 14 (četrpadsmit) darba 

dienu laikā pēc LPF paziņojuma par licences identifikācijas numura piešķiršanu un rēķina 

nosūtīšanu.  

4.4. Maksa par licenci veicama bezskaidras naudas veidā uz LPF bankas kontu, kas norādīts 

LPF izrakstītajā rēķinā. 

5. LPF licence saturs 

5.1. LPF licence satur sekojošu informāciju: 

5.1.1. Licences saņēmēja vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu; 

5.1.2. Kluba, sporta skolas vai reģiona, kuru sportists pārstāv nosaukumu; 

5.1.3. Licences identifikācijas numuru; 

5.1.4. Licences derīguma termiņu; 

5.2. Pamatojoties uz sportistu pārstāvošā LPF juridiskā biedra vai individuālas fiziskās 

personas (sportista) iesniegumu LPF Treneru komitejas vadītājs izdara izmaiņas licenču 

reģistrā gadījumos, ja sportists maina savu piederību kādam LPF juridiskajam biedram. 

6. Licences anulēšana un atjaunošana 

6.1. Lēmumu par licences apturēšanu uz noteiktu termiņu vai pilnīgu anulēšanu pieņem LPF 

Valde. Šis lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. 

6.2. Licence var tikt apturēta vai anulēta sekojošos gadījumos: 

6.2.1. Ja LPF biedrs, kurš ir pieprasījis attiecīgo licenci, nepilda savus LPF Statūtos 

noteiktos pienākumus; 

6.2.2. Ja sportists pārkāpj saistības ar LPF vai klubu/sporta skolu; 
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6.2.3. Ja sportists pārkāpj vai neievēro sacensību nolikumā norādītos noteikumus, 

sacensību galvenā tiesneša rīkojumus, vai rupji pārkāpj sportista ētikas un uzvedības 

normas; 

6.2.4. Ja sportista organismā tiek konstatēti WADA Antidopinga sarakstā iekļautie 

aizliegtie preparāti vai sportists ir pārkāpis citus Pasaules antidopinga kodeksa 

noteikumus; 

6.2.5. Ja to lūdz LPF biedrs, kurš ir pieprasījis licenci; 

6.2.6. Ja sportists nodevis licenci lietošanā trešajai personai. 

6.3. Lūgumu par atkārtotu licences izsniegšanu personai, kurai licence tiek anulēta, izskata 

LPF Valde. 

6.4. Nozaudētas licences atjaunošana notiek saskaņā ar LPF Treneru komitejas lēmumu, 

iemaksājot licences saņemšanas maksu. 

6.5. Licences anulēšana neatņem LPF tiesības prasīt iespējamo zaudējumu atlīdzību no LPF 

biedra par sportista nodarīto kaitējumu. 
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NOTEIKUMI PAR SPORTISTA PĀREJU NO VIENA KLUBA/SPORTA SKOLAS UZ 

OTRU UN ĀRVALSTĪS TRENĒJOŠO SPORTISTU DALĪBU LATVIJAS 

ČEMPIONĀTOS 

 

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Šie noteikumi ir izstrādāti pamatojoties uz LPF licencēšanas nolikumu un ir tā 

neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Noteikumi par sportista pāreju no viena kluba/sporta skolas uz citu ir attiecināmi uz 

visiem licencētajiem sportistiem. 

1.3. LPF sportistu pārejas procedūras mērķis ir paredzēt oficiālu mehānismu, lai mainītu 

sportista(-as) piederību kādam Latvijas klubam/sporta skolai un uzsāktu viņa(-as) saistības 

ar citu klubu/sporta skolu. Tie ir paredzēti, lai aizsargātu klubus/sporta skolas un lai 

atturētu sportistus no iesaistīšanās ‘pārvilināšanas’ gadījumos, kā arī atrisinātu finansiāla 

rakstura jautājumus ar peldētāja iepriekš pārstāvēto klubu/sporta skolu. 

2. Pieteikuma par sportista pāreju iesniegšana 

2.1. Iesniegumu par sportista pāreju no viena kluba/sporta skolas uz otru iesniedz klubs/sporta 

skola, uz kuru tiek veikta sportista pāreja, iesniegumā norādot:  

2.1.1. sportista vārdu, uzvārdu, personas kodu un licences numuru; 

2.1.2. sportistu pārstāvošo treneri; 

2.1.3. klubu/sporta skolu, no kuras tiek veikta pāreja
1
 un tā(-s) trenera vārdu, uzvārdu. 

2.1.4. Sportista paraksts, kluba/sporta skolas pārstāvja, kurš iesniedz pieteikumu, 

paraksts, datums
2
. 

2.2. Iesniegums par sportista pāreju ir iesniedzams LPF Treneru komitejai, kopiju nosūtot 

klubam/sporta skolai, no kura(-s) tiek veikta pāreja.  

2.3. Iesniegums par pāreju ir iesniedzams ne mazāk kā piecas darba dienas pirms pārejas 

perioda datuma – 01.janvāra. 

3. Sportista pārejas periods 

3.1. Pēc LPF Treneru komitejas akcepta par sportista pāreju un tā publicēšanas LPF mājas 

lapā, sportists, kurš ir veicis kluba/sporta skolas maiņu, drīkst pārstāvēt jauno klubu/sporta 

skolu ar 01.janvāri.  

 

 

                                                           
1
 sportista pārejas noteikumu izpratnē ar pašreizējo klubu/sporta skolu tiek apzīmēts pēdējais LPF juridiskais biedrs, 

ko sportists ir iepriekš pārstāvējis un kurš ir iegādājies LPF sportista licenci neatkarīgi no pārstāvēšanas perioda. 
2
 Iesniegumu drīkst iesnieg arī to neparakstot, elektroniski nosūtot LPF Treneru komitejai 


