
LATVIJAS ŪDENS SLĒPOŠANAS UN VEIKBORDA FEDERĀCIJAS (LŪSVF) SPORTISTU 

LICENCĒŠANAS NOLIKUMS 

(spēkā no 2022. gada 8. maija) 

 

1. LŪSVF sportistu licencēšanas mērķis ir sakārtot sportistu piederību, veikt ar ūdens slēpošanu un 

veikbordu nodarbojušos sportistu uzskaiti, kā arī atvieglot sportistu pieteikšanu LŪSVF 

apstiprinātajās un rīkotajās sacensībās. Viens (-a) sportists (-te) sezonā var pārstāvēt tikai vienu 

LŪSVF juridisko biedru (sporta skolu/klubu), individuālajam sportistam var būt tikai viena 

pārstāvniecība. 

 

2. LŪSVF izdotā licence dod tiesības sportistam (-tei), piedalīties LŪSVF apstiprinātajās un rīkotajās 

sacensībās, tikt iekļautam (-tai) Latvijas Nacionālās izlases sastāvā startiem Eiropas un pasaules 

līmeņa sacensībās (saņemt IWWF licenci), ja izpildīti LŪSVF noteiktie dalības kritēriji, iegūt LŪSVF 

reitinga punktus, kā arī saņemt LŪSVF finansiālo atbalstu. 

 

3. Licences derīguma termiņš ir viens gads/sezona (xxxx. gada 1. aprīlis -  xxxx. gada 31. marts). 

 

4. Pirmreizēja licence tiek izsniegta automātiski pēc pieteikuma nosūtīšanas un licences maksas 

nomaksas. Lēmumu par atkārtotas licences izsniegšanu, tās atteikumu vai licences anulēšanu pieņem 

LŪSVF Valde. 

 

5. Licences izsniegšanas kārtība:  

5.1. Licence tiek izsniegta pamatojoties uz LŪSVF juridiskā biedra (kluba) pieteikumu, un, ja LŪSVF 

bankas kontā ir iemaksāta šī nolikuma 6. punktā minētā gada maksa par licenci. 

5.2. LŪSVF juridiskais biedrs uzņemas atbildību par to, ka persona, kurai LŪSVF juridiskais biedrs 

pieprasa izsniegt licenci, ir aktīvs sportists, kurš apņemas ievērot sportista ētikas normas un 

LŪSVF pieņemtos lēmumus, kā arī ir tiesīgs licenci saņemt. 

5.3. Individuāliem sportistiem licence tiek piešķirta pamatojoties uz maksājumu/pieteikumu, uz 8. 

punktā norādīto bankas kontu, maksājuma uzdevumā norādot, ka maksājums ir par licenci,  

sportista vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu 

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

tiek paziņots licences pieprasītājam. 

5.5. Atteikumu izsniegt licenci pieteikuma iesniedzējs var pārsūdzēt LŪSVF biedru kopsapulcei 10 

dienu laikā no tā paziņošanas iesniedzējam. 

 

6. Maksa par licenci ir noteikta 10.00 EUR (desmit eiro un 00 centi). 

 

7. Maksa par licenci ir veicama bezskaidras naudas veidā uz LŪSVF bankas kontu:  

Biedrība Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācija 

Juridiskā adrese: Līčupes iela 12, Sunīši, Garkalnes novads, Ropažu pagasts, 

LV2137, Latvija 

Reģ. Nr.:   40008025267 

Banka:    AS Citadele 

Konta Nr.:   LV49PARX0009499730001 

 

8. LŪSVF licence satur sekojošu informāciju: Tās saņēmēja vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, kā arī 

kluba, kuru sportists pārstāv nosaukumu vai norādi par individuālu sportistu; licences derīguma 

termiņu un licences identifikācijas numuru. Licencēto sportistu saraksts tiek publicēts LŪSVF mājas 

lapā www.lusvf.lv. 

 

9. Licences anulēšana.  

Licence tiek anulēta gadījumos:  

9.1. ja LŪSVF biedrs, kurš ir pieprasījis attiecīgo licenci, nepilda savus LŪSVF Statūtos noteiktos 

pienākumus; 

9.2.  ja licences saņēmējs pārkāpj saistības ar LŪSVF vai klubu, rupji pārkāpj sportista ētikas un 

uzvedības normas; 

9.3.  ja to lūdz LŪSVF biedrs, kurš ir pieprasījis licenci; 

 

10. Licences anulēšana neatņem LŪSVF tiesības prasīt iespējamo zaudējumu atlīdzību no LŪSVF biedra 

par viņa nodarīto kaitējumu.   

 


