
 

 
 

       LĪGUMS PAR SPORTISTA TRENIŅA PROCESA LĪDZFINANSĒJUMU  
AR NOLŪKU GATAVOTIES PASAULES ČEMPIONĀTAM 2017.GADĀ LAHTI  

Nr. ___________ 
 

Rīgā, 2016. gada __.___________ 
 
biedrība “Latvijas Slēpošanas federācija”, reģistrācijas Nr.40008023069, tās prezidenta Vaira Brīzes 
personā, tālāk tekstā “LSS”, un  
 
__________________, personas kods ______________, tālāk tekstā „Sportists”, adrese: 
___________________________________________________LV-____,  
visi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā “Puses”, 
nolūkā sekmīgi realizēt treniņu un sacensību sagatavošanās programmu dalībai Pasaules čempionāta 
posmā Lahti 2017.gadā, tālāk tekstā „Programma”, noslēdz šo līgumu, tālāk tekstā „ Līgums”, par 
sekojošo: 
 
1. Puses sadarbojas šādā veidā: 
1.1. Sportists apliecina vēlmi startēt 2017.gada Distanču slēpošanas pasaules čempionātā Lahti. 
1.2. LSF atbalsta sportista vēlmi startēt un līdzfinansē treniņu procesu un gatavošanos 2017.gada 

Distanču slēpošanas pasaules čempionātam Lahti, turpmāk tekstā „Čempionāts Lahti 2017”, ar 
nolūku sasniegt pēc iespējas augstāku rezultātu. 

1.3. LSF sadarbībā ar Treneri izstrādā Sportista treniņu un sacensību plānu gatavošanās posmam 
Čempionātam Lahti 2017, turpmāk tekstā „Plāns”. 

1.4. LSF no tai pieejamiem finanšu līdzekļiem, līdzfinansē Sportista treniņu darbu saskaņā ar Sportista 
treniņu un sacensību plānu gatavošanās posmam Čempionātam Lahti 2017. 

 
2. Puses vienojas par sekojošu finansējuma izsniegšanas un izlietojuma kontroles kārtību: 
2.1. LSF līdzfinansē Sportista treniņu un sacensību plānā gatavošanās posmam Čempionātam Lahti 2017 

paredzētos izdevumus. 
2.2. Gadījumā, ja Sportists saņem LSF līdzfinansējumu, viņam ir pienākums iesniegt atskaites par 

saņemto līdzekļu izlietojumu LSF noteiktajā termiņā, pievienojot tām finanšu līdzekļu izlietojumu 
apstiprinošus grāmatvedības pirmdokumentus. Atskaites iesniedzējs par finanšu līdzekļu 
izlietojumu atskaitās ar tādiem pirmdokumentiem (dokumentu oriģināliem), ar kuriem 
netiek veikts norēķins un kuri nav iesniegti finansējuma saņemšanai vai atskaitei par 
finansējuma saņemšanu nevienai citai personai, kā arī ir atbildīgs par iesniegto dokumentu 
autentiskumu. 

2.3. LSF ir tiesīga vienpusēji mainīt piešķirtā finansējuma apjomu saskaņā ar tai piešķirtajiem finanšu 
līdzekļiem. 

2.5.  Gadījumā, ja Sportists saņem finanšu palīdzību vai materiālu atbalstu no trešajām personām, 
Sportists nekavējoši, bet ne vēlāk kā mēneša laikā par to informē LSF, norādot precīzu saņemtā 
atbalsta veidu un izlietojuma kārtību. 

 
3.  LSF finansējumu pārtrauc un aptur: 
3.1. ja Sportists noteiktajā termiņā neiesniedz LSF pieprasītās atskaites, iesniedz nepatiesas atskaites, 

sagroza ziņas, neiesniedz pirmdokumentus vai tiek konstatēts, ka atskaitei pievienotie 
pirmdokumenti ir iesniegti finansējuma saņemšanai vai atskaitei par finansējuma saņemšanu citai 
personai, vai ja finanšu līdzekļu faktiskais vai plānotais izlietojums neatbilst Plānam; 

3.2. ja Sportists nenodrošina LSF norīkotas auditorfirmas vai zvērināta revidenta piekļuvi tiem 
nepieciešamajām ziņām vai jebkādā veidā kavē to darbību; 

3.3. ja Sportists veicis Pasaules Antidopinga kodeksa 2. pantā vai LR Ministru kabineta 2011.gada 
19.oktobra noteikumus Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība” 41.punktā noteikto antidopinga 
noteikumu pārkāpumu un atbildīgās institūcijas ir pieņēmušas lēmumu par soda piemērošanu; 

3.4. Sportists ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par ko ir stājies spēkā notiesājošs tiesas 
spriedums; 
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3.5. Sportists nav izpildījis vai nodrošinājis jebkuru citu Līguma 2.2. punktā un tā apakšpunktos minēto 
pienākumu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un/vai termiņā; 

3.6. saskaņā ar LSF Valdes lēmumu vai LSF Prezidenta rīkojumu par Sportista atskaitīšanu un 
finansējuma pārtraukšanu; 

3.7. ja Sportists nevar veikt līgumā noteiktos pienākumus traumas dēļ, kas nav iegūta vai radusies treniņu 
un/vai sacensību procesā, pildot Plānu;  

3.8. Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. 
 
4.    Sportista tiesības un pienākumi: 
4.1. izpildīt ar LSF saskaņoto Plānu un piedalīties sacensībās atbilstoši ar LSF saskaņotajam sacensību 

kalendāram, rūpēties par savu veselību, nepieciešamības gadījumā, saskaņot ar medicīnu saistītos 
jautājumus ar LSF norādīto sporta ārstu; 

4.2. pakļauties dopinga kontroles veikšanai un ievērot citas prasības, kas noteiktas Pasaules Antidopinga 
kodeksā un LR Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 „Dopinga kontroles 
kārtība”; 

4.3. būt atbildīgam par savu veselību un organisma funkcionālo stāvokli un apmeklēt visas LSF obligāti 
noteiktās Sportista medicīnas pārbaudes; 

4.4. iesniegt LSF finanšu līdzekļu pieprasījumu saskaņā ar Plānu. Iesniegt LSF visas kārtējās atskaites par 
piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu, pievienojot tām finanšu līdzekļu izlietojumu apstiprinošus 
grāmatvedības pirmdokumentus, trīs darba dienu laikā pēc katra konkrēta Plānā paredzētā, 
līdzfinansētā pasākuma, kuram saskaņā ar šo Līgumu piešķirts finansējums. Atskaites iesniedzējs 
par finanšu līdzekļu izlietojumu atskaitās ar tādiem pirmdokumentiem (dokumentu 
oriģināliem), ar kuriem netiek veikts norēķins ar citām personām un kuri nav iesniegti 
finansējuma saņemšanai vai atskaitei par finansējuma saņemšanu nevienai citai personai, 
kā arī ir atbildīgs par iesniegto dokumentu autentiskumu. Sportists ir pilnā apmērā atbildīgs 
par šajā Līgumā noteiktā pienākuma ievērošanu un izpildi; 

4.5. nekavējoties informēt LSF par nepieciešamajām izmaiņām sportista treniņa un sacensību Plānā, ja tas 
ir saistīts ar sacensību kalendāra izmaiņām, sportista veselības stāvokli, vai citiem apstākļiem; 

4.6. iesniegt LSF Plāna izpildes atskaites 1 reizi mēnesī; 
4.7. parakstot šo Līgumu, Sportists dod savu piekrišanu LSF un tās atbalstītājiem Sportista tēla, vārda un 

cita veida ar autortiesībām, blakustiesībām vai citām mantiska vai nemantiska rakstura tiesībām 
aizsargāta materiāla izmantošanai bez atlīdzības nekomerciāla rakstura informatīvos materiālos, 
publicitātes materiālos, reklāmās, kas saistītas ar sporta kustības popularizēšanu, iepriekš darot 
zināmu publiskojamā materiāla saturu, kā arī piekrīt personiski piedalīties publicitātes pasākumos, 
ciktāl tas iespējams saskaņā ar Sportista individuālo treniņu plānu un sacensību kalendāru; 

4.8. Sportistam nav tiesību bez iepriekšēja saskaņojuma ar LSF un/vai, pēc nepieciešamības, tās 
atbalstītājiem, savos vai savu atbalstītāju informatīvajos materiālos, publicitātes materiālos, reklāmās 
izmantot LSF vai tās atbalstītāju tēlus, vārdus un cita veida ar autortiesībām, blakustiesībām vai citām 
mantiska vai nemantiska rakstura tiesībām aizsargātus materiālus, tai skaitā, bet ne tikai reģistrētas 
preču zīmes un atpazīstamības norādes; 

4.9. atbilstoši LR Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.820 „Dopinga kontroles 
kārtība” 11.1.punktam sniegt informāciju par savu atrašanās vietu, ja sportists nesniedz informāciju 
par savu atrašanās vietu, LSF pēc Antidopinga komitejas ziņojuma saņemšanas, aptur finansējumu; 

4.10. ievērot Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Olimpiskās vienības, Starptautiskās slēpošanas 
federācijas (http://www.fis-ski.com/) un Latvijas slēpošanas federācijas noteikumus, kā arī sportā 
vispārpieņemtos un Sporta likumā iekļautos sporta ētikas un godīgas spēles principus kā sacensību 
norišu vietās un laikos, tā arī ārpus tām, nepieļaujot agresīvu un/vai sportistu vai citas iesaistītās 
personas apkaunojošu izturēšanos, nesniegt Latvijas Olimpisko komiteju, Latvijas Olimpisko 
vienību, Starptautisko slēpošanas federāciju, Latvijas slēpošanas federāciju diskreditējošus publisku 
paziņojumus pirms minēto jautājumu apspriešanas attiecīgajā organizācijā, neatkarīgi no sportista 
veiksmēm vai neveiksmēm un vispārējā emocionālā, psihiskā un fiziskā stāvokļa; 

4.11. piedalīties LSF noteiktajās sporta sacensībās gan Latvijā, gan ārpus tās teritorijas; 
4.12. nenodarboties ar paaugstināta riska nodarbēm, kas nav tieši saistītas ar Sportista treniņu Plāna 

izpildi; 
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4.13. izņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti Nacionālajā veselības dienestā, Cēsu ielā 31, korpuss 
3, Rīgā, un nodrošināt tā līdzņemšanu izbraucot no Latvijas Republikas;  

4.14, kā arī LSF ir tiesības pieprasīt kompensēt negūto labumu atkarībā no Sportista rezultātiem un 
perspektīvas. Kompensācijas var apmaksāt arī trešā persona; 

4.15. Sportists Plāna izpildes laikā, kā 4 (četrus) gadus pēc tā izpildes, nav tiesīgs piedalīties citu sporta 
veidu sacensībās (t.sk. biatlonā), ja par dalību minētājās sacensībās vai sacensību organizēšanu un 
norisi Sportists, sacensību rīkotājs vai atbilstošā sporta veida federācija saņem finansējumu no 
trešajām personām, t.sk. starptautiskajām sporta federācijām vai tām pielīdzināmām organizācijām. 
Dalība šādās citu sporta veida sacensībās ir pieļaujama tikai ar rakstisku LSF piekrišanu. Sportistam 
nav tiesību pāriet uz sporta veidu (t.sk. biatlonu), kamēr Sportists nav nokārtojis visas saistības ar 
LSF, t.sk. 4 (četri) gadus pēc Plāna izpildes. Šajā gadījumā Sportista un Sportista vecāku pienākums ir 
informēt trešās personas par savām saistībām ar LSF. Pārejas jautājumus puses risina savstarpēji 
vienojoties, kompensējot LSF ieguldījumu 

 
5. Gadījumā, ja šis līgums ir pārtraukts sakarā ar Sportista veiktiem vai pieļautiem tā pārkāpumiem, LSF 

ir tiesīga pieprasīt atmaksāt visus uz šī līguma pamata veiktos maksājumus Sportistam. Šādā gadījumā 
Sportists atgriež LSF visu tam piešķirto inventāru un sedz arī visus LSF izdevumus, kas saistīti ar 
Sportistu šī līguma darbības laikā.  
 

6. Šis Līgums ir spēkā no brīža, kad to parakstījušas Puses, un nosaka savstarpējo saistību izpildi līdz 
2017. gada 6. martam. Šī līguma 4.15.punktā noteiktie ierobežojumi un noteikumi ir spēkā līdz 
2021.gada 6.martam. 
 
 
Biedrība “Latvijas Slēpošanas federācija” Sportists 
reģistrācijas Nr.40008023069   Vārds, uzvārds  
Grostonas iela 6b, Rīga LV-1013  
Banka: Valsts kase     Banka:  
Konta: Nr. LV58TREL9153350000000  Konts:  
Kods: TRELLV22     Kods:  
 
 
 
___________________________   __________________________ 
V.Brīze, prezidents     ___________, sportists 

 


