
Apstiprināts ar biedrības 

“Latvijas Kanoe federācija” 

Valdes lēmumu 1.11.2020. 

 

LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJAS 

NOTEIKUMI PAR SPORTISTA PĀREJU UN PĀRSTĀVNIECĪBU STARP JURIDISKAJIEM BIEDRIEM 

 

1. Vispārējie noteikumi: 

1.2. Noteikumi par sportista pāreju no viena Latvijas Kanoe federācijas juridiskā biedra 

pie cita Latvijas Kanoe federācijas juridiskā biedra ir attiecināmi uz visiem 

licencētajiem sportistiem. 

1.3. Latvijas Kanoe federācijas sportistu pārejas procedūras mērķis ir paredzēt oficiālu 

mehānismu, lai mainītu sportista(-es) piederību kādam juridiskam biedram un 

uzsāktu viņa(-as) saistības ar citu juridisku biedru. Tie ir paredzēti, lai aizsargātu 

juridiskos biedrus un  atturētu sportistus no iesaistīšanās ‘’pārvilināšanas’’ 

gadījumos, kā arī atrisinātu finansiāla rakstura jautājumus ar sportista iepriekš 

pārstāvēto klubu/sporta skolu/centru/organizāciju. 

1.4. Sportistu pāreja no viena Latvijas Kanoe federācijas juridiska biedra uz otru Latvijas 

Kanoe federācijas  juridisko biedru var notikt katru gadu laika posmā no 1. novembra 

līdz 25. decembrim. Sportistu iesniegums iesniedzams Latvijas Kanoe federācijas 

Valdei laika posmā no 1. novembra līdz 30. novembrim. 

1.5.  Viens (-a) sportists (-te) sezonā (1.janvāris- 1.novembris) var pārstāvēt tikai vienu 

Latvijas Kanoe federācijas juridisko biedru (sporta skolu/klubu/centru/organizāciju). 

 

2. Pieteikuma par sportista pāreju iesniegšana un samaksa: 

2.1. Notiekot sportista pārejai no viena LKF juridiskā biedra pie otra LKF juridiskā biedra, 

nepieciešams iesniegt aizpildītu iesniegumu , kas saskaņots ar iepriekšējo un jauno 

juridisko biedru, kas satur sekojošu informāciju: 

2.1.1. sportista vārdu, uzvārdu, personas kodu ;  

2.1.2. Jauno sportista treneri;  

2.1.3. Biedra, no kuras tiek veikta pāreja( sporta skolas/kluba/centra vai organizācijas), 

nosaukumu un tā trenera vārdu, uzvārdu;  

2.1.4. Biedra paraksta tiesīgās personas vārdu, uzvārdu, parakstu un datumu. 

2.2. Pie pieteikuma ir jāpievieno maksājuma dokumenta kopija,kas apliecina, ka LKF 

norēķinu kontā ir ieskaitīta LKF noteikta sportista pārejas maksa: 

2.2.1. Jauniešu vecuma pāreja – 35,- EUR 

2.2.2. Junioru  vecuma pāreja – 71,- EUR 

2.2.3. Pieaugušo vecuma pāreja – 142,- EUR 

2.3. Iesniegums par sportista pāreju ir iesniedzams LKF Valdei, un kopiju nosūtot 

juridiskam biedram, no kura tiek veikta pāreja. 

2.4. Ja nepilngadīgs sportists ir mainījis dzīves vietu un vēlas arī mainīt sporta skolu- 

klubu viņam pārejas maksa nav nepieciešama, bet vecākiem vai jaunajai sporta skolai-

klubam jāinformē iepriekšējā sporta skola/ klubs par pāreju. 



2.4.1. Jānokārto savas saistības ar iepriekšējo sporta skolu/klubu. 

 

3.  Sportista pārejas periods un nosacījumi: 

3.1. LKF Valde laika posmā no 1. decembra līdz 25. decembrim izskata sportistu 

iesniegtos iesniegumus un pieņem attiecīgo lēmumu. 

3.2.Gadījumos, ja iepriekšējais juridiskais biedrs (klubs/sporta skola/centrs/organizācija) 

ir aizliedzis sportistam pārstāvēt jauno juridisko biedru,saistībā ar nenokārtotajām 

finansiālajām vai materiālajām saistībām( inventārs),tad iepriekšējam juridiskajam 

biedram ir jāpamato un jāpierāda tās iemesls, iesniedzot paskaidrojumu un pieradījumus 

LKF Valdei. 

3.3.Noteikts laika posms (maksimāli līdz 6 mēnešiem, kad LKF Valde ir iepazinusies ar 

juridiskā biedra iesniegumu un ir tam piekritusi), pāreja tiek piešķirta beidzoties šim 

termiņam vai arī, kad ir nokārtotas visas finansiālās vai materiālās (inventāra) saistības ar 

iepriekšējo juridisko biedru. 

3.4. Ja sportists un juridiskais biedrs (sporta skola/klubs/centrs/organizācija), kurš vēlas 

uzņemt sportistu, ignorē LKF pārejas noteikumus, tad sportistam tiek noteikta 

diskvalifikācijas uz 1 sacensību sezonu, bet juridiskajam biedram,tiek izteikts aizrādījums. 

Ja tas atkārtojas divreiz, tad juridiskais biedrs (sporta skola/klubs/centrs/organizācija) 

nav tiesīga 1 gadu veikt sportistu pāreju. 

3.5. Visus strīdus, kas radušies saistībā ar sportista pāreju, izskata LKF Valde 

pamatojoties uz iesniegto iesniegumu un dokumentiem, bet līdz tās lēmumam, Sportists 

turpina pārstāvēt iepriekšējo juridisko biedru. 

3.6. Gadījumos,kad no viena juridiska biedra uz otru juridisku biedru pāriet augstas 

klases sportists (Eiropas,Pasaules līmeņa sacensībās 1.-18. Vietas ieguvēji), tad 2 gadus 

pēc pārejas sportistam tiek uzradīti divi treneri. 

 

 


