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1. Mērķis 

1.1 LVA sportistu licencēšanas mērķis ir sakārtot sportistu piederību, veikt ar 
vindsērfingu nodarbojušos sportistu uzskaiti, kā arī atvieglot sportistu pieteikšanu 
LVA rīkotajās sacensībām.  

 
2. LVA izdotā licence dod tiesības sportistam (-tei): 

2.1  Saņemt savu unikālo buras numuru, kurš tiek reģistrēts LVA buru numuru 
reģistrā; 

2.2  Piedalīties LVA rīkotajās un koordinētajās sacensībās; 
2.3  Piedalīties Latvijas Kausa regatēs un izcīnīt Latvijas Kausu; 
2.4 Iegūt LVA reitinga punktus; 
2.5 Atvērt savu sportista profilu LVA mājas lapā www.vindsērfings.lv . 

 
3. Licences derīguma termiņš 

3.1 Licences derīguma termiņš ir viens kalendārais gads (xxxx. gada 1. janvāris (vai no 
izdošanas datuma)  līdz  xxxx. gada 31. decembris). 

 
4. Licences izsniegšanas kārtība 

4.1 Lēmumu par licences izsniegšanu vai tās atteikumu pieņem LVA valde. 
4.2 Licence tiek izsniegta, pamatojoties uz LVA  biedra (kluba, bierības, sporta skolas 

vai cita ar vindsērfingu saistīta organizācijas) vai individuāla sportista iesniegto 
pieteikumu (pielikums Nr.1).  

4.3  LVA  biedrs uzņemas atbildību par to, ka persona, kurai LVA  biedrs pieprasa 
izsniegt licenci, apņemas ievērot sportista ētikas normas un LVA pieņemtos 
lēmumus, kā arī ir tiesīgs licenci saņemt.  

4.4 Individuālais sportists, kurš pieprasa izsniegt licenci, apņemas ievērot LVA 
pieņemtos lēmumus un sportista ētikas normas.  

4.5 Lēmums par licences piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts 5 darba dienu laikā 
no pieteikuma iesniegšanas brīža un tiek paziņots licences pieprasītājam uz viņa 
norādīto e-pastu. 

4.6 Atteikumu izsniegt licenci pieteikuma iesniedzējs var pārsūdzēt LVA valdei 10 
(desmit) dienu laikā no tā paziņošanas iesniedzējam.  

 
5. Licences maksa 

5.1 Licences maksa, ja licenci pieprasa LVA biedrs ir sekojoša:  
Jauniešiem - 8 LVL (astoņi lati), Pieaugušajiem - 15 LVL (piecpadsmit lati), 
Senioriem (no 60 g.v.) – 10 LVL (desmit lati),  
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5.2 Licences maksa, ja licenci pieprasa individuālais sportists ir sekojoša:  
Jauniešiem - 15 LVL (piecpadsmit lati), Pieaugušajiem - 25 LVL (divdesmit pieci 
lati), Senioriem (no 60 g.v.) – 15 LVL (piecpadsmit lati) 

5.3 LVA Goda biedriem – Licence tiek izsniegta bez maksas. 
5.4 Maksa par licences saņemšanu ir jāiemaksā LVA bankas kontā 15 dienu laikā pēc 

LVA valdes lēmuma par licences piešķiršanu sportistam.  
5.5 Maksa par licenci ir veicama bezskaidras naudas veidā uz LVA bankas kontu:  

Biedrība Latvijas Vindsērfinga Asociācija 
Juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 149, Rīga LV-1012 
Reģ. Nr.:   40008024257 
Banka:    AS Swedbank 
Konta Nr.:   LV35HABA0551002739831 

5.6 Nozaudētas licences kartes atjaunošana notiek saskaņā ar LVA Valdes lēmumu, 
iemaksājot 5 LVL (piecus latus) LVA kontā par jaunas licencenču kartes 
izgatavošanu.   

 
6. LVA licence satur sekojošu informāciju:  

6.1 Licences saņēmēja vārdu, uzvārdu;  
6.2 Dzimšanas datumu; 
6.3 Licences turētāja kluba vai sporta skolas nosaukumu, kuru sportists pārstāv; 
6.4 Licences derīguma termiņu; 
6.5 Licences turētāja reģistrēto buras numuru. 

 
7. Licences ierobežojumi 

7.1 Licenci aizliegts nodot trešajām personām. 
7.2 Licence ir LVA īpašums.  

 
8. Licences anulēšana 

8.1 Licence tiek anulēta gadījumos:  
8.1.1 ja licences saņēmējs pārkāpj saistības ar LVA vai klubu, rupji pārkāpj 

sportista ētikas un uzvedības normas; 
8.1.2 ja to lūdz LVA biedrs, kurš ir pieprasījis licenci;  
8.1.3 ja licences saņēmējs nodevis licenci lietošanā trešajai personai. 

8.2 Licence tiek anulēta saskaņā ar LVA Valdes sēdes lēmumu. Šis lēmums ir galīgs un 
nav pārsūdzāms.  

8.3 Jautājumu par atkārtotu licences izsniegšanu personai, kurai licence tiek anulēta, 
lemj LVA valde.  

 
9. Licences bonus 

9.1 Licence var vienlaicīgi tikt izmantota arī kā atlaižu karte uzņēmumos un veikalos 
ar kuriem LVA ir noslēgti attiecīgi sadarbības līgumi. Informācija par šādiem 
līgumiem un atlaižu saņemšanas nosacījumiem tiks publicēta LVA mājas lapā 
www.vindserfings.lv   


