
Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021

VALDES SĒDES PROTOKOLS

2017. gada 30. martā Nr. 1/2017-3

Sēde notiek Rīgā, Šmerļa ielā 3-231.k.

Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Ieva Palma, Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ieva Krusta, Ojārs Briedis
novērotāji: -

sēdes vadītājs: Ieva Palma
protokolē: Artis Zentelis

Sēdi sāk plkst. 18:30

Darba kārtība:
1. LKA finanšu gada (01.01.2016.-31.12.2016.) pārskata apstiprināšana.
2. “Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai periodā.
01.07.2017.-30.06.2018.” nolikuma apstiprināšana.
3. Konkursa izsludināšana Latvijas junioru izlašu treneru amatiem.
4. Dažādi:
a) Par LKA biedru sapulci.
b) Par sieviešu izlases finansēšanu, gatavojoties 2018. gada Ziemas Olimpisko spēļu

kvalifikācijas turnīram.
c) Par papildus finansējumu turnīram “Riga International Curling Challenge”.

1. LKA finanšu gada (01.01.2016.-31.12.2016.) pārskata apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka ka ir sagatavots biedrības finansiālās darbības pārskats par
periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim un rosina to apstiprināt.

Valde balso: PAR – 5; PRET – 0; ATTURAS – 0;

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt finanšu pārskatu sekojošā sastāvā:
- Bilance pēc uzņēmuma stāvokļa uz 2016. gada 31. decembri sastāda 60 008 EUR
(sešdesmit tūkstoši astoņi eiro) apmērā;
- Ienākumu un Izdevumu pārskats par 2016. gadu;
- Ziedojumu pārskats par 2016. gadu;
- Ziedojumu izlietojums par 2016. gadu;

2. Apstiprināt gada pārskata pielikumus, kā daļu no Valdes ziņojuma saskaņā ar MK
noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”,
kuros ir atspoguļots saimnieciskās darbības un finansiālā stāvokļa skaidrojums skaitliskās
vērtībās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par noteiktiem bilances un ieņēmumu un izdevumu
pārskata posteņiem, kā arī cita informācija.



2. “Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai periodā
01.07.2017.-30.06.2018.” nolikuma apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka ir sagatavots “Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru
sacensību organizēšanai periodā. 01.07.2017.-30.06.2018.” nolikums un tā pielikumi. 2017. gada
budžetā kopējais atvēlētais finansējums šai pozīcijai ir paredzēts 3’500 EUR apmērā. A.Zentelis
rosina saglabāt nosacījumus, ka vienām sacensībām piešķiramais finansējums ir ne vairāk kā 600
EUR un finansējums ir izlietojams vienīgi sporta bāzes nomai.

Valde balso: PAR – 5; PRET – 0; ATTURAS – 0;

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai

periodā 01.07.2017.-30.06.2018.” nolikumu un tā pielikumus.

3. Konkursa izsludināšana Latvijas junioru izlašu treneru amatiem.

A.Zentelis norāda, ka pašlaik Latvijas junioru kērlinga izlasēm nav apstiprinātu treneru,
kas gatavotu izlases 2018. gada Pasaules junioru kērlinga čempionāta B grupas sacensībām un
aicina izsludināt atklātu konkursu uz junioru vīriešu un junioru sieviešu izlašu treneru pozīcijām.

Valde balso: PAR – 5; PRET – 0; ATTURAS – 0;

un pieņem lēmumu:
1. LKA mājaslapā izsludināt konkursu Latvijas junioru treneru amatam, nosakot

pieteikšanās termiņu 30.04.2017. un ieniedzamos dokumentus:
- trenera amata kandidāta kērlinga CV,
- motivācijas vēstuli un plānoto sasniedzamo rezultātu,
- provizorisko sagatavošanās programmu.

2. Noteikt atalgojumu Latvijas junioru vīriešu un junioru sieviešu izlašu treneriem 500
EUR apmērā par sagatavošanās posmu, kā arī papildus atalgojumu 500 EUR apmērā par
iekļūšanu 2018. gada Pasaules junioru čempionāta B grupas ceturtdaļfinālā vai 1000 EUR
apmērā par kvalificēšanos A grupai. Minētās summas ir noteiktas pēc nodokļu nomaksas.

4. Dažādi
a) Par LKA biedru sapulci

A.Zentelis informē, ka 2017. gada 6. jūnijā valdes loceklei Ievai Krustai beidzas pilnvaru
termiņš, tāpēc aicina sasaukt LKA biedru sapulci līdz viņas pilnvaru termiņa beigām.

Valde balso: PAR – 5; PRET – 0; ATTURAS – 0;

un pieņem lēmumu:
1. Izsludināt ārkārtas LKA Biedru sapulci 2017. gada 2. jūnijā pulksten 18:30 Rīgā,

Biķernieku ielā 121h ar šādu darba kārtību:
1) LKA valdes atskaite par LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam izpildi.



2) Izmaiņas LKA Statūtos.
3) Izmaiņas Revīzijas institūcijas sastāvā.
4) Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
5) Dažādi.

b) Par sieviešu izlases finansēšanu, gatavojoties
2018. gada Ziemas Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīram

A.Zentelis informē, ka 2017. gada februārī tika sagatavots projekta pieteikums
Starptautiskās Olimpiskās komitejas programmai “Olympic Solidarity” par Latvijas sieviešu
izlases finansēšanu 57’875 USD apmērā, lai pilnvērtīgi sagatavotos un piedalītos 2018. gada
Ziemas Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīram.

Pieteiktā projekta finansējums ir apstiprināts daļēji - 13’500 USD apmērā. Finansējums ir
izlietojams vienai ārvalstu treniņnometnei un dalībai kvalifikācijas turnīrā.

A.Zentelis informē, ka ar apstiprināto finansējumu sieviešu izlasei nebūs iespējams
kvalitatīvi sagatavoties Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīram, tāpēc aicina noteikt konkrētu
finansējuma apmēru, kas būs pieejams komandai, kas Latviju pārstāvēs kvalifikācijas turnīrā.

Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0; I.Krusta balsojumā nepiedalās.

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas sieviešu izlases finansējumu līdz 23’500 EUR apmērā, lai

sagatavotos un piedalītos 2018. gada Ziemas Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā.

c) Par papildus finansējumu turnīram “Riga International Curling Challenge”

A.Zentelis informē, ka 2017. gada 23. martā ir saņemts Evitas Regžas e-pasts, kura
Kērlinga halles vārdā lūdz piešķirt finansējumu turnīram vismaz pagājušā gada līmenī (3’000 EUR
no LKA un 2’000 EUR no Rīgas domes). Ja tas nav iespējams, turnīra organizatori plāno atteikties
no turnīra rīkošanas.

LKA valdes locekļi diskutē, bet nevienojas par papildus līdzekļu piešķiršanu un turnīram
“Riga International Curling Challenge” saglabā iepriekš apstiprināto finansējumu 3’000 EUR
apmērā.

Citu izskatāmo jautājumu nav.
Sapulces vadītāja paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 21:00

valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.

Sēdi vadīja Ieva Palma

Valdes locekļi Artis Zentelis



Raimonds Vaivods

Ieva Krusta

Ojārs Briedis

Protokolēja Artis Zentelis



APSTIPRINĀTS
2017. gada 30. marta
LKA valdes sēdē Nr.1/2017-3
LKA prezidente

__________________________
I.Palma

NOLIKUMS

Rīgā

Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai periodā
01.07.2017.-30.06.2018.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, izvērtēti un finansiāli
atbalstīti Latvijas Kērlinga asociācijas (turpmāk - LKA) Biedru un Biedru kandidātu
(turpmāk - Biedru) rīkoto sacensību konkursa (turpmāk - Konkurss) pieteikumi.

2. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt LKA Biedru rīkotās junioru, reģionālās
un starptautiskās nozīmes sacensības (turpmāk - Sacensības).

3. Konkursu organizē LKA.

II. Konkursa norises laiks

4. Konkurss tiek izsludināts reizi gadā Konkursa paziņojumā norādītajā
termiņā.

5. Konkursa nolikums un paziņojums par Konkursu tiek publicēts LKA
mājaslapā www.curling.lv.

III. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi

6. Konkursā var piedalīties LKA Biedri.

7. LKA finanšu līdzekļus piešķir LKA Biedriem Konkursa kārtībā Sacensību
organizēšanai.

8. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir ne mazāks kā 10 (desmit) darba dienas
pēc Konkursa paziņojuma izsludināšanas.
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9. LKA Biedra pieteikums dalībai Konkursā (turpmāk – Pieteikums)
(1.pielikums) iesniedzams 2 (divos) eksemplāros līdz paziņojumā par Konkursu
norādītajam termiņam:

9.1. papīra formā – 1 (vienā) eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā LKA
biroja telpās Rīga, Biķernieku ielā 121h;

9.2. elektroniskā formātā – 1 (vienā) eksemplārā PDF formātā un saglabātu vienā
failā LKA Biedrs nosūta uz LKA oficiālo e-pasta adresi curling@curling.lv.

10. LKA valde izskata tikai Konkursa paziņojumā norādītajā termiņā iesniegtos
pieteikumus.

11. Konkursa nolikums neattiecas uz Curling Champions Tour (CCT) vai
augstāka līmeņa turnīriem, kā arī LKA organizētajām sacensībām.

12. Konkursam var pieteikt Sacensības, kurām nav piešķirts cits finansējums no
kārtējā gada LKA līdzekļiem.

13. Konkursa ietvaros LKA Biedram ir tiesības saņemt finansiālu atbalstu
(turpmāk – Finansējums) vairāku Sacensību organizēšanai.

14. Piešķirtais Finansējums vienu Sacensību organizēšanai ir atkarīgs no
Konkursam iesniegto kopējo pieteikumu skaita, to nozīmības un pieprasītā
finansējuma apjoma.

15. Kopējais Sacensībām piešķiramais finansējuma apjoms ir 3500 EUR.

16. Vienām Sacensībām var piešķirt Finansējumu līdz 600 EUR, bet ne vairāk kā
50% no Sacensību kopējas tāmes.

17. Finansējums paredzēts vienīgi sporta bāzes nomai.

18. LKA Biedrs nodrošina, ka Sacensību reklāmā ir norāde uz Latvijas Kērlinga
asociāciju kā atbalstītāju. Logo pieejams LKA.

19. Pirms un pēc pasākuma LKA Biedrs informē LKA par pasākuma norisi
iesūtot elektroniskā formā aprakstu par sacensībām, rezultātus, fotogrāfijas un citu
informāciju.

20. Pēc 19. punkta izpildes un rēķina saņemšanas no sporta bāzes LKA veic
maksājumu saskaņā ar apstiprināto Finansējumu 10 darba dienu laikā.

21. LKA ir tiesības veikt Sacensību norises un Finansējuma izlietojuma pārbaudi.

22. Ja Sacensības netiek īstenotas noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam
pieteikumam vai finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek konstatēti
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finanšu pārkāpumi vai citi līguma nosacījumu pārkāpumi, LKA ir tiesīgs pieprasīt
finansējuma atmaksu saskaņā ar Finansējuma līguma noteikumiem.

IV. Konkursa vērtēšanas noteikumi

23. Konkursam iesniegto pieteikumu izvērtēšanu veic LKA valde.

24. Ja LKA valdes loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā Pieteikuma izskatīšanā,
viņš par to informē pārējos valdes locekļus un nepiedalās šī pieteikuma vērtēšanā.

25. Lai nodrošinātu objektīva lēmuma pieņemšanu, LKA valdei ir tiesības no LKA Biedra
pieprasīt papildu informāciju par Sacensībām.

26. LKA valdes pieņem lēmumu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieteikumu pieņemšanas
termiņa beigām.

27. LKA valdei ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt finansējumu.

28. Konkursa pieteikumi tiek vērtēti, priekšroku dodot Sacensībām pēc šādiem
kritērijiem:

37.1. junioru sacensības;
37.2. reģionālās sacensības;
37.3. starptautiskās sacensības, kurās vismaz 30% ir ārvalstu dalībnieki
37.4. pārējās sacensības, kas tiek aizvadītas saskaņā ar Pasaules kērlinga
federācijas noteiktajām oficiālajām kērlinga disciplīnām.

29. Izvērtējot iesniegto pieteikumu atbilstību, LKA valde ņem vērā LKA Biedra
iepriekšējo pieredzi sacensību rīkošanā, iesniegtā projekta kvalitāti, jebkurus citus
apsvērumus.

V. Konkursa rezultātu paziņošana

30. Ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas LKA elektroniski
informē LKA Biedru par valdes lēmumu.

31. Konkursa rezultāti tiek publicēti LKA mājaslapā www.curling.lv.



1.pielikums

Konkursa par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai

______________________________________ (LKA biedra nosaukums)
PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

SACENSĪBU NOSAUKUMS

SACENSĪBU NORISES LAIKI

SACENSĪBU NORISES VIETA

SACENSĪBĀS STARTĒJOŠO LATVIJAS
SPORTISTU SKAITS
SACENSĪBĀS STARTĒJOŠO ĀRVALSTU
SPORTISTU SKAITS

ĪSS SACENSĪBU APRAKSTS

1. Sacensību finansējums
Kopsumma, t.sk. EUR
Dalības maksas EUR
Valsts un pašvaldības iestāžu
finansējums EUR

Partneru un sponsoru
finansējums EUR

No LKA nepieciešamais
finansējums EUR

2. Atbildīgā persona par Sacensībām
Koordinatora vārds, uzvārds
Tālrunis, mobilais tālrunis
E-pasta adrese
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Sacensību tāme

Izdevumi (EUR) Ieņēmumi (EUR)

Ledus bāzes noma Dalības maksas

Ledus bāzes iekārtošanas izdevumi Valsts un pašvaldības
ietāžu finansējums

Ledus meistaru izdevumi Partneru un sponsoru
finansējums

Inventāra noma No LKA nepieciešamais
finansējums

Balvas un suvenīri Citi ieņēmumi (uzskaitīt):

Ārpus ledus aktivitātes t.sk.

Organizatoriskās izmaksas
Citas izmaksas (uzskaitīt):

t.sk.

KOPĀ: KOPĀ:

_______. gada ___. _____________

Vadītājs: ________________________________________
(paraksts)

_____________________________________________
(paraksta atšifrējums)



2.pielikums

ATSKAITE PAR IZDEVUMU TĀMES IZPILDI

(LKA Biedra nosaukums)

(pasākuma nosaukums, laiks un vieta)

Nr.
p.k.

Izdevumu veids Bankas darījumu attaisnojoša
dokumenta nosaukums, Nr, dat.

Maksājuma saņēmējs Apstipr.
tāmē

Faktiski
izlietots

K O P Ā

Rezultāti (dalībnieku skaits, komandu skaitu, piedalījušos valstu skaitu, uzrādītie sportiskie rezultāti u.c.):

Apstiprinām, ka LKA pārskaitītie līdzekļi izlietoti tikai paredzētiem mērķiem, atbilstoši tāmei,
līgumam un šai atskaitei.

_______. gada ___. _____________

Vadītājs: ________________________________________
(paraksts)

_____________________________________________
(paraksta atšifrējums)
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3. pielikums

FINANSĒŠANAS LĪGUMS Nr. _____
Rīgā

20__.gada ___.____________

Biedrība Latvijas Kērlinga asociācija prezidenta _____________ personā, kurš
rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk – LKA, no vienas puses, un

_______________, valdes priekšsēdētāja / locekļa __________ personā, kurš(-a)
rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk – Finansējuma saņēmējs, no otras puses, kopā saukti –
Puses,

pamatojoties uz 20__.gada ___._______ LKA valdes sēdes Nr. ________ lēmumu,
noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums.

1. Līguma priekšmets

1.1. LKA piešķir piešķir Finansējuma saņēmējam finansējumu _____ (norādīt
mērķi), turpmāk - Sacensības, saskaņā ar Pušu savstarpēji apstiprinātu Sacensību
izdevumu tāmi (pielikums).

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma kopējā summa ir EUR ________ (summa vārdiem), turpmāk –
Finansējums.

2.2. Finansējums tiek pārskaitīts Finansējuma saņēmēja norēķinu kontā
___(vārdiem) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Finansējuma saņēmēja.

3. Pušu pienākumi un tiesības

3.1. Finansējuma saņēmēja pienākumi:
3.1.1. izlietot Finansējumu tikai Līgumā norādīto Sacensību realizēšanai;
3.1.2. ar Finansējuma izlietošanu saistītos maksājumus veikt līdz 20__. gada __.

___________ ;
3.1.3. neizlietotos Finansējuma naudas līdzekļus pārskaitīt uz LKA kontu līdz

20__.gada ___.___________ ;
3.1.4. līdz 20__. gada __. ___________ iesniegt LKA finanšu atskaiti par

piešķirtā Finansējuma izlietojumu, atskaitei pievienojot izdevumu apliecinošu dokumentu
kopijas.

3.1.5. ievietošanai LKA mājaslapā pirms un pēc Sacensībām nosūtīt informāciju
uz e-pasta adresi curling@curling.lv.

3.1.6. saglabāt Finansējuma izlietojuma attaisnojuma dokumentu oriģinālus
Finansējuma saņēmēja grāmatvedības organizācijas sistēmā;

3.1.7. organizēt un realizēt Sacensības profesionāli, kvalitatīvi, atbilstoši Līguma
un normatīvo aktu prasībām;

3.1.8. pēc LKA pieprasījuma nekavējoties rakstveidā vai mutiski sniegt
informāciju par Sacensību sagatavošanas un realizācijas gaitu;
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3.1.9. saskaņot ar LKA jebkuras izmaiņas Sacensībās;
3.1.10. rakstiski informēt LKA par apstākļiem, kas var ietekmēt Sacensību norises

atbilstību Līguma noteikumiem.

3.2. Finansējuma saņēmēja tiesības:
3.2.1. iepriekš rakstiski saskaņojot ar LKA, veikt Finansējuma izlietojuma

izmaiņas, nepalielinot piešķirtā Finansējuma apjomu;
3.2.2. vienpusēji atkāpties no Līguma saistību izpildes gadījumā, ja LKA Līgumā

noteiktajā termiņā nav samaksājis Līgumā noteikto Finansējumu vai tā daļu;

3.3. LKA pienākumi:
3.3.1. sniegt Finansējuma saņēmējam informāciju un dokumentāciju, kas

nepieciešama, lai nodrošinātu Sacensību veiksmīgu realizēšanu, iespēju robežās
nodrošināt Finansējuma saņēmējam nepieciešamo atbalstu valsts un pašvaldības iestādēs;

3.3.2. rakstiski informēt Finansējuma saņēmēju par apstākļiem, kas var ietekmēt
Sacensību norises atbilstību Līguma noteikumiem;

3.3.3. veikt norēķinus ar Finansējuma saņēmēju Līgumā noteiktajos termiņos un
kārtībā.

3.4. LKA tiesības:
3.4.1. ievietot informāciju par Sacensībām LKA pieejamos informācijas avotos;
3.4.2. vienpusēji atkāpties no Līguma saistību izpildes gadījumā, ja Finansējuma

saņēmējs _____ (vārdiem) kalendāro dienu laikā pēc LKA iepriekšēja rakstiska
brīdinājuma nenovērš vai nevar novērst Sacensību izpildes gaitā konstatētos trūkumus,
vai citas neatbilstības Līguma nosacījumiem;

3.4.3. kontrolēt piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu;
3.4.4. pieprasīt un iepazīties ar Finansējuma saņēmēja rīcībā esošajiem

dokumentiem, kas attiecas uz Līguma izpildi;
3.4.5. vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Finansējuma vai tā daļas

atmaksu šādos gadījumos:
3.4.5.1. Finansējuma saņēmējs Līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz Līgumā

noteikto vai pieprasīto informāciju vai dokumentāciju,
3.4.5.2. Finansējums vai tā daļa izmantota Līgumā neparedzētajiem mērķiem,
3.4.5.3. Finansējuma saņēmējs ir nodevis Sacensību organizēšanu trešajām

personām.

4. Pušu atbildība

4.1. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par Finansējuma izlietošanu un par
Sacensību norisi kopumā.

4.2. Ja Pasākums netiek realizēts Finansējuma saņēmēja vainas dēļ, tas atmaksā
piešķirto Finansējumu tādā apmērā, kādu ir saņēmis saskaņā ar šo Līgumu.

4.3. Puses ir atbildīgas par savu saistību izpildi vai to neizpildīšanas sekām. Katra
no Pusēm ir materiāli atbildīga otrai Pusei vai trešajām personām par nodarītajiem
tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem Puses vai tās pilnvaroto personu darbības vai
bezdarbības dēļ.

4.4. Par Līgumā paredzēto saistību neizpildīšanu Puses ir atbildīgas saskaņā ar
spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
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4.5. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par Departamentam iesniegtās
informācijas satura atbilstību autortiesību, blakustiesību vai citu intelektuālo tiesību
aizsardzības normu prasībām, kā arī atbildīgs par minēto tiesību pārkāpumiem un to
radītajām sekām. Finansējuma saņēmējs ar informatīvo materiālu iesniegšanas vai
nosūtīšanas faktu apliecina, ka Finansējuma saņēmēja rīcībā ir informatīvajos materiālos
izmantoto darbu autoru vai citu intelektuālo tiesību īpašnieku atļaujas viņu darbu
izmantošanai un izplatīšanai,

4.6. Finansējuma saņēmējam nav tiesības nodot Sacensību organizēšanu trešajām
personām.

5. Nepārvarama vara

5.1. Puses nav atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu
izpildi vai izpildes nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (Force Majeure)
apstākļi, kurus attiecīgā Puse nevarēja paredzēt, novērst, ne vai ietekmēt. Pie šādiem
apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas (zemestrīce, plūdi, vētra u.tml.), streiki, jebkuras
kara un teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību institūciju izdoti
normatīvie akti, kuru rezultātā nav iespējama Līguma saistību izpilde.

5.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otra Puse rakstiski jāinformē 2
(divu) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās dienas. Nepārvaramas varas
apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar kompetentās iestādes izdotu dokumentu.

5.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm jāveic iespējamie
nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos.

5.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma noteikumu
izpildes termiņš tiek pagarināts par laika posmu, kādā darbojas nepārvaramās varas
apstākļi.

5.5. Ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk kā trīs mēnešus, Puses
vienojas par tālāko sadarbību vai par Līguma izbeigšanu.

6. Strīdu izskatīšanas kārtība

6.1. Pušu domstarpības, kas rodas šī Līguma ietvaros un skar šo Līgumu vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā
Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek
izšķirts Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Noslēguma noteikumi

7.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un darbojas līdz Pušu
saistību izpildei.

7.2. Līguma izbeigšana pirms termiņa ir iespējama, Līgumā paredzētajos
gadījumos vai pēc Pušu savstarpējas rakstveida vienošanās.

7.3. Par Līguma izbeigšanu pirms termiņa otra Puse jāinformē rakstiski __
(vārdiem) kalendārās dienas iepriekš.

7.4. Līguma izbeigšana pirms termiņa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
7.5. Līguma izbeigšanās gadījumā Pusēm jānorēķinās par visām saistībām, kas

radušās līdz Līguma laušanas dienai.
7.6. Vienas Puses īpašnieka vai īpašuma formas maiņa nevar būt par pamatu

Līguma izbeigšanai. Līguma izpildīšanas pienākums pāriet attiecīgās Puses tiesību un
saistību pārņēmējiem.
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7.7. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm
savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma
neatņemamām sastāvdaļām.

7.8. Puses apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā paziņot viena otrai par savas
atrašanās vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas
var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma
savlaicīgu nepildīšanu.

7.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē
pārējos Līguma noteikumus.

7.10. Puses ir materiāli savstarpēji atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu saskaņā
ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.11. Puses nozīmē kontaktpersonas, kuras veic savstarpēju sadarbības
koordinēšanu Līguma ietvaros:

7.11.1.LKA kontaktpersona: _________________________________, tālr.
______________, e-pasts ___________________;

7.11.2.Finansējuma saņēmēja kontaktpersona: _________________________,
tālr. ______________, e-pasts ___________________.

7.12. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir
iesniedzamas rakstiski otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par
saņemtām:

7.12.1. ja tās nosūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 7. (septītajā) dienā pēc
nosūtīšanas dienas;

7.12.2. ja tās iesniegtas personīgi, tad dienā, kad tās nogādātas adresātam,
saņemot apliecinājumu.

7.13. Līgums sastādīts uz __ (______) lapām latviešu valodā __ (_________)
eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

Biedrība Latvijas Kērlinga asociācija
Reģistrācijas Nr. 40008058075
Juridiskā adrese:
Biķernieku iela 121h, Rīga, LV-1021;
Tālrunis:
e-pasts: curling@curling.lv
Banka:
Kods:
Konts:

_________________
Paraksts Vārds, uzvārds

_____________
Datums

________________________________
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese:

Tālrunis:
e-pasts:
Banka:
Kods:
Konts:

_________________
Paraksts Vārds, uzvārds

_____________
Datums
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Pielikums pie
__.__.____. Finansēšanas līguma Nr. ____________

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME

Kopējais
pasākuma
finansējums

no tā

Valsts
piešķirtais
finansējums
(starptautiska

jām
sacensībām

Organizācijas
finansējums

Sadarbības
partneru

līdzfinansējums

Dalības maksu (starta
naudas, viesnīcas,
ēdināšanas u.c.
izdevumi ko sedz

sacensību dalībnieki)

Departamenta
finansējums

Kopējie izdevumi

1
Sacensību norisē iesaistīto
personu atalgojums X

Atalgojums fiziskajām personām uz
tiesiskās attiecības regulējošo dokumentu
pamata, - nosaukt kādus (piemēram: sporta
tiesneši, informatori, medpersonāls,
apkalpojošais personāls u.c.)

X

X
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas

X

2 Preces un pakalpojumi
2.1. Pakalpojumi
2.1.1. Īre un noma

Ēku, telpu īre un noma
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Transportlīdzekļu noma X

Iekārtu un inventāra īre un noma X

Pārējā noma un pakalpojumi X

2.1.2. Sacensību vietas iekārtošana X

2.1.3. Reklāmas pakalpojumi X

2.2.
Krājumi, materiāli, prece, biroja
preces un inventārs X

2.2.1. Biroja preces un inventārs, tajā skaitā: X

Biroja preces X

Inventārs (nosaukt, kādu) X

2.2.2. Saimniecības materiāli (atšifrēt - kādu) X
X

2.2.3. Pārējās preces, tajā skaitā: X

Balvas (atšifrēt sīkāk) X

Medaļas X

Diplomi X

LKA: Finansējuma saņēmējs:

20___.gada ___. _________ 20___.gada ___. _________


