Noteikumi par aizliegumu ar manipulācijām
LKA rīkotajās vai atbalstītajās kērlinga sacensībās
I Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka aizliegumus un atbildību par manipulācijām ar Latvijas Kērlinga asociācijas (turpmāk LKA ) rīkotajām vai atbalstītajām sporta sacensībām, kas ir jebkāda veida darbības, kas vērstas uz sporta
sacensību gaitas vai rezultāta neparedzamības pārkāpšanu.
2. Rīcība, kura ir aizliegta saskaņā ar šo Noteikumu nosacījumiem, var būt kriminālnoziegums un/vai citu
piemērojamo likumu un noteikumu pārkāpums. Atsauce īpaši attiecas uz Krimnāllikumu un Sporta likumu.
Šie Noteikumi ir paredzēti šādu likumu un noteikumu papildināšanai.
II Personas
3.Šie noteikumi attiecināmi uz sekojošām personām;
3.1. Spēlētājiem;
3.2. Treneriem;
3.3. Tiesnešiem;
3.4. LKA amatpersonām;
3.5. Jebkurām citām LKA jurisdikcijā (darbinieki, atbalsta personāls, pakalpojumu sniedzēji) esošajām
personām;
3.6. Personām, kas jebkādā veidā ir saistītas LKA biedriem (klubiem);
3.7. Sacensību organizatoru personālu;
3.8. Pārējām personām, kas strādā ar spēlētāju vai jebkādā citā veidā ir saistītas ar spēlētāju.

III Aizliegumi
4. Aizliegumi rīcībai (darbībai vai bezdarbībai), kas uzskatāma par manipulācijām ar LKA rīkotajām vai
atbalstītajām sporta sacensībām;
4.1. Spēlētājs;
4.1.1. Nedrīkst likt likmes, pieņemt, slēgt vai kādā citā veidā nodarboties ar derībām, vai derēt un iesaistīties
kādās citās finanšu spekulācijās (turpmāk - Derības) ar nevienu fizisku vai juridisku personu par jebkuras
spēles vai sacensību rezultātu, rezultāta attīstības, iesaistīto personu uzvedības un snieguma vai kādu citu
aspektu, kurā spēlētājs piedalās vai, kurā spēlētājam ir kāda tieša vai netieša ietekme;

4.1.2. Nedrīkst lūgt, piespiest, dot norādījumus, veicināt, ļaut vai mudināt kādu personu likt likmes, pieņemt,
slēgt vai kādā citā veidā nodarboties ar Derībām ar nevienu fizisku vai juridisku personu saistībā ar kādu
savu, savas pārstāvētās komandas vai citas komandas snieguma aspektu jebkurā spēlē vai sacensībās,
kurās viņš piedalās vai kurās viņam ir kāda tieša vai netieša ietekme;
4.1.3. Apzināti par atlīdzību rādīt sliktāku sniegumu par savām spējām kādā spēlē vai sacensībās.
4.2. Citas šo noteikumu 3.punktā norādītās personas, izņemot spēlētāju;
4.2.1. Nedrīkst slēgt derības saistībā ar jebkura spēlētāja snieguma aspektu kādā spēlē vai sacensībās, ja
šo noteikumu 3. punktā norādītās personas, izņemot spēlētāju, ir saistītas ar spēlētāju vai viņām ir jebkāda
tieša vai netieša ietekme konkrētajā spēlē vai sacensībās;
4.2.2. Nedrīkst lūgt, piespiest, dot norādījumus, veicināt, ļaut vai mudināt kādu personu likt likmes, pieņemt,
slēgt vai kādā citā veidā nodarboties ar Derībām ar nevienu fizisku vai juridisku personu saistībā ar kāda
spēlētāja snieguma aspektu jebkurā spēlē vai sacensībās, ja šo noteikumu 3.punktā, izņemot spēlētāju,
norādītās personas ir saistītas ar spēlētāju vai tām ir jebkāda tieša vai netieša ietekme konkrētajā spēlē vai
sacensībās;
4.3. Visas šo noteikumu 3.punktā norādītās personas;
4.3.1. Nedrīkst vienoties (piekukuļošanas vai krāpniecības veidā), neatkarīgā no tā, vai persona ir viena pati
vai kopā ar citām personām, par jebkuras spēles vai sacensību rezultātu, rezultāta attīstības, iesaistīto
personu uzvedības un snieguma vai kādu citu aspektu;
4.3.2. Nedrīkst piespiest vai mudināt kādu spēlētāju par atlīdzību kādā spēlē vai sacensībās rādīt sliktāku
sniegumu par savām spējām;
4.3.3. Nedrīkst piedāvāt vai dot (vai piekrist piedāvāt vai dot kādas citas personas vārdā) kādai citai personai
jebkādus labumus (neatkarīgi no tā, vai finanšu vai kādā citā veidā) ar mērķi ietekmēt vai nu šīs, vai citas
personas sniegumu vai dalību jebkurā spēlē vai sacensībās;
4.3.3. Nedrīkst lūgt vai pieņemt (vai piekrist lūgt vai pieņemt kādas citas personas vārdā) no kādas citas
personas jebkādus labumus (neatkarīgi no tā, vai finanšu vai kādā citā veidā) ar mērķi ietekmēt vai nu šīs,
vai citas personas sniegumu vai dalību jebkurā spēlē vai sacensībās;
4.3.4. Nedrīkst izmantot vai sniegt kādai citai personai, izmantošanai saistībā ar Derībām, nekādu ar spēli,
spēlētājiem, komandām un sacensībām saistītu informāciju, kura ir personas rīcībā pateicoties šīs personas
amatam vai lomai kērlingā un, kas publiski nav zināma vai publiski nav viegli pieejama;
4.3.5. Nedrīkst sniegt informāciju nevienai personai par atlīdzību pirms vai pēc jebkuras spēles vai
sacensībām par spēlētājiem spēlē vai sacensībās, spēles vai sacensību apstākļiem, taktiskajiem
apsvērumiem vai jebkuru citu aspektu, izņemot gadījumus, kad šāda informācija jau ir vai nonāks
sabiedrības zināšanā vai ir sabiedrībai viegli pieejama. Piemēram, tas nebūs šī punkta pārkāpums, ja šāda
informācija tiks sniegta žurnālistam viedokļa veidā publicēšanai laikrakstā kā raksta daļa vai sleja;
4.3.6. Nedrīkst kavēties sniegt LKA valdei visu informāciju par jebkuriem kontaktiem vai aicinājumiem, kurus
šī Persona ir saņēmusi, lai iesaistītos darbībās, kuras var tikt uzskatītas par šo Noteikumu pārkāpumu;
4.3.7. Nedrīkst kavēties sniegt LKA valdei visu informāciju par jebkuriem kontaktiem vai aicinājumiem, kuri
šai Personai ir zināmi, kurus ir saņēmusi jebkura cita Persona, lai iesaistītos darbībās, kuras var tikt
uzskatītas par šo Noteikumu pārkāpumu;

4.3.8. Nedrīkst kavēties sadarboties jebkuras LKA izmeklēšanas sakarā, saistībā ar iespējamo šo Noteikumu
pārkāpumu, tai skaitā atteikšanos bez pamatota iemesla sniegt LKA valdei pieprasīto informāciju, kura
attiecas uz šādu izmeklēšanu.
4.3.9. Aizliegts sadarboties ar personu vai pieņemt jebkādu atbalstu no personas, kurai LKA valde
piemērojusi sodu par šo Noteikumu pārkāpumu soda noteiktajā termiņā.

IV Izmeklēšanas un sodu noteikšanas pilnvaras
5. Izmeklēšanu veic un sodu par šo noteikumu pārkāpumiem nosaka LKA valde.
6. Lai izvairītos no interešu konflikta, kā arī lai tiktu veikta objektīva izmeklēšana un soda noteikšana, LKA
valde nepieciešamības gadījumā var pieaicināt citas personas, kas ir LKA kērlingistu reģistrā.
7. Pieaicinātajām personām attiecībā uz šo Noteikumu pārkāpumu izmeklēšanu un soda noteikšanu ir tādas
pašas pilnvaras, kā valdes locekļiem.
8. Sodu par šo noteikumu pārkāpumu nosaka, valdei vai pieaicinātajām personām balsojot ar balsu
vairākumu, vienāda balsojuma gadījumā izšķirošā balss ir valdes priekšsēdētājam. Valde ir lemttiesīga, ja
tajā piedalās vismaz 4 valdes locekļi vai pieaicinātās personas.

V Izmeklēšana
9. LKA valdei, saņemot informāciju par iespējamiem šo Noteikumu pārkāpumiem, ir tiesības pieprasīt šo
noteikumu 3. punktā minētajām personām, kā arī citām personām informāciju (ziņa vai ziņu kopums jebkurā
tehniski iespējamā fiksēšanas, uzglabāšanas vai nodošanas veidā) par šo noteikumu pārkāpumiem.
9.1. Informāciju LKA valde var pieprasīt rakstveidā, mutvārdos vai elektroniskā veidā.
9.2. Informāciju LKA valdei persona sniedz rakstveidā, mutvārdos vai elektroniskā veidā. Ja informācija tiek
sniegta mutvārdos, LKA valde sniegto informāciju fiksē rakstveidā.
10. Personai pieprasītā informācija jāsniedz septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, vai citā
pieprasījumā norādītajā termiņā.
11. Personai, uz kuru attiecas lēmums, 7 dienu laikā ir tiesības iesniegt apelāciju Apelācijas komisijai.
VI Sodi
12. LKA valde spēlētājam par šo noteikumu 4.punktā noteikto aizliegumu pārkāpumiem piemēro vieno no
šādiem sodiem:
12.1. Aizliegums piedalīties attiecīgajās LKA rīkotajās vai atbalstītajās sacensībās;
12.2. Aizliegums piedalīties jebkurās LKA rīkotajās vai atbalstītajās sacensībās uz LKA valdes noteikto
termiņu;
12.3. Aizliegums piedalīties, jebkurās LKA rīkotajās vai atbalstītajās sacensībās uz mūžu;
13. LKA valde šo noteikumu 3. punktā norādītajām personām, izņemot spēlētājam, piemēro vienu no šādiem
sodiem;

13.1. Aizliegums piedalīties, atbalstīt vai jebkādā citā veidā būt saistītam ar spēlētāju, sacensību
organizatoru LKA rīkotajās vai atbalstītajās sacensībās LKA valdes noteiktajā termiņā;
13.2. Aizliegums piedalīties, atbalstīt vai jebkādā citā veidā būt saistītam ar spēlētāju, sacensību
organizatoru, LKA rīkotajās vai atbalstītajās sacensībās uz mūžu.
VII Apelācijas komisija
14. Apelāciju par LKA valdes pieņemtajiem lēmumiem par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Apelācijas
komisija.
15. Apelācijas komisiju izveido LKA Ģenerālsekretārs, pieaicinot 3 personas, kuras iesaka (izvirza) LKA
biedri un kas ir reģistrētas LKA kērlingistu reģistrā.
16. Apelācijas komisijas sastāvā nevar būt personas, kas ir piedalījušās sākotnējā lēmuma pieņemšanā.
17. Veicot izmeklēšanu Apelācijas komisija piemēro šo noteikumu V nodaļā noteiktos nosacījumus.
18. Apelācijas komisija, pieņem vienu no šādiem lēmumiem;
18.1. Atstāj spēkā LKA valdes pieņemto lēmumu;
18.2. Atceļ LKA valdes pieņemto lēmumu.
19. Lēmumu Apelācijas komisija 3 cilvēku sastāvā pieņem ar balsu vairākumu. LKA Ģenerālsekretārs
lēmuma pieņemšanās nepiedalās.
20. Apelācijas komisijas lēmums ir galīgs.
VIII Citi noteikumi
20. Saņemot informāciju par iespējamiem šo noteikumu pārkāpumiem LKA valde rakstveidā vai citā
pieprasītā veidā sniedz informāciju citām tiesību aizsardzības iestādēm, kas uzrauga aizliegumu par
manipulācijām ar sporta sacensībām.
21. LKA valde uzrauga šo Noteikumu ievērošanu.
22. Šajos Noteikumos vārdi, kuri apzīmē vienskaitli, ietver arī daudzskaitli un otrādāk un vīriešu dzimte ietver
arī sieviešu dzimti.

