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Latvijas Šaha Federācijas (LŠF) dotāciju šahistu FIDE reitinga aprēķinam,  

turnīru organizēšanai, inventāra u.c. izmaksu daļējai segšanai  

iekasējamās maksas, par 2020. gadu.      

  

1. Šahista licences maksa (spēlētāji FIDE 

sarakstā) 

10 EUR Reizi gadā,  

līdz 1. marts 2020.g. 

2. FIDE ID (jauna) numura reģistrācija 10 EUR Vienreizēja maksa 

 

3. FIDE ID numura reģistrācija (Latvijas 

pilsonis vai nepilsonis nedzīvo 

Latvijā) 

100 EUR Vienreizēja maksa 

4. Turnīra maksa (rapid, blitz) ar FIDE 

reitinga apskaiti, līdz 30 dalībniekiem  

10 EUR turnīrs  Par turnīru, 10 dienu 

laikā pēc turnīra 

noslēguma kārtas   

5. Turnīra maksa (rapid, blitz) ar FIDE 

reitinga apskaiti, 31 vai vairāk 

dalībnieki  

20 EUR turnīrs  Par turnīru, 10 dienu 

laikā pēc turnīra 

noslēguma kārtas   

 

6. Turnīra maksa, klasiskās laika 

kontroles turnīri ar FIDE reitinga 

apskaiti   

50 EUR turnīrs+ 2 EUR no 

katra dalībnieka 

Par turnīru, 10 dienu 

laikā pēc turnīra 

noslēguma kārtas   

 

7. Turnīra maksa, klasiskās laika 

kontroles turnīri ar FIDE reitinga 

apskaiti, kuros 66,7% (no kopskaita) 

vai vairāk dalībnieki pārstāv vienu no 

LŠF biedriem 1 

100 EUR turnīrs+ 8 EUR 

no katra dalībnieka kurš 

pārstāv vienu no LŠF 

biedriem, maksājumu 

veic attiecīgais biedrs pēc 

aprēķina un attiecīga 

rēķina saņemšanas  

Par turnīru, 10 dienu 

laikā pēc turnīra 

noslēguma kārtas   

 

                                                 
1 Attiecas uz tiem biedriem kas 2020.gadā saņem publisku dotāciju vai tiešu nodokļu maksātāju finansējumu 

kopsummā virs 0.001% no Latvijas Republikas kopbudżeta 2020. gadam.  
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Izņēmumus izskata LŠF 

valde 

  

8. Turnīra maksa, izņēmumus izskata 

LŠF valde 

Pēc turnīra organizatora 

vai galvenā tiesneša 

iesnieguma,  

ne vēlāk kā divas nedēļas 

pirms turnīra sākuma,   

adresējams un 

elektroniski iesniedzams   

LŠF 

Izskata nākamajā LŠF 

valdes sēdē  

 

9. Šahista licences maksa, izņēmumus 

izskata LŠF valde 

Pēc šahista iesnieguma  

līdz 28.febr. 2020  

 

Izskata nākamajā LŠF 

valdes sēdē  

 

 

LŠF e-pasts: info@sahafederacija.lv 

..  

 

Turnīru direktoriem un spēlētājiem izturēties ar atbildību par maksājumu izpildi.  

 

Rekvizīti, maksājumi veicami ar pārskaitījumu uz: 

Norēķinu konts:  LV76PARX0000245131011 

Citadele banka AS,  PARXLV22 

Nosaukums: LATVIJAS ŠAHA FEDERĀCIJA biedrība  

Reģ. nr. 50008022351 

  

Latvijas Šaha Federācija.   

  

  

Apstiprināts LŠF valdes sēdē,  Rīga,  22.01.2020.   

info@sahafederacija.lv    


