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NOLIKUMS
par GMS (Global Membership System) licences noformēšanu.
1. Vispārējie noteikumi.
1.1. Šis Nolikums nosaka GMS licenču noformēšanas un izsniegšanas kārtību
fiziskām personām, kuras ir reģistrētas (tālāk tekstā - RFP) LTKF biedru
organizācijās. Licencēšanas gadījumus, kuri nav atrunāti šajā Nolikumā, regulē
LTKF Valde.
1.2. Licences saņemšanas kārtību nosaka sekojošie reglamentējoši dokumenti:
- WT noteikumi par GMS licencešanas;
- LTKF Statūti;
- vispārējie noteikumi.
1.3. Licenci var saņemt tikai RFP, kuri ir LTKF biedru sastāvā.
2. Noformēšanas kārtība un noteikumi.
2.1. Licenci izsniedz WT GMS birojs. Licences darbības termiņš ir viens kalendārais
gads.
2.2. Lai noformētu licenci, RFP ver vaļā savu kabinetu GMS un augšupielādē visus
nepieciešamos dokumentus saskaņā ar GMS noteikumiem. LTKF sekretariāts
pārbauda dokumentu aktualitāti un licences apmaksas faktu. Pēc maksas
apstiprināšanas, GMS ofiss izsniedz licenci un piešķir unikālo numuru katrai RFP.
2.3. Licenču noformēšanai ir nepieciešami sekojoši dokumenti:
- LR pases vai ID kartes skanēts dokuments;
- LR uzturēšanās atļauja, ja pase ir izdota ne LR;
- KUP/DAN setifikāts izsniegts/apstiprināts ar LTKF;
- LTKF ID karte;
- foto 3x4.
Katrai RFP tiek noformēta tikai viena licence neatkarīgi no statusa (sportists,
treneris, tiesnesis).
2.4. Licence tiek atsūtīta elektroniskā veidā LTKF sekretariātam. Katrai licencei ir
savs unikālais numurs un var būt pagarināta uz nākošajiem gadiem.

2.5. Licenču pagarināšana uz nākošo gadu tiek veikta pēc kluba vadības iesnieguma
un apmaksas.
2.6. Pēc licences īpašnieka vēlmes, elektroniskā licence var tikt izprintēta vai
noformēta jebkādā citā veidā patstāvīgi.
3. ID kartes noformēšanas noteikumi un kārtība.
3.1. ID karti noformē RFP patstāvīgi LTKF mājaslapā. RFP aizpilda visus
nepieciešamos datu laukus.
3.2. ID karte tiek noformēta uz gadu bezmaksas. Atkārtota ID kartes noformēšana
tekošajā gadā maksā 10 eur.
3.3. Pēc saņemto datu pārbaudes ID karte tiek nosūtīta uz oficiālo RFP kluba adresi.
Pēc datu nosūtīšanas brīža ID karte tiek noformēta 15 dienu laikā.
3.4. ID karte netiek izdota sekojošos gadījumos:
- fiziskā persona nav reģistrēta nevienā LTKF klubā.
- RFP nav atestācijas, kas apstiprināta ar LTKF,
- RFP sniedza nepatiesus vai nepilnīgus datus ID kartes noformēšanas brīdī.
3.5. Jebkādu jautājumu gadījumā, kas saistīti ar ID kartes noformēšanu,
saņemšanu, sazināties ar LTKF sekretariātu.
4. Licences anulēšanas kārtība.
4.1. Pēc LTKF ģenerālsekretāra pieprasījuma GMS birojs anulē izsniegtās licences.

Lēmumu par licences anulēšanu pieņem LTKF Valde.
Licences anulēšanas pamatojumi var būt sekojoši:
- RFP neveica licences apmaksu;
- RFP neievēro LTKF noteikumus, neievēro antidopinga normas, neievēro izlases
komandu treneru norādījumus;
- RFP nav reģistrēta nevienā LTKF biedru klubā;
- RFP pārkāpj ētiskās normas, kuras ir konstatētas pamatojoties uz Disciplinārās un
ētikas komisijas lēmuma.
5. Licenču apmaksa.
4.1. Licences maksa ir 55 eiro gadā. Licences maksa bērnu vecuma grupai ( līdz 11
gadiem ieskaitot) 35 eiro gadā.

