
NOLIKUMS  
 par licences noformēšanu. 

1. Vispārējie noteikumi.  

1.1. Šis Nolikums nosaka LTKF un 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. LTKF licenci izsniedz sekretariāts, balstoties uz klubu direktoru iesniegumu un personisko 
pieteikumu licences noformēšanai LTKF vietnē. Licences darbības laiks ir viens gads no 
noformēšanas dienas. 
2.2. GAL licenci noformē LTKF sekretariāts, balstoties uz kluba (LTKF biedrs) direktora 
iesniegumu un saskaņā ar spēkā esošo LTKF licenci.  Licenci izsniedz GMS birojs WT. Licences 
darbības laiks ir viens gads no noformēšanas dienas. GAL licence netiek noformēta bez spēkā 
esošas LTKF licences. 
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; 
- foto 3x4. 
Katrai RFP tiek noformēta tikai viena licence neatkarīgi no statusa (sportists, treneris, 
tiesnesis). 
2.4. Licence tiek nosūtīta elektroniskā formāta uz kluba (LTKF biedrs) direktora e-pasta adresi. 
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. Licences izsniegšanas atteikuma vai anulēšanas iemesli. 

3.1. LTKF licence var netikt izsniegta tālāk minētajos gadījumos:  
- Iesniedzējs neapmaksāja licences cenu;  
- Fiziskā persona nav reģistrēta nevienā no LTKF biedriem;  
- Iesniedzējs ar savu rīcību ir radījis LTKF materiālus zaudējumus, kaitējumu LTKF reputācijai 
vai citādi kaitējis LTKF. 
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3.2. Spēkā esoša licence var tikt anulēta ar LTKF valdes lēmumu. Spēkā esošas licences 
anulēšanai var būt sekojošs pamatojums:  
- Licences turētājs neievēroja LTKF noteikumus, pārkāpa antidopinga normas, neievēroja 
izlases komandu treneru rīkojumus; 
- Licences turētājs pārkāpj ētikas normas, ko apliecina Disciplinārās un ētikas komisijas 
lēmums.  
- Licences turētājs ar savu rīcību ir radījis LTKF materiālus zaudējumus, kaitējumu LTKF 
reputācijai vai citādi kaitējis LTKF. 
3.3. LTKF licences anulēšana nozīmē arī GAL licences anulēšanu. GMS birojs anulē licenci pēc 
LTKF ģenerālsekretāra pieprasījuma.  

4. Licenču apmaksa.  

4.1. Licences dalībai G klases turnīros maksa ir 55 EUR gadā vai 10 EUR gadā visiem licences 
turētājiem, kas nepiedalās G klases turnīros. 
4.2. Iemaksātā biedru nauda netiek atgriezta. 

“Apstiprināts”  
LTKF Valde: 2013.gada 15.novembrī  
LTKF Kongresā. 2018.g.24.Novembrī 
 Grozīts:  
2016.g. 15.septembrī 
2016.g.  11.novembrī                                                                                                                                             
2018.g. 2. aprīlis  
2019.g. 16. decembrī 


