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LFF REGLAMENTS
par futbola treneru tālākizglītības atbalstu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.

Finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt un motivēt trenerus
paaugstināt savu kvalifikāciju, kas ļautu treneriem un klubiem veicināt
kvalitatīvu treniņprocesu organizēšanu.

2. LĪDZFINANSĒJUMA PRETENDENTI
2.1.

Uz LFF finansiālā atbalsta piešķiršanu var pieteikties tikai LFF reģistrētie
biedri.

3. LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1.
3.2.

LFF sedz daļēju vai pilnu tālākizglītības pasākumu dalības maksu;
LFF sedz dalības maksu tāda rakstura tālākizglītības pasākumiem, kas ir
saistoši trenera amatam;
3.3. Treneriem, kuri pretendē uz finansiālā atbalsta saņemšanu, pieteikumu
(pēc formas) jānosūta uz Attīstības daļas e-pastu attistiba@lff.lv vismaz
mēnesi pirms kursu uzsākšanas datuma. Ja tas nav iespējams, par
iemesliem jānorāda pieteikuma veidlapā;
3.3.1. Lai pretendētu uz atbalstu, uz e-pastu jānosūta pilnībā aizpildīta vēstule
(pielikums nr.1);
3.4. Treneri var pretendēt uz finansiālo atbalstu uz jau iepriekš apmeklētiem
tālākizglītības pasākumiem laika posmā no 2014. gada 1. janvāra, tādā
pašā kārtībā, kā norādīts 3.3.1. punktā.

4. FINANSIĀLĀ ATBALSTA PIETEIKUMA IZSKATĪŠANAS UN
IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Pieteikumu izskatīšanu un lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu
saskaņā ar šo Reglamentu veic LFF Treneru tālākizglītības atbalsta
vērtēšanas komisija;
Iesniegumi tiek izvērtēti pēc šajā Reglamentā noteiktajām prasībām;
Pieteikums tiks izskatīts 15 darba dienu laikā pēc tā iesniegšanas Latvijas
Futbola federācijā;
LFF ir tiesības nepieņemt pieteikumu, ja iepriekš ir konstatēti pārkāpumi
saistībā ar LFF piešķirtā finansējuma izlietošanu vai pieteikuma iesniedzēj
organizācijai ir parādsaistības pret LFF vai LFF biedriem;
LFF ir tiesības atteikt finansiālā atbalsta piešķiršanu, ja izvēlētie kursi
neatbilst punkta 3.2. nosacījumiem.

5. FINANSIĀLĀ ATBALSTA
IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
5.1.
5.2.
5.3.

IZMAKSAS

UN

ATSKAITES

LFF piešķirtā finansiālā atbalsta izmaksu, līguma slēgšanu un atskaišu
pieņemšanu pēc projekta realizācijas organizē LFF Attīstības daļa;
Finansēšanas līgumus saskaņā ar komisijas lēmumu paraksta LFF
Ģenerālsekretārs;
LFF ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par finansējuma izlietojumu.

6. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

LFF biedrs aizpilda veidlapu (pielikums nr.1) un iesniedz to LFF Attīstības
daļā saskaņā ar punktu 3.3.;
LFF Treneru tālākizglītības atbalsta vērtēšanas komisija novērtē finansiālā
atbalsta apjomu un par to informē finansējuma pretendentu;
Starp finansējuma pretendentu un LFF tiek noslēgts līgums par finanšu
atbalsta sniegšanu;
Pēc sekmīga tālākizglītības pasākuma noslēguma pretendentam jāiesniedz
LFF Attīstības daļā sertifikāts (diploms, vai cits dokuments), kas apliecina
sekmīgu programmas noslēgšanu. Tāpat pretendentam jāiesniedz finanšu
dokuments, kas apliecina dalības maksas segšanu;
Pamatojoties uz 6.4. punkta izpildi finansējuma pretendentam tiek
pārskaitīts finansējums.

1. pielikums

LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJA

______________________________________
(LFF biedra pilnais nosaukums)
Reģ. Nr. ______________________________________
Kontaktpersona. ______________________________________
Tālrunis.______________________________________

IESNIEGUMS ATBALSTA FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI
Lūdzu piešķirt LFF finansiālo atbalstu treneru tālākizglītības dalības maksas segšanai
Kursu nosaukums:
Kursu organizators:

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Mērogs: (vajadzīgo pasvītrot):
Novada Reģiona Latvijas Starptautisks
Norises vieta, laiks, vadošie lektori: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Kursu dalības maksa

€ ______

___________________________________________________eiro, _______________ centi) apmērā.
(atbalsta apmērs vārdiem)
Pielikumā (atzīmēt ar ):
– Treneru kursu programma / saturs
– citi pavaddokumenti

Paraksts ___________________________

Datums

