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Treneru apmācības konkursa
NOLIKUMS
1. Vispārējais apraksts
1.1.Latvijas boulinga federācija (turpmāk – LBF) izsludina treneru apmācības
atbalsta konkursu (turpmāk – Konkurss).
1.2.Konkurss ir veltīts treneru apmācībai biedrības “Latvijas Treneru
tālākizglītības centrs” organizētos C kategorijas treneru mācībās no
13.09.2017.
2. Konkursa mērķis
2.1.Sniegt atbalstu topošiem treneriem C kategorijas saņemšanā un veicināt
boulinga apmācības grupu nodrošināšanu ar sertificētiem speciālistiem.
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Konkursā var piedalīties jebkurš interesents (turpmāk – Pretendents),
kurš uz mācību sākuma dienu ir sasniedzis 18 gadu vecumu.
3.2. Pretendentam tiek izvirzītas papildus prasmes:
3.2.1. izglītība ne zemāka par vidējo;
3.2.2. pieredze izvēlētajā sporta veidā;
3.2.3. latviešu valodas zināšana līmenī, kas ir nepieciešams apmācībai un
profesionālai darbībai latviešu valodā.
3.3. Pretendentu var izvirzīt tikai esošu LBF biedru (klubu) vadītāji.
3.4. Katrs LBF biedrs ir tiesīgs izvirzīt neierobežotu Pretendentu skaitu.
4. Konkursa norises laiks un kārtība
4.1.Konkurss notiek vienā kārtā.
4.2.Konkurss tiek izsludināts 2017.gada 29.augustā un noslēdzas
7.septembrī.
4.3.Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017.gada 06.septembris,
plkst. 15:00.
4.4.Aicinājums piedalīties Konkursā un Konkursa nolikums tiek publicēts
mājas lapā www.lbf.org.lv un nosūtīts LBF biedru (klubu) vadītājiem.
4.5.Konkursa pieteikums tiek noformēts pēc motivācijas vēstules parauga un
tiek nosūtīts līdz 4.3. punktā norādītam termiņam uz e-pastu
lbf@lbf.org.lv. Konkursa pieteikumā ir jānorāda:

4.5.1. Pretendenta
vārds,
uzvārds,
dzimšanas
datums,
kontaktinformācija;
4.5.2. Īss apraksts par sevi;
4.5.3. Savas darbības redzējums trenera jomā, saņemot C kategoriju;
4.5.4. Jebkura papildus informācija, kuru Pretendents uzskata par
svarīgo.
4.6.LBF ir tiesīga publicēt Pretendentu pieteikumus mājas lapā lbf.org.lv,
ievērojot personīgo datu aizsardzības principus.
5. Konkursa rezultāti
5.1.Konkursa rezultāti tiek paziņoti līdz 4.2. punktā norādītajam termiņam.
5.2.Vērtēšanas kritēriji – atbilstība konkursa nolikuma mērķim un
nosacījumiem, piedāvātais darbības plāns trenera jomā, iepriekšējais un
tekošais ieguldījums boulinga attīstībā, u.c.
5.3.Tiks izvēlēti 3 (trīs) Pretendenti, kuriem LBF nodrošina līdzfinansējumu C
kategorijas iegūšanai EUR 500,- (pieci simti euro) apmērā. Pārējo
summu, kā arī citus ar sertifikāta iegūšanu saistītos izdevumus sedz
Pretendents.
5.4.Pieteikumus izvērtē un rezultātus paziņo LBF valdes priekšsēdētājs,
oficiālo paziņojumu ievietojot LBF mājas lapā.
6. Uzvarētāju atbildība
6.1.Konkursa uzvarētājiem ir sekojošie pienākumi:
6.1.1. Veikt nepieciešamās darbības un iesniegt pieprasītos dokumentus
reģistrācijai apmācībām;
6.1.2. Veiksmīgi apgūt mācību programmu, nokārtot nepieciešamus
eksāmenus un ieskaites un saņemt C trenera kategorijas sertifikātu
līdz 2018. gada 15.jūlijam;
6.1.3. Pēc pieprasījuma sniegt atskaiti LBF par apmācības procesa norisi.
6.2.Šī nolikuma neievērošanas gadījumā LBF ir tiesīga atsaukt piešķirto
līdzfinansējumu.
6.3.Pēc konkursa noslēgšanas un pirms apmācību sākuma Pretendents
noslēdz ar LBF sadarbības līgumu, apliecinot savu gatavību strādāt par
treneri Latvijas teritorijā vismaz 3 (trīs) gadus pēc sertifikāta
saņemšanas.
6.4.Gadījumā, ja izvēlētais Pretendents atsakās no dalības konkursā un
līdzfinansējuma saņemšanas, tiek izvēlēts nākamais Pretendents pēc LBF
lēmuma.
7. Papildus informācija
7.1.Papildus informāciju varat saņemt, rakstot uz lbf@lbf.org.lv.

