LATVIJAS BIATLONA FEDERĀCIJAS
NOLIKUMS ATZINUMA SAŅEMŠANAI PAR KVALIFIKĀCIJAS ATBISLTĪBU A,
B, VAI C KATEGORIJU BIATLONA SPORTA SPECIALISTA SERTEFIKĀTA
SAŅEMŠANAI
Nolikuma mērķis:
Šī nolikuma mērķis ir noteikt sporta specialista sertifikācijas kārtības un prasības, kas noteikta
sporta specialistam, lai iegūtu tiesības strādāt biatlona sporta jomā. Sporta speciālista sertifikāts
nepieciešams treneriem, sporta klubu, sporta skolu un sporta centru instruktoriem un citām
personām, lai varētu vadīt treniņus un sporta nodarbības. Prasības, kādas nepieciešamas, lai
iegūtu sporta specialista sertifikātu, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 77 (apstiprināti
2010.gada 26.janvārī) “Noteikumi par sporta specialista sertifikācijas kārtību un sporta
specialistam noteiktajām prasībām”

1. Atzinumu var saņemt fiziskā persona (sertificējamais sporta specialists), kura LBF ir
iesniegusi sekojušus dokumentus.
1.1.

Rakstisku iesniegumu (brīvā formā), kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu,
deklarēto dzīvesvietu, tālruņa numuru, darba vietu un ieņemamo amatu.

1.2. Dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai
profesionālās pilnveides izglītības programmas (iesniedz kopijas, uzrādot oriģinālus
vai apliecinātus norakstus).
1.3. Ja pretendē uz A, B vai C kategorijas sertifikātu, – darba devēja apstiprinātu pārskatu
par profesionālo darbību sporta jomā par pēdējiem pieciem gadiem (turpmāk –
pārskats). Ja sertificējamais sporta speciālists pēdējo piecu gadu laikā ir strādājis pie
vairākiem darba devējiem, iesniedz pārskatu no visiem darba devējiem. Ja kāds no
darba devējiem ir izbeidzis darbību, attiecīgā darba devēja pārskats nav jāiesniedz.
A kategorijas pretendentiem papildus jāiesniedz viņu audzēkņu sasniegumi atbilstoši
augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritērijiem.
1.4. Ģimenes ārsta atzinumu par sertificējamā sporta specialista veselibas stāvokļa
atbilstību veicamajam darbam.
1.5. Divas fotogrāfijas (2,5 x 3,5 cm).

1.6. Resertifikācijas gadījumā iesniedz dokumentus, kas apliecina sertifikāta derīguma
laikā apgūtās tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā (iesniedz
sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus vai apliecinātus norakstus)
2. Prasības, kas jāizpilda pretendentam, lai saņemtu attiecīgā A, B vai C līmeņa sporta
specialist sertifikātu.
2.1.

A kategorijas sertifikātu piešķir peronam, kura:

2.1.1. Ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību.
2.1.2. Pēdējos piecus gadus strādājusi par biatlona treneri.
2.1.3. Pēdējo piecu gadu laikā apguvusi vai vadījusi sporta trenera darbam atbilstošas
tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā.
2.1.4.

Sagatavojis augsta līmeņa sportistus, kas uzrādījuši augstvērtīgu rezultātu
Eiropas un starptautiskās Biatlona sacensībās un Olimpiskajās spēlēs.

2.2.

B kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:

2.2.1. Ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā
2.2.2. Pēdējos piecus gadus strādājusi par biatlona treneri.
2.2.3. Pēdējo piecu gadu laikā apguvusi vai vadījusi sporta trenera darbam atbilstošas
tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā.
2.3.

C kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:

2.3.1. Ieguvusi vidējo izglītību
2.3.2. Vismaz trīs gadus praktiskā pieredze biatlonā, kā sportistam vai sportistu
pārstāvim
2.3.3. Pēdējo piecu gadu laikā apguvis profesionālās pilnveide izglītības programmas
(ne mazāk, kā 320 stundas)
3. Sertificējamam/resertificējamam sporta speciālistam LBF piešķir un izsniedz atzinumu,
ja tiek atzīts, ka šo noteikumu 1. un 2. punktā minētie dokumenti atbilst attiecīgās
kategorijas atzinuma piešķiršanas noteiktajām prasībām.
4. Lēmumu par atteikumu izsniegt pozitīvu atzinumu Latvijas Biatlona federācija pieņem,
ja persona nevar iesniegt kādu no šo noteikumu 1. un 2. punktā minētajiem
dokumentiem, kas attiecas uz sertificējamo/resertificējamo sporta speciālistu un tā
kvalifikāciju.

