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Reģ.Nr. 40008022167, Grostonas 6b, Rīga, LV-1013, tālr.29403822, e-pasts: las_valde@inbox.lv 

NOTEIKUMI 

Rīgā 

8.11.2016.        Nr. _________ 

 

Noteikumi par atzinuma saņemšanu sporta speciālistu sertifikācijai 

(resertifikācijai) kāpšanas sportā, klinšu kāpšanā, alpīnismā un sporta tūrismā 

    Izdots saskaņā ar 2010.gada 26.janvāra Ministru kabineta 

 noteikumu Nr.77 „Noteikumi par sporta speciālistu 

 sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam  

noteiktajām prasībām” 3. un 6.4.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka prasības atzinuma saņemšanai par sertificējamā 

(resertificējamā) sporta speciālista kvalifikācijas atbilstību A, B, vai C kategorijas sertifikāta 

saņemšanai alpīnismā, kāpšanas sportā, klinšu kāpšanā un sporta tūrismā.  

2. Noteikumi paredz maksu par atzinuma saņemšanu sporta speciālistiem, kas nav 

Latvijas Alpīnistu savienības biedri. 

3. Sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības nosaka 2010.gada 26.janvāra 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 77, „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību 

un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”.  

 

II. SPORTA SPECIĀLISTU ATZINUMA SAŅEMŠANA 

 

4. Sporta speciālista sertifikāts nepieciešams personām, kuras vada sporta treniņus 

(nodarbības) vai veic izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā, kā arī personām, kuras 

sniedz atbalstu tiem, kas apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmu. 

5. Atzinumu var saņemt fiziska persona – sporta speciālists, kura vēlas sertificēties 

(turpmāk – Pretendents), un ir iesniegusi Latvijas Alpīnistu savienībā (turpmāk - LAS) 

sekojošus dokumentus:    
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5.1. iesniegumu (brīvā formā), kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, 

deklarēto dzīvesvietu, tālruņa numuru, un vēlamo sertifikāta kategoriju izvēlētajā sporta 

veidā; 

5.2. CV, kurā saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu papildus norāda savu saistību ar 

izvēlēto sporta veidu un papildus izglītību; 

5.3. apliecinājuma dokumentus, kas pierāda 9., 10., 11.punktā noteiktās prasības;  

5.4. dokumentu, kas apliecina, ka veikta samaksa par šo noteikumu 2., 12.,13. un 

14. punktos minēto. 

 

6. LAS valde: 

6.1. pieņem un izskata šo noteikumu 5.punktā minētos Pretendenta iesniegtos 

dokumentus; 

6.2. mēneša laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu iesniegšanas LAS 

pieņem lēmumu par atzinuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atzinumu attiecīgās 

kategorijas sertifikātam   

7. Atzinumu noformē atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. 

 

III. PRASĪBAS SPORTA SPECIĀLISTAM 

 

8. Prasības, kas jāizpilda Pretendentam, lai saņemtu atzinumu par sertificējamā 

(resertificējamā)  sporta speciālista kvalifikācijas atbilstību A, B, vai C kategorijas sertifikāta 

saņemšanai alpīnismā, kāpšanas sportā, klinšu kāpšanā un sporta tūrismā.  

 

9. C kategorijas sertifikāta saņemšanai:  
9.1. vismaz 3 gadus praktiskā pieredze attiecīgajā sporta veidā kā sportistam; 

9.2. vai saņemta apliecība vai sertifikāts tālākizglītības vai profesionālās pilnveides 

izglītības programmās attiecīgajos sporta veidos ne mazāk kā 36 stundu apmērā. 

 9.3. vai piešķirts „Sporta  kāpšanas sienu instruktors” vai  „C kategorijas trenera 

kāpšanas sportā tehniskās sagatavotības apmācība” vai Alpīnisma instruktors vai LAS atzīti 

kursi alpīnismā, kāpšanas sportā un sporta tūrismā. 

 

10.  B kategorijas sertifikāta saņemšanai:  
10.1.  vismaz 5 gadu praktiskā pieredze attiecīgajā sporta veidā kā trenerim; 

10.2.  tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmās attiecīgajos 

sporta veidos ne mazāk kā 36 stundu apmērā; 

10.3.  kā izņēmums sporta speciālists, kuram piešķirts C kategorijas sertifikāts, pēc 

diviem gadiem (skaitot no dienas, kad stājies spēkā lēmums par iepriekšējās kategorijas 

sertifikāta piešķiršanu), ja viņam ir augstākā izglītība un viņa audzēkņi šajā laikā startējuši 

Latvijas izlases komandas sastāvā un uzrādījuši rezultātus, kas atbilst augsta līmeņa rezultātu 

noteikšanas kritērijiem (atbilstoši MK noteikumiem). 

 

11. A kategorijas sertifikāta saņemšanai:  
11.1.  vismaz 5 gadu praktiskā pieredze attiecīgajā sporta veidā kā trenerim; 

11.2. tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmās attiecīgajos 

sporta veidos ne mazāk kā 36 stundu apmērā; 
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11.3. Atbilst vienam no šādiem kritērijiem: 

11.3.1. profesionālā pieredze kāpšanas sportā, alpīnismā un sporta tūrismā, starti 

sacensībās (t.sk. Eiropas un Pasaules čempionātos) kā arī  Starptautiskās sacensībās kā 

sportistam ar sasniegtiem rezultātātiem, kas atbilst augsta līmeņa rezultātu noteikšanas 

kritērijiem.  

11.3.2.  pēdējos piecus gadus strādājot par sporta treneri attiecīgajā sporta veidā 

sagatavoti sportisti, kuri startējuši Latvijas izlases komandas sastāvā un uzrādījuši rezultātus, 

kas atbilst augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritērijiem, startējot sacensībās (t.sk. Eiropas 

un Pasaules čempionātos). 

 

IV. SPORTA SPECIĀLISTU ATZINUMA SAŅEMŠANAS MAKSA 

 

12. Atzinuma izsniegšana par sertificējamā sporta speciālista kvalifikācijas 

atbilstību A, B, vai C kategorijas sertifikāta saņemšanai kāpšanas sportā, klinšu kāpšanā un 

alpīnismā ir bezmaksas pakalpojums LAS biedriem. 

13. Atzinuma izsniegšana par sertificējamā sporta speciālista kvalifikācijas 

atbilstību A, B, vai C kategorijas sertifikāta saņemšanai attiecīgajā sporta veidā ir maksas 

pakalpojums tiem Pretendentiem kas nav LAS biedri. 

14. Maksa par atzinuma saņemšanu ir 10 euro (Desmit euro), kas jāieskaita LAS 

kontā. 

 

 

 

  

LAS prezidents        M.Pietkevičs 

 

 

 

M.Vilciņa 

29539205 

      

 


