Sertifikācijas un resertifikācijas kārtība
Sporta speciālista sertifikācija paredz trīs kategoriju – A, B vai C – sertifikātu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumiem Nr. 77
Sertifikācijai un resertifikācijai iesniegtos dokumentus izskata Latvijas Sporta federāciju
padomes Sporta speciālistu sertifikācijas komisija.
Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem. Lai atjaunotu sertifikātu jeb resertificētos, persona
ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām vai piektajā gadā pēc diploma
iegūšanas augstākajā pedagoģiskajā izglītībā sporta studiju programmā iesniedz
resertifikācijai nepieciešamos Dokumentus. Ja sertificējamais sporta speciālists nevar uzrādīt
dokumentus par pietiekamu darba stāžu vai kvalifikācijas paaugstināšanai nepieciešamo
stundu skaitu, sertifikāta saņemšanai viņam jākārto sertifikācijas eksāmens.
Persona, kura vēlas saņemt sertifikātu, Latvijas Sporta federāciju padomē iesniedz rakstisku
iesniegumu, kam pievieno sertifikācijai nepieciešamos dokumentus. Dokumentu saraksts un
veidlapas pieejamas sadaļā Dokumenti.
Sertifikātu izsniedz konkrētā sporta veidā un viens no dokumentiem, kas jāiesniedz Latvijas
Sporta federāciju padomē, ir attiecīgā sporta veida atzītās sporta federācijas rakstisks
atzinums par atbilstību attiecīgās kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām. Par
atzinuma saņemšanu pretendentam jāvēršas attiecīgajā atzītajā sporta federācijā – Atzīto
sporta federāciju reģistrs.
Visas personas ar augstāko sporta izglītību vai derīgu sporta speciālista sertifikātu tiek
iekļautas publiski pieejamā Sporta speciālistu reģistrā.
Sertifikācijas prasības A, B vai C kategorijas sporta speciālistiem skatīt: Ministru
kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumi Nr. 77. Būtiskākās no tām:
A kategorijas sertifikāts
Sertifikāta iegūšanai var pretendēt persona, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību
sportā, kā arī pēdējo piecu gadu laikā ir sagatavojusi komandas vai sportistus, kuri startējuši
Latvijas izlases komandas sastāvā un uzrādījuši rezultātus, kas atbilst augsta līmeņa
rezultātu noteikšanas kritērijiem.
•

B kategorijas sertifikāts
Sertifikāta iegūšanai var pretendēt persona, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību
sportā.
B kategorijas sertifikāta saņemšanai atbilstoša izglītības programma šobrīd ir licencēta
šādās izglītības iestādēs:
•
•
•
•
•

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Rīgas Stradiņa universitāte
Latvijas Universitāte
Daugavpils Universitāte
Liepājas Universitāte
C kategorijas sertifikāts
Sertifikāta iegūšanai var pretendēt persona, kura pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības
un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmu attiecīgajā
sporta veidā vai darbības jomā.
•

•
•
•
•
•
•

C kategorijas sertifikāta saņemšanai atbilstoša izglītības programma šobrīd ir licencēta
šādās izglītības iestādēs:
Latvijas Treneru tālākizglītības centrs
Sporta izglītības aģentūra
Liepājas Universitāte (Mūžizglītības nodaļa)
Latvijas Sporta deju federācijas izglītības centrs
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde "Fitnesa Mācību Centrs".
Sporta speciālisti, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir tiesības pilntiesīgi un patstāvīgi strādāt
Latvijā, taču jāņem vērā, ka izglītības dokumenti netiek atzīti automātiski, jo izglītības
sistēmas dažādās valstīs ir atšķirīgas. Tālab, lai iegūtu trenera sertifikātu, nepieciešams
veikt kvalifikācijas atzīšanu.
Strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) bez izsniegta sertifikāta ir tiesības:

•

•

sporta speciālistiem, kuri ieguvuši diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta
studiju programmā (piecus gadus kopš diploma saņemšanas). Informāciju par šiem sporta
speciālistiem to iekļaušanai sporta speciālistu reģistrā iesniedz attiecīgā augstākās izglītības
iestāde.
personām, kuras uzsākušas studijas – iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta
studiju programmā un atbilst Sertifikācijas noteikumos noteiktajiem kritērijiem. Papildu
informācija sadaļā Sporta studiju studentiem.

