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A, B VAI C KATEGORIJAS SPORTA SPECIĀLISTA SERTIFIKĀTA
SAŅEMŠANAI
PRASĪBAS
ATZINUMA SAŅEMŠANAI PAR KVALIFIKĀCIJAS ATBILSTĪBU
I. Prasības sporta speciālistam
1. Fiziskā persona (sertificējamais sporta speciālists), kura vēlas saņemt atzinumu, federācijai
(LMKA) iesniedz:
1.1. rakstisku iesniegumu, 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).
2. Fiziskā persona (resertificējamais sporta speciālists), kura vēlas saņemt atzinumu, federācijai
(LMKA) iesniedz:
2.1. rakstisku iesniegumu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu,
tālruņa numuru, darba vietu un ieņemamo amatu;
2.2. dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās
pilnveides izglītības programmas (iesniedz kopijas, uzrādot oriģinālus vai apliecinātus norakstus);
2.3. diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā (iesniedz kopiju, uzrādot
oriģinālu vai apliecinātu norakstu). Iesniedz sporta speciālists, kurš ieguvis diplomu par augstāko
pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā;
2.4. dokumentus, kas apliecina sertifikāta derīguma laikā apgūtās tālākizglītības programmas ne
mazāk kā 60 stundu apjomā (iesniedz kopijas, uzrādot oriģinālus vai apliecinātus norakstus);
II. Kvalifikācijas atbilstības jautājumi sporta speciālistam
3. Teorētisko zināšanu pārbaude
Minigolfa sporta veida attīstība Latvijā.
Minigolfa sacensību noteikumi.
Drošības noteikumi treniņu nodarbību vietās.
Treniņa procesa plānošana minigolfa sportā.
Minigolfa sporta un fizisko vingrinājumu ietekme uz cilvēka organismu.
4. Praktiskā pārbaude (demonstrējums, paskaidrojums)
Vispārējā un speciālā fiziskā sagatavošana minigolfa sportā.
Sacensību vingrinājumu izpildes tehnika minigolfa sportā.
Fiziskās sagatavošanas vingrinājumi minigolfa sportā.
III. Atzinuma izsniegšana
5. Sertificējamam/resertificējamam sporta speciālistam LMKA piešķir un izsniedz atzinumu, ja tiek
atzīts, ka šo noteikumu 1. un 2. punktā minētie dokumenti atbilst attiecīgās kategorijas atzinuma

piešķiršanas noteiktajām prasībām, kā arī, ja persona pēc teorētiskās un praktiskās pārbaudes tiek
novērtēta pozitīvi.
6. LMKA valdes priekssēdētājs atzinumu apstiprina ar parakstu un asociācijas zīmogu.
IV. Atteikums atzinuma izsniegšanai
7. Lēmumu par atteikumu izsniegt pozitīvu atzinumu federācija (LMKA) pieņem, ja:
7.1. persona nevar iesniegt kādu no šo noteikumu 1. un 2. punktā minētajiem dokumentiem, kas
attiecas uz sertificējamo/resertificējamo sporta speciālistu un tā kvalifikāciju;
7.2. personas zināšanas neatbilst šo noteikumu 3. un 4. punktā izvirzītajām prasībām.

