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2007.gada 9.janvārī

LaMSF treneru/sporta speciālistu licencēšanas
NOLIKUMS
Motosporta speciālista licence nepieciešama treneriem, sporta instruktoriem
un citām pilngadīgām personām, lai varētu vadīt motosporta treniņus un sporta
nodarbības. Motosporta speciālistu licencēšana notiek saskaņā ar Sporta
likumu un LaMSF noteikumiem.
LaMSF prasības, kādas nepieciešamas, lai iegūtu motosporta trenera licenci, paredz šis Nolikums.

I. Sporta speciālistu licencēšanas kārtība un prasības, kādām jāatbilst sporta speciālistam,
lai iegūtu tiesības strādāt motosporta jomā
1. Noteikumi nosaka motosporta speciālistu teorētisko zināšanu un profesionālo iemaņu pārbaudes un
attiecīga profesionālās kvalifikācijas licences izsniegšanas kārtību, kā arī prasības, kādām jāatbilst
motosporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt motosporta jomā.
2. Licencēšanu veic LaMSF Prezidija apstiprinātā komisija (turpmāk – Komisija).
3. Motosporta speciālista profesionālās kvalifikācijas licenci izsniedz uz trim gadiem.
4. Licencēšanu un licences atkārtotu izsniegšanu bez licencēšanas eksāmena kārtošanas (turpmāk — relicencēšana) veic Licencēšanas komisija
5. Lai atzītu ārvalstīs iegūtos sporta izglītības un kvalifikācijas dokumentus, komisija izvērtē to atbilstību
šo noteikumu prasībām.
6. Sporta speciālistam, kura ārvalstīs iegūtā motosporta izglītība un kvalifikācija ir atzīta Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, licenci izsniedz bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

II. Motosporta trenera licencēšanas kārtība
7. Fiziskā persona, kura vēlas saņemt licenci iesniedz komisijai:
7.1. rakstisku iesniegumu,
7.2. dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) par iegūto izglītību, vai dokumentu, kurš apliecina
motosporta trenera kvalifikāciju līdz 1991.gadam,
7.3. sertifikātu vai apliecību kopijas (uzrādot oriģinālus) par kvalifikācijas paaugstināšanu pēdējo trīs
gadu laikā,
7.4. profesionālās darbības pārskatu par pēdējiem pieciem gadiem (obligāti A un B kategorijas
pretendentiem),
7.5. attiecīgā kluba un komisijas, vai komisijas ieteikumu ,
7.6. izziņu par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam (izsniedzis ģimenes ārsts vai sporta ārsts),
7.7. dokumentu kopijas par audzēkņa LČ, EČ vai PČ iegūtām vietām,
7.8. kvīti, kas apliecina, ka veikta samaksa par sertifikāciju 50,- latu apmērā.

III. Prasības motosporta speciālistam
8. Motosporta darbinieks, kurš vada sporta treniņus (nodarbības) vai darbojas sporta jomā, veicot
izglītojošo vai metodisko darbu, uzskatāms par motosporta treneri, ja viņš ir ieguvis licenci (izņemot šo
noteikumu 9. un 10.punktā minētās personas).
9. Motosporta trenerim, kurš ieguvis diplomu par augstākās pedagoģiskās izglītības motosportā jomā, ir
tiesīgs bez licences strādāt motosporta jomā un vadīt motosporta treniņus (nodarbības) piecus gadus pēc
diploma saņemšanas. Licencēšanu minētais speciālists pirmo reizi kārto piektajā gadā pēc diploma
iegūšanas, atbilstoši re-licencēšanas izvirzītajām prasībām.
10. Treneriem, kuriem ir Latvijā vai ārzemēs iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība citā sporta jomā, bez
LaMSF trenera licences, var vadīt tikai fiziskās sagatavotības nodarbības.
11. Citām personām nepieciešama licence.
12. Licencēšana paredz triju kategoriju licences:

12.1. A kategorijas licence;
12.2. B kategorijas licence;
12.3. C kategorijas licence.
13. Komisija A kategorijas licenci var piešķirt trenerim ar augstāko izglītību, kuram bija B kategorijas
licence, kurš strādā kā motosporta treneris ar sportistiem, kuri uzrādījuši augsta līmeņa rezultātus
Latvijas, Eiropas un Pasaules čempionātos, un kurš pēdējo trīs gadu laikā paaugstinājis savu
profesionālo kvalifikāciju ne mazāk kā 90 stundu apmērā ( it sevišķi bērnu un jauniešu sporta un
treniņu psiholoģijā, sporta traumu profilaksē un rehabilitācijā, dažāda vecuma un dzimuma
sportistu psihofizioloģijā, dopinga kontrolē).
A kategorijas treneris var strādāt kā ar pieaugušajiem, tā arī ar bērniem un jauniešiem.
14. Komisija B kategorijas licenci var piešķirt trenerim ar vismaz vidējo izglītību, kuram bija C
kategorija sertifikāts un kurš pēdējo trīs gadu laikā paaugstinājis savu profesionālo kvalifikāciju ne
mazāk, kā 100 stundu apmērā vai apmeklēja treneru kvalifikācijas kursus ( it sevišķi jauniešu sporta
un treniņu psiholoģijā, sporta traumu profilaksē un rehabilitācijā, dažāda vecuma un dzimuma
sportistu psihofizioloģijā, dopinga kontrolē) un ir saņēmis attiecīgus sertifikātus.
B kategorijas treneris var strādāt ar pieaugušiem un junioriem (no 16 gadu vecuma).
15. Komisija C kategorijas licenci var piešķirt trenerim ar vismaz vidējo izglītību,
kurš vai kam ir vismaz 3 gadus ilga personīgā pieredze attiecīgajā
motosporta veidā un kurš ir apguvis Izglītības un zinātnes ministrijas
licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmu vismaz 100 stundu
apjomā (anatomija, psiholoģija, sporta psiholoģija, sporta traumu
profilaksē un rehabilitācijā , dopinga kontrolē ) un nokārtojis
sertifikācijas eksāmenu.
C kategorijas treneris var strādāt tikai ar pieaugušiem.
16. Trenerim, kurš trenera kvalifikāciju ir ieguvis ārvalstīs, šo noteikumu 9.un 10. punktā minētās
prasības ir uzskatāmas par izpildītām, ja viņa iesniegumam par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir
pievienoti apliecinājumi par līdzvērtīgu prasību izpildi un viņa veicamo profesionālo darbību.

IV. Motosporta treneru re - licencēšana.
17. Re - licencēšanu komisija veic, izskatot re - licencējamā motosporta trenera iesniegumu, kam
pievienots pārskats par profesionālo darbību un licences derīguma laikā apgūtajām profesionālās
pilnveides izglītības programmām ne mazāk kā 60 stundu apmērā.
18. Ja komisija akceptē šo noteikumu 7.punktā minētos dokumentus, komisija
re -licencējamam trenerim piešķir licenci bez licencēšanas eksāmena/ testa kārtošanas.
19. Ja komisija neakceptē šo noteikumu 7.punktā minētos dokumentus un re - licencēšana tiek atteikta, re
- licencējamam trenerim tiek nosūtīts motivēts atteikums, un viņam ir tiesības kārtot licencēšanas
eksāmenu.
20. Ja motosporta treneris B vai C kategorijas licences derīguma laikā ir izpildījis prasības augstākas
kategorijas sertifikāta saņemšanai, re - licencēšanā viņam tiek piešķirts augstākas kategorijas licence.

V. Licencējamā (re- licencējamā) motosporta trenera tiesības
21. Licencējamam (re - licencējamam) motosporta trenerim ir tiesības:
21.1. saņemt licencēšanas eksāmena/ testa programmu;
21.2. saņemt informāciju par licencēšanas eksāmena norises vietu un laiku un kārtot licencēšanas
eksāmenu/ testu ne vēlāk kā trīsdesmit dienas pēc iesnieguma iesniegšanas;
21.3. iepazīties ar licencēšanas eksāmena/ testa vērtēšanas sistēmu un septiņu dienu laikā pēc eksāmena/
testa kārtošanas saņemt informāciju par tā rezultātiem;
21.4. ja licencēšana atteikta, sešu mēnešu laikā no atteikuma saņemšanas dienas iesniegt komisijai
atkārtotu iesniegumu, veicot noteikto samaksu;
21.5. saņemt informāciju par re- licencēšanas iesnieguma izskatīšanas rezultātu ne vēlāk kā trīsdesmit
dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas;

21.7. saņemt informāciju par eksāmenu komisijas sastāvu un iesniegt komisijā sūdzību par licencēšanas
eksāmena / testa norisi vai vērtējumu;
27.8. komisijas lēmumu par licencēšanas, re - licencēšanas vai licences anulēšanu un trīsdesmit dienu
laikā pēc tās saņemšanas apstrīdēt DAKā;

VI. Licences anulēšanas kārtība
28. Licenci var anulēt, ja motosporta speciālists pārkāpis LaMSF Statūtus, noteikumus, lēmumus un
nolikumus vai sporta ētikas normas.
29. Priekšlikumu par licences anulēšanu var iesniegt:
29.1. LaMSF komisijas;
29.3. sporta klubs (LaMSF biedrs - juridiskā persona);
29.4. iestāde, kurā strādā licencētais sporta speciālists.
30. Licenci anulē komisija, pieņemot attiecīgu lēmumu mēneša laikā no priekšlikuma saņemšanas dienas.
31. Lēmumu par licences anulēšanu komisija piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo:
31.1. sporta speciālistam;
31.2. priekšlikuma iesniedzējam;
31.3. iestādei, kurā strādā sertificētais sporta speciālists.
32. Sporta speciālists licenci nodod komisijai piecu darbdienu laikā no paziņojuma par licences anulēšanu
izsūtīšanas dienas.

