
Apstiprināts LBF Valdes sēdē 2016.gada 18.augustā  

 

LATVIJAS BOULINGA FEDERĀCIJAS SPORTA SPECIĀLISTU 

SERTIFIKĀCIJAS NOLIKUMS 
 

1. Vispārējie noteikumi  

 

1.1. Nolikums nosaka Latvijas Boulinga federācijas (turpmāk tekstā – LBF) 

sporta speciālistu atbilstības atzinuma saņemšanas kārtību, kā arī akcentē esošo 

likumu un normatīvo aktu būtiskākas daļas.  

1.2. Nolikums ir saistošs visām fiziskām personām, kas pretendē uz A, B, C 

kategoriju sertifikāta vai instruktora sertifikāta saņemšanu.  

1.3. Nolikums ir izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Republikas Sporta likuma 

20.panta trešo daļu. 

1.4. Nolikums stājas spēkā ar 2016.gada 18.augustu.  

 

2. Prasības pretendentam atzinuma saņemšanai  

 

2.1. A, B un C kategorijas boulinga speciālistu sertifikācija notiek saskaņā ar 

2010.g. 26. janvāra MK Noteikumiem Nr. 77 „Par sporta speciālistu sertifikācijas 

kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” (turpmāk – MK Noteikumi). 

2.2. Boulinga instruktoru sertifikāciju veic LBF. Instruktora sertifikāts ir 

derīgs 5 gadus. 

2.3. Boulinga instruktors ir persona, kuras uzdevumos ietilpst boulinga centru 

apmeklētaju vispārēja instruktāža – skaidrojumu sniegšana spēles inventāra un 

noteikumu jautājumos, tehnikas pamatelementu demonstrējums, utt. Boulinga 

instruktors neatbilst MK Noteikumu 11. panta kritērijiem.  

2.4. Pretendentam, kurš vēlas saņemt no LBF rakstisku atbilstības atzinumu C 

kategorijai vai instruktora kategorijai sertifikācijas kārtošanai: 

2.4.1. Jāveic teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoša eksāmena veidā;  

2.4.2. Jāveic praktisko zināšanu pārbaude praktiskās nodarbības veidā;  

2.5. Pretendentam, kurš vēlas saņemt no LBF rakstisku atbilstības atzinumu A 

vai B kategorijai sertifikācijas kārtošanai: 

2.5.1. Jāveic teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoša eksāmena veidā;  

2.6. Pretendentam, kurš vēlas saņemt no LBF rakstisku atbilstības atzinumu 

resertifikācijas kārtošanai: 

2.6.1. ir jāveic atkārtota teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoša 

eksāmena veidā. 

2.6.2. sertifikāta derīguma termiņa laikā nepieciešama ne mazāk kā 

trīs gadu darba praktiskā pieredze boulinga speciālista/trenera vai boulinga instruktora 

darbā. 

2.6.3. Gadījumā, ja netik izpildīts 2.6.2. punktā prasības, 

pretendentam papildus jāveic praktisko zināšanu pārbaude praktiskās nodarbības 

veidā; 

2.7. Atzinums par atblstību A,B vai C kategorijai tiek izsniegts automātiski 

gadījumos, ja:  

2.7.1. pretendentam ir ETBF vai USBC vai WorldBowling vai līdzīga 

līmeņa trenera sertifikāts.  

2.7.2. pēdēju piecu gadu laikā pretendenta audzēknis (-ņi) is sasniedzis 

(-uši) vismaz vienu no sekojošām vietām: 



 1.-16. vieta Pasaules līmeņa meistarsacīkstēs, tajā skaitā jauniešu,  

individuālajā kategorijā; 

 1.-8. vieta ETBF līmeņa meistarsacīkstēs, tajā skaitā jauniešu,   

individuālajā kategorijā; 

 1. vieta Latvijas Nacionālajās pieaugušo meistarsacīkstēs 

individuālajā kategorijā 

 

 3. Pretendneta iesniedzamie dokumenti  

 

3.1. Pretendents, kurš vēlas saņemt LBF atbilstības atzinumu sertifikācijai, 

federācijai iesniedz:  

3.1.1. Parakstītu iesniegumu papīra formātā, kurā norāda vārdu un 

uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves vietu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, kā arī 

kategoriju, uz kuru pretendē.  

3.1.2. Dokumentu, kas apliecina veikto apmaksu par atzinuma 

saņemšanu. 

3.2. Pretendents, kurš vēlas saņemt LBF atbilstības atzinumu resertifikācijai, 

federācijai iesniedz: 

3.2.1. Parakstītu iesniegumu papīra formātā, kurā norāda vārdu un 

uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves vietu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, kā arī 

kategoriju, uz kuru pretendē.  

3.2.2. Dokumentu, kas apliecina veikto apmaksu par atzinuma 

saņemšanu. 

3.2.3. Pārskatu par praktisko pieredzi boulinga speciālista/trenera vai 

boulinga instruktora darbā sertifikāta darbības laikā. 

 

4. Pretendenta zināšanu pārbaude  

 

4.1. Teorētisko eksāmenu izstrādi, kā arī teorētiskās un praktiskās pārbaudes 

kontroli veic ar LBF sertificēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) rīkojumu noteiktā 

persona. 

4.2. Teorētisko un praktisko pārbaužu saturu sezonas sākumā apstiprina 

Komisija.  

4.3. Teorētisko un praktisko pārbaužu norises vieta tiek noteikta ar Komisijas 

rīkojumu.  

4.4. Pārbaude tiek rīkota ne vēlāk kā 14 darba dienas dienas pēc iesnieguma 

saņemšanas. 

4.5. Pārbaužu rezultāts tiek paziņots ne vēlāk kā 3 darba dienas pēc pārbaudes 

kārtošanas.  

4.6. Boulinga sertificētie speciālisti tiek reģistrēti LBF datu bāzē, kas ir 

pieejama LBF oficiālajā mājas lapā. 

 

 

5. Atzinuma saņemšanas maksa  

 

5.1. Atzinuma izsniegšana sporta speciālista sertifikācijai un resertifikācijai ir 

maksas pakalpojums. Izdevumus par atzinuma izsniegšanu sedz Pretendents sekojošā 

apjomā:  

5.1.1. Pretendenta teorētisko zināšanu pārbaude – 10,00 EUR 

5.1.2. Pretendenta praktisko zināšanu pārbaude -  22,00 EUR 



5.1.3. Atzinuma izsniegšana – 10,00 EUR 

5.1.4. Pretendenta teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, kā arī atzinuma 

izsniegšana instruktora kategorijai sertifikācijas kārtošanai – 20,00 EUR 

5.2. Apmaksa notiek veicot pārskaitījumu uz LBF kontu, atbilstoši 

izrakstītajam rēķinam.  

5.3. Atkārtota eksāmena kārtošana ir iespējama vismaz 3 dienas pēc 

iepriekšēja eksāmena par samaksu, kas ir vienāda ar 50% no pamatmaksas.  

5.4. LBF valde ir tiesīga pieņemt lēmumu neieturēt maksu par atzinuma 

izsniegšanu.  

 

 

6.  Nobeiguma noteikumi 

  

6.1. Strīdi un domstarpības, kā arī citi jautājumi, kas nav atrunāti šajā 

nolikumā, tiek risināti LBF sedē.  

6.2. LBF var atteikt izsniegt atzinumu sekojošos gadījumos: 

 6.2.1. Pretendents nav izpildījis visas nolikumā izvirzītas prasības; 

 6.2.2. Pretendents ir pārkāpis LBF ētikas kodeksa vai sacensību 

nolikuma noteikumus. 

 6.2.3. Pretendents nav nokārtojis teorētisko vai praktisko pārbaudi.  

 

 

 

 

 


