Pieņemts LKF mācību komisijas sēdē 2015.gada 14.aprīlī
Apstiprināts LKF Prezidijā ________________

LKF NOLIKUMS PAR APMĀCĪBU TRENERIEM
1. Vispārēji noteikumi
1.1. Latvijas Republikas teritorijā tiesības apmācīt suņus ir tikai personām ar
atbilstošu kvalifikāciju.
2. Apmācību treneru kategorijas
2.1.
Apmācību
praktikants
–
komisijas apstiprināta apmācību trenera.

persona,

kas

stažējas

pie

Mācību

2.2. Apmācību trenera kandidāts - persona, kura pastāvīgi veic apmācību un kuras darbību
kontrolē un par to atbild Mācību komisijas apstiprināts apmācību treneris.
2.3. Apmācību treneris – persona, kura ieguvusi kvalifikāciju LKF izstrādātā nolikuma
paredzētajā kārtībā un veic apmācību kādā no apmācību veidiem.
3. Kategoriju piešķiršanas nosacījumi
3.1. Apmācību praktikants





3.1.1. Lai kļūtu par apmācību praktikantu, personai jābūt:
Vecākai par 18 gadiem;
Jābūt vismaz vidējai izglītībai;
Labi jāpārvalda valsts valoda;
Jābūt aktīvam LKF kluba biedram vismaz vienu gadu.

o
o
o
o

3.1.2. Personai, kura vēlas kļūt par apmācību praktikantu, Mācību komisijai jāiesniedz
šādi dokumenti:
Iesniegums.
Dokumenta kopija par vidējo izglītību.
Kinoloģiskās darbības apraksts.
LKF kluba rekomendācija.
3.1.3. Apmācību praktikanta pienākumi:



Līdz nākamā gada 31.janvārim iesniegt Mācību komisijai atskaiti par savu kinoloģisko
darbību iepriekšējā kalendārā gada laikā;




Piedalīties un palīdzēt organizēt apmācības, pārbaudījumus, sacensības, eksāmenus.
Pildīt LKF nolikumus, Mācību komisijas lēmumus.



3.1.4. Apmācību praktikanta tiesības:
Saņemt informāciju no Mācību komisijas, LKF biroja par organizācijas pasākumiem,
semināriem.





Patstāvīgi pilnveidot zināšanas, iepriekš informējot savu apmācību treneri. Piedalīties un
palīdzēt organizēt apmācības, pārbaudījumus, sacensības, eksāmenus.
Piedalīties gada pārskata sapulcē, ko sasauc Mācību komisija.
Stažēties un kļūt par trenera kandidātu.

3.1.5. Apmācību praktikanta kategoriju apstiprina Mācību komisija.
3.2. Apmācību trenera kandidāts



3.2.1. Lai kļūtu par apmācību trenera kandidātu personai jābūt:
Divu gadu darba stāžam apmācību praktikanta kategorijā vai personīgi sagatavotam
sunim kādā no apmācību veidiem;
LKF kinoloģisko kursu beidzējam.
3.2.2. Personai, kura vēlas kļūt par apmācību trenera kandidātu, jāiesniedz Mācību
komisijai šādi dokumenti:
o Iesniegums.
o Kinoloģiskās darbības apraksts.
o Atbildīgā trenera atsauksme un rekomendācija.
o Diploma kopija par kinoloģisko kursu beigšanu.
o Sagatavotā suņa eksāmena diploma kopija vai sertifikāts.





3.2.3. Apmācību trenera kandidāta pienākumi:
Gada beigās, līdz nākamā gada 31.janvārim iesniegt Mācību komisijai atskaiti par savu
kinoloģisko darbību iepriekšējā kalendārā gadā.
Veikt sabiedrības izglītošanu, savas kvalifikācijas paaugstināšanu, apmeklējot seminārus,
sacensības, pārbaudījumus, dodoties pieredzes apmaiņā.
Pildīt LKF nolikumus, Mācību komisijas lēmumus.
3.2.4.Apmācību trenera kandidāta tiesības:






Saņemt informāciju no Mācību komisijas, LKF biroja par organizācijas pasākumiem,
semināriem.
Patstāvīgi pilnveidot zināšanas, piedalīties un palīdzēt organizēt apmācības, pārbaudījumus,
sacensības, eksāmenus.
Piedalīties gada pārskata sapulcē, ko sasauc Mācību komisija.
Stažēties un kļūt par treneri.
3.2.5. Apmācību trenera kandidāta kategoriju apstiprina mācību komisija.
3.3. Apmācību treneris
3.3.1. Lai kļūtu par apmācību treneri, personai jābūt:
 Trīs gadu darba stāžam trenera kandidāta kategorijā;
 Nokārtotam teorētiskam eksāmenam FCI/LKF izstrādātos apmācību veidos, paklausības
disciplīnās, pārbaudēs, sacensību nolikumos;
 Patstāvīgi apmācītiem sešiem suņiem paklausības disciplīnā (obediens-3, + stjuarts), VPK,
IPO, BH,PD.
 Nokārtotam praktiskam eksāmenam – pārbaudei grupas apmācībā, kur grupu veido ne
mazāk kā pieci suņi.
3.3.2. Personai, kura vēlas kļūt par apmācību treneri, jāiesniedz Mācību komisijai šādi
dokumenti:
o Iesniegums.
o Atsauksme no apstiprinātā apmācību trenera par trīs gadu stāžu trenera kandidāta
kategorijā.
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o Sertifikāta vai diploma kopija par nokārtotu eksāmenu kādā no apmācību veidiem sešiem
suņiem.
o Teorētiskās ieskaites-eksāmena sertifikāta kopija.
o Atsauksmes par praktiskā eksāmena – pārbaudes nokārtošanu.
3.3.3. Apmācību trenera pienākumi:
· Gada beigās, līdz nākamā gada 31.janvārim iesniegt Mācību komisijai atskaiti par savu
kinoloģisko darbību iepriekšējā kalendārā gadā;
· Veikt sabiedrības izglītošanu, savas kvalifikācijas paaugstināšanu, piedaloties semināros,
sacensībās, pārbaudēs, dodoties pieredzes apmaiņā.
· Pildīt LKF nolikumus, Mācību komisijas lēmumus.





3.3.4. Apmācību trenera tiesības
Saņemt informāciju no Mācību komisijas, LKF biroja par organizācijas pasākumiem,
semināriem.
Pastāvīgi pilnveidot zināšanas, veikt apmācību, rīkot pārbaudījumus, sacensības,
eksāmenus, iepriekš saskaņojot ar Mācību komisiju.
Piedalīties gada pārskata sapulcē, ko sasauc Mācību komisija.
Stažēties un kļūt par tiesnesi.
3.3.5. Apmācību trenera kategoriju piešķir ar Mācību komisijas lēmumu, kuru apstiprina
LKF prezidijs.

4. Apmācību trenera kvalifikācijas zaudēšana
4.1. Iegūto kvalifikāciju var zaudēt ja:
 Gada laikā nav aktīvas darbības apmācības jomā neattaisnojošu iemeslu dēļ.
 Neiesniedz atskaiti par kinoloģisko darbību apmācību jomā par iepriekšējo kalendāro gadu
līdz nākamā gada 31. janvārim.
 Neievēro apmācību trenera nolikumu, pārkāpj ētikas un morāles sabiedrībā pieņemtos
pamatprincipus.
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