
 

     8.pielikums 
 

Saskaņā ar CERCA sertifikāta iegūšanas priekšnoteikumiem (skat. CERCA vadlīniju 2. pielikumu) es 
piesakos uz CERCA sertifikāta izsniegšanu. 

 
Uzvārds: ..................................................................................................... 

Vārds: ..................................................................................................... 

Dzimšanas datums: ..................................................................................................... 

Adrese: ..................................................................................................... 

Adrese, kur sūtīt rēķinu:  ............................................................................................... 

Telefona numurs: ..................................................................................................... 

E-pasts: ..................................................................................................... 
 

CERCA sertifikāta iegūšanas pieteikumam es esmu pievienojusi/ pievienojis šādus dokumentus (lūdzu, 
atzīmēt ar krustiņu): 

 Moduļu vai atbilstošu ekvivalences apstiprinājumu dokumentācijas kopijas par katru moduli (2 obligātie moduļi 
un vismaz 3 obligātie izvēles moduļi). 
Lūdzu, turpmāk dotajā tabulā ar krustiņu atzīmējiet kompetences pierādījuma formu: 

 

Moduļa dalības 
apstipri-nājums 

(vai) 
ekvivalences 

apstipri-nājums 
Moduļi 

  1. obligātais modulis 
Personības veidošana / Mans profils kā 
konsultantei/-am 

  2. obligātais modulis Komunikācija un attiecību veidošana konsultācijā 

  3. obligātais izvēles modulis Darbs un vadība komandā 

  4. obligātais izvēles modulis Retorika / prezentācija 

  5. obligātais izvēles modulis Sevis / laika menedžments 

  6. obligātais izvēles modulis Projekta menedžments / projektu apstrāde 

  7. obligātais izvēles modulis Konsultācijas procesu veidošana 

  8. obligātais izvēles modulis 
Apiešanās ar smagām konsultāciju situācijām / 
pārmaiņu menedžments 

  9. obligātais izvēles modulis Moderācijas / apspriežu menedžments 

  10. obligātais izvēles modulis Mārketings / sabiedriskās attiecības 

  11. obligātais izvēles modulis Izglītības / pasākumu menedžments 

  12. obligātais izvēles modulis Grupu konsultēšana un pavadīšana 

  13. obligātais izvēles modulis Mediācijas pamatiezīmes 

  14. obligātais izvēles modulis 
Uzņēmumu konsultēšana un pavadīšana 

stratēģiskos jautājumos 

  15. obligātais izvēles modulis Koučings – ievads 

  16. obligātais izvēles modulis Inovāciju procesa veidošana 

  17. obligātais izvēles modulis Piedalīšanās pamatprincipi 



 

 
 

  

 Dalības atļaujai nepieciešamo apliecinājumu kopijas (studijas, profesionālā izglītība, 
....). 

 Pierādījums par vismaz divu gadu atbilstošu profesionālu pieredzi 
konsultēšanā iepriekšējo piecu gadu laikā. 

 Pierādījums par vismaz vienas dienas gara pasākuma apmeklējumu citā valstī 
vai citā Vācijas federālajā zemē. 

 Pierādījums par biroja izzināšanu (vismaz 3 dienas) citā valstī vai citā Vācijas 
federālajā zemē ar moderētu pieredzes apmaiņu. 

 Noslēguma darbs (pašrefleksija, balstoties uz praktisku piemēru; skat. 
CECRA vadlīnijas, 6. pielikumu). 

 Pases kopija ar fotogrāfiju. 

 
 Ar savu parakstu es apliecinu, ka iesniegtās kopijas atbilst oriģināliem. Es ņemu 

vērā, ka gadījumos, kad CERCA sertifikāts iegūts pretlikumīgā veidā, 
draud kriminālatbildība. 

Datu aizsardzība:  Iesniegtie dokumenti CECRA birojā tiek arhivēti uz 10 
gadiem un pēc tam iznīcināti. Dati un adreses netiek nodoti tālāk 
trešajām personām. 

 Ar savu parakstu es piekrītu CERCA vadlīnijās minētajiem nosacījumiem un 
apstiprinu, ka visi mani dati ir patiesi. 

 Es 30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas nomaksāšu maksu par eksāmenu un 
citus iespējamos maksājumus par konsultācijām vai ekvivalences 
apstiprinājumiem. Pieteikums tiek apstrādāts, kad maksas ir ienākušas reģionālo 
atzīto biroju kontā (adreses skat. tālāk tekstā). Apstrādei un lēmuma pieņemšanai 
parasti ir nepieciešamas 12 nedēļas. 
Es ņemu vērā, ka nav pretenziju uz iemaksāto maksu atpakaļ atgūšanu, ja 
atzīšana nevar tikt akceptēta. 

 Ja reģionālais atzītais birojs pieņem pozitīvu lēmumu, tad lēmums tiek nosūtīts 
tālāk CECRA birojam. Ja administratīvais maksājums ir ienācis CECRA biroja 
kontā, tiek izsniegts CERCA sertifikāts. 

 
Vieta, datums: .......................................................................................... 

 
Paraksts: ........................................................................................ 



 

Lūdzu, nosūtiet pieteikumu ar kopētajiem dokumentiem uz reģionālo atzīto biroju valstī, 
kurā ir Jūsu deklarētā dzīvesvieta: 

 

Reģionālie atzītie biroji: Atbildīgs par 

reģioniem: 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

Kontaktpersona: Kristīne Žēpere, 29159170 

Zepere.kristine@llkc.lv 

Latvija 

 

 
Jūsu ziņojums: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 


