
    
 

LV CH un LV JCH titula piešķiršanas 

noteikumi 

LATVIJAS IZSTĀŽU ČEMPIONA (LV CH), 
LATVIJAS JAUNĀ ČEMPIONA (LV JCH), 

LATVIJAS VETERĀNU ČEMPIONA (LV VCH) 
TITULU PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI 

 

1. Latvijas izstāžu Čempions. 
1.1.Titulu „Latvijas izstāžu Čempions” (LV CH) iegūst suns, kas saņēmis 3 CAC 

sertifikātus (Latvijas izstāžu Čempiona kandidāta sertifikāts) pie 3 dažādiem 

ekspertiem. 
1.2. Laika intervālam starp pirmā un pēdējā CAC sertifikāta ieguvei  jābūt ne 

mazākam par 52 nedēļām. 
1.3.CAC tiek piešķirts Starptautiskajās, Nacionālajās, specializētajās un klubu 

izstādēs, kas rīkotas LKF čempionāta ietvaros. 
1.4.CAC sertifikāts tiek piešķirts pirmās vietas ieguvējam salīdzinošajā ringā, 

atsevišķi suņiem un kucēm. 
1.5.Salīdzinošajā ringā sacenšas suņi un kuces no starpklases, atklātās, darba un 

čempionu klases, kuri ieguvuši kvalitātes sertifikātu CQ. CQ sertifikāta 
piešķiršanu izlemj eksperts. 

1.6.Ja 1. vietas ieguvējs jau ir saņēmis 2 CAC, bet no pirmā sertifikāta saņemšanas 

brīža nav pagājušas 52 nedēļas, tad CAC sertifikāts tiek piešķirts nākamajam 
sunim, kurš saņēmis CQ. 

1.7.Ja 1. vietas ieguvējs ir Latvijas izstāžu Čempions, tad CAC  sertifikāts tiek 
piešķirts nākamajam sunim, kurš saņēmis CQ. 

1.8.Suns nedrīkst saņemt vairāk par 3 CAC sertifikātiem. 
 

2. Latvijas jaunais Čempions. 
2.1. Titulu „Latvijas Jaunais Čempions” iegūst suns, kas saņēmis 3 JCAC  sertifikātus  

(„Latvijas jaunā Čempiona kandidāta” sertifikāts). 
2.2. JCAC sertifikāts tiek piešķirts Starptautiskajās, Nacionālajās, specializētajās un 

klubu izstādēs, kuras tiek  rīkotas LKF čempionāta ietvaros. 
2.3.JCAC sertifikāts tiek piešķirts pirmās vietas ieguvējam junioru klasē, atsevišķi 

suņiem un kucēm, kas saņēmuši veicināšanas balvu PP. 
2.4.Ja 1. vietas ieguvējs jau ir Latvijas jaunais Čempions vai ir saņēmis 3 JCAC 

sertifikātus, tad JCAC sertifikāts tiek piešķirts nākamajam sunim, kurš saņēmis 

PP. 
2.5.Suns, kurš kļuvis par Latvijas Jauno Čempionu ar 3 JCAC sertifikātiem, saņemot 

1 CAC sertifikātu LKF sistēmā rīkotajā izstādē, kļūst par Latvijas izstāžu 
Čempionu.  

2.6.Laika intervālam starp pirmā JCAC sertifikāta un CAC sertifikāta ieguvi jābūt ne 

mazākam par 52 nedēļām. Ja attiecīgais laiks nav vēl pagājis, CAC sertifikāts  
ringā tiek piešķirts nākamajam sunim, kurš saņēmis CQ. 

2.7.Suns nedrīkst saņemt vairāk par 3 JCAC sertifikātiem. 
 



3. Latvijas veterānu Čempions. 
3.1.Titulu „Latvijas Veterānu Čempions” iegūst suns, kas saņēmis 3 VCAC 

sertifikātus („Latvijas veterānu Čempiona kandidāta” sertifikāts). 
3.2 VCAC sertifikāts tiek piešķirts Starptautiskajās, Nacionālajās, specializētajās un 

klubu izstādēs, kas rīkotas LKF čempionāta ietvaros. 
3.3.VCAC tiek piešķirts pirmās vietas ieguvējam veterānu klasē, atsevišķi suņiem un 

kucēm, kas saņēmuši sertifikātu PP. 
3.4.Ja 1. vietas ieguvējs jau ir Latvijas veterānu Čempions vai ir saņēmis 3 VCAC 

sertifikātus, tad VCAC tiek piešķirts nākamajam sunim, kurš saņēmis PP. 
3.5.Suns nedrīkst saņemt vairāk par 3 VCAC sertifikātiem. 
 

4. Čempiona titula noformēšana. 
4.1. Suņa īpašnieks iesniedz LKF birojā sekojošus dokumentus Latvijas Čempiona 
titula noformēšanai ar 3 CAC sertifikātiem, ja suns nav Latvijas jaunais čempions: 

o Īpašas formas iesniegumu  
o 3 CAC sertifikātus un to kopijas 
o Aprakstu lapas un to kopijas 
o Ciltsrakstu kopiju 

-  Latvijas Čempiona titula noformēšanai, ja suns ir Latvijas Jaunais Čempions, ar 

1 CAC sertifikātu 
o Īpašas formas iesniegumu  
o Jaunā Latvijas Čempiona diploma kopiju 
o Pirmo JCAC sertifikātu + CAC sertifikātu un to kopijas 
o Aprakstu lapas un to kopijas 
o Ciltsrakstu kopiju 

-  Latvijas Jaunā Čempiona titula noformēšanai 
o Īpašas formas iesniegumu  
o 3 JCAC sertifikātus un to kopijas 
o Aprakstu lapas un to kopijas 
o Ciltsrakstu kopiju 

-  Latvijas Veterānu Čempiona titula noformēšanai 
o Īpašas formas iesniegumu  
o 3 VCAC sertifikātus un to kopijas 
o Aprakstu lapas un to kopijas 
o Ciltsrakstu kopiju 

Suņa īpašnieks veic speciālu apmaksu par kvalifikācijas paaugstināšanu, kuru nosaka 
LKF Padome. 
4.2. Latvijas Čempiona titula ieguvējs saņem Čempiona diplomu un īpašu rozeti. 
4.3.Latvijas Jaunā Čempiona titula ieguvējs saņem Čempiona diplomu un īpašu 

rozeti. 
4.4. Latvijas Veterānu Čempiona titula ieguvējs saņem veterānu Čempiona diplomu 

un īpašu rozeti. 
5. Latvijas Čempionu titulu noformēšanas noteikumi citu valstu Čempioniem. 
5.1. Ar vienu sertifikātu CAC par Latvijas Izstāžu Čempionu var kļūt suns, kurš ir 

FCI valsts nacionālais čempions (neatkarīgi no čempiona titula noformēšanas 
datuma), tikai no tās FCI valsts, kura ir noslēgusi vienošanos ar LKF par analogu 
atvieglojumu noteikšanu LKF Ciltsgrāmatā reģistrētiem suņiem ar titulu Latvijas 

Izstāžu Čempions. ( Valstu saraksts pielikumā). Titula(kvalifikācijas paaugstināšanas) 
noformēšanai jāiesniedz šādus dokumentus: 

-  Čempiona diploma kopiju 



-  CAC sertifikāta/-u kopiju/-jas 
-  Aprakstu lapas/-u kopiju/-jas 
-  Ciltsrakstu kopiju 

Suņa īpašnieks izdara īpašu apmaksu, kuru nosaka LKF Padome. 
5.2.Suns, kurš ir FCI atzītas valsts jaunais Čempions, saņemot JCAC sertifikātu, kļūst 

par Latvijas jauno Čempionu. 
5.3.Suns, kurš ir FCI atzītas valsts veterānu Čempions, saņemot VCAC sertifikātu, 

kļūst par Latvijas veterānu Čempionu. 
5.4.Suns, kurš nedzīvo un nav piereģistrēts Latvijā, bet ir Latvijas Jaunais Čempions, 

iegūstot 1 CAC, var kļūt par Latvijas Izstāžu Čempionu tikai tādā gadījumā, ja 
viņš jau ir savas valsts Izstāžu Čempions. Ja viņš nav savas valsts Izstāžu 
Čempions, tad Latvijas Izstāžu Čempionu titulu var saņemt šo noteikumu 1. 

punktā paredzētajā kārtībā. 
5.5.Latvijā dzīvojošs suns, kas ir citas FCI atzītas valsts Čempions, var kļūt par 

Latvijas Izstāžu Čempionu atbilstoši punktu 1.1., 1.2, 2.5. un 2.6 prasībām. 
5.6.Latvijā dzīvojošs suns, kas ir citas FCI atzītas valsts Jaunais Čempions, var kļūt 

par Latvijas Jauno Čempionu atbilstoši punkta 2.1. prasībām. 
5.7.Latvijā dzīvojošs suns, kas ir citas FCI atzītas valsts Veterānu Čempions, var kļūt 

par Latvijas Veterānu Čempionu atbilstoši punkta 3.1. prasībām. 
6. CAC sertifikāta piešķiršana pa krāsām. 

Pamatojoties uz šķirnes kluba iesniegumu, Specializētajās, Nacionālajās un klubu 
izstādēs CAC pa krāsām var piešķirt šķirnēs, ja uz izstādi piereģistrēti ne mazāk 

kā 30 šīs šķirnes suņi. 
7. Čempionu titulu saņemšanas kārtība nomātiem suņiem. 

7.1 suņi no FCI valstīm( valstu saraksts pielikumā), kuras ir 
noslēgušas vienošanos ar LKF par analogu čempionu titulu saņemšanas kārtību 
LKF Ciltsgrāmatā reģistrētiem suņiem, iegūst čempiona titula apstiprinājumu 

sekojošā kārtībā:  
7.1.1. suns, kas ir FCI valsts čempions un ir reģistrēts LKF Ciltsgrāmatā, var kļūt par 

Latvijas izstāžu čempionu šo noteikumu 1. punktā paredzētajā kārtībā; 
7.1.2. ja suns ir FCI valsts čempions un paņemts nomā uz laiku, kas mazāks par 1( 

vienu) kalendāro gadu , tad uz viņu neattiecas šo noteikumu punkti 1.2. un 1.6. 

(Ar noteikumu, ka Latvijas izstāžu čempiona titula noformēšanas dokumentiem 
tiek pievienots nomas līgums un tajā atspoguļots nomas termiņš); 

 7.2. suņi no pārējām FCI valstīm var kļūt par Latvijas Izstāžu Čempionu atbilstoši 
punktu 1.1., 1.2., 2.5., 2.6. prasībām.  

8.  Čempionu titula saņemšanas kārtība līdzīpašumā esošajiem suņiem. 
 Ja suns ir līdzīpašumā un īpašnieki ir dažādu valstu iedzīvotāji, no kuriem viens ir 

Latvijas valsts iedzīvotājs, tad viņš par Latvijas izstāžu čempionu var kļūt šo 

noteikumu 1.punkta noteiktā kārtībā. 
Pielikums ar to  valstu sarakstu, ar kurām LKF ir vienošanās par čempionu 

kvalifikācijas ieguvi ar atvieglotiem noteikumiem 
Baltkrievija, Lietuva 
Čehija, Rumānija 
Dānija ,Serbija 
Igaunija , Slovēnija 
Īrija ,Somija 
Kipra ,Ukraina 
Krievija, Zviedrija 

Norvēģija, Polija 
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