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LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJAS 

PELDĒŠANAS TRENERU KOMITEJAS NOLIKUMS 

 

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek komplektēta Latvijas Peldēšanas federācijas 

(LPF) Peldēšanas treneru komiteja (turpmāk – Treneru komiteja) un nosaka tās darba 

pienākumus un atbildību. 

1.2. Treneru komiteja darbojas LPF valdes pārraudzībā un kontrolē. Komitejas darbam ir 

konsultatīvs raksturs un nevienam no komitejas locekļiem, izņemot par komitejas 

darbu atbildīgo LPF valdes locekli, nav tiesības pārstāvēt LPF attiecībās ar tiešām 

personām vai LPF vārdā pieņemt lēmumus un parakstīt dokumentus, ja vien LPF 

valde nav izsniegusi atsevišķu pilnvaru. 

1.3. Treneru komitejas darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu peldēšanas treneru un LPF 

izlašu sastāva dalībnieku darbu dalībai starptautiskās sacensībās valsts izlases sastāvā.  

 

2. Treneru komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanas kārtība un sastāva iecelšana 

2.1. Treneru komiteja ir pastāvīga LPF institūcija, kas sastāv no Treneru komitejas 

priekšsēdētāja un sešiem treneru komitejas locekļiem. 

2.2. Treneru komitejas priekšsēdētāju pārvēlēšanu sapulcē izvirza LPF prezidents un to 

apstiprina LPF Kopsapulce, par to balsojot atbilstoši LPF Statūtos noteiktajai kārtībai. 

2.3. Pārējos Treneru komitejas locekļus darbam komitejā izvirza Treneru komitejas 

priekšsēdētājs, ievērojot sekojošu principu – viens pārstāvis no katra Latvijas reģiona 

(Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme), viens Jūrmalas novada pārstāvis un viens 

Rīgas pilsētas pārstāvis.  

2.4. Treneru komitejas sastāvu apstiprina LPF valde. 

2.5. Treneru komitejas sastāvs tiek atjaunots reizi gadā uzreiz pēc Latvijas čempionāta 

(50m) norises, taču ne vēlāk kā divu nedēļu laikā. 

2.6. Atsevišķos gadījumos Treneru komiteja pēc saviem ieskatiem var pieaicināt piedalīties 

arī citu sporta skolu/klubu pārstāvjus, ja komitejas sēdē izskatāmais jautājums ir tieši 

saistīts ar konkrēto sporta skolu/klubu vai tās dalībniekiem. 

2.7. Komitejas darbā var iesaistīt arī personas, kas nav Biedrības biedru pārstāvji. 

2.8. Visi jautājumi treneru komitejā tiek izskatīti koleģiāli par tiem balsojot. Ja balsojumā 

ir vienāds komitejas locekļu skaits, tad noteicošā balss ir treneru komitejas 

priekšsēdētājam. 

 

3. Treneru komitejas kompetence un uzdevumi: 

3.1. Treneru komitejas priekšsēdētājas personā izskatīt LPF biedru (profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu) iesniegtos „Rezultatīvos rādītājus par SMP-1, SMP-2, SMP-3 un 

ASM mācību treniņu grupu darbu” un ar savu parakstu apliecināt saskaņojumu. 

3.2. Treneru komitejas priekšsēdētājas personā pārraudzīt peldēšanas treneru kvalifikāciju 

Latvijā un pārstāvēt to intereses valsts mērogā. Koordinēt peldēšanas treneru 
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apmācības programmu izstrādi, izvērtēt un veikt peldēšanas treneru atzīšanu un 

virzīšanu tālākai sertifikācijai. 

3.3. Rūpēties par ar peldēšanas sportu saistītu metodisko mācību materiālu, zinātnisko 

publikāciju un cita veida informācijas pieejamību treneriem.  

3.4. Izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai LPF valdei sezonas sacensību kalendāru un LPF 

rīkoto čempionātu un meistarsacīkšu nolikumus. 

3.5. Izstrādāt un regulāri atjaunot LPF sporta klašu normatīvus. 

3.6. Pieņemt izskatīšanai, apstiprināt un reģistrēt Sporta meistarus un Starptautiskās klases 

sporta meistarus. 

3.7. Reģistrēt Latvijas rekordus, kā arī apstiprināt vai noraidīt LPF biedru pieteikumus 

Latvijas rekordu atzīšanai.  

3.8. Savlaicīgi izstrādāt kvalifikācijas kritērijus sportistu iekļaušanai Latvijas izlases 

sastāvā un dalībai starptautiskās sacensībās Latvijas izlases sastāvā. 

3.9. Izskatīt un nokomplektēt Latvijas izlases komandas sastāvu visās vecuma grupās, kā 

arī apstiprināt pieaugušo un jaunatnes izlašu komandu vecākos trenerus katram 

kalendārajam gadam. Izvērtēt izlases komandu un sportistu startu rezultātus. 

3.10. Uzraudzīt Latvijas izlases dalībnieku treniņu darba plānu. 

3.11. Izstrādāt plānu LPF izlases sportistu medicīniskajām pārbaudēm. 

3.12. Izskatīt jautājumus par ekipējuma, sporta uztura un cita veida atbalsta nodrošinājumu 

LPF izlases sportistiem. 

3.13. Rūpēties par Latvijas pārstāvju veiksmīgu dalību, Eiropas un pasaules pieaugušo un 

junioru čempionātos un Olimpiskajās spēlēs, tai skaitā sadarbībā ar LPF 

ģenerālsekretāru rūpējoties par savlaicīgu komandas pieteikumu nosūtīšanu, 

reģistrāciju un citu ar dalību augstāk minētajos pasākumos saistītu uzdevumu izpildi. 

3.14. Izstrādāt kritērijus peldēšanas sporta skolu/klubu un/vai sportistu un/vai treneru 

prēmēšanai. 

3.15. Lemt par sportistiem un treneriem piešķiramajiem LPF apbalvojumiem, kā arī, 

noteiktā kārtībā, ierosināt augstākstāvošām organizācijām LPF dalībnieku 

apbalvošanu. 

3.16. Izskatīt un izlemt Latvijas sporta meistaru un meistara kandidātu pārejas jautājumus 

no vienas sporta organizācijas uz citu, kā arī uz iesnieguma pamata saņemto pretenziju 

par citu sporta klašu sportistu pārejas jautājumus. 

3.17. Ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 28.februārim iesniegt Biedrības valdei komitejas darba 

pārskatu par iepriekšējo kalendāro gadu. 

3.18. Izskatīt citus jautājumus, kurus tai ir deleģējusi LPF Valde. 


