Apstiprināts LPF Valdes
sēdē 2014.gada 16.septembrī

LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJAS
PELDĒŠANAS TRENERU UN PEDAGOGU SERTIFIKĀCIJAS ATZINUMU
IZSNIEGŠANAS NOLIKUMS
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Latvijas Peldēšanas federācija (turpmāk tekstā – LPF), izsniedz
rakstisku atzinumu par atbilstību sporta speciālistam noteiktajām prasībām sporta speciālista
sertifikācijas eksāmena kārtošanai un resertifikācijas saņemšanai;
1.2. Nolikuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu peldēšanas treneru un pedagogu
sertifikāciju un veicināt peldēšanas speciālistu tālākizglītību;
1.3. Nolikums ir sastādīts pamatojoties uz Latvijas Republikas Sporta likuma 20.panta trešo un ceturto
daļu, un Ministru Kabineta noteikumiem nr. 77 „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas
kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”.
1.4. Nolikums stājas spēkā ar 2015.gada 01.janvāri.
2. Prasības sporta speciālistam atzinuma saņemšanai
2.1. Pretendentam, kurš vēlas saņemt no LPF rakstisku atzinumu sporta speciālista sertifikācijas
eksāmena kārtošanai vai resertifikācijas saņemšanai ir jābūt pilngadīgai;
2.2. Pretendentam, kurš vēlas saņemt atzinumu C kategorijas sporta speciālista sertifikācijas eksāmena
kārtošanai, jāizpilda sekojoši nosacījumi:
2.2.1. Jābūt federācijas kolektīvā biedra (kluba/sporta skolas) dalībniekam;
2.2.2. Jāveic teorētisko zināšanu pārbaude testa veidā;
2.2.3. Jāveic praktisko zināšanu pārbaude praktiskās nodarbības veidā;
2.3. Sporta speciālistam, kurš vēlas saņemt atzinumu C, B vai A kategorijas sporta speciālista
resertifikācijas saņemšanai, jāizpilda sekojoši nosacījumi:
2.3.1. Jābūt federācijas kolektīvā biedra (kluba/sporta skolas) dalībniekam;
2.3.2. Pēdējā pilnā kalendārā gada laikā mācību-treniņu grupā jābūt: 1) vismaz 10 LPF licencētiem
bērnu peldētapmācības grupu audzēkņiem, vai 2) vismaz pieciem LPF licencētiem
sportistiem, kuri ir startējuši vismaz vienās LPF rīkotajās meistarsacīkstēs vai čempionātā;
2.3.3. Sertifikāta derīguma termiņa laikā nepieciešama ne mazāk kā trīs gadu darba praktiskā
pieredze peldētapmācības speciālista vai peldēšanas trenera darbā;
2.3.4. Sertifikāta derīguma termiņa laikā jāapmeklē LPF rīkotie un/vai apstiprinātie kvalifikācijas
paaugstināšanas kursi un semināri ne mazāk kā 40 stundu apmērā.
3. Pretendenta iesniedzamie dokumenti
3.1. Pretendents, kurš vēlas saņemt LPF atzinumu sertifikācijas eksāmena kārtošanai, federācijai
iesniedz:
3.1.1. Rakstisku iesniegumu, kurā norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves vietu,
tālruņa numuru, e-pasta adresi, darba vietu un ieņemamo amatu. Iesniegumam jābūt
apstiprinātam ar darba vietas vadītāja parakstu un organizācijas zīmogu;
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3.1.2. Dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās
pilnveides izglītības programmas sertifikātus (Iesniedz apstiprinātas kopijas).
3.2. Pretendents, kurš vēlas saņemt LPF atzinumu resertifikācijai, federācijai iesniedz:
3.2.1. Rakstisku iesniegumu, kurā norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu, peldēšanas trenera
licences numuru, deklarēto dzīves vietu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, darba vietu un
ieņemamo amatu. Iesniegumam jābūt apstiprinātam ar darba vietas vadītāja parakstu un
organizācijas zīmogu;
3.2.2. Sarakstu ar pēdējā pilnā kalendārā gada laikā mācību-treniņu grupā esošajiem vismaz
pieciem LPF licencētiem sportistiem, kuri ir startējuši vismaz vienās LPF rīkotajās
meistarsacīkstēs vai čempionātā. Sarakstā jānorāda sacensības, kurās startējuši minētie
sportisti. Sarakstam jābūt apstiprinātam ar darba vietas vadītāja parakstu un organizācijas
zīmogu;
3.2.3. Dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās
pilnveides izglītības programmas sertifikātus (Iesniedz apstiprinātas kopijas).
4. Pretendenta zināšanu pārbaude
4.1. Pretendenta zināšanu pāraudi un novērtējumu veic LPF Treneru komitejas priekšsēdētājs.
4.2. Pretendentiem atzinuma saņemšanai jādemonstrē teorētiskās zināšanas testa par sekojošām tēmām:
4.2.1. peldēšanas mācīšanas pamatojumi un secība;
4.2.2. peldēšanas veidu mācīšana un to apgūšanas pilnveide;
4.2.3. dažāda vecumu grupu peldētāju sagatavotības īpatnības;
4.2.4. dažāda līmeņa sagatavotības peldētāju nodarbību plānošana, vadība un kontroles pamati;
4.2.5. sportā aizliegtās vielas;
4.2.6. peldēšanas sacensību noteikumi;
4.2.7. LPF ētikas kodekss.
4.3. Teorētisko zināšanu pārbaudes tests ir aizpildāms elektroniski LPF mājas lapā www.swimming.lv,
sadaļā Treneri.
4.4. Pretendentiem atzinuma saņemšanai jādemonstrē praktiskās zināšanas mācību-treniņu nodarbības
vadībā, demonstrējot sekojošas iemaņas:
4.4.1. peldēšanas mācīšanas pamatojumi un secība;
4.4.2. peldēšanas veidu mācīšana un apgūšanas pilnveide;
4.4.3. peldēšanas nodarbības organizēšana un vadība.
4.5. Praktisko zināšanu mācību-treniņu nodarbības vadībā pārbaude tiek veikta LPF Treneru komitejas
priekšsēdētāja uzraudzībā, par praktiskās nodarbības laiku iepriekš vienojoties ar LPF Treneru
komitejas priekšsēdētāju.
5. Atzinuma saņemšanas maksa
5.1. Atzinuma izsniegšana sporta speciālista sertifikācijai un resertifikācijai ir maksas pakalpojums.
Izdevumus par atzinuma izsniegšanu sedz sertificējamais (resertificējamais) sporta speciālists
sekojošā apjomā:
5.1.1. Pretendenta teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude un atzinuma sertifikācijas eksāmena
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kārtošanai izsniegšana – 50.00 EUR;
5.1.2. Atzinuma izsniegšana sporta speciālista resertifikācijai – 25.00 EUR;
5.2. Apmaksa notiek veicot pārskaitījumu uz LPF kontu, atbilstoši izrakstītajam rēķinam.
5.3. Apmaksas dokuments jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem atzinuma saņemšanai.
5.4. Ja pretendents nenokārto zināšanu pārbaudi, atkārtota zināšanu pārbaude iespējama tikai par jaunu
samaksu, kas ir ekvivalenta pusei (50%) no 5.1.1. punktā noteiktās maksas.
5.5. No atzinuma saņemšanas maksas ir atbrīvoti:
5.5.1. A kategorijas sporta speciālisti;
5.5.2. Sporta speciālisti, kuri sertifikāta darbības laikā ir sagatavojuši vismaz 2 pieaugušo un/vai
junioru izlases sportistus, kas pārstāvējuši Latviju LEN, FINA vai SOK rīkotos čempionātos
un olimpiādēs;
5.5.3. LPF ģenerālsekretārs var pieņemt lēmumu neieturēt atzinuma izsniegšanas maksu arī citos
gadījumos, ja tam ir būtisks pamatojums.
6. Atteikums izsniegt atzinumu
6.1. LPF var atteikt izsniegt atzinumu sekojošos gadījumos:
6.1.1. Pretendents neatbilst nolikuma prasībām;
6.1.2. Pretendenta teorētiskās un praktiskās zināšanas neatbilst šajā nolikumā definētajām
prasībām un līmenim;
6.1.3. Pretendents ir pārkāpis LPF darbību regulējošo statūtu un nolikumu, Latvijas Republikas
likumdošanas prasības.
7. Strīdu izšķiršanas kārtība
7.1. Strīdi, kas saistīti ar atteikumu izsniegt atzinumu pretendentam, tiek izskatīti LPF valdē.
8. Treneru reģistrs
8.1. LPF uztur treneru reģistru, kas atrodams oficiālajā LPF interneta vietnē www.swimming.lv, sadaļā
Treneri.

Jeļena Solovjova
LPF Treneru komitejas priekšsēdētāja

Kaspars Pone
LPF prezidents
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