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AIVARS PLATONOVS
LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA

Prezidents
Latvijas Peldēšanas federācija | 2016 - pašlaik 
Organizācijas darbības stratēģiskā plānošana un kontrole;
Operatīvās darbības nodrošināšana;
Valdes darba organizēšana un vadīšana;
Organizācijas pārstāvniecība valsts un starptautiskajās organizācijās;
Budžeta plānošana un izpilde.

Valdes priekšsēdētājs
Vendiplas Latvija, SIA | 2015 - pašlaik
Uzņēmuma operatīvās darbības nodrošināšana;
Stratēģiskā plānošana un vadība.

Valdes priekšsēdētājs
AKCL, SIA | 2012 - pašlaik
Uzņēmuma operatīvās darbības nodrošināšana;
Stratēģiskā plānošana un vadība.

Baseinu daļas vadītājs
Ķīpsalas peldbaseins, SIA | 2017 - pašlaik
Baseinu un treneru darba noslodzes plānošana un funkciju izpildes 
nodrošināšana.

Ģenerālsekretāra p.i.
Latvijas Peldēšanas federācija | 2012 - 2016
Organizācijas ikdienas darba nodrošināšana;
Sporta pasākumu un citu aktivitāšu organizēšana un vadīšana;
Komunikācija ar biedriem un sadarbības partneriem;
Organizācijas mājaslapas uzturēšana.

Mārketinga un komunikācijas projektu vadītājs
Apdrošināšanas un finansu brokers, SIA | 2012 - 2014
Mārketinga un sabiedrisko attiecību stratēģijas izstrāde;
Mārketinga projektu un komunikācijas aktivitāšu īstenošana;
Apdrošināšanas produktu online pārdošanas platformas izstrāde un 
pārdošanas apjomu veicināšana.

Projektu koordinators
Latvijas Darba devēju konfederācija | 2011 - 2012
Projekta "Inovatīvas uzņēmējdarbības atbalsta interneta platforma" vadība 
un uzraudzība;
LDDK Klientu servisa un lojalitātes menedžmenta programmas ieviešana.

Reklāmas konsultants
Lauku Avīze, AS | 2008 - 2010
Reklāmas produktu tirdzniecība;
Reklāmas materiālu dizaina izstrāde (maketēšana).

Akreditācijas eksperts
Izglītības kvalitātes valsts dienests | uz uzņēmuma līguma pamata
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības kvalitātes 
vērtēšana profesionālās ievirzes programmas īstenošanā;
Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana.

DARBA PIEREDZE
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Nodibinājums "Peldēšanas sporta atbalsta fonds". Līdzdibinātājs;

Zemessardzes 56.nodrošinājuma bataljons. Zemessargs;

Cilvēkdrošības uz ūdens veicināšana (peldidrosi.lv). Pētnieks, jomas 
eksperts;

LSFP Stratēģiskā plāna izstrāde (2018/19). Darba grupas dalībnieks;

FINA pasaules čempionāts 25m peldbaseinā (2016). Tiesnesis;

LEN Eiropas čempionāts peldēšanā (2016). Tiesnesis;

I Eiropas spēles (2015). Tiesnesis;

Latvijas Stratēģiskās analīzes komisija (2010). Brīvprātīgais pētnieks.

SABIEDRISKĀ DARBĪBA

Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē
Latvijas Universitāte, Rīga | 2009 - 2011

Profesionālais bakalaura grāds sabiedrības vadībā. 
Reklāmas menedžera kvalifikācija
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Rīga | 20
05 - 2009

Profesionālās ievirzes izglītība sportā
Rīgas Specializētā peldēšanas skola, Rīga | 2005 - 2009
Peldēšana. Sporta meistars

Vispārējā vidējā izglītība
Salas vidusskola, Salas nov. | 1993 - 2005

IEGŪTĀ IZGLĪTĪBA

B kategorija

TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪTĀJA APLIECĪBA

Latviešu valoda

Sapratne
Runāšana
Rakstīšana

Angļu valoda

Sapratne
Runāšana
Rakstīšana

Krievu valoda

Sapratne
Runāšana
Rakstīšana

VALODU PRASMES



+371 22840906

aivars@platonovs.lv

  
www.platonovs.lv

www.peldidrosi.lv

www.peldesanasfonds.lv

@APlatonovs

/aivars.platonovs

Aivars Platonovs

Līderības un vadītāju attīstības seminārs
Latvijas Sporta federāciju padome, Jūrmala | 2019 - (18 stundas)
Lektors: Gabriela Mueller Mendoza

Sporta menedžments un līderība sporta organizāciju vadītājiem
Latvijas Sporta federāciju padome, Rīga | 2019 - (12 stundas)
Lektori: Zane Grundiņa-Arāja; Evija van der Beek

Bērnu tiesību nodrošināšana sportā
Latvijas Republikas tiesībsargs, Rīga | 2019 - (4 stundas)

Runas prasme
Latvijas Radio, Rīga | 2019 - (24 stundas)
Lektors: Aina Matīsa

pirmā antidopinga konference
Latvijas Antidopinga birojs, Rīga | 2019 - (7 stundas)

Sporta pārmaiņu pasaulē: veselība, izglītība un sabiedrība
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Rīga | 2018 - (6 stundas)

Akreditācijas ekspertu kursi
Izglītības kvalitātes valsts dienests, Rīga | 2015 - (8 stundas)

FINA tiesnešu skola
FINA (Federation internationale de natation), Rīga | 2014 - (16 stundas)
Lektori: Søren Korbo; Bill Hogan

Adobe illustrator. 1. līmenis
New Horizons (Smart Training, SIA), Rīga | 2010 - (48 stundas)

KURSI, SEMINĀRI

Bērnu un jauniešu peldētprasme. Peldētapmācības pieejamība 
vispārējās izglītības iestādēs un izglītojamo apgūtās ūdens 
kompetences prasmes
Pētnieciskais ziņojums
Latvijas Peldēšanas federācija | 2019
Sabiedrības integrācijas programma "NVO Fonds 2019"

Cilvēku drošība uz ūdens Latvijā. Slīkšanas un noslīkšanas 
statistika, infrastruktūra, normatīvais regulējums un sabiedrības 
paradumi
Pētnieciskais ziņojums
Latvijas Peldēšanas federācija | 2019
Sabiedrības integrācijas programma "NVO Fonds 2018"

Ko nezinām par drošību uz ūdens?
Konference
Latvijas Peldēšanas federācija | 2019
Prezentācijas tēma: Sabiedrības domas par drošību uz ūdens. LPF pētījums 
par peldēšanas paradumiem un drošību

Aquatic life
Konference
Lithuanian Children and Youth Center | 2019
Prezentācijas tēma: Water Safety in Latvia. Statistics and facts

KONFERENCES UN PUBLIKĀCIJAS
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Aivars Platonovs Peldēšana
Grāmata (konsultants)
Jeļena Solovjova | 2017
Latvijas Sporta federāciju padome

Latvijas pašvaldību izpilddirektoru izbraukuma sēde
Konference
Latvijas Pašvaldību savienība | 2017
Prezentācijas tēma: Peldēšana, peldētapmācība un sporta objekti

Sports, fiziskā slodze un bērnu un jauniešu veselība
Konference
Latvijas Ārstu biedrība | 2016
Prezentācijas tēma: Sporta skolotāja/trenera loma bērna izglītošanā par 
drošu aktīvo atpūtu pie ūdens


