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Masveidība, vienotība, izcilība 

Vīzija Radīt spēcīgu un patstāvīgu organizāciju, kas 
caur masveidību bruģē ceļu uz panākumiem 
augstu sasniegumu sportā 

 

Prioritātes 

 

  

Patstāvība un efektivitāte 



 

Patstāvība un efektivitāte  
 

Mērķis LPF ir neatkarīga, patstāvīga, enerģiska un efektīva 
organizācija, kas spēj gan īstenot pamatfunkcijas, gan 
sasniegt jaunus un ambiciozus mērķus 

 

Uzdevumi 

1. Pilnveidot LPF pārvaldības modeli, nosakot prezidenta un pārējo valdes 
locekļu atbildības sfēras, kā arī atklātā konkursā piesaistot jaunu 
ģenerālsekretāru; 

2. Veidot LPF kā mūsdienīgu, inovatīvu un atvērtu organizāciju. Pilnveidot un 
spēcināt LPF komiteju darbību, nodrošināt visu pieņemto lēmumu 
pieejamību un pārskatāmību; 

3. Aizsargāt LPF un peldēšanas sporta veidu intereses, aktīvi iesaistoties 
LSFP, LOK un IZM darbā; 

4. “LPF mājas” (PPP projekts); 
5. Nodrošināt stabilu, prognozējamu un pakāpeniski pieaugošu finansējumu: 

5.1. Noslēgt sponsorēšanas līgumu par izlašu komandu ekipējumu 2021.-
2024.gadam; 

5.2. Pilnveidot un attīstīt LPF kā zīmola vērtību un komercializāciju. 

  



 

Treneru izaugsme 
 

Mērķis Nodrošināt peldēšanas sporta veidos iesaistīto sporta 
speciālistu nepārtrauktu profesionālo pilnveidi un 
izaugsmi, kā arī motivāciju sasniegt jaunas virsotnes 

 

Uzdevumi 

1. Nodrošināt plaša spektra ekspertu piesaisti sporta speciālistu 
tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu apguvei Latvijā; 

2. Motivēt trenerus tālākizglītībai un profesionālai izaugsmei, sniedzot 
finansiālu atbalstu labāko un motivētāko treneru dalībai starptautiskās 
konferencēs/kursos ārpus Latvijas (finansējuma konkurss); 

3. Izstrādāt un ieviest finansiāla atbalsta kritērijus un mehānismus treneru 
darba apmaksai LPF rīkotu MTN un sacensību (LEN, FINA) laikā; 

4. Izstrādāt treneru prēmēšanas kritērijus un mehānismus par augstiem 
sasniegumiem starptautiskajā arēnā. 

  



 

Sasniegumi sportā 
 

Mērķis Strauja sportiskā izaugsme un panākumi visās vecuma 
grupās 

 

Uzdevumi 

1. Skaidri un precīzi definēt LPF izlašu darbības modeli visās vecuma grupās. 
Izlašu kandidātu sastāva atlases kritēriju ieviešana; 

2. Izstrādāt LPF izlašu kandidātu un dalībnieku pasākuma plānu 2020.-
2024.gadam, tajā iekļaujot: 
2.1. Jauniešiem  

2.1.1. atvērtos treniņus un nacionālās nometnes vismaz 4x gadā;  
2.1.2. dalību starptautiskās sacensībās vismaz 1x gadā; 

2.2. Junioriem: 
2.2.1. atvērtos treniņus un nacionālās nometnes vismaz 4x gadā; 
2.2.2. starptautiskās nometnes vismaz 2x gadā; 
2.2.3. dalību starptautiskās sacensībās vismaz 1x gadā; 
2.2.4. dalību zinātniskās testēšanas nometnēs, kas īstenotas 

sadarbībā ar kaimiņvalstu federācijām, vismaz 1x gadā; 
2.3. Open grupā: 

2.3.1. atvērtos treniņus un nacionālās nometnes vismaz 4x gadā; 
2.3.2. starptautiskās nometnes vismaz 2x gadā; 
2.3.3. dalību starptautiskās sacensībās vismaz 2x gadā; 
2.3.4. dalību zinātniskās testēšanas nometnēs, kas īstenotas 

sadarbībā ar kaimiņvalstu federācijām, vismaz 2x gadā; 
2.3.5. atbalsta personāla nodrošināšana; 

3. Izstrādāt un pakāpeniski ievies labāko sportistu finansēšanas modeli, kas 
balstīts uz rezultātiem Eiropas un pasaules čempionātos, kā arī OS;  

4. LPF un izlašu kandidātu (to pārstāvju) savstarpējo tiesisko attiecību 
nostiprināšana, nosakot katras puses atbildību un pienākumus; 

5. Veicināt sacensību pieredzi, ieviešot “Latvijas kausa izcīņu peldēšanā”. 



 

Komandas vienotība 
 

Mērķis Izveidot vienotu komandu un saliedētu kolektīvu sportistu 
un treneru vidū, kas sevi identificē kā daļu no LPF saimes 

 

Uzdevumi 

1. Īstenot kopīgus pasākumus un aktivitātes sportistiem un treneriem 
“ārpus” MTN un sacensībām (t,s. Izglītojoši pasākumi, LPF kalendāra 
izveide). Dažādu saliedēšanās pasākumu īstenošanā iesaistīt sportistus un 
viņu vecākus; 

2. Nodrošināt vienotu ekipējumu visiem LPF izlašu kandidātiem un viņu 
treneriem, tādejādi radot vienotu identitāti un veicinot piederības sajūtu 
komandai; 

3. Nodrošināt peldēšanas sporta veidus popularizējošu interviju raidījumu 
“#Peldsezona”;  

4. Izveidot jubilāru kalendāru un īpaši sveikt apaļās jubilejās labākos trenerus, 
atbalsta personālu un LPF darba nodrošināšanā iesaistītos darbiniekus; 
 

  



 

Ūdens kompetence  
 

Mērķis Nodrošināt bērnu un jauniešu “ūdens kompetences” 
prasmju apguvi vispārējās izglītības iestāžu mācību saturā, 
tādējādi veicinot sabiedrības drošību uz ūdens un 
peldēšanas prasmes 

 

Uzdevumi 

1. Pārstāvēt sabiedrības intereses un vajadzības politiskajā un publiskajā 
telpā. Veidot sabiedrības izpratni par peldētprasmes kā drošības uz ūdens 
neatņemamu sastāvdaļu; 

2. Izstrādāt un ieviest “ūdens kompetences” apguves programmu/metodisko 
materiālu 108 stundu apjomā. Nodrošināt valsts mērķdotāciju vai 
alternatīvo (ES fondu) finansējumu programmas ieviešanai vispārējās 
izglītības iestādēs visā Latvijā; 

3. Nodrošināt peldēšanas apmācībā iesaistīto pedagogu apmācību darbam 
ar “ūdens kompetences” programmu; 

4. Īstenot peldēšanas sporta veidus popularizējošas aktivitātes, t.s. “ūdens 
kompetences” sacensības vispārējās izglītības iestādēs. 
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