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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 2018.gada 01.jūniju. 
 

2. LPF Atzinumu izsniegšanas kārtība 
2.1. LPF Atzinums automātiski tiek izsniegts kandidātiem, kuriem ir iegūta augstākā sporta – 

pedagoģiskā izglītība (B kategorija) ar kvalifikāciju “Vecākais treneris peldēšanā”; 
2.2. Kandidātiem, kuriem ir iegūta augstākā sporta – pedagoģiskā izglītība (B kategorija) ar 

kvalifikāciju “Sporta skolotājs” vai specializāciju citā sporta veidā, jāiziet LPF rīkotie treneru 
kursi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā (36 akadēmiskās stundas) 
un paplašinātās pirmās palīdzības apmācība un drošības uz ūdens apmācības kurss (12/8 
akadēmiskas stundas); 

2.3. Kandidātiem, kuri vēlas saņemt atzinumu C kategorijas sporta speciālista sertifikācijas 
eksāmena kārtošanai, jāizpilda sekojoši nosacījumi: 

2.3.1. Jāiziet LPF rīkotie treneru kursi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 
programmā (48 akadēmiskās stundas); 

2.3.2. Jāiziet paplašinātās pirmās palīdzības apmācība un drošības uz ūdens apmācības kurss 
(12/8 akadēmiskas stundas); 

2.3.3. Kandidāti, kuri ir absolvējuši profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi un ieguvuši 
apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi peldēšanā (30V 
81300), tiek atbrīvoti no praktiskajām nodarbībām (jāiziet saīsinātie kursi) 

2.4. Kandidātam, kurš vēlas saņemt atzinumu C, B vai A kategorijas sporta speciālista 
resertifikācijas saņemšanai, jāizpilda sekojoši nosacījumi: 

2.4.1. Sertifikāta derīguma termiņa laikā jāapmeklē LPF rīkotie un/vai apstiprinātie 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursi un semināri ne mazāk kā 32 stundu apmērā; 

2.4.2. Sertifikāta derīguma atjaunošanas gadā jāiziet paplašinātās pirmās palīdzības apmācība 
un drošības uz ūdens apmācības kurss (12/8 akadēmiskas stundas); 

2.4.3. Resertificēšana ir jāveic līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām. Uzrakstot 
paskaidrojumu un saņemot atļauju, tiek pieļauta sertifikāta pagarināšana līdz sešiem 

http://likumi.lv/doc.php?id=204329
http://likumi.lv/doc.php?id=204329
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mēnešiem. Ja sertifikāts tiek pagarināts pēc noteiktā termiņa, trenerim ir atkārtoti 
jākārto teorētiskais eksāmens.  
 

3. Kandidāta iesniedzamie dokumenti 
3.1. Kandidāts, kurš vēlas saņemt LPF atzinumu C kategorijas sertifikācijas eksāmena kārtošanai, 

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; 
3.1.2. Dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās 

pilnveides izglītības programmas sertifikātus (Iesniedz apstiprinātas kopijas). 
3.2. Kandidāts, 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; 

3.2.2. Dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās 
pilnveides izglītības programmas sertifikātus (Iesniedz apstiprinātas kopijas). 
 

4. LPF treneru kursi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā 
4.1. Kursi tiek rīkoti ne retāk kā divas reizes gadā un tie tiek izsludināti LPF mājaslapā ne vēlāk kā 

mēnesi pirms kursu norises; 
4.2. Kursi sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Kursu programma ir pieejama šī  

nolikuma pielikumā; 
4.3. Kursu noslēgumā dalībniekiem ir jāveic teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude jeb 

eksāmens; 
4.4. Eksāmena saturu un izpildes prasības nosaka kursu vadītājs; 
4.5. Kursi ir maksas pakalpojums un to cenrādis tiek noteikts kursu izsludināšanas brīdī. 

 
5. Paplašinātā pirmās palīdzības apmācība un drošības uz ūdens apmācības kurss 

5.1. LPF organizētie kursi tiek rīkoti ne retāk kā divas reizes gadā un tie tiek izsludināti LPF 
mājaslapā ne vēlāk kā mēnesi pirms kursu norises; 

5.2. Kursi sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Kursu programma ir pieejama šī  
nolikuma pielikumā; 

5.3. Kursi ir maksas pakalpojums un to cenrādis tiek noteikts kursu izsludināšanas brīdī; 
5.4. Kandidāts var apmeklēt trešās personas piedāvātos kursus, kuru programma atbilst LPF 

noteiktajām prasībām (kursa saturam). 
 
 

6. Atzinuma saņemšanas maksa 
6.1. Atzinuma izsniegšana sporta speciālista sertifikācijai un resertifikācijai ir maksas 
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pakalpojums. Izdevumus par atzinuma izsniegšanu sedz sertificējamā (resertificējamā) sporta 
speciālista darba devējs, pilnvarotais pārstāvis vai pats sporta speciālists sekojošā apjomā: 

6.1.1. Atzinuma izsniegšana C kategorijas sertifikācijas eksāmena kārtošanai– 60.00 EUR; 
6.1.2. Atzinuma izsniegšana sporta speciālista resertifikācijai – 30.00 EUR; 

6.2. Apmaksa notiek veicot pārskaitījumu uz LPF kontu, atbilstoši izrakstītajam rēķinam. 
6.3. Apmaksas dokuments jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem atzinuma saņemšanai. 
6.4. No atzinuma saņemšanas maksas ir atbrīvoti: 

6.4.1. A kategorijas sporta speciālisti; 
6.4.2. 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; 

6.4.3. LPF ģenerālsekretārs var pieņemt lēmumu neieturēt atzinuma izsniegšanas maksu arī 
citos gadījumos, ja tam ir būtisks pamatojums. 
 

7. Atteikums izsniegt atzinumu 
7.1. LPF var atteikt izsniegt atzinumu sekojošos gadījumos: 

7.1.1. Kandidāts neatbilst nolikuma prasībām; 
7.1.2. Kandidāta teorētiskās un praktiskās zināšanas neatbilst šajā nolikumā definētajām 

prasībām un līmenim; 
7.1.3. Kandidāts ir pārkāpis LPF darbību regulējošo statūtu un nolikumu, Latvijas Republikas 

likumdošanas prasības. 
 

8. Strīdu izšķiršanas kārtība 
8.1. Strīdi, kas saistīti ar atteikumu izsniegt atzinumu kandidātam, tiek izskatīti LPF valdē. 

 
9. Treneru reģistrs 

9.1. LPF uztur treneru reģistru, kas atrodams oficiālajā LPF interneta vietnē www.swimming.lv, 
sadaļā Treneri. 

http://www.swimming.lv/

