
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Latvijas Ūdens motosporta federācijas valdes lēmumu 

(Liepāja, 29.08.2015.), treneru sertifikāta saņemšanai jāievēro šādi 

noteikumi, kas publicēti Lavijas Sporta federāciju padomes oficiālajā 

lapā www.lsfp.lv  

Ūdens motosporta atzinuma saņemšanai nepieciešamās prasības: 

1. UIM noteikumu prasības (eksāmens). 

2. Pirmā palīdzība un glābšana uz ūdens (sertifikāts). 

3. Antidopinga noteikumi. 

 

Saskaņā ar Sporta likumu sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība „Latvijas 

Sporta federāciju padome”.  

Sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības nosaka 26.01.2010. MK 

noteikumi Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un 

sporta speciālistam noteiktajām prasībām". 

SERTIFIKĀCIJAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI  

Fiziskā persona, kura vēlas saņemt sertifikātu, iesniedz: 

http://www.lsfp.lv/
http://likumi.lv/doc.php?id=204329
http://likumi.lv/doc.php?id=204329


 

 

 

 

 

 

 

 

1.RAKSTISKU IESNIEGUMU (veidlapa) 

2.IZGLĪTĪBU APLIECINOŠUS DOKUMENTUS 

3.TĀLĀKIZGLĪTĪBAS VAI PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS 

DOKUMENTUS 

4.PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PĀRSKATU PAR PĒDĒJIEM 5 GADIEM 

(veidlapa) 

5.AUDZĒKŅU AUGSTA LĪMEŅA SASNIEGUMUS ATBILSTOŠI 

KRITĒRIJIEM (veidlapa) 

6.ATZĪTĀS SPORTA FEDERĀCIJAS ATZINUMS (veidlapa) 

7.LSFP ATZINUMS 

8.ĢIMENES ĀRSTA ATZINUMU PAR VESELĪBAS STĀVOKĻA ATBILSTĪBU 

VEICAMAJAM DARBAM 

9.DOKUMENTU, KAS APLIECINA, KA VEIKTA SAMAKSA PAR 

PAKALPOJUMU 

10.FOTOGRĀFIJA 

Bankas rekvizīti samaksai par sertifikācijas pakalpojumiem:   

biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome"  

Reģistrācijas Nr. 40008022932   

1. AS "Swedbank", konts  LV52HABA0551027658243, kods HABALV22;   

2. AS "Citadele banka", konts LV86 PARX0000575261019, kods PARXLV22;   

3. Valsts kase, konts LV37TREL91531700 00000, kods TRELLV22. 

LATVIJAS SPORTA SPECIĀLISTU REĢISTRS 

  

NOTEIKUMI STUDENTIEM PAR IESPĒJU STRĀDĀT PAR SPORTA 

TRENERI: 

 Ministru kabinets apstiprinājis izmaiņas noteikumos par sporta speciālistu 

sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām. Turpmāk tiesības 

strādāt pedagoģisko darbu iegūs studenti ne tikai darbam vispārizglītojošo skolu, bet 

arī sporta skolu pedagogu (treneru) amatā. Latvijas Sporta federāciju padome, kas 

piedalījās Ministru kabineta noteikumu izmaiņu grozījumu veikšanā, informē par 

noteikumiem, kas ir jāievēro, lai students varētu sākt darba gaitas trenera arodā.  

http://www.lsfp.lv/sporta_registrs/sertificetie_sporta_specialisti
http://www.lsfp.lv/sporta_registrs/sertificetie_sporta_specialisti


 

 

 

 

 

 

 

 

Iespēja strādāt sporta skolā  jau mācību laikā ļaus topošajiem pedagogiem ātrāk iegūt 

praktisku darba pieredzi sporta nozarē, kā arī paplašinās sporta skolu iespējas 

piesaistīt darbam plašāku jauno speciālistu loku. 

Bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) ir 

tiesīga arī persona, kura iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju 

programmā un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: 

1. ir iegūta profesionālās ievirzes sporta izglītība (izglītības programmas kods 30V) 

akreditētā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē;  

 2. ir iegūts pilns pirmajam akadēmiskajam gadam paredzētais kredītpunktu skaits.  

Informāciju par sporta veidu un augstākās izglītības iestādi, kurā persona iegūst 

augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā (norādot vārdu, uzvārdu, 

personas kodu un pievienojot attiecīgā sporta veida atzītas sporta federācijas 

rakstisku saskaņojumu) šo noteikumu 12.1 punktā minētā persona mēneša laikā pēc 

darba uzsākšanas iesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē iekļaušanai sporta 

speciālistu reģistrā.  

IESNIEGUMA VEIDLAPA ATRODAS ŠEIT: 

FEDERĀCIJAS SASKAŅOJUMA VEIDLAPA ATRODAS ŠEIT: 

  

PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANA 

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūru Latvijā 

reglamentē likums "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanu" un Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumi Nr.525 "Kārtība 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas 

Republikā". 

Sporta speciālistiem, kas izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir tiesības pilntiesīgi un 

patstāvīgi strādāt Latvijā, taču jāņem vērā, ka izglītības dokumenti netiek atzīti 

automātiski, jo izglītības sistēmas dažādās valstīs ir atšķirīgas. Gadījumos, kad 

persona ieguvusi profesionālo kvalifikāciju ārvalstīs un Latvijā vēlas strādāt savā 

iegūtajā profesijā, par sporta speciālistu (treneri), personai sākotnēji ir jāvēršas 

Akadēmiskās informācijas centrā (turpmāk – AIC), kur jāiesniedz iesniegums un citi 

nepieciešamie dokumenti. 

AIC, pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, sagatavo savu vērtējumu un nosūta 

izziņu Latvijas Sporta federāciju padomei (turpmāk – LSFP), kas pieņem lēmumu 

par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, daļēju atzīšanu vai neatzīšanu. Ja LSFP 

pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, tā izsniedz profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas apliecību sporta speciālista (trenera) profesijā. 

Lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, daļēju atzīšanu vai neatzīšanu 

LSFP vārdā pieņem Sporta speciālistu sertifikācijas komisija. 

http://lsfp.lv/assets/mediabox/IESNIEGUMS_studentiem.doc
http://lsfp.lv/assets/mediabox/FED_SASKANOJUMS_studentiem.doc
http://likumi.lv/doc.php?id=26021
http://likumi.lv/doc.php?id=26021
http://likumi.lv/doc.php?id=113050
http://likumi.lv/doc.php?id=113050
http://likumi.lv/doc.php?id=113050


 

 

 

 

 

 

 

 

 


