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Rīgā, 2018. gada 15. martā 
 

Latvijas Sporta federāciju padomes kopsapulce, uzņemoties atbildību par sporta 
speciālistu sertifikācijas procesa kvalitatīvu izpildi, kā arī rūpējoties par kvalificētu sporta 
speciālistu pieejamību sporta klubos un sporta skolās, pēc iepazīšanās ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas izstrādāto projektu, lai reformētu Sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un 
sporta speciālistam noteiktās prasības, aicina Izglītības un zinātnes ministriju uz konstruktīvu 
diskusiju Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumu Nr. 77 “Noteikumi par sporta 
speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” (turpmāk – 
Noteikumi) izmaiņu projekta izstrādes procesā un izvirza tālākai apspriešanai sekojošo: 

1. Atgādina, ka Noteikumu ieviešanas sākotnējais mērķis bija jaunu sporta speciālistu 
iesaistīšana un nesertificēto – nodarbināto speciālistu skaita mazināšana, ko esošais 
regulējums ir spējis sasniegt vien daļēji, savukārt jaunais regulējuma projekts vēl 
vairāk apgrūtina iepriekšminēto mērķu sasniegšanu. 

2. Aicina, ievērojot efektīvu Sporta nozares pārvaldības modeli, skaidri definēt sporta 
speciālistu sertifikācijas plānotā jaunā regulējuma mērķus un iecerētos uzlabojumus 
salīdzinājumā ar spēkā esošajiem MK Noteikumiem. 

3. Pieprasa nodrošināt sporta nozares sabiedriskā sektora kā līdzvērtīga partnera 
līdzdalību un diskusiju par piedāvātajām reformām, izveidojot darba grupu situācijas 
izpētei un Noteikumu projekta izstrādei.  

4. Atsaucoties uz Sporta politikas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam noteikto, aicina 
ieviest efektīvu kontroles mehānismu sporta speciālistu (treneru) kontroles kārtībai, kā 
arī normatīvajos aktos paredzēt administratīvo atbildību par sporta speciālistu 
sertifikācijas noteikumu neievērošanu (gan darba devējam, gan sporta darbiniekam).  

5. Lai veicinātu topošo sporta speciālistu profesionālo izaugsmi un motivētu sertificētos 
trenerus turpināt mācības un iegūt augstāku trenera kategoriju, rosina izveidot sporta 
speciālistu (treneru) atalgojuma piesaistes modeli, kas paredz darba samaksas 
diferenciāciju starp treneru kategorijām, paredzot augstāku atlīdzību treneriem ar 
augstiem sasniegumiem un augstāku profesionālās kvalifikācijas līmeni. 

6. Nodrošināt izglītības standarta projektā sporta stundām noteikto prasību atbilstību 
Sporta politikas plānošanas dokumentos noteiktajam, izvērtēt to ietekmi uz sporta 
nozari ilgtermiņā, kā arī noteikt papildus termiņu izglītības standarta projekta sadaļas 
“Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma” sabiedriskajai apspriešanai. 

 
Rezolūcija pieņemta Latvijas Sporta federāciju padomes kopsapulcē 2018. gada 

15. martā, piedaloties 75 dalībniekiem no visas Latvijas, tajā skaitā 75 atzīto sporta federāciju 
pilnvarotajiem pārstāvjiem, Padomes sadarbības partneriem un citu sporta nozares institūciju 
pārstāvjiem. 

 
 
Einars Fogelis, 
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