
1 

 

                     LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA  
                                                                                                

                                                                                                           APSTIPRINU 

____________________________ 

LSPA Senāta priekšsēdētājs  

Prof. U.Grāvītis 

                                                               2018.gada 1.novembrī,  

protokols Nr. 3 

 

NOLIKUMS  

PAR  TRENERU – PEDAGOĢISKO  PRAKŠU  BĀŽU  METODIĶU  

TĀLĀKIZGLĪTĪBU 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

  

1.1. Tālākizglītības programmā var iekļaut pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības programmas ,,Izglītības un sporta darba speciālists”(kods 41813), 

kvalifikācijas sporta veida treneris, profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

programmas “Sporta zinātne” (kods 42813) un profesionālā maģistra augstākās 

izglītības programmas „Sporta zinātne” (kods 47813) kvalifikācijas sporta veida 

vecākais treneris LSPA studējošo pedagoģisko prakšu bāžu metodiķus. 

1.2. Sporta trenera darbam atbilstoša tālākizglītības programma (turpmāk – 

Tālākizglītības programma) tiek izstrādāta atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem 

“Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam 

noteiktajām prasībām”, Nr.77, izdoti 2010.gada 26.janvārī (prot. Nr.5 19.§) saskaņā ar 

Sporta likuma 20.panta trešo un ceturto daļu.  

 

2. Mērķis un uzdevumi 

 

2.1. Mērķis – kvalifikācijas sporta veida vecākais treneris sporta pedagoģisko 

prakšu bāžu metodiķu tālākizglītības nodrošināšana, lai īstenotu konceptuāli jaunu  

kompetencēs balstītu studējošo pedagoģisko prakšu vadību atbilstoši mūsdienu sporta 

zinātnes un sporta pedagoģijas jaunākajām atziņām. 

2.2. Uzdevumi – nodrošināt kvalifikācijas sporta veida vecākais treneris sporta 

pedagoģisko prakšu bāžu metodiķu tālākizglītību trenera mentora vispārējās 

kompetences pilnveidē un par jauninājumiem un attīstības tendencēm treniņu saturā un 

didaktikā.  

 

3. Treneru prakšu bāžu metodiķu tālākizglītības reglamentācija 

 

3.1. Treneru – pedagoģisko prakšu bāžu metodiķu tālākizglītību realizē LSPA  

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centrs, piedāvājot treneriem apgūt 

profesionālās kvalifikācijas pilnveides sporta trenera mentora darbam atbilstošu 

tālākizglītības programmu. Tālākizglītības programma paredzēta A un B kategorijas 

sporta veida treneriem un sporta veida vecākajiem treneriem. 

3.2. Tālākizglītības  programma ietver 3 moduļus:  

3.2.1. Trenera vispārējo kompetenču modulis – 4 stundas (jauninājumi un attīstības 

tendences sporta treniņu pedagoģiskajos un psiholoģiskajos aspektos). 
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3.2.2. Trenera izglītības satura un didaktikas kompetenču modulis – 2 stundas 

(jauninājumi un attīstības tendences treneru prakšu saturā, nodrošināšanā un 

vērtēšanā). 

3.2.3.  Trenera profesionālās pieredzes modulis (dalība metodiskajās un praktiskajās 

nodarbībās sporta speciālistu sagatavošanā). 

3.3. Tālākizglītības dalībnieku uzņemšanas rīkojuma projektu sagatavo 

kvalifikācijas vecākais treneris vadītājs un Tālākizglītības programmas realizāciju 

nodrošina LSPA  Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centrs.  

3.4. Tālākizglītības programmas absolventi, apgūstot 1. un 2.moduli, saņem 

treneru prakšu bāžu metodiķa – mentora apliecību, kuras derīguma termiņš ir 5 gadi no 

izdošanas brīža.  

3.5. Apgūstot Trenera profesionālās pieredzes (3. moduli) treneris – mentors 

saņem apliecību par dalību metodiskajās un praktiskajās nodarbībās sporta speciālistu 

sagatavošanā treneru praksēs atbilstoši veiktajam darbam: 

3.5.1.  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas ,,Izglītības un 

sporta darba speciālists” (41813) kvalifikācijas sporta veida treneris programmā  

8 stundas mācību gadā. 

3.5.2. profesionālā bakalaura studiju programmas „Sporta zinātne” (42813) un 

profesionālā maģistra studiju programmas „Sporta zinātne” (47813) 

kvalifikācijas sporta veida vecākais treneris programmā 6 stundas akadēmiskajā 

gadā (“Ievirzes praksē” 2 stundas par praksi akadēmiskajā gadā). 

3.6. Trenera profesionālās pieredzes (3.moduļa) apguves apliecība derīga 5 gadi 

no izdošanas brīža. 

 

4. Finanses un materiālā bāze 

  

4.1. Sporta treneru – pedagoģisko prakšu metodiķu Tālākizglītības programmas 

finansējums ir  iekļauts LSPA budžetā un administrēts LSPA noteiktā kārtībā. 

4.2.  Tālākizglītības programmas realizācijai izmanto LSPA un prakšu bāžu 

telpas un aprīkojumu. 

  

5. Noslēguma noteikumi 

 

5.1. Nolikumu, kā arī tā izmaiņas un papildinājumus apstiprina LSPA Senāts. 

5.2. Nolikums stājās spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi. 

 

 

LSPA 


