Latvijas tenisa savienības
atzinumu izsniegšanas nolikums

1. Vispārējie nolikuma noteikumi:
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Latvijas tenisa savienība (turpmāk tekstā - LTS), izsniedz rakstisku
atzinumu pretendentam, kurš atbilst LTS noteiktajām sporta speciālista prasībām tenisā;
1.2. Nolikuma mērķis ir izvirzīt prasības, kādā veidā tiks izsniegti LTS atzinumi un kādas procedūras ir jāveic, lai
tos saņemtu;
1.3. Nolikums stājās spēkā 30.09.2019.
2. LTS atzinuma noteikumi:
2.1. LTS atzinums (Pielikums nr.1) ir iekšējais dokumets, kas tiek uzskaitīts un reģistrēts LTS atzinumu reģistrā
un derīguma termiņš ir beztermiņa, ja pretendents ir reģistrēts kā tenisa sporta speciālists Latvijas Sporta
federācijas padomes (turpmāk LSFP) oficiālajā mājas lapā, pretējā gadījumā derīguma termiņš LTS
atzinumam ir 1 (viens) gads.
2.2. Pretendentiem, kuriem LTS atzinuma derīguma termiņš ir viens gads, tiem gada laikā jāsakārto savs
trenera sertifikācijas process, lai līdz derīguma termiņa beigām atbilstu kādām no šī nolikuma 3.1.punktā
minētajām prasībām.
2.3. Saņemot LTS atzinumu, pretendents pēc pieprasījuma, līdz LTS atzinuma derīguma termiņa beigām, var
saņemt federācijas atzinuma veidlapu (turpmāk FAV) (Pielikums nr.2), kas ir viens no dokumentiem, kas
jāiesniedz LSFP sporta speciālistu sertifikācijas komisijai, lai varētu strādāt atbilstošā sporta veida trenera
amatā, šājā gadījumā - tenisa trenera amatā, kā arī, lai pretendents varētu kārtot LSFP sertifikācijas
eksāmenu;
2.4. Lai pretendents saņemtu atzinumu, LTS ir tiesības veikt zināšanu pārbaudi eksāmenu veidā, lai
pārliecinātos, ka pretendents attiecīgajā sporta veidā:
2.4.1. pārzina tenisa sporta veida noteikumus;
2.4.2. ir noteiktas zināšanas un iemaņas;
2.4.3. ir pieredze attiecīgajā sporta veidā kā spēlētājam.
2.5. LTS atzinuma process nodrošina kvalitatīvu un profesionālu tenisa treneru un pedagogu sertifikāciju, kā
arī, veicina tenisa treneru tālākizglītību attiecīgajā sporta veidā;
2.6. Tikai LTS tenisa treneru reģistrā iekļauto tenisa treneru audzēkņiem, kas ir vecumā līdz 18 gadi, ir tiesības
piedalīties LTS un U10 tenisa kalendāra iekļautajās sacensībās (izņemot gadījumus, kad spēlētājs spēlē un
trenējas ārzemēs pie ārzemju trenera un vēlas piedalīties LTS rīkotajās sacensībās). LTS tenisa treneru
reģistra sarakstu var aplūkot interneta vietnē www.lts.lv;

2.7. LTS treneru reģistrā tiek iekļauti treneri, kas no šī nolikuma stāšanas brīža:
2.7.1. ir ieguvuši LTS atzinumu, bet nav iekļauti LSFP mājas lapas - sporta speciālistu reģistrā (LTS treneru
reģistrā tiks iekļauts līdz LTS atzinuma termiņa beigām);
2.7.2. ir ieguvuši LTS atzinumu un ir iekļauti LSFP mājas lapas - sporta speciālitu reģistrā (līdz LSFP
speciālistu sertifikātu derīguma termiņa beigām);
2.7.3. nav ieguvuši LTS atzinumu, bet ir iekļauti LSFP mājas lapas - sporta speciālitu reģistrā (līdz LSFP
speciālistu sertifikātu derīguma termiņa beigām).
2.8. Par tenisa treneriem LSFP mājas lapā tiek atzīti sporta speciālisti kā A, B, C kategorijas tenisa treneri,
sporta studiju absolventi, vai kā sporta studiju studenti, kas apgūst augstāko izglītību sporta studiju
programmā ar rakstisku LTS saskaņojumu.
3. LTS atzinuma saņemšanas noteikumi:
3.1. Lai varētu kārtot LTS pārbaudes eksāmenu un saņemtu LTS atzinumu no brīža kad stājas šis nolikums,
pretendentam ir jāatbilst vienam no Latvijas sporta izglītības izvirzītajiem kritērijiem:
3.1.1. A, B vai C kategorijas sertifikāts - tenisa sporta veidā (izsniedz LSFP);
3.1.2. sporta studiju absolvents - pabeigta augstākā sporta pedagoģiskā izglītība. Absolvents ir tiesīgs
strādāt izvēlētajā sporta veidā 5 gadus pēc studiju pabeigšanas;
3.1.3. pretendents ir apguvis profesionālās pilnveides izglītības programmu 320 stundu apmērā un, pēc
LSFP eksāmena nokārtošanas, pretendē uz C kategorijas sertifikātu tenisa sporta veidā;
3.1.4. sporta studiju students Sertifikācija noteikumos noteiktos gadījumos, ko paredz LSFP.
3.2. Pretendents, kas neatbilst Latvijas sporta izglītības kritērijiem, bet ir vismaz 18 gadu vecs un ir ar
vidusskolas izglītību, var pretendēt uz LTS atzinuma saņemšanu, kas būs derīgs 1 gadu pēc tā iegūšanas un
tiks anulēts, ja pretendents neatbildīs kādam no šī nolikuma 3.1. minētajiem punktiem.
3.3. Pretendenti, kuri var saņemt LTS atzinumu, bez attiecīgo LTS pārbaužu kārtošanas:
3.3.1. bijušie un esošie A kategorijas sporta speciālisti, kuri LTS atzinumu var iegūt pēc pieprasījuma trīs
gadu laikā pēc šī nolikuma stāšanās spēkā;
3.3.2. LSFP atzīti treneri, kas iesaistīti tiešā veidā LTS atzinumu zināšanu pārbaužu organizēšanā,
novērošanā vai vadīšanā.
3.3.3. treneri, kas sertifikācijas pārejas procesā 2019.gadā nolika testa un praktiskos eksāmenus ITF
Level1 Latvijā organizētajos kursus un treneri, kas ieguva LTS atzinumus pēc veiksmīgu pārbaužu
nokārtošanas
19.05.2019.
gada
organizētajos
kursos.
4. Resertifikācijas kārtība:
4.1. Resertificējoties, kad jau vienu reizi kopš šī nolikuma stāšanās brīža ir iegūts LTS atzinums, pretendentam
pēdējo piecu gadu laikā ir jāapmeklē LTS atzītos tālākizglītības kursus, seminārus, konferences 40 stundu
apmērā. Kā arī ir jābūt darba vietas izziņai, ka pēdējo piecu gadu laikā ir strādāts tenisa trenera amatā
vismaz 3 gadus;
4.2. Uzrādot un iesniedzot derīgas dokumetu kopijas resertifikācijai, LTS sporta speciālistam izsniedz
federācijas atzinuma veidlapu (Pielikums nr.2).
5. LTS tenisa treneru reģistrs un spēlētāju reģistrācijas kārtība:
5.1. Visiem Latvijas tenisa treneriem, kuru bērni vēlas piedalīties LTS rīkotajās sacensībās, ir jābūt LTS oficiālajā
mājas lapā izveidotam treneru profilam;
5.2. Spēlētāji varēs reģistrēties un savos spēlētāju profilos norādīt treneri, kas atrodas LTS tenisa treneru
reģistros. Treneris savos profilos varēs akceptēt spēlētājus, kuri trenējas pie viņa. Tikai pēc akcepta,
spēlētāji varēs pieteikties uz sacensībām;

5.3. Spēlētāja pārejas gadījumā pie cita trenera, iepriekšējam trenerim vispirms savā profilā ir jādzēš spēlētājs
no spēlētāju saraksta, savukārt spēlētājam mēneša laikā profilā ir jānorāda cits treneris, pretējā gadījumā
spēlētājs būs deaktivizēts un nevarēs pieteikties uz sacensībām. Norādot jauno treneri, un jaunajam
trenerim akceptējot spēlētāju savā profilā, spēlētājs būs atkal aktivizēts un varēs pieteikt dalību
sacensībās;
5.4. Spēlētājiem, kas ir vai nav LR pilsoņi un trenējas ārzemēs pie ārvalstu trenera, var norādīt profilā ārzemju
treneris - iesniedzot attiecīgā ārvalstu kluba izziņa, par to, ka spēlētājs trenējas attiecīgajā klubā pie
attiecīga trenera. Spēlētājs var arī reģistrēties zem Latvijas tenisa savienības atzīta trenera, kas ir LTS
tenisa treneru reģistrā, bet kamēr LTS tenisa treneris savā profilā nebūs atzīmejis, kā savu spēlētāju
tikmēr sacensībās nevarēs piedalīties.
6. Prasības LTS atzinuma saņemšanai:
6.1. Pretendentam, kurš vēlas saņemt LTS atzinumu jāveic teorētisko zināšanu pārbaude testa veidā un
praktisko zināšanu pārbaude praktiskās nodarbības veidā, ko rīko LTS sadarbībā ar ITF 1-2 reizes gadā vai
pēc
pieprasījuma
7.

Iesniedzamie dokumenti
7.1. Pretendents, kurš vēlas saņemt LTS atzinumu, iesniedz:
7.1.1. pieteikuma veidlapu atzinuma saņemšanai (Pielikums nr.3);
7.1.2. dokumentu kopijas, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtas tālākizglītības programmas sertifikātus
uzrādot oriģinālus;

8. Pretendenta zināšanu pārbaude LTS atzinuma iegūšanā:
8.1. Pretendentiem zināšanu pārbaudi un novērojumu veic LTS treneru komitejas priekšsēdētājs (jābūt
minimums 3 cilvēkiem, tai starpā LTS atzinuma komisijas grupas vadītājam un vienam ārzemnieku
speciālistam no ITF);
8.2. Pretendentam jākārto teorētisko zināšanu pārbaude testa veidā kurā var tik iekļautas sekojošas tēmās:
8.2.1.Tenisa mācīšanas pamatojumi un secība;
8.2.2.Tenisa kā sporta veida mācīšana un to apgūšanas pilnveide;
8.2.3.Spēlētāja sagatavošanas īpatnības dažādās vecuma grupās;
8.2.4.Nodarbību plānošanā, vadība un kontroles pamati dažādu sagatavotības līmeņu spēlētājiem;
8.2.5.Tenisa sacensību noteikumi Latvijā un ārzemēs;
8.2.6.LTS ētikas kodekss.
8.3. Pretendentiem atzinuma saņemšana būs arī jādemonstrē praktiskās zināšanas mācību-treniņu
nodarbības vadībā, demonstrējot sekojošas iemaņas:
8.3.1.Tenisa mācīšanas pamatojumi un secība;
8.3.2.Tenisa kā sporta veida mācīšana un to apgūšanas pilnveide;
8.3.3.Tenisa nodarbības organizēšana un vadība.
8.4. Pretendentiem praktiskajā nodarbībā būs arī janodemonstrē savas tehniskās iemaņas tenisā. Izņēmuma
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2) spēlētāji, kas bija iekļuvuši WTA un ATP top 500
8.5. Katru gadu tiks izziņoti teorētisko - praktisko zināšanu pārbaudes testu dienas, uz kurām būs iepriekš
jāpiesakās iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus;

9. Atzinuma saņemšanas maksa:
9.1. Atzinuma izsniegšanas sporta speciālista sertifikācijai un resertifikācijai ir maksas pakalpojums. Izdevumus
par atzinuma izsniegšanu sedz sertificējamais (resertificējamais) sporta speciālists sekojošā apjomā:
9.1.1.Pretendenta teorētisko un prakstisko zināšanu pārbaude un LTS atzinuma izsniegšana -30.00 Eur;
9.1.2.Atzinuma izsniegšana sporta speciālista resertifikācijai - 15.00 Eur.
9.2. Apmaksa notiek veicot pārskaitījumu uz LTS kontu, atbilstoši izrakstītajam rēķinam;
9.3. Apmaksas dokuments jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem atzinuma saņemšanai;
9.4. Ja pretendents nenokārto zināšanu pārbaudi, atkārtota zināšanu pārbaude iespējama tikai par jaunu
samaksu, kas ir ekvivalenta pusei (50%) no 9.1.1.punktā noteiktās maksas.
10. No atzinuma saņemšanas maksas ir atbrīvoti:
10.1.A kategorijas sporta speciālisti;
10.2.LTS ģenerālsekretārs var pieņemt lēmumu neieturēt atzinuma izsniegšanas maksu arī citos gadījumos, ja
tam ir būtisks pamatojums.
11. Atteikums izsniegt atzinumu:
11.1.LTS var atteikt izsniegt atzinumu sekojošos gadījumos:
11.1.1. Pretendents neatbilst nolikuma prasībām;
11.1.2. Pretendents ir pārkāpis LTS darbību regulējošo statūtu un nolikumu, Latvijas Republikas
likumdošanas
prasības.
12. Strīdi, kas saistīti ar atteikumu izsniegt atzinumu pretendentiem, tiek izskatīti LTS treneru padomē.
13. Latvijas treneru reģistrs:
13.1. LTS uztur treneru reģistru, kas atrodams LTS interneta vietnēs - www.lts.lv un www.u10teniss.lv.

Pielikums nr.1

Latvijas tenisa savienība
Biedrības, Reģ. Nr: 40008009525
Adrese: Juridiskā: O.Kalpaka prospekts 16, Jūrmala, LV-2010
E-pasts: lts@lts.lv, tel.26527577

LTS atzinums nr.___
Datums: _________________

Latvijas tenisa savienība atzīst, ka

(sporta speciālista vārds, uzvārds, personas kods)

atbilst ____ kategorijas

sporta speciālistam noteiktajām prasībām tenisā.
Atzinuma derīguma termiņš ir beztermiņa, ja pretendents ir reģistrēts kā tenisa sporta speciālists
Latvijas Sporta federācijas padomes (turpmāk LSFP) oficiālajā mājas lapā, pretējā gadījumā derīguma
termiņš LTS atzinumam ir 1 (viens) gads.
Atzinums, kas dod tiesības pretendentam saņemt federācijas atzinuma veidlapu LSFP treneru
sertifikācijai.

Latvijas tenisa savienības ģenerālsekretārs

Kārlis Lejnieks

Pielikums nr.2

Federācijas atzinuma veidlapa

(atzītās sporta federācijas nosaukums)

(reģistrācijas numurs)

(adrese)

(kontakttālrunis, e-pasta adrese)

Datums: ____________________
Latvijas Sporta federāciju padomes
Sporta speciālistu sertifikācijas komisijai

atzīst, ka

(atzītās sporta federācijas nosaukums)

atbilst

kategorijas

(sporta speciālista vārds, uzvārds, personas kods)

sporta speciālistam noteiktajām prasībām

(federācijas paraksttiesīgā persona)

(sporta veids lokatīvā)

(paraksts)

Pielikums nr.3

Elektroniskā pieteikuma veidlapas piemērs LTS atzinuma saņemšanai

Vārds, uzvārds: ______________________________________ personas kods: ____________________
Deklarētā dzīves vietas adrese: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Kontakttālrunis: ____________________
E-pasta adrese _____________________________________________
Darba vieta / Tenisa klubs kurā strādā __________________________________________
Organizācijas nosaukums kurā strādā par tenisa treneri __________________________________
Trenera Izglītības līmenis sportā:
1) vidējā izglītība, nav uzsāktas mācības sporta pedagoģiskās izglītības jomā
2) vidējā izglītība, ir uzsāktas mācības augstākās sporta pedagoģiskās izglītības iestādē un ir iegūts pilns pirmajam
akadēmiskajam gadam paredzētais kredītpunktu skaits + studēju attiecīgajā studiju programmā
2) augstākā sporta pedagoģiskā izglītība / sporta studiju absolvents
3) A kategorijas tenisa treneris
4) B kategorijas tenisa treneris
5) C kategorijas tenisa treneris
6) sporta studiju students / C kategorijas tenisa trenera pretendents
Izglītības dokumentu pielikumi (dokumentu kopijas, kas apliecina iegūto izglītību):
Tālākizglītības dokumetu pielikumi (LTS atzītie tālākizglītības kursi, semināri, konferences):

