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Peldbaseins - izaicinājumi novadam!

• Objekta, investīciju 
lietderīga izmantošana

• Vienmērīga peldbaseina 
noslodze

• Treneri un skolotāji 
peldētapmācībām

• Pieejamība 
komercapmeklētājiem



Kā ūdenspolo var palīdzēt novadam?
• Caur spēli iemācās peldēt, drošība uz ūdens
• Vienmērīgāk noslogo baseinu, ārpus komerclaika
• Vecāki labprāt (līdz)finansē ūdenspolo
• Attīstība un motivācija treneriem, skolotājiem
• Relatīvi zema konkurence – iespējas sportistiem tikt izlasē
• Sporta aktivitāšu dažādība un objektu lietderīgāka izmantošana, novada vēlētāju atbalsts



Kopīgie sadarbības mērķi

• Vietējo ūdenspolo komandu attīstība novadā (sportisti, treneri, 
tiesneši, klubi, sporta skola)

• Bērnu peldētapmācība caur spēli
• Iedzīvotāju drošība uz ūdens 
• Novada un LPF investīciju lietderīga izmantošana
• Novada vadības, vēlētāju un LPF veiksmīga ilgtermiņa 

sadarbība 



Ūdenspolo iesākums 
novadā

• Treneru sagatavošana
• Interešu izglītības programmas licencēšana
• Peldbaseina aprīkošana un ūdens pieejamība
• Interešu izglītības grupu izveide
• Sporta skolas programmas ieviešana



LPF iespējamais ieguldījums

Saturs
peldēt prasmes, bāzes ūdenspolo iemaņas –
individuālas un komandas, aptuvenā 
nodarbību programma, spēles taktikas un 
noteikumu pamati.

Izmaksas
nodrošina LPF

Ūdenspolo apmācības programma



LPF iespējamais ieguldījums

Saturs
Treneru/skolotāju piedalīšanās LPF ūdenspolo klubu treniņos, apmācību 
programmas praktiskā apguve ūdenspolo treneru vadībā, piedalīšanās 
treniņspēlēs, treniņu patstāvīga vadīšana (kā ieskaites forma).

Izmaksas
nodrošina LPF biedri, ūdenspolo klubi un to treneri

Praktiskas nodarbības



LPF iespējamais ieguldījums

Saturs
Treneru/skolotāju tests klātienē par ūdenspolo apmācības 
programmas saturu. Testa rezultātu analīze. Pēc 
nokārtošanas – LPF atzinuma izsniegšana ūdenspolo trenera 
sertifikāta iegūšanai.

Izmaksas
nodrošina LPF

Tests



LPF iespējamais ieguldījums
Saturs
2020. gada 17.-23. augustā Starptautiskās Peldēšanas federācijas kursi jauniem ūdenspolo treneriem, 
Rīgā. Arī treneriem bez pieredzes, ar LPF atzinumu. Angļu valodā. Pasniedz Paul Metz - Pasaules 
ūdenspolo treneru asociācijas apmācību direktors, Nīderlandes sieviešu izlases treneris no 1998. -
2003. gados
Izmaksas
nodrošina LPF, FINA, daļēji arī dzīvošanas izdevumus
novads – ceļošanas izdevumi (uz Rīgu), dzīvošanas izdevumi, ja būs nepieciešams



LPF iespējamais ieguldījums

Saturs
Vārti, aizsargtīkls, cepures, bumbas, konusi

Izmaksas
Aptuveni 3500 – 4000 EUR uz objektu. 
Ūdenspolo programmas realizēšanai LPF vai tās 
ūdenspolo klubi var nodot bezatlīdzības nomā uz 
laiku līdz 3 gadiem (ja vien šim paredzētais budžets 
uz to brīdi jau nebūs piešķirts citiem novadiem)

Peldbaseina aprīkošana



LPF iespējamais ieguldījums

Saturs
• Dalība Latvijas čempionātā dažādiem vecumiem
• LPF ūdenspolo klubu dalība rīkotajās sacensībās
• Labāko licencēto sportistu iekļaušana nacionālajā izlasē
• Informācija par klubu sacensībām ārzemēs
• Palīdzība bērnu sacensību rīkošanā novadā (tiesāšana, klubu 

informēšana, sacensību inventārs)

Izmaksas
Sacensības organizē LPF, tās biedri, ārzemju vai starptautiskās 
ūdenspolo organizācijas
Novada, sportistu līdzfinansējums dalībai sacensībās

Sacensības



Novada sagaidāmais ieguldījums

• Nodrošināt novada treneru/skolotāju iesaisti projektā, ceļojuma 
izdevumu segšana mācību laikā (Rīga)

• Izglītības programmas apstiprināšana novadā
• Līdzdalība peldbaseina sākotnējā aprīkošanā ūdenspolo, uzturēšana
• Novada klubs/pārstāvis kļūst par LPF biedru, pēc laika - ūdenspolo 

kluba licence
• Peldbaseina pieejamības nodrošināšana ūdenspolo/peldēšanas 

nodarbībām
• Apmācības programmas īstenošana novadā bērnu komandām 

(peldbaseins, novada/vecāku līdzfinansējums, treneri/skolotāji, dalība 
sacensībās)



• Nodrošināt novada treneru/skolotāju iesaisti projektā, ceļojuma 
izdevumu segšana mācību laikā (Rīga)

• Izglītības programmas apstiprināšana novadā
• Līdzdalība peldbaseina sākotnējā aprīkošanā ūdenspolo, uzturēšana
• Novada klubs/pārstāvis kļūst par LPF biedru, pēc laika - ūdenspolo 

kluba licence
• Peldbaseina pieejamības nodrošināšana ūdenspolo/peldēšanas 

nodarbībām
• Apmācības programmas īstenošana novadā bērnu komandām 

(peldbaseins, novada/vecāku līdzfinansējums, treneri/skolotāji, dalība 
sacensībās)

Aktivitāšu plāns



Par LPF

Latvijas Peldēšanas federācija (LPF) ir Latviā vienīgā Starptautiskajā Peldēšanas federācijā 
(FINA) un Eiropas Peldēšanas līgā (LEN) atzītā peldēšanas sporta veidus pārstāvošā 
sporta organizācija un tā ir atbildīga par piecu (5) olimpisko sporta veidu – peldēšanas, 
peldēšanas atklātā ūdenī, daiļlēkšanas, ūdenspolo un mākslas peldēšanas – attīstību valstī. 
LPF pieder ekskluzīvas tiesības pārstāvēt Latviju FINA un LEN kā arī citās, šo organizāciju 
veidotās institūcijās un pasākumos.
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