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Par izglītojošās darbības veikšanu sporta jomā
Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – kvalitātes dienests), veicot izglītības
procesa uzraudzību, ir konstatējis, ka joprojām pastāv atšķirīga izpratne un prakse izglītojošās
darbības veikšanā sporta jomā.
Lai sniegtu atbalstu un veicinātu vienotu izpratni par izglītības un sporta jomu
regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām izglītojošās darbības veikšanai sporta
jomā, kvalitātes dienests ir identificējis problēmsituācijas un aicina ņemt vērā šādus ieteikumus
izglītojošo darbības veikšanai sporta jomā bērniem:
1) par izglītojošo darbību sporta jomā ir uzskatāmas jebkāda veida regulāri organizētās sporta
nodarbības, treniņi, pasākumi u.tml.;
2) par izglītojošās darbības veicējiem sporta jomā ir uzskatāmas fiziskās vai juridiskās
personas, piemēram, biedrības, nodibinājumi, komercsabiedrības u.tml.;
3) pašvaldības iestādes, kas nav juridiskās personas, piemēram, izglītības iestādes un
pašvaldības sporta centri, izglītojošo darbību sporta jomā var veikt vienīgi reģistrējoties
Izglītības iestāžu reģistrā;
4) izglītojošo darbību sporta jomā var veikt formālās izglītības1 ietvaros, īstenojot
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas2, un neformālās izglītības3 ietvaros,
īstenojot sporta interešu izglītības programmas4;
5) veicot izglītojošo darbību sporta jomā formālās izglītības ietvaros, tās veicējam – juridiskai
personai vai pašvaldības iestādei, kas nav juridiskā persona, ir jāreģistrējas Izglītības iestāžu
reģistrā5 un kvalitātes dienestā jāsaņem licence profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas īstenošanai6;
6) profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apguves rezultātā personai ir jāizsniedz
valsts atzīta apliecība par profesionālās ievirzes izglītību7, ko izglītības iestāde ir tiesīga
izsniegt, akreditējot izglītības iestādi konkrētās profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas īstenošanā8;
7) veicot izglītojošo darbību sporta jomā neformālās izglītības ietvaros, tās veicējam:
– fiziskai personai pirms tam ir jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts
kvalitātes dienestā9 un licence tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā plānots
veikt izglītojošo darbību sporta jomā10;
Izglītības likuma 1.panta 2.1 punkts.
Izglītības likuma 1.panta 20.1 punkts, Sporta likuma 1.panta 5.punkts.
3
Izglītības likuma 1.panta 14.1 punkts.
4
Izglītības likuma 1.panta 3.punkts, Sporta likuma 1.panta 5.punkts.
5
Izglītības likuma 25.panta pirmā un otrā daļa.
6
Izglītības likuma 47.1 panta otrā daļa.
7
Profesionālās izglītības likuma 6.panta sestā daļa, Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumi Nr.902 „Kārtība, kādā izsniedzami
profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti”.
8
Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr.831 „Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju,
vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”.
9
Izglītības likuma 1.panta 12. punkts un 16.1 punkts, 48.panta otrā daļa.
10
Izglītības likuma 47.panta trešā daļa.
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– juridiskai personai pirms tam ir jāsaņem licence tās pašvaldības administratīvajā
teritorijā, kurā plānots veikt izglītojošo darbību sporta jomā;
– juridiskai personai, kas ir reģistrējusies Izglītības iestāžu reģistrā, ir tiesības īstenot sporta
interešu izglītības programmas bez licences saņemšanas11;
8) tikai profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas ietvaros ir pieļaujams dalīt
personas mācību treniņu grupās, nošķirt vispārējo un speciālo fizisko sagatavošanu, izvirzīt
nosacījumus un rezultativitātes kritērijus personas sportiskajiem sasniegumiem, piedalīties
federāciju organizētajās sacensībās u.tml.;
9) izglītojošo darbību sporta jomā var veikt vienīgi normatīvajos aktos noteiktajām prasībām12
atbilstoši sporta speciālisti:
– profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenotāji – vienīgi Biedrības „Latvijas
Sporta federāciju padome” Sporta speciālistu reģistrā13 iekļautās personas;
– sporta interešu izglītības programmu īstenotāji – personas ar augstāko pedagoģisko
izglītību sportā vai Biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” Sporta speciālistu
reģistrā iekļautās personas (prāta sporta veidā arī personas ar augstāko pedagoģisko
izglītību vai augstāko izglītību un sertifikātu par apgūtu pedagogu profesionālās
pilnveides B programmu);
10) izglītojošo darbību sporta jomā var veikt vienīgi sporta speciālisti, uz kuriem nav
attiecināmi normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi14;
11) izglītojošo darbību sporta jomā sporta speciālisti nevar veikt uz noslēgtā līguma par
brīvprātīgo darbu pamata, jo ar brīvprātīgā darba veicēju neaizstāj nodarbināto15;
12) profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas vai sporta interešu izglītības
programmas ir jāīsteno personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos16.
Lūdzam Biedrību „Latvijas Sporta federāciju padome”, pašvaldību izglītības pārvaldes
un izglītības speciālistus informēt par šīs vēstules saturu ieinteresētās personas un ņemt vērā tajā
norādīto informāciju savā turpmākajā darbībā, tostarp Latvijā atzīto sporta federāciju darbības
kontrolē un sporta interešu izglītības programmu licencēšanā.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
52
201. pantā un 201.55 pantā ir noteikta administratīvā atbildība par izglītības programmas
īstenošanu bez licences17 un par pedagoga privātpraksi bez sertifikāta18.
Papildu jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar kvalitātes dienesta
Uzraudzības departamentu19.
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Izglītības likuma 47.panta otrā daļa.
Sporta likuma 20.panta trešā daļa, Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.77 „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas
kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”.
13
https://lsfp.lv/sporta_registrs/sertificetie_sporta_specialisti.
14
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektā un sestā daļa, Izglītības likuma 50.pants.
15
Brīvprātīgā darba likuma 4.panta ceturtā daļa.
16
Izglītības likuma 36.panta trešā daļa.
17
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.52 panta „Reģistrācijas, licencēšanas un akreditācijas noteikumu pārkāpšana” pirmā daļa: „Par
(..) izglītības programmas īstenošanu bez licences (..) – uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt četrdesmit euro” un otrā daļa: „Par tādiem
pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz
divsimt astoņdesmit euro”.
18
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.55 panta „Pedagoga privātprakse bez sertifikāta” pirmā daļa: „Par pedagoga privātprakses
uzsākšanu bez pedagoga privātprakses sertifikāta saņemšanas – uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro”.
19
https://ikvd.gov.lv/kontakti/#toggle-id-3.
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