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LSF KALNU SLĒPOŠANAS TRENERU DARBA 
APMAKSAS UN DARBĀ PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA. 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

1.1. Treneru atalgojuma apmēru un atalgojamo treneru sarakstu pēc šajā nolikumā 
noteiktajiem pamatprincipiem nosaka un apstiprina LSF valde. 

1.2. Treneru atalgojuma apmērs ir tieši atkarīgs no tam paredzētā budžeta, ko tieši šim 
mērķim piešķir Izglītības un zinātnes ministrija.  

1.3. Atalgojuma budžets sastāv no Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtajiem naudas 
līdzekļiem sporta federācijā nodarbināto sporta speciālistu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

1.4. Atalgojums šī nolikuma izpratnē ir pamatalga un piemaksas par katra trenera 
rezultātiem iepriekšējā sezonā. 

1.5. Amatalga trenerim tiek norādīta darba līgumā. Izmaiņu gadījumā darba līgumā tiek 
izdarīti grozījumi, kurus noformē rakstveidā un paraksta abas puses. 

1.6. Par izmaiņām darba samaksas sistēmā un apmērā treneriem tiek paziņots ne vēlāk kā 
vienu mēnesi iepriekš. 

2. ATALGOJAMO TRENERU NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA 

2.1. Atalgojamās personas ir Latvijā aktīvi darbojošies treneri, kuri pārstāv kādu no klubiem 
– LSF biedriem. 

2.2. Atalgojumu šī nolikuma izpratnē saņem treneri, kuri ieguvuši Latvijas A, B vai C 
kategorijas sporta speciālista sertifikātu. 

2.3. Treneri, kuri neatbilst 2.1. punktā minētajiem nosacījumiem atalgojumu saņem pēc LSF 
valdes izvērtējuma un attiecīga valdes lēmuma. 

2.4. Atalgojumu saņem 10 (desmit) labākie treneri atbilstoši LSF treneru rangam, kas tiek 
sastādīts sezonas beigās - vienas nedēļas laikā pēc galīgā LSF kalnu slēpošanas 
ranga apstiprināšanas LSF valdē. 

2.5. LSF treneru rangs tiek aprēķināts saskaitot visu trenera audzēkņu iegūtos punktus LSF 
kalnu slēpošanas galīgajā rangā. 

2.6. LSF treneru rangs tiek sastādīts atbilstoši kalnu slēpošanas klubu audzēkņu 
sarakstam, kuru klubs iesniedz LSF pirms katras sezonas līdz 1. oktobrim nosūtot uz 
info@infoski.lv. Audzēkņu sarakstā katram sportistam norāda vienu atbildīgo treneri. 

3. ATALGOJUMA APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Atalgojums tiek noteikts sadalot ikmēneša budžetu divās daļās – pamatalgā un 
piemaksās. 

3.2. Pamatalga sastāda 1/3 no kopējā ikmēneša budžeta.  

Piemērs. Ja ikmēneša algu budžets ir EUR 1500.00, pamatalga sastāda EUR 500.00. 

Pamatalga tiek sadalīta starp 10 labākajiem treneriem - katram trenerim EUR 50.00. 

3.3. Piemaksas sastāda 2/3 no kopējā ikmēneša budžeta. Piemaksas apmērs katram 
trenerim tiek noteikts individuāli un tiek aprēķinātas sekojoši: 

3.3.1. Piemaksa par audzēkņu skaitu rangā sastāda 30% no piemaksu budžeta. 

Piemērs. Ja ikmēneša algu budžets ir EUR 1500.00, piemaksas sastāda EUR 1000.00. No 

piemaksu budžeta 30% ir piemaksa par audzēkņu skaitu rangā – tātad EUR 300.00. Ja 
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labākajiem desmit treneriem kopā ir 140 audzēkņi, tad par katru audzēkni treneris saņem EUR 

2.14. 

3.3.2. Piemaksa par audzēkņiem, kuri ieņem godalgotas vietas jauniešu rangā U12, U14 un 
U16 grupās, sastāda 30% no piemaksu budžeta. Šī piemaksa tiek tālāk sadalīta par 
audzēkņiem konkrētās vecuma grupās: 

 23% par godalgotām vietām U12 grupā; 
 33% par godalgotām vietām U14 grupā; 
 34% par godalgotām vietām U16 grupā; 

Piemērs. No piemaksu budžeta 30% ir piemaksa par godalgoto vietu skaitu U12, U14, un U16 

grupās – tātad EUR 300.00. Šī summa tālāk tiek sadalīta atbilstoši vecuma grupām: par 

godalgotām vietām U12 grupā EUR 69.00, U14 grupā EUR 99.00, U16 grupā EUR 132.00. 

Katrā vecuma grupā ir sešas godalgotas vietas, tātad par godalgotu vietu U12 grupā treneris 

saņem EUR 11.50, U14 grupā EUR 16.50, U16 grupā EUR 22.00. 

3.3.3. Piemaksa par audzēkņiem, kuri ieņem 1.-6. vietu Elites rangā, sastāda 40% no 
piemaksu budžeta. Šī piemaksa tiek tālāk sadalīta par 1.-3. vietu un 4.-6. vietu Elites 
rangā: 

 70% par 1.-3. vietu elites rangā; 
 30% par 4.-6. vietu elites rangā. 

Piemērs. No piemaksu budžeta 40% ir piemaksa par audzēkņiem, kuri ieņem 1.-6. vietu Elites 

rangā – tātad EUR 400.00. Šī summa tālāk tiek sadalīta atbilstoši ieņemtajai vietai: par 

audzēkņiem 1.-3. vietā EUR 280.00 un par audzēkņiem 4.-6. vietā EUR 120.00. Tātad par katru 

audzēkni elites ranga 1.-3. vietā treneris saņem EUR 46.67, bet par audzēkni elites ranga 4.-6. 

vietā EUR 20.00. 

4. CITI NOTEIKUMI 

4.1. Ar katru treneri, kurš saskaņā ar 2. sadaļā minētajiem noteikumiem pretendē uz 
atalgojumu no valsts budžeta, LSF slēdz darba līgumu uz laiku līdz vienam gadam. 
Līgums tiek slēgts tikai par periodiem, kuros no Izglītības un zinātnes ministrijas tiek 
piešķirts attiecīgais finansējums. 

4.2. Treneru algu aprēķināšanas metodika un pamatprincipi nav atkarīgi no Izglītības un 
zinātnes ministrijas finansējuma apmēra un citiem nosacījumiem, kas minēti trīspusējā 
līgumā starp LSF, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Sporta federāciju padomi. 

4.3. Šis nolikums ir spēkā līdz nākamajiem grozījumiem. Šo nolikumu ir tiesīga grozīt LSF 
valde. 


