
 

 
Apstiprināts 

LHF valdes sēdē 10.06.2020.            
 

A. Kalvītis 
LHF prezidents 

 
Latvijas Hokeja federācijas prasības  

treneru sertifikācijai vai resertifikācijai 
 
Latvijas Hokeja federācija (turpmāk LHF) ir noteikusi šādas 

prasības hokeja treneriem viņu sertifikācijai vai resertifikācijai. 
  
Lai treneris iegūtu C kategoriju, nepieciešams izpildīt kādu 

no sekojošiem kritērijiem: 
a) Sertifikātu var piešķirt trenerim ar vismaz vidējo izglītību, kurš 

apguvis IZM licencētās profesionālās pilnveides izglītības 
programmu 320 stundu apjomā un nostrādājis vismaz vienu 
gadu/pilnu sezonu kā trenera asistents; 

b) Sertifikātu var piešķirt trenerim, kurš studē Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijā specialitātē hokeja treneris un kurš 
nostrādājis kā trenera asistents vismaz vienu gadu/pilnu sezonu; 

c) Sertifikātu var piešķirt trenerim ar augstāko sporta pedagoģisko 
izglītību, ja viņš pilnveidojis savu profesionālo izglītību hokejā ne 
mazāk kā 60 stundu apjomā, tajā skaitā, piedaloties arī LHF 
organizētajos kursos un semināros, un vismaz gadu/pilnu sezonu 
nostrādājis kā licencēta hokeja trenera asistents. 

 
Lai treneris iegūtu B kategoriju, nepieciešams izpildīt kādu 

no sekojošiem kritērijiem: 
a) Sertifikātu var piešķirt trenerim ar augstāko izglītību specialitātē 

hokeja treneris, kā arī ja pēdējo piecu gadu laikā paaugstinājis savu 
profesionālo kvalifikāciju ne mazāk kā 60 stundu apmērā, tajā 
skaitā, piedaloties arī LHF organizētajos kursos un semināros; 

b) Sertifikātu var piešķirt trenerim ar augstāko sporta pedagoģisko 
izglītību, ja viņš pēdējos piecus gadus nostrādājis kā hokeja treneris 
un šajā laikā paaugstinājis savu profesionālo kvalifikāciju hokejā 
ne mazāk kā 60 stundu apjomā, tajā skaitā piedaloties LHF 
organizētajos kursos un semināros; Trenera vadītajām komandām 

	



jāpiedalās LHF organizētajās sacensībās (Latvijas bērnu un 
jaunatnes meistarsacīkstes, Latvijas meistarsacīkstes virslīgā, …) 

Sertifikācijas eksāmens jākārto arī gadījumā, ja pēdējo piecu gadu 
laikā nav strādāts par hokeja treneri; 

60 stundu skaitā tiek ieskaitīti arī Starptautiskā hokeja federācijas 
organizētie treneru kursi un semināri hokejā; 

Sertifikātu var piešķirt, ja trenera audzēkņi vismaz viens 
audzēknis pēdējo trīs gadu laikā, tiek iekļauti oficiālajos izlašu sastāvā (U 
18, U 20, sieviešu hokeja izlase, valstsvienība);  

Sertifikātu var piešķirt arī LSPA absolventam specialitātē hokeja 
treneris, ja viņš jau studiju laikā strādājis kā hokeja treneris. 

 
Lai treneris iegūtu A kategoriju, nepieciešams izpildīt kādu 

no sekojošiem kritērijiem: 
a) Sertifikātu var piešķirt trenerim ar augstāko izglītību, kurš bijis 

galvenais treneris vai treneru komandas korpusā kādā no Latvijas 
izlasēm pasaules čempionātā vai Olimpiskajās spēlēs un komanda 
tajās izcīnījusi vismaz 12. vietu; 

b) Sertifikātu var piešķirt trenerim ar augstāko izglītību, ja no viņa 
vadītās komandas kādā no valsts izlasēm pēdējo trīs gadu laikā 
spēlējuši pasaules čempionātos vai Olimpiskajās spēlēs ne mazāk 
par trīs hokejistiem; 
 
Sertifikātu var piešķirt tikai gadījumos, ja treneris pēdējo piecu 

gadu laikā paaugstinājis savu profesionālo kvalifikāciju ne mazāk kā 60 
stundu apjomā. Stundu skaitā tiek ieskaitīti arī Starptautiskās hokeja 
federācijas organizētie treneru kursi un semināri hokejā; 

 
Sertifikāts netiek atjaunots trenerim, kurš pēdējo piecu gadu laikā 

nav vadījis kādu no Latvijas izlasēm hokejā pasaules čempionātā vai 
olimpiskajās spēlēs, vai viņa vadītā izlase ierindojusies zemāk par 12. 
vietu. Izņemot gadījumus, ja treneris izlasi vadījis vairākus gadus un tikai 
vienu reizi tā ierindojusies zemāk par 12. vietu.  

Sertifikāts netiek atjaunots, ja pēdējo trīs gadu laikā trenera 
audzēkņi nav iekļauti kādā no Latvijas izlasēm; 

Sertifikāts var tikt piešķirts trenerim, kurš sava darba laikā pēdējo 
vismaz 10 gadu laikā regulāri sagatavojis Latvijas izlašu spēlētājus, 
regulāri paaugstinājis savu profesionālo izglītību un ieguvis LHF treneru 
padomes atzinumu sertifikāta iegūšanai. 

Trenerim, kurš strādājis kā galvenais treneris, trenera asistents vai 
vārtsargu treneris Olimpiskajās spēlēs, sieviešu izlasē, vīriešu U18, U20 
vai pieaugušo izlasē Pasaules čempionātā, tiek ieskaitītas 30 stundas 
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanā par katru čempionātu. 


