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LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 
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Reģ.Nr. 3071902139 

Brīvības ielā 39, Liepājā, LV-3401 

Tālrunis: 63427473, fakss 63427473, e-pasts  lsss@liepajassports.lv 

 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLAS 

Pašnovērtējuma ziņojums  

2016. gada 14.janvāris 

1. Iestādes vispārīgs raksturojums. 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA ir Liepājas pilsētas Domes dibināta izglītības iestāde 

profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības programmu īstenošanai, kura savu 

darbību veic Domes pārraudzībā un ir tieši pakļauta Sporta pārvaldei.  

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Sporta 

likums un citi normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums. Skolas juridiskā adrese: Brīvības iela 39, 

Liepājā, LV-3401. Skolai ir sava simbolika, noteikta parauga veidlapas, zīmogs ar Liepājas 

pilsētas ģerboņa attēlu un pilnu skolas nosaukumu, tai ir savi budžeta līdzekļi apstiprinātajā 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes budžetā, 

Liepājas pilsētas pašvaldības Finanšu pārvaldes Norēķinu kasē un Valsts kases norēķinu 

kontos.  

Skola sporta darbu īsteno saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamentu un 

citu IZM pakļautības institūciju norādījumiem. 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA tiek finansēta no Liepājas pilsētas Domes budžeta un no 

valsts budžeta mērķdotācijām pedagogu atalgojumam. Skolas papildus ieņēmumi ir no vecāku 

līdzfinansējuma maksas. Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta 

ietvaros saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

Skola ir dibināta 1973.gada 15.jūlijā ar nosaukumu „Liepājas Basketbola skola”. Līdz 

2009.gada 31.augustam skola realizēja profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas 

basketbolā. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.144 tiek 

mainīts iestādes nosaukums „Liepājas Basketbola skola” uz „LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU 

SKOLA” un skola sāk īstenot profesionālās ievirzes programmas volejbolā un basketbolā.  

Pēc Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.278  „Par profesionālās ievirzes 

sporta izglītības iestāžu reorganizāciju”, nolēma reorganizēt Liepājas sporta skolu „Daugava”, 
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pievienojot to LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLAI un ar 2009.gada 15.septembri turpināt 

realizēt profesionālās ievirzes programmu vieglatlētikā.  

Pēc Liepājas pilsētas Domes 2013.gada 14.novembra lēmuma Nr.409 „Par profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmu (futbols, hokejs) īstenošanas pārņemšanu”, nolēma 

pārņemt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sporta klubs Liepājas metalurgs” Jaunatnes sporta 

centrs (reģistrācijas Nr.3071802784) realizēto profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmu īstenošanu: Futbols – programmas kods 30V 813 00; Hokejs –programmas kods 

20V 813 00, 30V 813 00. LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmu  „Futbols” un „Hokejs” sāka īstenot ar 2014.gada 1.janvāri. 

Pēc Liepājas pilsētas Domes 2015.gada 5.novembra lēmumu Nr.497 “ Par futbola sporta skolas 

izveidi Liepājā” profesionālās ievirzes sporta izglītības programma “ Futbols” tiek atdalīts ar 

2016.gada 4.janvāri, kad tiek dibināta “ Liepājas Futbola skola”. 

 

2. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti 

rezultāti). 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un 

īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – 

veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, 

kustīgam dzīvesveidam un apzinās sportu kā vērtības nozīmi. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība. Audzēkņu sagatavošana 

sacensībām atbilstoši savām spējam, talantīgāko sportistu motivēšana augstu sporta rezultātu 

sasniegšanai sacensībās. 

Basketbola nodaļas rezultāti 2015.gadā 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA regulāri sagatavo Latvijas izlašu kandidātus un 

dalībniekus basketbola komandām: 

LR U18 Kārlis Grigaļūns 

LR U18 Annija Ķergalve, Elīna Ruperte, Sabīne Lipe, Maija Gertsone 

LR U16 Paula Kļeščova  

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLAS treneris Kaspars Mājnieks ar Latvijas  U16 kadetu 

izlasi Eiropas čempionātā izcīnīja 5.vietu. 

Gr.kl. Grupa Sacensību nosaukums, iegūtās vietas Treneri 

SMP-3 
1996.g. 

dz. meitenes 

Latvijas Sieviešu basketbola līga čemp.– 5.vieta; 

Latvijas Jaunatnes basketbola līga čemp. – 7.vieta 

A.Misus 

 

SMP-1 
1997.g. 

dz. meit. 

Latvijas Jaunatnes basketbola līga čemp. –7.vieta 

Latvijas Sieviešu basketbola līga čemp.– 5.vieta; 

V.Jureviča 

 

MT-7 
1998.g. 

dz. meit. 

Latvijas Jaunatnes basketbola līga čemp. –7.vieta; 

Eiropas Jaunatnes basketbola līga – 12.vieta; 

A.Misus 
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Latvijas Jaunatnes olimpiāde – 4.vieta 

MT-6 
1999.g. 

dz. meit. 

Latvijas Jaunatnes basketbola līga čemp. –6.vieta; 

Latvijas jaunatnes olimpiāde – 4.vieta 
Z.Lākutis 

MT-5 

      

2000./2001.g. 

dz. meit. 

Latvijas Jaunatnes basketbola līga čemp. –3.vieta; 

Eiropas Jaunatnes basketbola līga – 5.vieta 

I.Biciņa 

K.Mājnieks 

SMP-3 
1996.g. 

dz. zēni 

Latvijas Jaunatnes basketbola līga čemp.–11.vieta; 

 
R.Dzelme 

MT-7 
1997.g. 

dz. zēni 

Latvijas Jaunatnes basketbola līga čemp.–11.vieta; 

Eiropas Jauniešu basketbola līga – 4.vieta 
R.Dzelme 

MT-6 
1999.g. 

dz. zēni 

Latvijas Jaunatnes basketbola līga čemp.–13.vieta; 

Eiropas Jauniešu basketbola līga – 14.vieta 
E.Lāce 

SMP-3 
1996.g. 

dz. zēni 
Latvijas Jaunatnes basketbola līga. čemp.-29.vieta E.Lāce 

SMP-1 
1997.g. 

dz. zēni 
Latvijas Jaunatnes basketbola līga. čemp.–29.vieta E.Lāce 

MT-6 
1999.g. 

dz. zēni 

Latvijas Jaunatnes basketbola līga 2.div. čemp.–

13.vieta 

Eiropas Jaunatnes basketbola līga- 14.vieta 

E.Lāce 

MT-5 
2000.g. 

dz. zēni 

Latvijas Jaunatnes basketbola līga 2.div. čemp.–

1.vieta 
A.Steckis 

MT-4 
2001.g. 

dz.zēni 

Latvijas Jaunatnes basketbola līga 2.div. čemp.–

1.vieta 
A.Steckis 

 

Skola piedalās Eiropas Jaunatnes basketbola līgas (EYBL) un Eiropas meiteņu līga (EGBL) 

turnīros un organizē posma sacensības Liepājā.  

Skola katru gadu rīko LR Latvijas Basketbola savienības Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas 

finālsacensības Liepājā četrām vecuma grupām. 

Skolas vieglatlētu labākie sasniegumi 2015.gadā: 

Skola savas darbības laikā vieglatlētikas nodaļā ir sagatavojusi vairākus Latvijas izlases 

dalībniekus. Skolas audzēkņi regulāri piedalās Latvijas un Eiropas čempionātos, starptautiskās 

sacensībās.  

No 4. līdz 5.jūlijam, Valmieras J.Daliņa stadionā mūsu „sporta karaliene” svinēja 

svētkus. Latvijas jaunatnes olimpiādes ietvaros 40 disciplīnās tika noskaidroti uzvarētāji un 

medaļu laureāti. Sacensībās bija tiesības piedalīties tikai divu gadu gājumu jauniešiem – 

jaunākajiem (dz.1999.g.) U-18 vecuma grupas un vecākajiem (dz.2000.g.) U-16 vecuma grupas 

atlētiem. Liepājas pilsēta kopumā izcīnīja 49 medaļas, no kurām 10 medaļas vieglatlēti. 

Olimpiādē tika sasniegti gan vairāki personīgie un sezonas labākie rezultāti Latvijā, gan arī 

laboti pāris Liepājas rekordi jauniešiem. Īpaši izceļami divi Liepājas sporta spēļu skolas 

audzēkņi - Anžela Očeretova (treneris V.Goļinskis), kura 400m/b distanci veica 1:02,72 – 

rezultāts, kas šogad nav bijis pa spēkam pat pieaugušajām barjerskrējējām un Edvīns 

Vilde (trenere D,Stumbre) , kurš ieguva zelta medaļu 1500m ar rez. 4:14,35 un sudrabu 800m 
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ar rez. 2:02,73. Šie abi jaunieši ir iekļuvuši Latvijas izlasē un pārstāvēs mūsu valsti Eiropas 

Jaunatnes Olimpiskajā festivālā Gruzijā jūlija beigās. 

Vēl zelta medaļas Rebekai Ozolniecei ( trenere D.Stumbre) 800m ar rez. 2:19,20 un bronza 

400m ar rez. 1:00,09. Zelts arī Iļjam Petrušenko (treneris V.Goļinskis) 400m ar rez. 51.90. 

Sudraba medaļa Terēzei Gipslei (trenere D.Stumbre) 100m/b ar rez. 15.12. Liepājnieki cīnījās 

arī stafešu skrējienos, 4x100m stafetē jaunietēm sudraba medaļa ( Una Stumbre, Laura Šulme, 

Anžela Očeretova, Rebeka Ozolniece), savukārt 4x400m stafetē jaunietēm uzvara (Anastasija 

Ivanova, Terēze Gipsle, Anžela Očeretova, Rebeka Ozolniece), bet puišiem bronzas medaļa ( 

Ralfs Putenis, Rojs Puks, Kristiāns Jakovļevs, Edvins Vilde).  

Maksims Sinčukovs divas reizes labojis Latvijas rekordu 400m/b U18 vecuma grupā, viņa 

labākais rez. 52.63, Maksims startēja arī Pasaules čempionātā U18, Kolumbijā, kur tika līdz 

pusfinālam un kopvērtējumā ieņēma 16.vietu. 

Baltijas valstu sacensībās U16 grupā Gintam Drigulim 1.vieta 800m skrējienā ar rez. 2:02,50 

un Anastasijai Ivanovai 1.vieta Latvijas vasaras čempionātā 300m/b ar rez. 47.53. Edvīnam 

Vildem U18 grupā 1.vieta 1500m skrējienā ar rez. 4:11,25. Latvijas ziemas čempionāts U18, 

Līvija Grantiņa – 1.vieta 600m skrējienā ar rez. 1:43,99. Sindijai Grīnbergai 1.vieta 

trīssoļlēkšanā ar rez. 11.73. 

Volejbola nodaļas sacensību rezultāti 2015.gadā 

2015.gads bija ļoti veiksmīgs jaunajiem volejbolistiem, volejbolistēm, jo Latvijas Volejbola 

Federācijas “ Kausa Izcīņā” jaunietēm  tika izcīnītas sekojošas vietas: U-19 grupā 13.vieta, U-

17 grupā 8.vieta un U-16 grupā 12.vieta, tā pat arī jauniešiem U-16 gr. 12.vieta, U-14 gr. 9.vieta, 

kā rezultātā visas šīs komandas var turpināt veiksmīgu cīņu Latvijas Jaunatnes volejbola 

čempionāta 2.līgā. 

U-19 gr. Zēni turpina cīņu Latvijas Jaunatnes volejbola čempionāta 3.līgā. 

U-19 gr. meitenes uzsāk dalību arī Nacionālajā līgā sievietēm, trenera G.Špakovska vadībā. 

Skolas audzēkne Paula Naļivaiko ir Latvijas jauniešu (meiteņu) izlases U-18 dalībniece. 

Hokeja nodaļas sasniegumi: 

Gr.kl. Grupa Sacensību nosaukums, iegūtās vietas Treneri 

SMP-3 
1996./98.g. 

Dz.zēni 

Latvijas jaunatnes bērnu hokeja čempionāts -

2.vieta 

Latvijas Jaunatnes Ziemas Olimpiāde- 2.vieta 

 

A.Cicurskis 

SMP-2 
1997./99.g 

Dz.zēni 

Latvijas jaunatnes bērnu hokeja čempionāts -

2.vieta 
M.Bogdanovs 

SMP-1 
1998./2000.g. 

Dz.zēni 

Latvijas jaunatnes bērnu hokeja čempionāts -

6.vieta 
G.Pujāts 

MT-7 
1999./01.g 

Dz.zēni 

Latvijas jaunatnes bērnu hokeja čempionāts -

16.vieta 
I.Ļebedevs 
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MT-6 
2000./02.g 

Dz.zēni 

Latvijas jaunatnes bērnu hokeja čempionāts -

16.vieta 
T.Strauss 

MT-5 
2001./03.g. 

Dz.zēni 

Latvijas jaunatnes bērnu hokeja čempionāts -

6.vieta 
T.Strauss 

MT-4 
2002./04.g. 

Dz.zēni 

Latvijas jaunatnes bērnu hokeja čempionāts -

6.vieta 
T.Strauss 

Jaunākie audzēkņi piedalījās starptautiskos turnīros, kur pārbaudīja savus spēku. 

U12 un U16 komandas ieguva arī augstas vietas starptautiskā turnīrā “ Riga CUP”. 

Latvijas U16 izlases sastāvu papildināja skolas audzēkņi: Matīss Petrovics, Klāvs Jorens Aigars 

U18 Vladislavs Nazarovs, Dāvis Kisiels, Normunds Vībāns, Oļegs Ļaščenko, Nauris Mažis. 

U20 Vjačeslavs Minajevs ( izcīnīja ceļazīmi atpakaļ A grupā) 

Daudzi no sporta skolas audzēkņiem  papildināja arī profesionālo komandu HK „Liepāja” un 

1.līgas komandu, kuras attiecīgi 2015.gadā ieguva 3.vietu un 1.vietu Latvijas čempionāta. 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLAS izglītības programmas Basketbols 20V813001, 

30V813001; Volejbols 20V813001, 30V813001 akreditēta (bez akreditācijas ekspertu 

komisijas) no 2015.gada 15.maija līdz 2021.gada 14.maijam (uz sešiem gadiem), Izglītības 

Kvalitātes valsts dienesta izsniegta izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. AI 8559.  

No 2004.gada 20.-21.maijam LIEPĀJAS BASKETBOLA SKOLAI tika veikta 

akreditācija, kuras gaitā akreditācijas ekspertu komisija veica sekojošus ieteikumus sporta 

skolas turpmākās darbības uzlabošanai:  

 Izstrādāt sporta skolas padomes nolikumu, pedagoģiskās padomes nolikumu. 

- Liepājas Sporta spēļu skolā ir izstrādāts skolas padomes un pedagoģiskās padomes 

nolikumi. 

 Veikt savākto datu analīzi.  

- Skolā ir izveidota datu bāze un tiek veikta to analīze.  

 Izstrādāt darba kārtības noteikumus. Veikt instruktāžas uzskaiti atbilstoši MK 

noteikumiem. 

- Skolā ir izstrādāti iekšējā kārtības noteikumi atbilstoši DL 55.p. prasībām un tiek 

veikta instruktāžas uzskaite. 

 Liepājas pilsētas Domei – risināt jautājumu par starptautiskajiem noteikumiem 

atbilstošas basketbola sporta zāles celtniecību. 

- Liepājā ir uzcelta sporta komplekss Liepājas Olimpiskais centrs, kurā ir četru 

basketbola laukumi, kurus skola izīrē mācību treniņu nodarbībām un dažāda mēroga 

sacensībām. 
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LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLAS profesionālās ievirzes izglītības programma 

Vieglatlētika 30V 813 00 akreditēta no 2012.gada 4.jūnija līdz 2018.gada 3.jūnijam (bez 

akreditācijas ekspertu komisijas), Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta izglītības 

iestādes akreditācijas lapa Nr. AI 5698.  

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLAS profesionālās ievirzes izglītības programmas Hokejs 

20V 813 00;  Hokejs 30V 813 00 akreditētas no 2010.gada 14.aprīļa līdz 2016.gada 14.aprīlim 

(bez akreditācijas ekspertu komisijas), Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta izglītības 

iestādes akreditācijas lapas Nr. AI 6978 un AI 6979. 

 

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos. 

4.1. mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmās. 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA 2015./2016. mācību gadā realizē 7 licencētas 

profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

Basketbols 20V 813 001, licence nr. P-11438 (derīga uz nenoteiktu laiku); 

Basketbols 30V 813 001, licence nr. P-11439 (derīga uz nenoteiktu laiku) 

Volejbols 20V 813 001, Licence nr. P-11440 (derīga uz nenoteiktu laiku) 

Volejbols 30V 813 001, licence nr. P-11441 (derīga uz nenoteiktu laiku) 

Vieglatlētika 30V 813 00, licences nr. P-723 (derīga līdz 2016.g. 23.martam) 

Hokejs 20V 813 00, licence nr. P-8819 (derīga uz nenoteiktu laiku); 

Hokejs 30V 813 00, licence nr. P-8820 (derīga uz nenoteiktu laiku); 

  

Skolas četros sporta veidu nodaļās kopā trenējas 942 bērnu un jauniešu.  Basketbola nodaļā 

programmas apgūst 355 audzēkņi, vieglatlētikas nodaļā 253 audzēkņi, volejbola nodaļā 129 

audzēkņi un hokejā 205 audzēkņi. 

Skolā ir pieejami īstenojamo programmu specifikai atbilstoši mācību un metodiskie 

līdzekļi. Esošais mācību līdzekļu un inventāra klāsts pamatā nodrošina teorētisko nodarbību 

un treniņu programmas apguvi. Ir nepieciešamo mācību metodisko un mācību tehnisko 

līdzekļu uzskaitījums atbilstoši teorētisko nodarbību un treniņu programmas īstenošanas 

vajadzībām. Mācību līdzekļu izvēle ir mērķtiecīga, pamatota un veido vienotu sistēmu visā 

izglītības iestādē atbilstoši izglītības iestādes īstenojamo teorētisko nodarbību un treniņu 

programmu mērķiem un izglītības programmu prasībām. Sporta skolā pedagogiem un 

izglītojamajiem ir pieejami izziņas materiāli un literatūra. Notiek fonda pārskatīšana 

mērķauditoriju vajadzībām. 

Vērtējums – labi. 
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4.2.Mācīšanas kvalitāte 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLĀ notiek izglītības programmā paredzētās mācību 

treniņu nodarbības un teorētiskās nodarbības pēc iepriekš sastādītā nodarbību grafika. 

Treniņu un sacensību kalendārais plāns ir apstiprināts un visiem pieejams sporta skolas 

administrācijas telpās. Skolā tiek veikta treniņu nodarbību hospitēšana un analīze. Regulāri 

tiek veikta mācību darba uzskaites žurnālu kontrole, veicot ierakstu pārbaudi. Tiek veikta 

sacensību rezultātu uzskaite un sakārtota atbilstoši attiecīgajām dokumentu aizpildīšanas un 

lietvedības prasībām. 

Skolā  izstrādāts nolikums par audzēkņu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību, saskaņā 

ar Profesionālās izglītības likumu. Tiek ievērota sporta veidu mācību grupu komplektēšanas 

pamatnosacījumi visos sagatavotības posmos un tiek ievēroti optimālie audzēkņu vecuma 

nosacījumi, saskaņā ar Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumiem Nr.1036 (1.pielikums) 

„Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu rezultativitātes 

kritēriju sportā un nosacījumi attiecībā uz audzēkņu skaitu un vecumu” (Pielikums MK 

20.08.2013. noteikumu Nr.625 redakcijā). Sakārtota izglītojamo reģistrācijas un uzskaites 

dokumentācija. Iestājoties sporta skolā, audzēkņi un viņu vecāki, tiek iepazīstināti ar 

iekšējās kārtības, drošības noteikumiem, atrodoties treniņu nodarbībās sporta zālēs, kā arī 

piedaloties sacensībās. 

Treniņu un teorētisko nodarbību procesā izmanto daudzveidīgas  mācību metodes. 

Skolā audzēkņiem un treneriem ir pieejami video materiāli mācību procesa pilnveidošanai, 

kā arī mācību telpa, kur treneri īsteno teorētiskās nodarbības. Metodiskie materiāli 

sagatavoti visu teorētisko nodarbību un treniņu programmas apjomā. Izglītība notiek 

atbilstoši katra audzēkņa spējām un vecumam. 

Skola piedalās sacensībās, saskaņā ar Latvijas Vieglatlētikas savienības, Latvijas 

Volejbola federācijas, Latvijas Basketbola savienības Jaunatnes līgas, Latvijas Hokeja 

federācijas un sporta skolas sacensību kalendāriem plāniem, sastādītu tekošajam 

kalendārajam gadam, kas ir aplūkojams interneta vietnē, kā arī pieejams ikvienam trenerim 

un audzēknim pie sporta skolas administrācijas. 

Sporta skolas audzēkņi katru gadu izpilda prasības par piedalīšanos sacensībās, 

atbilstoši noteikumiem par pārcelšanu nākamajā mācību treniņu grupā. Treneri veic gan 

mācību gada, gan sacensību analīzi, lai varētu mācību procesu pilnveidot atbilstoši analīzes 

rezultātiem.  

Vērtējums – labi. 
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4.3. Mācīšanās kvalitāte 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLAS administrācija regulāri informē trenerus un 

izglītojamos par izvirzītajām prasībām vecumam atbilstošajā mācību treniņu grupā. Parasti 

prasības tiek izvirzītās audzēkņiem saprotamā veidā un  tiek īstenotas mācību treniņu 

procesā. 

Īstenojot mācību treniņu programmu, izglītojamie izmanto sporta skolas administrācijas 

telpās pieejamo speciālo literatūru. Video apmācības laikā kopā ar treneri ir iespēja izmantot 

INTERNETA pieslēgumu. Ar inventāru mācību treniņu process tiek nodrošināts. 

Izglītojamie aktīvi apmeklē mācību treniņu nodarbības un regulāri piedalās sacensībās. 

Katrs treneris veic savu audzēkņu apmeklējuma uzskaiti mācību treniņu nodarbību 

uzskaites žurnālā un noskaidro kavējumu iemeslus. Sacensību rezultātu uzskaite tiek veikta 

gan uz vietas sporta skolā, gan arī rezultāti tiek sūtīti uz sporta veidu federācijām. 

Vērtējums – labi. 

4.4.Atbalsts karjeras izglītībā 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLĀ ir pieejama informācija par tālākajām 

izglītojošajām iespējām, kas motivē sporta izglītības turpināšanu. Sporta skolai ir 

izveidojusies sadarbība ar Liepājas Universitāti, kur skolas absolventiem mācoties ar sportu 

saistītās  programmās tiek segta studiju maksa. Vairāki sporta skolas bijušie audzēkņi ir 

absolvējuši augstākās sporta izglītības iestādes un pašlaik realizē sevi kā treneri. Pēc sporta 

skolas beigšanas saņemtā apliecība, dod iespēju turpināt spēlēt augstskolu  vai virslīgu 

komandās. 

Sporta skola aktīvi sadarbojas ar sporta veidu federācijām par Talantu nedēļu rīkošanu, 

kuras laikā jaunie sportisti un izcilas personības līdzdarbojās sporta, izglītības un labdarības 

pasākumos. 

Sporta skolas treneri sadarbojas ar Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu sporta 

skolotājiem, informējot skolēnus un viņu vecākus par iespējām nodarboties sporta spēlēs. 

Saskaņā ar profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi, audzēkņi tiek apmācīti 

sacensību tiesāšanā, organizēšanā un vadīšanā. Regulāri tiek sagatavoti augsti kvalificēti 

tiesneši dažādos sporta veidos. 

 Vērtējums – labi. 

4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

Izglītojamo dalība sporta sacensībās LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLĀ uzskatāma 

par prioritāti. Ir apzinātas izglītojamo intereses un vēlmes savu talantu izkopšanai. Sporta 

skola atbalsta trenerus darbā ar talantīgajiem sportistiem. Ir nodrošināta spējīgāko 

izglītojamo augstākās sporta meistarības pilnveides iespējas. Visos sporta veidos, kas tiek 
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attīstīti sporta skolā, notiek cieša sadarbība ar sporta veidu federācijām, kas sniedz iespēju 

sportistiem un treneriem piedalīties dažāda mēroga starptautiskos turnīros un veicina sporta 

veida attīstību. Spējīgākie izglītojamie regulāri piedalās starptautiskās sacensībās, kas 

nodrošina mūsu skolas sportistiem iespēju pilnveidot savu meistarību. 

Sporta skola sistemātiski plāno, organizē, pārrauga un atbalsta personāla darbu. 

Izglītojamiem ir realizēts darbs teorētisko un praktisko nodarbību programmas ietvaros.  

Vērtējums – labi. 

4.6.vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLĀ regulāri tiek izvērtēti audzēkņu sasniegumi 

dažāda mēroga sacensībās. Treneri sistemātiski un kompetenti analizē un vērtē izglītojamo 

darbu un sacensību rezultātus. Veic rezultātu un vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos sporta 

skolas noteiktajos dokumentos. Vērtējumu uzskaite tiek regulāri pārraudzīta un kontrolēta. 

Rezultātus analizē gan ikdienā, gan sporta skolas pedagoģiskajās padomes sēdēs un analīzes 

rezultātus izmanto mācību procesa pilnveidošanai. 

Vērtējums – pietiekami. 

4.7.atbalsts izglītojamiem: 

4.7.1. psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošības un darba aizsardzība); 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLĀ darbs organizēts atbilstoši Darba kārtības un 

iekšējās kārtības noteikumiem, kas atrodas skolas administrācijas telpās redzamā vietā. 

Ugunsdrošības, darba drošības un darba aizsardzības prasības tiek ievērotas atbilstoši LR 

darba likumam. Skolas organizētajiem pasākumiem ir izstrādātas drošības instrukcijas. 

Īrētajās sporta bāzēs atrodas medicīnas aptieciņas. Treneru kolektīvs apmācīts pirmās 

palīdzības sniegšanai. Braucienos uz sacensībām treneri tiek nodrošināti ar medicīnisko 

aptieciņu pirmās palīdzības sniegšanai. 

Skolas izglītojamie, treneri un pārējais personāls ir iepazīstināts ar evakuācijas plānu, 

iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Skolas izglītojamo profilaktisko veselības pārbaudi veic Valsts sporta medicīnas centra 

sporta ārstu brigāde vienu reizi gadā pēc iepriekš saskaņota plāna. Pārbaudāmo audzēkņu 

saraksti tiek sastādīti elektroniskā veidā un nosūtīti VSMC. Izglītības iestādes vadība veic 

mērķtiecīgu sadarbību ar medicīnas darbiniekiem un audzēkņu vecākiem. Līdz ar to 

veiksmīgi tiek veikta sportistu veselības uzraudzība. Pamatojoties uz audzēkņu veselības 

stāvokļa negatīvām izmaiņām, iestāde, sadarbībā ar ģimenes ārstiem, nozīmē atkārtotu 

audzēkņa veselības pārbaudi pie speciālistiem. 
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Vērtējums – labi. 

4.7.2. atbalsts personības veidošanā; 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒLU SKOLĀ tiek nodrošināts mācību-treniņu process. 

Treneris sadarbojas ar vecākiem, risina audzēkņu personības veidošanās un attīstības 

jautājumus. Treniņos tiek nodrošināta laba pedagoģiski, psiholoģiskā nodarbību vide. 

Notiek veselīga dzīvesveida veicināšana un sporta popularizēšana. Treneri strādā ar 

audzēkņiem, konsultējot un pārrunājot jautājumus, kas ir saistoši audzēkņiem. Īpaši tiek 

strādāts pie atbalsta pasākumiem talantīgajiem sportistiem, organizējot individuālos un 

pārbaudes treniņus, mācību-treniņu nometnes. Sporta skolas audzēkņiem tiek dota iespēja 

piedalīties sacensībās, sacensību un sporta pasākumu rīkošanā. Audzēkņi veidojas par 

personībām ar savu viedokli un pārdomātiem nākotnes plāniem. 

Vērtējums – labi. 

4.7.3. sadarbība ar izglītojamā ģimeni; 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLĀ ir laba sadarbība ar audzēkņu vecākiem. Vecāku 

sapulces tiek rīkotas pa nodaļām un treniņu grupām. Vecāki ir informēti par treniņu 

nodarbību sarakstiem, sacensību kalendārajiem plāniem kā arī iepazīstināti ar medicīnas 

pārbaužu rezultātiem. Pirms izbraukšanas uz sacensībām treneri sagatavo vecākiem 

materiālus ar nepieciešamo informāciju. Ar vecāku atbalstu tiek piesaistīti papildus finanšu 

līdzekļi starptautisku sacensību turnīru braucienu izdevumu segšanai. 

Vērtējums – labi. 

4.8. iestādes vide: 

4.8.1. mikroklimats 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA veicina audzēkņos, vecākos un skolas 

darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu. Tas tiek nodrošināts plānveidīgi, 

veidojot skolas tēlu sabiedrībā – organizējot pasākumus, informējot par sasniegumiem. 

Audzēkņu un treneru sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informējot sporta skolas sapulcēs, 

svētku pasākumos, pašvaldības avīzē un skolas mājas lapās. Sporta skolas iekšējos kārtības 

noteikumos nav pretrunu ar normatīvajiem aktiem. Pedagogi un audzēkņi regulāri tiek 

instruēti par iekšējās kārtības noteikumiem, kuri izstrādāti, ievērojot izglītojamo, pedagogu, 

treneru un darbinieku tiesības un pienākumus. Izveidota demokrātiski akceptēta iekšējās 

kārtības noteikumu izpildes sistēma.  

Jebkurš apmeklētājs ir laipni gaidīts sporta skolā. Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna 

un korekta. 

Vērtējums – labi. 
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4.8.2. fiziskā vide 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA telpas īrē Liepājas Olimpiskā centrā, kur 

ekspluatācijas drošības prasības reizi gadā uzrauga Sabiedrības veselības aģentūras Liepājas 

filiāle un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde. Veikto 

pārbaužu akti ir pieejami LOC. Skolas telpu noformējums ir gaumīgs un pilnībā atbilst 

sporta skola specifikai. Telpās izvietotas administrācijas darba kabineti, treneru, izglītojamo 

un pārējo darbinieku telpa, kas pilda mācību un sapulču telpas funkcijas. Visas telpas ir tīras 

un kārtīgas. 

Vērtējums – labi. 

4.9.iestādes resursi: 

4.9.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLAI ir nepieciešamās bāzes mācību procesa 

īstenošanai. Mācību-treniņu process notiek īrētās sporta zālēs un stadionos pēc saskaņotiem 

līgumiem. Materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas un sporta inventārs ir darba kārtībā. 

Treneriem ir pieejams internets un nepieciešamā biroja tehnika. Regulāri notiek inventāra 

un mācību līdzekļu atjaunošana. Ir izveidots stends ar metodisko literatūru, kura ir pieejama 

treneriem un pilsētas sporta darbiniekiem. 

Vērtējums – labi. 

4.9.2. personālresursi; 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLĀ strādā 30 treneri, no tiem 5 pedagogi ar maģistra 

grādu. 16 treneri ir ar augstāko pedagoģisko izglītību. 6 treneri ir saņēmuši „A” kategorijas 

sporta speciālista sertifikātus, 7 – „B” kategorijas Sporta speciālista sertifikātu un 9 treneri 

„C” kategorijas Sporta speciālista sertifikātu. 9 treneri ir ar profesionālā pilnveides izglītību 

un 3 treneri mācās Latvija Sporta pedagoģijas akadēmijā. Skolas administrācijā direktors, 

divi direktora vietnieki mācību darbā un divi metodiķi, visi ar augstāko izglītību. Skolā ir 

nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Skola laicīgi un 

mērķtiecīgi plāno personāla resursus. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos 

aktos noteiktajām prasībām. Treneri regulāri apmeklē kvalifikācijas kursus.  

Vērtējums – labi. 

4.10. iestādes darba organizācija, vadības un kvalitātes nodrošināšana: 

4.10.1. iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana; 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLAS vadība plāno skolas darba kontroli un 

izvērtēšanu visos tās darbības virzienos. Iegūtos rezultātus izvērtē, nosaka skolas stiprās 

puses un uzlabojamās jomas. Mācību gada plānā ir organizatoriskās sanāksmes, 

pedagoģiskās padomes sēdes, treneru darba kontrole, Sporta medicīnas valsts aģentūras 
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pārbaužu laiki. Skolas vadība iesaista trenerus skolas darba vērtēšanā, ja nepieciešams arī 

tehniskos darbiniekus. Pedagogi zina sava darba stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus, ievēro to sava darba plānošanā. Ar skolas pašvērtējuma materiāliem tiek 

iepazīstināti skolas darbinieki. 

Skolas attīstības plāns veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķus, pašvērtējumu un 

iepriekš veikto darbu. Notiek attīstības plāna ieviešanas procesa uzraudzība. 

Vērtējums – labi. 

4.10.2. iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība; 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLĀ ir noteiktā obligātā dokumentācija. Skolas darbu 

reglamentējošie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā ir iekārtotas personu 

lietas visiem pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem un audzēkņiem. Darbinieki amata 

pienākumus veic atbilstoši amata aprakstiem. 

Direktors prasmīgi veido vadības komandu, pārrauga dažādu līmeņu darbinieku 

pienākumu izpildi. Skolas vadība regulāri apzina un izvērtē darbinieku, vecāku un audzēkņu 

ierosinājumus skolas darba uzlabošanai, iegūtie rezultāti tiek apspriesti skolas pedagoģiskās 

padomes sēdēs. 

Vērtējums – labi. 

4.10.3. iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLAS vadība sadarbojas ar Liepājas pilsētas Domi, 

Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldi, IZM Sporta departamentu, LR Sporta veidu 

federācijām un savienībām. Izveidojusies sadarbība ar pilsētas  sporta skolām, izglītības 

iestādēm, citām Latvijas pilsētas sporta skolām, tai skaitā arī citu valstu sporta skolu, klubu 

organizācijām. 

Vērtējums – labi. 

 

5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais). 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLAS audzēkņi ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta 

veidā, lai sasniegtu augstus rezultātus un varētu pārstāvēt Latvijas valsts izlasi, Liepājas 

pilsētas vīriešu basketbola komandu  „Liepāja/Triobet” un sieviešu basketbola komandu 

„Vega1/Liepāja”, vīriešu hokeja komandu HK “Liepāja”. Tieksme sasniegt augstākus 

rezultātus veicina katra sportista fizisko spēju attīstību. Tas prasa regulāru un mērķtiecīgu 

specifisku sporta treniņa darbu, kā arī spējas mobilizēties sacensībām. 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLAS mērķis ir piesaistīt no citām pilsētām, sporta skolām 

talantīgos sportistus un sniegt atbalstu, nodrošinot ar dzīvošanu, ēdināšanu un izglītību 
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vispārizglītojošās skolās. Skola piedāvā sportistiem dienesta viesnīcas pakalpojumus, kas 

izveidots kā internāts ar piemērotām telpām, inventāru un sadzīves iekārtām.  

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA sadarbībā ar pilsētas domi ir radusi iespēju 

materiāli stimulēt un atbrīvot no treniņa maksas Latvijas izlašu dalībniekus un kandidātus, 

kā arī bērnus no ģimenēm, kuriem piešķirts trūcīgā statuss. 

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA katru mācību gadu rīko mācību - treniņu 

nometnes, kas plānotas 7-10  dienām un paredzētas  talantīgiem un mērķtiecīgiem sporta 

skolas audzēkņiem. Ikviens sportists cenšas sevi "pacelt" jaunā līmenī: strādā pie savas 

individuālās meistarības, trenējas un  mēģina mazināt trūkumus un pastiprina savas jau 

stiprās puses un izvirza sev jaunus mērķus jaunajai sezonai. 

Aktīvi un regulāri tiek izmantots Liepājas Olimpiskā centra peldbaseins, audzēkņiem 

tiek organizēta peldēt prasmes apguve, kas uzlabo vispārējo fizisko sagatavotību. SPA centra 

piedāvātie pakalpojumi tiek izmantoti pēc sacensību laikā un intensīvas slodzes gadījumos 

noguruma mazināšanai un organisma atjaunošanai. 

Mācību treniņu dažādībai tiek organizētas sporta veidu apmaiņas nodarbības – 

basketbolisti apgūst vieglatlētikas pamatus, vieglatlēti - pamatprasmes basketbolā, hokejisti- 

pamatprasmes vieglatlētikā. 

Ikgadējs pasākums ir „Sporta dienas” rīkošana. Visu nodaļu audzēkņi sacenšas dažādos 

veiklības vingrinājumos un veselīgi sportiskā gaisotnē atskatās uz iepriekš sasniegto. 

 

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem). 

Pilnveidot un attīstīt sporta izglītības vidi, veicināt sporta attīstību pilsētā, Latvijā un ārpus 

tās teritorijas.  

Pilnveidot sportistu sasniegumu vērtēšanu un analīzi. 

Dažādu jaunu treniņu metožu un jaunāko zinātnisko atziņu ieviešana mācību treniņu 

procesā. 

Trenēšanas metožu dažādošana un pilnveidošana. 

Motivācijas veicināšana regulārai dalībai treniņu procesā. 

Audzēkņu pašapziņas celšana par sasniegtajiem rezultātiem, sasniegumu popularizēšanas 

lokālos medijos. 

Sporta skolas tēla veidošanas procesa pilnveidošana. 

Audzēkņu savstarpējās cieņas,  „ Fair play” principu un sporta ētikas normu ievērošanas 

akcentēšana. 

Uzlabot skolas un vecāku sadarbību, lai nodrošinātu audzēkņu atbildību par iekšējās 

kārtības un drošības noteikumu ievērošanu.  
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Pilnveidot sadarbības formas, kas veicinātu audzēkņu un vecāku līdzdalību sporta skolas 

dzīvē un līdzatbildību par sava bērna sportiskajiem sasniegumiem.  

Informēt izglītojamos par sporta tālākizglītības iespējām. 

Ņemt dalību ESF un citos projektos. 
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