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LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS 

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

 
Sagatavots pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.852 

Rīgā 2010. gada 14. Septembrī (prot.Nr.47 28§) 

„Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un 

eksaminācijas centrus”.  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 8. un 11. punktu, 27. pantu un 33. 

panta trešo daļu, Vispārējā izglītības likuma 4. panta 1. punktu, Profesionālās izglītības likuma 7. panta 

7. punktu un 29. panta ceturto daļu.    

 

 

1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLA kā atsevišķa sporta skola sāka 

darboties 1990. gada 1. februārī, saskaņā ar Latvijas IZM pavēli Nr. 29 no 23. 01. 

1990. Pirms tam bija tenisa nodaļa pie Kompleksās sporta skolas. 

 Pašlaik skolā strādā 9 ( deviņi ) treneri uz 8,9 likmēm. 

 Katru gadu sporta skola organizē vienu Eiropas tenisa asociācijas turnīru 

vecumā līdz 14 gadiem, trīs Baltijas valstī populārus turnīrus, kuriem Latvijā ir 

piešķirtas no 2. – 4. kategorijai, kā arī pilsētas mēroga pasākumus tenisā. 

 Treniņu programmas un teorētisko nodarbību īstenošana notiek saskaņā ar 

LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS nolikumu, apstiprinātu 2007. gada 7. jūnijā 

ar Liepājas pilsētas Domes lēmumu Nr.309 (prot.Nr.6, 40.#). Sporta skolā tiek 

īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmas tenisā. Regulāri pēc mācību 

plāna notiek plānotie treniņi un teorētiskās nodarbības. Treniņu un teorētisko 

nodarbību saraksts izveidots atbilstoši izglītības iestādes nolikuma prasībām. Skolā ir 

izveidota treniņu plāna un teorētisko nodarbību kontroles sistēma. Tiek veikti ieraksti 

mācību treniņu nodarbību žurnālos un hospitācijas žurnālā. Treniņu procesā notiek 

regulāra paveiktā kontrole un analīze. Treniņu laikā un pēc nodarbībām audzēkņiem 

sporta skolā iespēja veikt patstāvīgo darbu teorētisko nodarbību un treniņu 

programmas ietvaros. Treniņu saraksts iekārtots pilnam mācību periodam, saskaņā ar 

mācību plānu, atbilstoši sporta veida specializācijai, un ir pārskatāms. Teorētisko 

nodarbību un treniņu programmu reglamentējošie dokumenti ir pieejami ikvienam 

trenerim. To saturu un norādījumus ievēro treniņu un teorētisko nodarbību procesā. 

Īsteno dažādu sporta veidu saikni. 
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2.1. Mācīšanas kvalitāte  

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA 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.  

 Regulāri tiek veikta treniņu hospitēšana un analīze. Liepājas pilsētas Domes 

sporta pārvaldē tiek algots darbinieks, kas veic treneru darba kontroli. 

 Regulāri tiek veikta mācību treniņu nodarbību uzskaites žurnālu kontrole, 

veicot ierakstu pārbaudi. Tiek veikta sacensību rezultātu uzskaite un sakārtota 

atbilstoši attiecīgajām dokumentu aizpildīšanas un lietvedības prasībām. 

 LEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLĀ  izstrādāts reglaments 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 tenisā, 

saskaņā ar IZM rīkojumu Nr.394 no 2010. gada 4. augusta. Sakārtota izglītojamo 

reģistrācijas un uzskaites dokumentācija. Iestājoties sporta skolā, audzēkņi un viņu 

vecāki, tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības, drošības noteikumiem un uzvedības 

ētikas kodeksu, atrodoties treniņu nodarbībās sporta zālēs, atklātos laukumos, kā arī 

piedaloties sacensībās. 

 Treniņu un teorētisko nodarbību procesā izmanto daudzveidīgas  mācību 

metodes. LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLĀ audzēkņiem un treneriem ir 

pieejami video materiāli mācību procesa pilnveidošanai, kā arī mācību klase, kur 

treneri īsteno teorētiskās nodarbības. Metodiskie materiāli sagatavoti visu teorētisko 

nodarbību un treniņu programmas apjomā. Izglītība notiek atbilstoši katra audzēkņa 

spējām un vecumam. 

 Sporta skola mācību procesā izmanto mūsdienīgus mācību līdzekļus un 

modernu aprīkojumu. Pēdējos gados pasaulē ļoti populārs ir kļuvis mini teniss, kur 

jaunāko audzēkņu apmācība norisinās pēc īpaši izstrādātas metodoloģijas un tiek 

izmantots atbilstoši audzēkņu vecumam piemērots inventārs. LIEPĀJAS TENISA 

SPORTA SKOLA šo jauninājumu ieviesa pāris mēnešu laikā jauno tenisistu 

apmācībā. Novitātes mini tenisa ieviešanā notiek saskaņā ar Latvijas Tenisa 

federācijas noteikumiem. 

Mācību treniņu nodarbību process ir maksimāli tuvināts reālai spēļu situācijai. 

LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS audzēkņi piedalās sacensībās, 

saskaņā ar Latvijas Tenisa federācijas un sporta skolas sacensību kalendāru, 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 regulāri veic gan mācību treniņu, gan sacensību analīzi, lai varētu 

mācību procesu pilnveidot atbilstoši analīzes rezultātiem. Primāri to dara treneris 

viens pats, pēc tam kopā ar audzēkņiem, gan strādājot grupās, gan individuāli. 

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte  

LIEPĀJAS TENISA SPORTA 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. Vasaras sezonā treniņu 
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nodarbības notiek atklātos tenisa kortos ar tenisita segumu, kas atrodas Jūrmalas 

parkā, Liepājā. Ar inventāru jaunie tenisisti tiek nodrošināti. 

Izglītojamie aktīvi apmeklē mācību treniņu nodarbības un regulāri piedalās 

sacensībās. Katrs treneris veic savu audzēkņu apmeklējuma uzskaiti mācību treniņu 

nodarbību uzskaites žurnālā un kopā ar audzēkņiem analizē kavējumu iemeslus. 

Sacensību uzskaite tiek veikta gan uz vietas sporta skolā, gan arī rezultāti tiek sūtīti uz 

Latvijas Tenisa federācijas reitinga komisiju, kur tiek apkopoti Latvijas reitingam. 

Labākie audzēkņi ik gadu piedalās Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs, 

Latvijas čempionātos, kā arī piedalās Eiropas mēroga turnīros. Izglītojamie ar 

visaugstākajiem sasniegumiem tiek iekļauti dažādu vecuma grupu Latvijas izlasē. 

Pašlaik sporta skolā trenējas divas audzēknes ( A.Sevastova un L.Lileikite), kuras ir 

iekļautas Latvijas sieviešu izlasē. Minētās audzēknes iekļautas arī Pasaules sieviešu 

reitingā(WTA). 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLĀ regulāri tiek izvērtēti audzēkņu 

sasniegumi dažāda mēroga tenisa sacensībās pēc izcīnītās vietas. Regulāri tiek veikta 

audzēkņu sportisko sasniegumu analīze. Treneri veic uzskaiti, kurā atspoguļojas kādās 

sacensībās katrs audzēknis ir piedalījies, ar ko spēlējis un kādu vietu ieguvis. Ir 

izstrādāts reglaments par audzēkņu uzņemšanas un pārcelšanas kārtību, kas paredz, 

cik sacensībās attiecīgās grupas izglītojamiem jāpiedalās, kurā vietā jāierindojas un 

kāda vieta Latvijas reitingā jāieņem, lai audzēkni varētu pārcelt nākamajā mācību 

treniņu grupā, atbilstoši komplektēšanas nosacījumiem. Regulāri jau vairāku gadu 

garumā sacensību rezultātu tabulas tiek saglabātas INTERNET datu bāzē, lai varētu 

salīdzināt un analizēt izglītojamo rezultātus ilgākā laika periodā. Pamatojoties uz 

iegūto informāciju, katrs treneris saviem audzēkņiem izvirza jaunus uzdevumus, kas 

tiek izmantoti turpmākā mācību treniņu procesā, vienlaicīgi veicinot audzēkņu 

sportisko meistarību un izaugsmi. 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLĀ ir pieejami sacensību nolikumi, kurās 

ir piedalījušies izglītojamie.  

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 2005. gada 13. – 14. jūnijā LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLĀ tika veikta 

akreditācija, kuras gaitā akreditācijas ekspertu komisija veica sekojošus ieteikumus 

sporta skolas turpmākās darbības uzlabošanai:  

 1) Ieraksti treneru darba uzskaites žurnālos daļēji neatbilst prasībām 

* LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLA šo ieteikumu ir izpildījusi un treneru darba 

uzskaites žurnālos ir aizpildītas visas prasītās sadaļas un izpilde regulāri tiek 

kontrolēta. 

 2) Audzēkņu veselības kontroli veic Sporta veselības centrs vienu reizi gadā, 

nevis divas reizes kā bija noteikts paraugnolikumā. 

* Vienu reizi gadā sporta skolā veselības pārbaudi veic Sporta Medicīnas Valsts 

aģentūra, saskaņā ar 2006. gada 14. marta MK noteikumiem Nr.195 „ Sportistu un 

bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības 

kārtība”  un to grozījumiem. 

 3) Nav izveidotas pašpārvaldes institūcijas audzēkņiem un vecākiem 

* Ir izveidota un pašpārvaldes institūcija audzēkņiem un vecākiem, kuras darbību 

nosaka reglaments. 

 4) No deviņiem pedagogiem septiņiem ir augstākā pedagoģiskā sporta 

izglītība, bet divi mācās LSPA 

* Patreiz sporta skolā strādā desmit pedagogi, no kuriem vienam ir maģistra grāds 

sporta zinātnē, astoņiem ir augstākā pedagoģiskā sporta izglītība un „B” kategorijas 
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sporta speciālistu sertifikāts. Viens pedagogs mācās Liepājas Universitātē par sporta 

un deju skolotāju, pirms tam saņēmis LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS 

beigšanas apliecību. 

Treneru izglītība notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr.77  2010.gada 26.janvārī 

(prot. Nr.5 19.§) „ Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta 

speciālistam noteiktajām prasībām”. 

 5) Trūkst pedagogu tālākizglītības programmu 

* Ir izveidota pedagogu tālākizglītības programma. 

 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana ( drošība un darba aizsardzība ) 

 Izglītības iestādes darbs organizēts atbilstoši Darba kārtības un iekšējās 

kārtības noteikumiem, kas atrodas sporta bāzes telpās redzamā vietā. LIEPĀJAS 

TENISA SPORTA SKOLĀ ir izstrādāta darba aizsardzības un drošības sistēma. 

Ugunsdrošības, darba drošības un darba aizsardzības prasības tiek ievērotas atbilstoši 

LR darba likumam. 

 Visiem pasākumiem ir izstrādātas drošības instrukcijas. Sporta skolas 

administratīvajas telpās atrodas medicīnas aptieciņa. Sporta sacensībās vienmēr tiek 

nodrošināta medicīniskā darbinieka klātbūtne. Treneru kolektīvs apmācīts pirmās 

palīdzības sniegšanai. Braucienos uz sacensībām treneri tiek nodrošināti ar 

medicīnisko aptieciņu pirmās palīdzības sniegšanai. 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS izglītojamie, treneri un pārējais 

personāls ir iepazīstināts ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, darba 

kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 Pedagoģiskie darbinieki un sporta treneri tiek instruēti par rīcību ārkārtas 

situācijās un par evakuācijas plāna īstenošanu ekstremālā situācijā. 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLĀ izglītojamo veselības kontroli veic 

Valsts sporta medicīnas aģentūras ārstu brigāde vienu reizi gadā pēc iepriekš 

saskaņota plāna. Pārbaudāmo audzēkņu saraksti tiek sastādīti elektroniskā veidā un 

nosūtīti Sporta medicīnas valsts aģentūrai. 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. 

 Sporta skola ziemas periodā izglītības programmu īsteno: 

Liepājas 6. vidusskolā; 

Liepājas 8. vidusskolā; 

SIA „H – Sports”; 

SIA „Celtnieks”; 

SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”. 

Ar visām šīm iestādēm katru gadu tiek noslēgti sadarbības līgumi. 

 

4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLĀ izglītojamie piedalās sporta skolas 

pašpārvaldes darbā. 

 Katru gadu ir sagatavots sporta pasākumu kalendārs gan slēgtajām skolas 

sacensībām, gan Latvijas mēroga, gan Eiropas mēroga sacensībām. LIEPĀJAS 

TENISA SPORTA SKOLA ik gadu organizē trīs slēgtās sacensības, tai skaitā ziemas 

un vasaras pilsētas meistarsacīkstes, četrus starptautiska mēroga jauniešu turnīrus, kas 

ir plaši apmeklēti gan no Latvijas tenisa klubiem, gan tuvākiem ārvalstu kaimiņiem. 

Visprestižākais turnīrs, ko rīko sporta skola, ir „Tennis Europe” ietvaros rīkotais 

starptautiskais turnīrs U 14 vecuma grupā, kurā katru gadu piedalās jaunie tenisisti no 
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aptuveni četrpadsmit pasaules valstīm. LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLA ir 

rīkojusi arī Latvijas čempionātus, kā arī divus gadus šeit ir norisinājusies Deivisa 

kausa izcīņa. Tenisa skola ir kļuvusi populāra ar teicamo sacensību organizāciju. Līdz 

ar to arī izglītojamiem ir iespēja piedalīties dažādu līmeņu sacensībās pat neizbraucot 

no Liepājas. 

 Veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšanas ietvaros tiek rīkota Olimpiskā 

diena, kur piedalās vispārizglītojošo skolu komandas. Katru gadu tiek rīkots ģimeņu 

dubultspēļu turnīrs. 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLA sadarbojas ar vispārizglītojošām 

skolām, rīkojot tenisa kortos atvērto durvju dienas, kad skolēniem ir iespēja iepazīties 

ar sporta veida vēsturi, kā arī izmēģināt savus spēkus tenisa laukumā. 

 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLĀ ir pieejama informācija par tālākām 

izglītības iespējām. Liepājas tenisistiem ir izveidojusies cieša sadarbība ar ASV 

augstskolām, kurās ir mācījušies un mācās pavisam kopā piecpadsmit tenisa skolas 

absolventi, saņemot pilnas mācību stipendijas. Pēc sporta skolas beigšanas saņemtā 

apliecība nodrošina iespējas strādāt par tenisa treneriem ārvalstu tenisa klubos, kā arī 

iegūt sporta speciālista izglītību tepat Latvijā Sporta pedagoģijas akadēmijā. Turpinot 

mācības jebkurā citā augstākās izglītības mācību iestādē, absolventiem ir iespēja 

turpināt spēlēt tenisu universitāšu komandās. 

 Sporta skolā tiek rīkotas atvērto durvju dienas jaunāko klašu skolēniem, kā arī 

treneri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes un informē bērnus un vecākus par 

iespējām nodarboties ar tenisu. 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAI ir izveidota mājas lapa, kur ir 

ievietota skolas aktuālākā informācija, kas regulāri tiek atjaunota. 

 Sporta skolai sadarbībā ar Latvijas Tenisa federāciju izstrādāta sistēma, pēc 

kuras vadoties labākajiem audzēkņiem ir iespēja piedalīties Latvijas jaunatnes 

meistarsacīkstēs, Latvijas čempionātos, kā arī vadoties pēc Latvijas reitinga atbilstošo 

vietu ieguvēji tiek iekļauti Latvijas izlasēs. 

 Audzēkņi, kuri iekļauti Latvijas izlases komandā, trenējas mācību treniņu 

grupā pie sava trenera, kā arī šiem audzēkņiem tiek atvēlēti speciāli laiki, lai 

apmeklētu Latvijas izlases dalībnieku  treniņus VTC „Lielupe”. 

 Visi izglītojamie tiek apmācīti sacensību tiesāšanā. Viņiem ir iespēja tiesāt 

starptautiskajā turnīrā, kas notiek Liepājā gan uz paaugstinājumu, gan arī uz līnijām. 

Vecākie audzēkņi tiek aicināti par tiesnešiem arī uz starptautiskajiem turnīriem, kas 

notiek Jūrmalā un Rīgā.   

 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLA dod iespēju nodarboties bērniem ar 

speciālām vajadzībām. Pašlaik sporta skolā trenējas viens vājdzirdīgs audzēknis un 

viens audzēknis ar redzes problēmām. 

 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLĀ notiek regulāra sadarbība ar 

izglītojamā ģimeni izglītojamo izaugsmes veicināšanai. Visa jaunākā informācija tiek 

izvietota pie ziņojumu dēļa tenisa kortu teritorijā, kā arī atrodama tenisa skolas 

tīmekļa vietnē. 

 Treneri regulāri informē audzēkņu vecākus par mācību – treniņu procesu 

norisi, par izglītojamo sasniegumiem, kā arī apspriež ko būtu vēlams pilnveidot un 

uzlabot izglītojamo sniegumā, lai pilnveidotu sportisko meistarību. 
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 Vecāki laicīgi tiek informēti par gaidāmajiem sporta un kultūras pasākumiem, 

par izglītojamo plānoto dalību tajos un nepieciešamo palīdzību no vecāku puses. 

Plānojot dalību sacensībās, vecāki tiek informēti par audzēkņu nepieciešamību 

piedalīties. Pēc sacensībām, savstarpēji sadarbojoties trenerim, audzēknim un 

vecākiem, tiek analizēti audzēkņu sasniegumi un tiek pieņemti lēmumi sportiskās 

meistarības veināšanai. To izglītojamo vecāki, kuri regulāri piedalās dažāda līmeņa 

sacensībās, tiek iepazīstināti ar psiholoģiskiem padomiem tenisistu vecākiem. 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLA, sadarbojoties ar pašvaldību, atbalsta 

izglītojamos no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, nosakot mazāku vecāku 

līdzdalības maksu treniņu nodarbībām vai atbrīvojot no tās. 

 

5.1. Mikroklimats 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLA ir populāra pilsētas, Latvijas un pat 

ārvalstu tenisa sabiedrības vidū ar atrašanās vietu pilsētas jūrmalas parkā, tās vides 

sakoptību, kā arī ar katru gadu par tradīciju kļuvušajiem rīkotajiem tenisa turnīriem, 

kurus apmeklē liels skaits dalībnieku. Audzēkņi aktīvi iesaistās turnīru organizācijā, 

līdz ar to tiek motivēti apgūt un pilnveidot savas svešvalodu zināšanas. Liepājā rīkotie 

turnīri ir ieguvuši titulu „Gada labākais turnīrs” Latvijas Tenisa federācijas rīkotajā 

pasākumā. 

 Izglītojamie un pedagogi sporta skolā jūtas komfortabli un vienlīdzīgi. 

Daudziem audzēkņiem tenisa korti vasaras sezonā ir kļuvuši par otrajām mājām, kur 

tiek pavadīts ne tikai treniņu, bet arī brīvais laiks, spēlējot dažādas galda spēles. 

Treneru kolektīvs sastāv no dažāda dzimuma, vecuma un nacionalitātes pedagogiem.  

 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. 

 

5.2. Fiziskā vide 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS ekspluatācijas drošības prasības reizi 

gadā uzrauga Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra” Liepājas filiāle un 

VUGD Liepājas brigāde. Atbilstības novērtēšanai pieaicina atbildīgo uzraudzības 

institūciju speciālistus, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Veikto 

pārbaužu akti ir reģistrēti žurnālā un pieejami izglītības iestādē. 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS telpu noformējums ir gaumīgs un 

pilnībā atbilst sporta veida specifikai. Telpās izvietotas treneru, izglītojamo un pārējo 

darbinieku ģērbtuves un dušas, administrācijas darba kabineti, virtuve, palīgtelpa un 

atsevišķa telpa, kas pilda mācību klases un sapulču telpas funkcijas. Visas telpas ir 

tīras un kārtīgas. 

 Pedagogiem un audzēkņu ģērbtuvēs ir dušas, kuras ir darba kārtībā.  

 Izglītības iestādes teritorija ir sakopta un katru gadu sporta skolas budžetā tiek 

plānoti līdzekļi teritorijas apzaļumošanai un atjaunošanai. 

 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAI ir starptautiskiem tenisa standartiem 

atbilstoša vasaras bāze ar nepieciešamo aprīkojumu un inventāru visām vecuma 

grupām. Sporta inventāra kvalitāte neapdraud audzēkņu drošību. Ziemas sezonā, lai 

nodrošinātu īstenojamās izglītības programmu izpildi, sporta skola slēdz līgumus ar 

Liepājas 6., 8.vidusskolu, SIA”H – Sports”, SIA”Celtnieks” un SIA „Liepājas 

Olimpiskais centrs”. Līgumi ir pieejami pie sporta skolas administrācijas. Sporta 
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bāzes, kurā mācību – treniņu nodarbības notiek ziemas periodā, aprīkotas ar  tenisa 

programmu īstenošanai nepieciešamo aprīkojumu un inventāru. 

 Izglītības iestādē pieejama dažāda veida literatūra par tenisu, kā arī 

INTERNETĀ var iepazīties ar tenisa apmācību video versijā. 

 Valsts, federācijas un pašvaldības līmenī tiek risināts jautājums par sporta 

skolas bāzes renovāciju un ziemas bāzes celtniecību. 

 Ikdienā sporta skolā strādā tehniskie darbinieki, kas rūpējas par iekārtu un 

inventāra apkopi un remontu, uzturot tos patstāvīgā lietošanas kārtībā un drošus 

ekspluatācijā. 

 

6.2. Personālresursi 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLĀ strādā deviņi treneri un visi viņi 

atbilst amata prasībām. Astoņiem tenisa treneriem, kuri strādā sporta skolā, ir „B” 

kategorijas trenera sertifikāts, augstākā sporta un pedagoģiskā izglītība, bet viens 

jaunais treneris paralēli darbam mācās Liepājas Universitātē par sporta un deju 

skolotāju. Sporta skolas direktorei ir maģistra grāds sporta zinātnē un regulāri piedalās 

ar pedagoģiju saistītos ESF rīkotajos semināros. Sertificēto tenisa treneru reģistrs ir 

publicēts Latvijas Tenisa federācijas mājas lapā www.tennislatvia.lv. 

 Sporta skolas pedagogu un tenisa treneru pilnveides process notiek gadu no 

gada. Izglītības iestādes pedagoģiskie darbinieki regulāri piedalās gan Latvijas treneru 

tālākizglītības rīkotajos semināros, gan Latvijas Tenisa federācijas rīkotajos 

starptautiskajos semināros, tādējādi pilnveidojot savu kvalifikāciju. Pēdējā gada laikā 

īpaša uzmanība treneru vidū pievērsta izglītošanai par programmu „Mini teniss”, kas 

kļuvusi ļoti populāra visā Eiropā. 

 Kvalifikācijas pilnveides pasākumi ietverti izglītības iestādes attīstības plānā. 

 Sporta skolas vadība veicina, materiāli stimulē un atbalsta pedagogu 

individuālo darbu teorētisko nodarbību mācību treniņu procesa uzlabošanā un mācību 

metodisko materiālu izstrādē. 

 Personāls pilnveido savu kvalifikāciju plānveidīgi un mērķtiecīgi, ievērojot 

izglītības iestādes stratēģiju. Skolas vadība veic pedagogu sastāva un izmaiņu analīzi, 

piesaistot bijušos audzēkņus sporta treneru darbā, tādējādi atjaunojot treneru 

kolektīvu. 

 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS pašvērtējums aptver visas sporta 

skolas darba jomas un aspektus. Skolas pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. 

Pašvērtēšanas procesā tiek iesaistīts viss izglītības iestādes personāls. 

 Izglītības iestādes pašvērtēšanā tiek uzsvērtas sporta skolas stiprās puses, tiek 

izvērtēts, ko darba gaitā nepieciešams jāuzlabo un tas tiek ņemts vērā, plānojot 

turpmāko darbu. Pašvērtējums pieejams publiskai apskatīšanai sporta skolas 

INTERNET vietnē   http://tennis.liepaja.lv sadaļā „Jaunumi”. 

 Katru gadu sporta skola sagatavo darba plānu kārtējam mācību gadam, pirms 

tam veicot iepriekšējā gada darba plāna izpildes analīzi 

Regulāri tiek pilnveidots skolas perspektīvais plāns. Perspektīvās attīstības 

plāna izstrādē tiek piesaistīta Sporta pārvalde un pašvaldība. Izglītības programmu 

mērķu un uzdevumu īstenošanai izstrādāts mācību līdzekļu, inventāra, aprīkojuma un 

citu nepieciešamo resursu pilnveides un atjaunošanas plāns. Izstrādāta attīstības 

stratēģija, perspektīvās attīstības plāns līdz 2016. gadam, saistībā ar reģiona attīstību. 

Darbs tiek plānots pamatojoties uz darba analīzi. LIEPĀJAS TENISA 

SPORTA SKOLAS pilnveides process notiek gadu no gada. Attīstības plāns tiek 

regulāri koriģēts, saistībā ar Latvijas Tenisa federācijas un pašvaldības stratēģijām. 

http://www.tennislatvia.lv/
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Notiek inventāra un tehnoloģisko iekārtu atjaunošana atbilstoši finansiālām iespējām 

un perspektīvajam plānam.  

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLĀ ir izveidota skolas pašpārvalde un 

pedagoģiskā padome. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek vienu reizi ceturksnī. 

 Izglītības iestādē atrodas visa normatīvajos aktos nepieciešamā obligātā un 

noteiktā dokumentācija. Personu lietās darba līguma neatņemama sastāvdaļa ir 

personāla amatu apraksti, ar ko darbinieki ir iepazīstināti stājoties darbā. Visa 

dokumentācija atbilst izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un  sakārtoti atbilstoši 

lietu nomenklatūrai. 

 Izstrādāta vadības shēma, kas nodrošina konkrētas prasības, informē 

administrācijas un pedagoģiskos darbiniekus, kā uzlabot sporta skolas darbu. Regulāri 

tiek apspriests darbības vērtējums, tiek pieņemti lēmumi sporta skolas darbības 

uzlabošanai. 

 Notiek regulāras vadības sanāksmes un tās tiek dokumentētas. Noteikti 

vadības apmeklētāju pieņemšanas laiki. Sporta skolas direktors veiksmīgi plāno un 

organizē izglītības iestādes darbu, uzdodot personālam pienākumus un uzdevumus, 

kontrolējot to izpildi. 

 Lai pilnvērtīgi nodrošinātu izglītības programmu īstenošanu, aktuāls ir 

jautājums par ziemas tenisa halles celtniecību, kas tiek risināts, sadarbojoties ar 

Latvijas Tenisa federāciju un pašvaldību. 

 Metodiskais darbs tiek veikts ciešā sadarbībā ar IZM Sporta departamentu un 

Latvijas Tenisa savienību. 

 Izstrādāta sporta skolas darbības un mācību procesa organizācijas 

nepieciešamo dokumentu izveides, pielietojuma un pārraudzības kārtība. Katrs 

treneris ir izstrādājis perspektīvo un gada plānu. Skolas administrācija atbalsta un 

veicina sporta treneru darbu sportistu sagatavošanā un metodisko materiālu izstrādē. 

Sporta skola lielu uzmanību pievērš treneru izglītībai un atbilstošu  darba apstākļu 

izveidei. 

 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLA regulāri sadarbībojas ar pašvaldības 

un valsts institūcijām darba organizācijas jautājumos. Sadarbība ir attīstību veicinoša. 

Notiek vadības, pedagogu un dibinātāja dialogs mācību treniņu procesa  un materiālās 

bāzes dinamiskai uzlabošanai izglītības iestādē. Izveidota sistēma audzēkņu 

pedagogu, sporta treneru, vecāku, sabiedrības viedokļa izzināšanā, kas tiek ņemt vērā 

darba plānošanā un realizēšanā. 

 Izglītības iestāde ik gadu piedalās stratēģiski svarīgos sporta projekta 

konkursos. Daudzu gadu garumā tiek īstenots starptautiskais sadarbības projekts ar 

Liepājas sadraudzības pilsētām. 

 Katru gadu tiek izstrādāti projekti Liepājas čempionātam, sportistu elites 

programmām, tiek iesniegti pieteikumi konkursam par augstiem sportiskiem 

sasniegumiem, sporta skolas programmas atbalstam. 

 

 

 

 

Iestādes vadītājs: Maruta Vārpiņa 

   (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

          Z.v. 


