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SASKAŅOTS  
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
“Liepājas pilsētas Domes Sporta 
pārvalde” vadītāja vietniece E. Mūrniece  
Liepājā, 2022.gada ____.____________  

APSTIPRINĀTS  
ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 

“Liepājas Tenisa sporta skola” direktora 
Ginta Siliņa  

 2022.gada 18.maija rīkojumu Nr.1.7/19 
 

Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumi 
 

 Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes  
iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 

4.punktu 
 

 
I. Vispārīgie noteikumi 

 
1.Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana un atskaitīšana Skolā notiek saskaņā ar šiem 
noteikumiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem, un atbilstoši Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” (turpmāk un iepriekš tekstā – Skola) 
īstenotajām un spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētām un 
akreditētām profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības programmām. 
2.Skola īsteno spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un 
akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības programmas 
tenisā un grupas tiek komplektētas, ievērojot šo programmu prasības.  
3.Pēc šo noteikumu 2.punktā minēto programmu apgūšanas, izglītojamajam izsniedz 
apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apgūšanu. 

 
II. Izglītojamo uzņemšanas kārtība un iestājpārbaudījumi 

 
4.Izglītojamā uzņemšana Skolā notiek, pamatojoties uz vecāka vai likumiskā pārstāvja, 
vai pilngadību sasnieguša izglītojamā noteiktas formas iesniegumu, obligāti iesniedzami 
dokumenti un pamatojoties uz Skolas direktora rīkojumu. 
5.Skolā mācību – treniņu grupās var uzņemt bērnus, neatkarīgi no dzīvesvietas un 
mācības notiek līdz 25 gadu vecumam. 
6. Jaunu sākuma sagatavošanas grupu (turpmāk tekstā – SSG)  mācību-treniņu grupu 
komplektēšana profesionālās ievirzes programmā notiek pamatojoties uz pielikumā Nr.1 
“Iestājpārbaudījuma normatīvi un vērtēšana” noteikto kritēriju izglītojamo rezultātiem. 
SSG mācību – treniņu grupās tiek uzņemti izglītojamie, kuri ieguvuši lielāku punktu skaitu 
saskaņā ar pielikumā Nr.1 “Iestājpārbaudījuma normatīvi un vērtēšana” noteikto kritēriju 
rezultātiem.  
7. Jauno mācību grupu skaits tiek noteikts ar pedagoģiskās padomes sapulces lēmumu 
vai Skolas direktora rīkojumu.  
8. Papildus izglītojamo uzņemšana profesionālās ievirzes mācību – treniņu grupās 
notiek pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem un noteiktiem profesionālās ievirzes 
nosacījumiem attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu. 
9. Izglītojamo uzņemšana grupās ar augstāku sagatavotības pakāpi profesionālās 
ievirzes izglītības programmās (MT-1 līdz ASM) notiek saskaņā ar Ministra kabineta 

2021.gada 21.decembra noteikumiem Nr.885 “Kārtība, kādā valsts finansē 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”.  



 

 

10.Mācību uzsākšana mācību – treniņu grupās notiek, pamatojoties uz izglītojamā 
vecāka vai tā likumiskā pārstāvja vai pilngadību sasniegušā izglītojamā noteiktas formas 
iesniegumu un Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumos Nr.885 “Kārtība, 
kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” noteiktiem 
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes treniņu grupu rezultativitātes kritērijiem 
sportā un nosacījumiem attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu. 
11.Iestājoties Skolā, izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem vai izglītojamajam ir tiesības 
iepazīties ar šādiem Skolas dokumentiem: 

11.1.Reģistrācijas apliecību; 
11.2.Skolas akreditācijas dokumentāciju; 
11.3.Skolas nolikumu; 
11.4.Skolas Iekšējās kārtības noteikumiem; 
11.5.Skolas licencētajām sporta veidu programmām; 
11.6.Skolas izglītības programmu akreditācijas lapām. 

12.Iestājoties Skolā, izglītojamais tiek iepazīstināts ar Skolas iekšējās kārtības 
noteikumiem un drošības noteikumiem. Katra Izbraukuma un katru sacensību laikā 
izglītojamais tiek iepazīstināts ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem un drošības 
noteikumiem, ko izglītojamais apliecina ar savu parakstu. 
 

III. Izglītojamo pārcelšanas kārtība 
 

13.Izglītojamais tiek pārcelts uz nākošā mācību gada mācību treniņu grupu atbilstoši 
Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumu Nr. 885. “Kārtība, kādā valsts 
finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” noteiktiem kritērijiem.  
14.Pamatojoties Skolas direktora izdotu rīkojumu, izglītojamais tiek pārcelts uz nākošā 
mācību gada treniņu grupu. 
15. Sporta veida trenera grupas slēgšanas gadījumā izglītojamie, kuri vēlas turpināt 
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apguvi tiek pārcelti cita trenera 
piemērotas kvalifikācijas grupā.  
16. Ja izglītojamais nespēj izpildīt profesionālās ievirzes izglītības programmas prasības, 
viņš var tikt pārcelts interešu izglītības grupā vai atskaitīts no sporta skolas.  

 
 IV. Izglītojamo atskaitīšana  

 
17.Izglītojamajam, kurš apguvis profesionālās ievirzes izglītības programmu, tiek 
izsniegta apliecība par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi un tiek atskaitīts no Skolas. 
18.Izglītojamais tiek atskaitīts no Skolas: 

18.1.pamatojoties uz izglītojamā likumiskā pārstāvja iesnieguma Skolas direktoram; 
18.2.pamatojoties uz trenera iesniegumu, ja izglītojamais neattaisnoti kavējis vairāk 

kā 75% mācību treniņu nodarbības iepriekšējā mācību gadā; 
18.3.ja ir kavēta vecāku līdzfinansējuma samaksa vairāk kā 3 (trīs) mēnešus; 
18.4.par atkārtotiem Skolas iekšējās kārtības noteikumu un drošības noteikumu 

pārkāpumiem, ja izglītojamais ir ticis iepriekš rakstiski brīdināts; 
18.5. ja netiek izpildīti rezultativitātes kritēriji mācību gada beigās; 
18.6. mācību programmu prasību neizpilde.  

19.Visos šajos noteikumos noteiktos gadījumos izglītojamā atskaitīšana no Skolas 
notiek, pamatojoties uz Skolas direktora izdotu rīkojumu. 
 

V. Noslēguma jautājumi 
 

20.Ar šo noteikumu apstiprināšanu, spēku zaudē ar Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” direktora  2019.gada 10.septembra rīkojumu 
Nr.1.7./36 apstiprinātie “Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas 
noteikumi”. 
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Pielikums Nr. 1 
Iestājpārbaudījuma normatīvi un vērtēšana 

 

Nr. Vingrinājuma veids Metodiskie norādījumi vecākiem 

VĒRTĒŠANAS 
PUNKTI 

0 1 3 4 

1 
Bumbas ķeršana ar atsitienu (augstums 
~1m, tālums 1,5m, ķer 6x mainot 
augstumu) 

Stāja pretstatā pret bumbas metēju, spēj noķert bumbu sev priekšā vai virs 
galvas plaukstām atrodoties paralēli. Pēdas neatrauj no zemes, bet 
nepieciešamības gadījumā var veikt vienu soli. 

    

2 
Lēcieni uz vienas kājas turp-atpakaļ. 
Distance ~3m 

Spēj veikt lēcienus pa taisni uz labās un/vai kreisās kājas nepieskaroties 
grīdai ar otru kāju. Apgriežoties atpakaļ, tiek mainīta kāja, ar kuru tiek veikts 
uzdevums. 

    

3 
Skrējiens starp līnijām uz priekšu un 
atmuguriski (platums 40cm, garums 3-
4m, skrien 3 reizes) 

Spēj skriet starp līnijām gan uz priekšu, gan atmuguriski, uzdevumu veic 
pietiekamā ātrumā. 

    

4 
Iešana turp-atpakaļ uz paaugstinājuma 
(distance 2,5-3m, uz priekšu un atpakaļ) 

Spēj noiet nenokrītot, uzdevumu veic ātri un tehniski pareizi.     

5 
Roku saliekšana un iztaisnošana – 5 
reizes 

Balsts uz plaukstām, plaukstas vērstas nedaudz uz iekšu, veic roku 
saliekšanu un iztaisnošanu – ķermenis vienā līnijā (jostas daļa fiksēta, 
neveidojas izliekums mugurā vai neceļas sēža, zods nedaudz pievilkts) 

    



 

 

6 Lēcieni ar lecamauklu -  5 reizes 
Stāvus, turot lecamauklas galus plaukstās, spēj vēzēt lecamauklu pār galvu 
un atsperoties ar abām pēdām vienlaicīgi, spēj pārlēkt pāri lecamauklai. 
Neapstājoties atkārto vairakkārt. 

    

 
7 

Šķēršļu josla un lēcieni 
Kvalitatīvi veic vingrinājumu: ir kustību kvalitāte (pēdu simetriskums, 
kontrolē ķermeņa vidusdaļu), biežums un ātrums, eksplozivitāte, lokanība, 
veiklība. 

    

8 
Bumbiņas pārnešana ar skrējienu (3 
bumbiņas no viena konusa uz otru – 
jānovieto precīzi uz konusa) 

Izpilda ātri un kontrolēti, bumbiņa precīzi jānovieto uz konusa.     

9 
Ejot driblēt tenisa bumbiņu. 
Dribls ar labo roku turp ejot, ar kreiso 
roku ejot atpakaļ. 

Veic uzdevumu kontrolējot tenisa bumbiņu, to atsitot pret zemi un noķerot, 
to dara vairāk par 5 reizēm katrā virzienā (bumba priekšā ķermenim, 
plauksta mīksta, ieliekta kausiņa veida formā un ķer ar pirkstiem. Kustība 
nepārtraukta. 

    

10 
Ejot driblēt tenisa bumbiņu mainot 
driblējamo roku.  

Veic uzdevumu kontrolējot tenisa bumbiņu, to atsitot pret zemi un noķerot, 
to dara vairāk par 5 reizēm katrā virzienā (bumbiņa priekšā ķermenim, 
plauksta mīksta, ieliekta kausiņa veida formā un ķer ar pirkstiem. Kustība 
nepārtraukta. 

    

11 
Tenisa bumbiņas (RED) ķeršana ar 
atsitienu – 6 reizes (3 pa labi, 3 pa kreisi) 

Spēj izskriet uzreiz pēc bumbas izmešanas (koncentrēšanās uz bumbu) un 
pielāgoties dažādiem virzieniem bez bumbas metēja brīdinājuma. Noķer 
bumbu ar vienu vai divām plaukstām, ķeršanas brīdī plaukstas paralēli. 
Pārvietošanos veic pēc iespējas ātrāk. 

    

12 Tenisa bumbiņas mešana tālumā (3x) 

Tiek vērtēta metiena kvalitāte un tehnika (pretējā kāja un roka (ja metiens ar 
labo roku, kreisa kāja priekšā), metiena kustība “caur ķermeni” – secīgi: kāju 
darbība, gurni, plecs, elkonis, plauksta). Izmešanas brīdī elkonis nedaudz 
virs pleca līmeņa.  

    

13 
Divu bumbiņu nešana uz raketes. Ar labo 
un kreiso roku veikt pilnu apli.  

Veic uzdevumu kontrolējot bumbiņas, izpilda vienmērīgā, mērenā ātrumā 
bez kļūdām, roka priekšā vēdera augstumā, rakete kontrolēta horizontālā 
augstumā. 

    



 

 

14 
Līkloču gājiens starp konusiem ar 
bumbiņas nešanu uz raketes ar ērto 
roku.  

Veic uzdevumu kontrolējot bumbiņu izpilda vienmērīgā, mērenā ātrumā bez 
kļūdām. 

    

15 

 
Kognitīvais uzdevums - salikt puzli vai 
cits uzdevums.  
 
 

Tiek vērtēta uzdevuma saprašana, patstāvība, pirkstu veiklība. Nav laika 
limits.  

    

SPORTA SKOLA PATUR TIESĪBAS MAINĪT VAI PAPILDINĀT VINGRINĀJUMA VEIDUS. 

 
 
 
 
 

 
 


