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PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Liepāja, 2016.gada 18. janvārī

Pašnovērtējuma ziņojums saturs

1. Iestādes vispārīgs raksturojums.
2. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti).
3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.
4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērĳos.
5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais).
6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem).

Iestādes vadītājs

Egils Trušēlis
(vārds, uzvārds)
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(paraksts)

1. Skolas vispārīgs raksturojums
1.1.

Lēmums par Liepājas Futbola skolas dibināšanu

Ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 14.novembra lēmumu Nr.409 “Par
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu (futbols,
hokejs) īstenošanas
pārņemšanu” tika nolemts pārņemt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sporta klubs
“Liepājas Metalurgs”” Jaunatnes sporta centra realizēto profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu futbols un hokejs īstenošanu. Minēto programmu īstenošana ar
2014.gada 1.janvāri tika uzdota Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas Sporta
spēļu skola” (turpmāk - Liepājas Sporta spēļu skola), kura jau īstenoja basketbola, volejbola
un vieglatlētikas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.
Liepājas pilsētas dome 2015.gada 2.oktobrī saņēma Latvijas Futbola federācijas
vēstuli “Par Liepājas Futbola skolas dibināšanu”. Savā vēstulē Latvijas Futbola federācija
norādīja, ka tā augstu vērtē Liepājas pilsētas pašvaldības ieguldījumu futbola sporta veida
attīstībā, pārņemot futbola programmu realizāciju no Sporta kluba “Liepājas Metalurgs”,
gan veidojot un sekmējot bērnu - jauniešu futbola attīstību, kam spilgts apliecinājums ir
Liepājas Sporta spēļu skolas komandu veiksmīgais starts Latvijas jaunatnes futbola
čempionātā. Izvērtējot Liepājas pilsētas infrastruktūras un futbola intelektuālo potenciālu, lai
tā kļūtu par vienu no stiprākajām Latvijas jaunatnes Futbola skolām, Latvijas Futbola
federācija ierosināja Liepājas pilsētas domei izskatīt iespēju izveidot jaunu pašvaldības
dibinātu izglītības iestādi - Liepājas Futbola skolu, lai pārņemtu profesionālās pilnveides
sporta izglītības programmu “Futbols” no Liepājas Sporta spēļu skolas. Latvijas Futbola
federācijas ieskatā, Liepājas Futbola skola spētu nodrošināt pilsētai optimālāku bērnu un
jauniešu futbola organizācijas struktūru un futbola attīstību ilgtermiņā. Tāpat strukturālās
izmaiņas atvieglos Latvijas Futbola federācijas un starptautisko futbola attīstības atbalsta
programmu piesaisti.
Izvērtējot Latvijas Futbola federācijas ieteikumu, kā arī, lai nodrošinātu turpmāku
attīstību Liepājā, tai skaitā arī nodrošinot augstu sasniegumu sporta attīstību, Liepājas
pilsētas dome 2015.gada 5.novembrī pieņēma lēmums Nr.497 "Par futbola sporta skolas
izveidi Liepājā" un ar 2016.gada 4.janvāri “Liepājas Futbola skola” (turpmāk - Skola)
pārņēma Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas Sporta spēļu skolas realizētās
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas “Futbols”, licence Nr.P-8833, izglītības
programmas kods 20V 813 00 (akreditācijas termiņš no 2014.gada 30.janvāra līdz
2016.gada 14.aprīlim) un licence Nr.P-8821, izglītības programmas kods 30V 831 00
(akreditācijas termiņš no 2010.gada 14.aprīļa līdz 2016.gada 14.aprīlim), īstenošanu.
Jaunā skola dibināta 2015.gada 15.decembrī un ir Liepājas pilsētas domes Sporta
pārvaldes pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kas īsteno
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas futbolā (licence Nr.P-8833, izglītības
programmas kods 20V 813 00 un licence Nr.P-8821, izglītības programmas kods 30V 813
00), skolas tiesiskais pamats ir nolikums un savu darbību veic tiešā dibinātāja vadībā.
Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Profesionālās
izglītības likums, citi normatīvie akti, profesionālās ievirzes izglītības programmas, Skolas
nolikums un Skolas iekšējie normatīvie akti. Pedagogu izglītību nosaka 28.10.2014. MK
noteikumi Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo
kompetences pilnveides kārtību”.
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1.2.

Skolas darbības vide
1.2.1.Futbols Latvijā

Latvijas Futbola federācija ir vienīgā futbola asociācija Latvijā, kuru ir atzinusi FIFA
(starptautiskā futbola federāciju asociācija) un UEFA (Eiropas futbola asociāciju savienība),
un tā ir atbildīga par futbola attīstību valstī, tai ir tiesības pārstāvēt Latviju FIFA, UEFA un
citās sporta institūcijās, kā arī tai pieder ekskluzīvas tiesības organizēt un vadīt visu līmeņu
futbola sacensības. Minētās tiesības paredz UEFA statūtu 2012.gada redakcija. Latvijas
Futbola federācija pārstāv Latvijas nacionālo vīriešu un sieviešu izlasi, visa vecuma
jauniešu, meiteņu, telpu un pludmales futbola izlasi starptautiskajos turnīros un pārbaudes
spēlēs.
Pēc UEFA datiem futbols Latvijā ir “Attīstības līmenī”. Mūsu futbola līdz šim augstākie
sasniegumi ir Latvijas Izlases dalība Eiropas Čempionāta finālturnīrā (2004. gadā,
Portugālē) un FK Ventspils kvalificēšanās UEFA Eiropas Līgas grupu turnīram (2009./10.
gada sezona). Latvijas klubu futbols šobrīd tiek novērtēts ar 42. vietu (no 54 asociācijām)
UEFA Asociāciju klubu koeficientu reitingā, ar pozitīvu kāpumu pēdējās sezonas laikā (33.
vieta).

1.2.2.Futbola organizāciju attīstība Liepājā
Futbolam Liepājā ir bagāta vēsture, organizētā veidā tas tiek spēlēts jau no
1923.gada. Piedzīvojis dažādas transformācijas - komandu uzplaukumus un norietus, tas
lepni turpina sevi saukt par populārāko sporta veidu pilsētā. Nepilna gadsimta laikā pilsētas
futbola toni noteica 4 klubi:
• “Olimpija” no 1923. gada - 1944. gadam;
• “Drāšu Fabrikas sporta klubs” no 1928. gada līdz 1934. gadam;
• “Sarkanais Metalurgs” no 1949. gada līdz 1960.gadam;
• “Liepājas Metalurgs” no 1997. gada līdz 2013.gadam.
Jaunatnes futbols atsevišķā sporta skola tika izveidota 1988.gadā, tās direktors
A.Jurenko. 1996.gadā 1.janvārī pamatojoties uz 1995.gada 14.decembra Liepājas pilsētas
Domes lēmuma Nr.967 tika pārdēvēta par Liepājas Sporta skolu “Daugava”. Skolu
reorganizāciju ietvaros Latvijā un pamatojoties uz Domes lēmumu no 2009.gada
1.septembra
jaunatnes futbols tika nodots FHK “Liepājas Metalurgs” pārziņā, kura
pakļautībā IKVD tika reģistrēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde Jaunatnes sporta
centrs un 2009.gada 23.septembrī saņemta licence Nr.313 programma-Futbols (30V81300
īstenošanas ilgums 10 gadi). Savukārt 2010.gada 14.aprīlī Jaunatnes Sporta centrs ieguva
akreditāciju, nosakot izglītības iestādes akreditācijas termiņu 6 gadi.
No 2014. gada janvāra Liepājas futbols atdzimst FK Liepāja veidolā. Divu sezonu
laikā, tās vadītājs - Latvijas Izlases visu laiku labākais vārtu guvējs, Liepājas futbola
audzēknis un 2004.gada UEFA Eiropas Čempionāta finālturnīra dalībnieks, Māris
Verpakovskis (Liepājas futbola skolas audzēknis), klubam ir palīdzējis sasniegt Latvijas
klubu futbola augstāko virsotni. Jaunizveidotā organizācija sevi pozicionē kā Eiropas līmeņa
futbola klubu, kura par savu nākamo četru gadu mērķi ir uzstādījusi dalību UEFA Eiropas
Līgas grupu turnīrā.

1.3.

Skolas audzēkņi, pedagogi, vadība un resursi
programmas īstenošanai

Liepājas Sporta spēļu skola Futbola skolai nodeva 437 izglītojamos, 35 grupās
(1.tabula).
4

1.tabula. Liepājas Futbola skolas izglītojamo skaits uz 2016.gada 4.janvāri
SS
G
Grupas 5
Audz. 70
sk.

MT- MT- MT1
2
3
4
3
4
57
36
48

MT- MT- MT- MT- SMP- SMP- SMP4
5
6
7
1
2
3
3
3
3
1
3
1
3
38
34
35
12
30
10
30

AS
M
3
30

Kop
ā
36
437

Skolai aktīvi piesaistot jaunus audzēkņus, uz 2016. gada 10.februāri reģistrēto
audzēkņu skaits ir pieaudzis līdz 502, 39 treniņu grupās (2.tabula). Kā arī skolas paspārnē ir
izveidota interešu izglītības programma priekš 2011.gadā dzimušiem bērniem, kurā šobrīd
aktīvu dalību ņem 18 zēni un meitenes.
2.tabula. Liepājas Futbola skolas izglītojamo skaits uz 2016.gada 10.februāri
SS
G
Grupas 6
Audz. 96
sk.

MT- MT- MT1
2
3
5
3
4
73
38
51

MT- MT- MT- MT- SMP- SMP- SMP4
5
6
7
1
2
3
4
3
3
1
3
1
3
55
34
33
14
32
11
35

AS
M
3
30

Kop
ā
39
502

Skolas treneri ir ieguvuši augstākās pedagoģiskās izglītības Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā, Latvijas Sporta federācijas padomes izsniegtos “A”, “B” un “C”
sertifikātus ar tiesībām strādāt sporta jomā, kā arī UEFA Pro, UEFA A, UEFA B, C-LFF un CLFF Vārtsargu licences (3.tabula). Treneri regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju,
apmeklējot tālākizglītības kursus, Latvijas Futbola federācijas, UEFA un FIFA rīkotos
semināros.
3.tabula. Skolas pedagogu kvalifikācijas sadalījums LFF treneru kategorijās
Kategorija
Treneru
sk.

UEFA Pro

UEFA A

UEFA B

2

3

6

UEFA A
GK
1

LFF C

LFF C GK

6

1

Kop
ā
19

Skolas pedagoģisko vadību nodrošina direktors, direktora vietniece un vecumposmu
vadošie treneri. Direktors E.Trušēlis ir ar augstāko sporta pedagoģisko izglītību un pieredzi
izglītības procesa vadīšanā Latvijā un ārzemēs. 2014.-2015.gadā strādāja UEFA par treneru
izglītības speciālistu un ieguvis Futbola vadības sertifikātu Lozannas Universitātē, Šveicē.
Direktora vietniece M.Vārpiņa ir profesionāle ar ilggadēju pieredzi profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestāžu vadīšanā, kā arī ir bijusi atbildīga par “Sporta kluba “Liepājas
Metalurgs”” Jaunatnes sporta centra realizētās profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas futbols (licence Nr.P-313 , izglītības programmas kods 30V 831 00
(īstenošanas ilgums 10 gadi), akreditācijas termiņš no 2010.gada 14.aprīļa līdz 2016.gada
14.aprīlim) licencēšanu un skolas akreditēšanu.
Skola tiek finansēta no valsts budžeta mērķdotācijas (pedagogu atalgojums) un
Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta (administrācija, pedagogu atalgojums, stadionu
apkalpojošā personāla darbinieki, ēku apsaimniekošana) (4.tabula). Skolai iedalītie finanšu
resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta ietvaros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Skolas papildus ieņēmumi veidojas no sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Vecāku
līdzmaksājums programmas sniegšanā ir 18.50 EUR mēnesī.
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4.tabula. Liepājas Futbola skolas 2016.gada budžets
Valsts un pašvaldības piešķirtais finansējums

297 908 EUR

No maksas pakalpojumiem pašu nopelnītais

53 444 EUR
Kopā: 351 352 EUR

Lai arī laika periodā no 2010.gada 14.aprīļa līdz šai dienai, profesionālās ievirzes
sporta izglītības programma futbols (aktuālās licence Nr.P-13277, licenece Nr.P-13288) tika
realizēta trijās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs, darbs ar audzēkņiem nav
bijis pārtraukts, kā arī Skolas pedagogu sastāvs un programmas realizēšanas vieta nav
būtiski mainījies. Šo pārmaiņu pozitīvā iezīme ir Liepājas pilsētas pašvaldības, Latvijas
Futbola federācijas, FK Liepājas un citu ieinteresēto personu pieaugušais atbalst skolas
darbības nodrošināšanai.

2. Skolas darbības pamatmērķi (iepriekšējo
mācību gadu prioritātes un rezultāti)
Skolas galvenie uzdevumi profesionālās ievirzes izglītības jomā ir:
● nodrošināt veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas
ir motivēta aktīvam dzīvesveidam, kas apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda
personības veidošanās procesā, un lietderīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu;
● nodrošināt nepieciešamos apstākļus konkurētspējīgu futbolistu sagatavošanai;
● radīt priekšnoteikumus talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības
pilnveidošanai attiecīgajā programmā un profesionālās izglītības iegūšanai;
● kļūt par Kurzemes jaunatnes izlašu bāzes komandām (U13, U14, U15);
● audzināt augstas klases spēlētājus, kuri ir konkurētspējīgi dalībnieki Latvijas
nacionālajās jauniešu izlasēs un pārstāv Skolas vārdu nacionālajā un starptautiskajā
līmenī;
● sagatavot spēlētājus profesionālai karjerai futbolā Liepājas top līmeņa komandās, kā
arī citu klubu top komandās Latvijā un ārzemēs;
● nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Skolas īstenotajām profesionālās
ievirzes sporta programmām, izstrādāt metodiskos materiālus, kas palīdz
audzēkņiem labāk apgūt mācību programmu;
● atbalstīt treneru profesionālo pilnveidi un nodrošināt viņiem optimālus darba
apstākļus;
● nodrošināt izglītojamiem veselības kontroli, medicīnisko uzraudzību Skolas mācībutreniņu un organizēto sporta pasākumu laikā;
● racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
● sadarboties ar vecākiem/aizbildņiem, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta
izglītības ieguvi visiem Skolas audzēkņiem;
● sadarboties ar valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām;
● plānot un organizēt vietējās, valsts un starptautiskas nozīmes sporta pasākumus
Skolā un Liepājas pilsētā;
● pārstāvēt Skolas intereses reģiona, valsts un starptautiskos sporta pasākumos un
organizācijās;
● nodrošināt Skolas pārstāvniecību Latvijas mēroga sporta pasākumos.
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda sasniegumu un
ieteikumu izpilde
PAŠVĒRTĒJUMS – LABI

1. 2014.gadā Skolā tika noslēgts sadarbības līgums ar FK Liepāja ar mērķi nodrošināt ASM
grupu audzēkņiem sacensību pieredzi.
2. Skolā ar futbolu nodarbojas 35 meitenes un vislielākā aktivitāte vērojam SSG - MT-2
grupās.
3. Skolas futbola nodaļas audzēkņu sasniegumi laika periodā no 2014.gada līdz
2016.gadam.
2014. gads - kopvērtējumā pēc LFF rezultātu vērtējuma Skola starp Latvijas futbola skolām
ieņem 2. vietu.
1) Jaunieši un zēni:
• Latvijas Futbola virslīga - 4 vieta;
• U21 - 2. vieta Latvijas čempionātā;
• U18 - 3. vieta Latvijas čempionātā;
• U16 - 2. vieta Latvijas čempionātā;
• U15 - 5. vieta Latvijas čempionātā;
• U14 - 7. vieta Latvijas čempionātā;
• U13 - 4. vieta Latvijas čempionātā;
• U12 - 7. vieta Latvijas čempionātā;
• U11 - 4. vieta Latvijas čempionātā;
• U10 - 1. vieta Latvijas čempionātā;
• Zēnu Futbola Festivāls ( U 12 - U 9 ) - 1 vieta.
2) jaunietes un meitenes:
• Latvijas Sieviešu virslīga - 2.vieta Latvijas čempionātā.
2015.gads - kopvērtējumā pēc LFF rezultātu vērtējuma Skola starp Latvijas futbola skolām
ieņem 2. vietu.
1) Jaunieši un zēni:
• Latvijas Futbola virslīga - 1. vieta;
• U-21 - 2. vieta Latvijas čempionātā;
• U-18 - 1. vieta Latvijas čempionātā;
• U-16 - 8. vieta Latvijas čempionātā;
• U-15 - 5. vieta Latvijas čempionātā
• U-14 - 5. vieta Latvijas čempionātā
• U-13 - 4. vieta Latvijas čempionātā Kurzemes zonā ( izkrita uz B grupu 2016.g.
sezonā )
• U-12 - 2. un 3. vieta Latvijas čempionātā
• U-11 - 1. vieta Latvijas čempionātā
• U-10 - 1. vieta Latvijas čempionātā
• Zēnu Futbola Festivāls ( U 12 - U 10 ) - 1 vieta
2) jaunietes un meitenes:
• Latvijas Sieviešu virslīga - 2.vieta Latvijas čempionātā.
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4. Veikta mācību treniņu procesa padziļināta uzraudzība, treniņu darba un sacensību
analīze. Treniņu procesu uzraudzīja un koordinēja struktūrvienības vadītājs: Dzintars
Kazaks.

4. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu
atbilstošajos kritērijos
PAŠVĒRTĒJUMS - LABI

4.1.Mācību saturs
Skolā ir augsti kvalificēti pedagogi, kuri regulāri pilnveido savas zināšanas sporta
speciālistu semināros, kurus rīko Latvijas Futbola federācijas un Latvijas Treneru
tālākizglītības centrs. Skolā katru gadu tiek padziļināti pārbaudīts skolas audzēkņu
veselības stāvoklis, ko veic Valsts sporta medicīnas aģentūra. Sporta ārsts un medicīnas
māsa nodrošina sacensību apkalpošanu un audzēkņu veselības pārbaudi.
Skola programmas īsteno mūsdienīgās un sporta veidam atbilstošas telpās, sporta
laukumos un stadionos. Sporta bāzes tiek gatavotas 2016.gada sezonai, lai saņemtu
atzinumus sakaņā ar MK 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 “Izglītības iestāžu un citu
Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” 5. un 21.punktā noteiktiem
noteikumiem. Mācību treniņu process un sacensību darbība tiks īstenota stadionos
“Daugava” (Jūrmalas parks 3, Liepāja), “Olimpija” (Zvejnieku aleja 2, Liepāja), “Raiņa
parks” (Zemnieku iela 11, Liepāja), “Hidrolats” (Darbnīcu iela 6, Liepāja) un Liepājas
vispārizglītojošo skolu ( 2. vidusskola ) un privātajās ( RET, Tosmare ) sporta zālēs.
Mācību treniņu darbs tiek organizēts atbilstoši izstrādātajām programmām pēc
apstiprinātiem gada plāniem un treniņu nodarbību grafikiem, kur ietilpst vispārējās
sagatavotības, speciālās sagatavotības, fiziskās, tehniskās, taktiskās un teorētiskās
prasmes apguve un to pilnveidošana. Visu mācību programmu darba plāni tiek īstenoti
atbilstoši licencētajām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām. Treneri izprot
savu programmu standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, zina obligāto saturu,
audzēkņu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Treneri katru gadu iesniedz
paplašinātus darba plānus, kurus kopā ar metodiķi katru mēnesi precizē. Skolā ir vienotas
prasības treniņu tematiskajai plānošanai. Treneri plāno un veic individuālo darbu, strādājot
ar talantīgajiem audzēkņiem. Skolas vadība sekmīgi pārrauga un koordinē programmu izvēli
un tematisko plānu izstrādi.

4.2.Mācīšana un mācīšanās
4.2.1.Mācīšanas kvalitāte
Treneru izmantotās metodes ir daudzveidīgas un atbilst audzēkņu spējām,
vecumam,
apgūstamo programmu specifikai un mācību satura prasībām. Mācību metožu izvēle tiek
koriģēta atkarībā no audzēkņu apgūšanas tempa un īpatnībām. Treneru stāstījums,
demonstrējums un skaidrojums ir mērķtiecīgs, saprotams, piemērots apgūstamai tēmai un
audzēkņu vecumam.
Audzēkņiem tiek izskaidrots mērķis, saistība ar iepriekš mācīto. Treneri mācību
darbā
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iesaista visus audzēkņus, iedrošina un mudina izteikt savu viedokli, analizēt un secināt.
Treneri prasmīgi vada dialogu ar audzēkņiem, izmantojot audzēkņu sniegtās atbildes.
Lielākā daļa audzēkņu prot izteikt savu viedokli, analizēt kustību izpildījuma tehniku un
pieļautās izpildījuma kļūdas, pamatot spriedumus. Psiholoģiskās stabilitātes veicināšanai
pielieto sacensību metodi mācību – treniņu nodarbību laikā.
Liepājas Futbola Skolas audzēkņi piedalās dažāda mēroga sacensībās, saskaņā
ar LFF kalendārajiem sacensību plāniem. Izstrādāts Skolas sacensību kalendārais plāns.
Sacensībām tiek izstrādāti nolikumi, apkopoti rezultāti. Audzēkņi piedalās Latvijas
čempionātos, Latvijas Jaunatnes Olimpiādēs, turnīros ārpus Latvijas. Labākie sportisti
piedalās Valsts nacionālajās un jaunatnes izlasēs un ārzemju turnīros.

4.2.2.Mācīšanās kvalitāte.
Viens no rezultatīvajiem rādītājiem, lai novērtētu Liepājas Futbola skolas darbu ir
iegūtas vietas Latvijas čempionātos un audzēkņu skaits Latvijas Nacionālajās izlasēs.
Latvijas Futbola federācijas apkopotie dati norāda, 2014./2015.m.g. U 21, U 19, U 18, U 16
izlasēs Skolu pārstāv 21 audzēknis, meitenēm – 8 audzēknes. Nacionālajā vīriešu izlasē 3
audzēkņi, Nacionālajā sieviešu izlasē 4 audzēknes.
Skolas audzēkņi mācību gada sākumā tiek informēti, kādā apmācības gada grupā
trenēsies, par šīs mācību treniņu grupas prasībām, mērķiem, uzdevumiem, galvenajām
sacensībām. Tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un audzēkņi tos zina un
izpilda. Audzēkņiem ir pieejamas mūsdienīgas sporta bāzes un atbilstošs inventārs, lai
veiktu programmu prasības. Ir pieejama literatūra un videomateriāli par savu sporta veidu,
tā noteikumiem un apmācības metodiku. Izglītojamie aktīvi apmeklē mācību treniņu
nodarbības un regulāri piedalās plānotajās sacensībās. Tiek uzskaitīti kavējumi un analizēti
iemesli.

4.3.Skolas darba pašvērtējums un attīstības plānošana
Liepājas Futbola skola plāno savu darbu ilglaicīgam periodam. Tas atkarīgs no
Skolas mācību gadam izvirzītajiem mērķiem un resursiem to realizēšanai. Katru gadu tiek
izstrādāts darba plāns, gada beigās pārskats par gada plāna izpildi. Ir sagatavots un katru
gadu pilnveidots Skolas attīstības plāns.

4.3.1.Skolas vadības darbs
Skolā ir visa obligātā Skolas darbu reglamentējošā dokumentācija kura atbilst likumu
un citu normatīvo aktu prasībām. Direktors plāno, organizē un vada Skolas darbu, deleģē
pienākumus un pārrauga to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas direktors konsultējas ar
attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Treneri atzīst, ka Skolas vadība atbalsta
jaunas idejas un iniciatīvas. Direktors un viņa vietniece sekmīgi īsteno sadarbību ar
Izglītības, kultūras un sporta departamentu, dibinātāju, sporta federācijām un dažādām
sabiedriskajām organizācijām. Visi Skolas darbinieki rūpējas par Skolas prestižu.

4.3.1.Skolas sadarbība ar citām institūcijām
Skola sekmīgi īsteno sadarbību ar Liepājas Domes Sporta pārvaldi,
sporta
federācijām un dažādām sabiedriskajām organizācijām. Piedalās federāciju rīkotajos
semināros valstī (teorētiskos un praktiskos), starptautiskos semināros, tālākizglītības kursos,
tā paaugstinot savu kvalifikāciju, lai pielietotu jaunāko savā darbā.
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4.3.1.Skolas treneru kvalitatīvais sastāvs futbolā
2015/2016.mācību gadam
Skolas rīcībā ir labi sabalansēta pedagogu komanda, kuras sastāvā ir gan
ilggadējiem Liepājas futbola treneri ar 11 un vairāk kā 20 gadu pieredzi un augstākajām
futbola treneru kategorijām (UEFA Pro un UEFA A), gan treneri ar 6-10 gadu pieredzi, kuriem
ir proaktīvi savas izglītības pilnveidošanā un jaunu metožu ieviešanā, kā arī jaunie treneri ar
0-5 gadu pieredzi, kuri ir absolvējuši Liepājas profesionālās pilnveides izglītības futbola
programmu, ir ieguvuši profesionālo sporta izglītību un LFF C treneru kategoriju, un strādā
pieredzējušo treneru virsuzraudzībā. Tāpat Skolai ir piesaistīti specialitāšu treneri, ka
Staņislavs Olijārs un Aivars Sveilis fiziskās sagatavotības jomā, un Viktors Spole un Toms
Vīksna vārtsargu sagatavošanas jomā. Lauks, kurā skolai ir spēcīga motivācija pilnveidoties
ir sieviešu treneru piesaistīšana. Šobrīd mūsu personāla sastāvā ir tikai viena trenere, Jūlija
Tjumina, kura ir bijusi Liepājas Sieviešu Futbola komandas spēlētāja. 5.tabulā ir redzams
skolas treneru sastāvs un viņu darbības sfēra.
5.tabula. Skolas pedagogu noslogojums uz 2016.gada februāri
ASM

SMP3

SM
P2

SMP1

MT
7

MT6

MT5

MT4

MT3

MT2

MT1

KO
PĀ

SSG

V.Dobrecovs 16 16 4

36

A.Laptevs
J.Intenbergs

22

14

4 40

12

A.Danilovs

12
20 20

J.Zuntners

40
40

18 18 4

R.Pocjutis

1115 14

40

J.Segliņš

13 13

11 3

I.Lukovičs

2 2 2 1314

7

F.Tīls

9 12

K.Kņuts

13

40

10 3

12

J.Reguzovs

34
6 5 4

7 10 10

K.Božis

2 5 6

9 9

31
14
7 7 7 7

T.Vīksna

3 3 3 3 3 2 4 3 2 2

28

2 2 2 2 2

38
13

3 3 3 2 2

A.Sveilis

KOPĀ

40

5 9

A.Otaņķis

S.Olijārs

40
9 4

A.Stepanovs

V.Spole

40

3 3 6 6 3

3 24

5 5 5

15

24 2424 22 22 22 21 21 2121 20 18 18 18 1616 16 14 14 14 14 1212 12 12 10 10 10 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7
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4.4.Atbalsts izglītojamajiem
4.4.1.Atbalsts izglītojamo veselības aprūpes, psiholoģiskās
un sociālās palīdzības jomā, drošības garantēšanā
Pamatojoties uz MK 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338 Skolā ir
izstrādāti visi nepieciešamie reglamentējošie dokumenti par drošību pasākumos, Skolas
stadionos, teritorijā un sporta zālēs, ar tiem ir iepazīstināti visi audzēkņi un personāls.
Audzēkņi un personāls ir apmācīti kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā,
par iepazīšanos ar noteikumiem visi parakstās attiecīgos dokumentos. Tiek apkopota
vecāku un medicīnas darbinieku sniegtā informācija par audzēkņu veselības stāvokli un
atsevišķu audzēkņu individuālajām vajadzībām. Sacensību laikā tiek nodrošināta
medicīniskā personāla palīdzība. Sporta medicīnas valsts centrs veic audzēkņiem
padziļināto profilaktisko apskati . Ārpus izglītības Skolas organizējamo teorētisko un
praktisko nodarbību īstenošanai ir atbilstoši sadarbības līgumi un tajos atrunāti attiecīgi
nosacījumi izglītības programmu īstenošanas periodam.

4.4.2.Atbalsts personības veidošanā
Treneru darbs ir plānveidīgs, notiek saskaņā ar Skolas audzināšanas darba plānu,
kurā iekļautās tēmas sekmē pozitīvu personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu.
Skolas audzēkņi tiek iesaistīti Skolas organizēto pasākumu un sacensību rīkošanā, tiek
sniegts atbalsts dažādu jaunu ideju realizēšanai. Skolā notiek veselīga dzīvesveida
veicināšana un sporta popularizēšana. Audzēkņiem tiek sniegtas konsultācijas par dažādām
sadzīves situācijām, audzēkņi tiek rosināti veidoties par individuālām personībām, ar savu
viedokli un spēju pieņemt atbildīgus lēmumus. Pedagogi un Skolas personāls ikdienā
cenšas nodot izglītojamiem mūsu vērtības - cieņu, darbu, komandu un ambīcijas.

4.4.3.Atbalsts karjeras izglītībā
Izglītojamiem ir iespēja iegūt profesionālās ievirzes izglītību licencētajās sporta
programmās. Skolā ir pieejama informācija par tālākās izglītošanās iespējām. Ir sadarbība
ar LiepU un LSPA studentiem, kuri mācās LiepU un LSPA un veic praksi Skolā. Izglītojamie
aktīvi iesaistās sporta sacensību tiesāšanā, tādējādi iegūstot teorētiskās un praktiskās
zināšanas tiesneša darbā. ASM grupu audzēkņi apmeklē mazāko grupu treniņus, lai
iedvesmotu jaunos izglītojamos un nodotu savas prasmes, kā arī piedalās pieredzes
nodošanas semināros ar izglītojamo vecākiem, daloties savās domās par vecāku lomu
spēlētāja izaugsmē dažādos vecumposmos.

4.4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Audzēkņu piedalīšanās sporta sacensībās tiek uzskatīta par prioritāti. Ir apzinātas
audzēkņu intereses un vēlmes savu talantu izkopšanai. Skola atbalsta trenerus darbā ar
talantīgajiem sportistiem. Audzēkņiem ir iespēja paaugstināt savu individuālo meistarību
papildus treniņu nodarbībās. Treneri izmanto dažādas treniņu metodes, kuras ir pielāgotas
apmācības grupas kvalifikācijai. Sākot ar MT-3 grupām tiek veikta izglītojamo diferenciācija
dažādās treniņu grupās, kur atlases kritēriji ir izglītojamo fiziskais, psiholoģiskais, sociālais
un tehniski-taktiskais briedums, kā arī tiek ņemta vērā izglītojamā nodarbību apmeklējums
un uzvedība. Pārejas starp grupā un mācību-treniņu grupu notiek regulāri, grupu
pedagogiem savstarpēji sadarbojoties un analizējot, katra izglītojamā prasmju progresu un
bioloģisko un sociālo nobriešanu.
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4.4.5.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Uzņemot Skolā izglītojamo, katra bērna vecāki raksta iesniegumu un vecāki tiek
iepazīstināti ar Skolas iekšējiem kārtības noteikumiem un Skolas prasībām. Skola regulāri,
plānveidīgi un vispusīgi informē vecākus par visām Skolas darba režīma izmaiņām, par
mācību satura jautājumiem, sacensībām un aktualitātēm Skolas darbā. Vecāki var izteikt
savus priekšlikumus un ierosinājumus Skolas Pāšpārvaldes padomei, kurā darbojas un ir
pārstāvēti visu grupu vecāki vai Skolas direktoram. Vecāku izteiktos priekšlikums analizē un
izmanto turpmākajā darbā. Sadarbībai ar vecākiem tiek meklētas un izmantotas
daudzveidīgas formas - informatīvie paziņojumi, telefonu sarunas, pasākumi, kuros vecāki
piedalās kopā ar bērniem grupu treneru vadībā. Galvenā sadarbības forma ir individuālās
sarunas ar vecākiem par katra audzēkņa sasniegumiem. Informācija vecākiem par viņu
bērnu sasniegumiem, treniņu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret treniņu darbu ir
kvalitatīva un lietderīga. Visi treneri mērķtiecīgi sniedz informāciju vecākiem, ja bērnam ir
nepieciešams jebkāda veida atbalsts vai palīdzība. Sadarbība ir aktīva un veiksmīgā.

4.4.6.Skolas vide
Tiek veikta audzināšanas darba pilnveidošana, audzēkņu pašdisciplīnas uzlabošana.
Skolas audzināšanas darba programmā ir ietverti temati par audzēkņu pašdisciplīnu.
Treniņu procesā regulāri tiek akcentēti jautājumi par apzinātu disciplīnu, ētikas normām,
savstarpējo cieņu, uzticēšanos, izpalīdzību un sportisko garu. Skolas iekšējās kārtības un
drošības tehnikas noteikumi tiek apspriesti, audzēkņi par tiem parakstās mācību žurnālos.
Izvērtēts personāla nodrošinājums, nodarbinātība, kvalifikācija un tālākizglītība. Tiek
veikta Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana, kā arī Skolas iekšējo
normatīvo dokumentu sistēmas pilnveidošana.

4.4.7.Skolas mikroklimats
Skola veicina audzēkņu, treneru un citu iesaistīto pušu savstarpēju sadarbību.
Darbinieki un izglītojamie ar cieņu izturas viens pret otru, valda labvēlīga atmosfēra,
savstarpēja cieņa un uzticēšanās. 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. Skolas darbinieki
apzinās savu lomu Skolas tēla veidošanā. Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no
dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. Situāciju risināšanā iesaistās treneri.
Izglītojamiem, treneriem, vecākiem un Skolas darbiniekiem ir iespēja izteikt savus
priekšlikumus un ierosinājumus. Attieksme pret Skolas apmeklētājiem ir labvēlīga un
korekta. Audzēkņu un treneru sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informē Skolas sapulcēs
un svētku pasākumos. Pedagogiem regulāri tiek organizēti kopīgi ārpus darba pasākumi, kā
piemēram “Futbola Ceturtdiena”, kad pedagogi spēlē futbolu, iesaistot arī Skolas
Pašpārvaldes padomes pārstāvjus.

4.4.8.Skolas fiziskā vide
Skolas telpas un sporta bāzes atbilst visām sanitāri higiēnas prasībām un drošības
standartiem, ir pārbaudošo institūciju pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu
dokumenti ir pieejami. Sporta bāzes – mācību treniņiem ir mūsdienīgas un drošas, ar
labiekārtotām ģērbtuvēm. Skolas ēku apkārtne ir labiekārtota, sakopta. Visās Skolas bāzēs
ir izvietoti evakuācijas plāni.
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4.4.9.Skolas resursi
• Iekārtas un materiāltehniskie resursi. Telpu un sporta laukumu iekārtojums un platība
ir atbilstoša īstenojamās izglītības programmas specifikai, izglītojamo skaitam un
veicamajām aktivitātēm. Skolā ir iegādāts viss nepieciešamais inventārs un tehniskais
aprīkojums, kurš ir darba kārtībā un drošs lietošanai. Katru gadu Skola atjauno inventāru
un citus mācību līdzekļus. Skolā ir telpa sanāksmēm, ir pieejami datori ar interneta
pieslēgumu.
• Finanšu resursi. Skolai ir patstāvīgs Liepājas Domes Sporta pārvaldes apstiprināts
budžets, kā arī Skolas ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Skolas finanšu
resursi ir pietiekami profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizēšanai,
infrastruktūras uzturēšanai, Skolas darbības nodrošināšanai, mācību – treniņu procesa
atbalstam un attīstībai.
• Cilvēkresursi. Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo
aktu prasībām. Amata prasībām atbilst visi pedagogi. Katrs treneris ir mērķtiecīgi plānojis
perspektīvai savas profesionālās kvalifikācijas pilnveidi. Pedagogi strādā profesionāli un
radoši, kā arī treneriem, kuri strādā ar MT-4 līdz ASM grupām ir liela darba
pieredze.Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

4.5.Vērtēšana un mācību treniņu procesa analīze.
Vērtēšana ir kā treniņu (mācību) procesa sastāvdaļa. Treneri sistemātiski un
kompetenti analizē un vērtē izglītojamo darba un sacensību rezultātus. Veic rezultātu un
vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos Skolas noteiktajos dokumentos. Vērtējumu uzskaite tiek
regulāri pārraudzīta un kontrolēta.
Sākuma sagatavošanas grupās un mācību-treniņu grupās MT–1, MT–2 audzēkņu
sasniegumi tiek vērtēti pēc kontroles normatīviem un treniņu nodarbību apmeklējuma.
Sākot ar MT–3 grupām galvenais vērtēšanas kritērijs ir iegūtās vietas sacensībās. Treneri
mācību gada beigās iesniedz katras grupas audzēkņu kontroles normatīvus vispārējā fiziskā
un tehniskā sagatavotībā. Mācību gada beigās tiek sagatavotas atskaites Latvijas
Republikas Izglītības ministrijas Sporta pārvaldei atbilstoši MK 2011.gada 27. decembra
noteikumiem Nr. 1036.
Treneri atskaitās par rezultātiem pedagoģiskās padomes sēdēs un analīzes
rezultātus izmanto mācību – treniņu procesa pilnveidošanai. Audzēkņi un vecāki tiek regulāri
iepazīstināti ar rezultātiem un to analīzi.
Izglītojamie sekmīgi apgūst programmas paredzētās teorētiskās un praktiskās
iemaņas apmeklējot treniņus, piedaloties sacensībās un treniņnometnēs. Kontroles
normatīvu rezultāti tiek fiksēti treneru darba uzskaites žurnālos, tiek analizēti sasniegumi un
to rezultāti izvērtēti. Audzēkņi ar interesi un atbildības sajūtu piedalās treniņu procesā.
Starptautiskās draudzības sacensībās 2014./2015. mācību gadā iegūtas šādas vietas,
jauniešiem un zēniem:
Janvārī:
• U14 LFF Ziemas kauss - 3.vieta;
• U10 Ventspils Cerība kauss - 2 vieta;
• U13 RZAČ - 3. vieta.
Februārī:
• U15 LFF Ziemas kauss - 4.vieta;
• U11 Grobiņa kauss - 1 vieta;
• U9 Grobiņ kauss - 4 vieta;
Martā:
• U14 turnīrs Polijā - 12 vieta;
• U13 Bespalova memoriāls Ventspilī - 3 vieta;
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• U13 Latvijas čempionāts telpu futbolā - 1 vieta;
• U12 Latvijas čempionāts telpu futbolā - 2 vieta;
• U10 Latvijas čempionāts telpu futbolā - 1 vieta.
Maijā:
• U11 Liepāja Spring cup - 6 vieta;
• U9 Stārķa kauss - 3 vieta.
Jūnijā:
• U12/U11 Dobrecova kauss - 3 un 1 vieta;
• U14 SKF turnīrs - 7 vieta;
• U10 turnīrs Polijā - 15 vieta.
Jūlijā:
• U16 LJ olimpiāde - 4 vieta;
• U12/11/10 - ZFF komandu vērtējumā - 1 vieta;
• U10/9 Dobrecova kauss - 1 un 2 vieta;
Augustā:
• U14 The Royal cup Polijā - 6 vieta.

5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais)
Liepājas Futbola skola ir vienīgā Liepājā, kurā tiek īstenota profesionālās ievirzes
izglītības programmas (20V813001 un 30V813001) futbolā un jaunie liepājnieki var iegūt
pirmās futbola spēles iemaņas no pašiem pamatiem līdz profesionālās pilnveides
programmas apgūšanai, kā arī iespēju sevi apliecināt, iekļūstot virslīgas komandā FK
”Liepāja” vai citās Latvijas komandās.
Mācību treniņu grupās nodarbojas dažādu tautību audzēkņi, kas veicina starpnacionālo
integrāciju. Sporta skolai veidojas labi kontakti ar ārzemju klubiem un sporta skolām. Tas
dod iespēju piedalīties citu valstu organizētajās sacensībās, iegūt sacensību un
komunikāciju pieredzi un iepazīt citu valstu kultūru un vēsturi. Cieša sadarbība notiek ar
Lietuvas futbola klubiem un skolām. Mūsu skolas audzēkņi tiek piesaistīti “BALTIC
FOOTBALL SCHOOL” futbola skolas izlases komandā, kurā viņi ar savu futbola spēles
prasmi sevi var apliecināt ārpus Latvijas robežas, spēlējot ar Eiropas spēcīgāko klubu
jauniešu komandām, kā piemēram, Anglijas - Tottenham FC, West Bromwich Albion,
Norwich City, Fulham FC, QPR; Vācijas – Hannover 96, Hertha Berlin, FC Koln, Wfl
Wolfsburg; Zviedrijas – Malmo.
Skola ir saņēmusi Latvijas Futbola federācijas Futbola Akadēmijas statusu, kas
apliecina mācību treniņu procesa kvalitāti. Akadēmijas statuss Skolai dod iespējas ieviest
jaunākās treniņu metodikas, nodrošināt trenerus ar kvalifikācijas celšanas kursiem, kā arī
saņemt papildus finansējumu no Latvijas Futbola federācijas. Futbola Akadēmijas ietvaros
tiek organizēti papildus treniņi skolas talantīgākajiem audzēkņiem, kā arī veidotas skolas
izlases dalībai liela mēroga starptautiskos un vietējos turnīros.

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā
iegūtajiem secinājumiem)
Balstoties uz pašvērtējumā iegūtajiem secinājumiem, Skola ir izvirzījusi sekojošus
plānus nākamajam akreditācijas periodam:
• Jaunās paaudzes sportiskās meistarības izaugsme un veselības nostiprināšana;
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• Pilnveidot VFS un SFS kontrolnormatīvus, piesaistot speciālistus un izmantojot
jaunāko tehnoloģiju testēšanas iespējas;
• Pilnveidot audzēkņu datu bāzi un sasniegumu vērtēšanu;
• Mērķtiecīgi plānot piedalīšanos turnīros, lai veicinātu jauno futbolistu izaugsmi un
izpildītu prasības mācību treniņu grupu komplektēšanai;
• Pilnveidot izglītojamo padziļinātās medicīniskās pārbaudes, aktīvi sadarbojoties ar
VSMC un ģimenes ārstiem. Veicināt skolas medicīnas māsas profesionālo pilnveidi;
• Motivēt spēlētājus augstas sportiskās meistarības sasniegšanai un iekļūšanai
virslīgas un valsts izlases komandās;
• Veicināt izglītojamo vēlmi turpināt izglītību sporta jomā, informējot par sporta
tālākās izglītības iespējām;
• Pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) un sporta
federāciju;
• Sporta treneru darba pieredzes un izglītības veicināšana. Atbalstīt pedagogu
profesionālo kompetenču regulāru pilnveidi kvalitatīvas skolas darbības nodrošināšanai,
sadarbībā ar LFF, IZM un LSPA;
• Papildināt skolas metodiskos materiālus, ievērojot jaunākās tehnoloģijas;
• Aktualizēt skolas darba,mācību treniņu un attīstības plānu;
• Pilnveidot skolas materiāli tehnisko nodrošinājumu;
• Veicināt slēgtās futbola halles celtniecību Liepājā, sadarbībā ar pašvaldības
institūcijām, piesaistot iespējamos investorus;
• Popularizēt futbolu pilsētā, Kurzemes reģiona novados, Latvijā un veicināt Liepājas
Futbola skolas atpazīstamību Eiropā;
• Pilnveidot skolas tīmekļa vietni, izmantojot sociālos tīmekļus kā Facbook, Twitter
un Instagram. Sadarbībā ra FK „Liepāja“ pilnveidot mājas lapas jaunatnes futbola sadaļu.
Tāpat Liepājas Futbola skola sadarbībā ar FK Liepāja, Liepājas Sporta pārvaldi,
Liepājas pilsētas domi, Latvijas Futbola federāciju un citām Liepājas futbola attīstībā
ieinteresētajām organizācijām un personām ir izstrādājusi skolas attīstības plānu 2016.2020. gadam. Šīs plāns kalpos kā “ceļa karte” visām mūsu darbībām un tieksies nodrošināt
vidi, kura veicina ikviena bērna un jaunieša iekļaušanos Liepājas futbola kopienā, dodot
iespēju sasniegt izcilību, attīstīt talantus un sistemātiski pārvērst talantu profesionālā
spēlētājā, spējīgu spēlēt augstākā līmeņa futbolu Liepājas top komandās vai citu klubu top
komandās Latvijā un ārzemēs.

Mūsu vīzija
●
●

●

Personāls - ar Liepājas Futbola skolas vērtībām apveltīta Eiropas līmeņa spēlētāju
sagatavošanas komanda, kas nodrošina augstākās klases pakalpojumus;
Spēlētāji - tehniski izcili un patstāvīgi izaicināti spēlētāji, kuri ir taktiski attapīgi un
patstāvīgu lēmumu pieņēmēji, pilnībā aprīkoti priekš veiksmīgas karjeras
profesionālā futbolā;
Vide - iedvesmojoša vide, kura ar visaptverošu pieeju veido pilnīgi izglītotus cilvēkus,
kā arī nodrošina izaicinošas sacensību programmas.

Mūsu vērtības
Cieņa. Cieņa pret citiem ir viena no pamatprasībām priekš demokrātiskas dzīves un spējas
dzīvot sabiedrībā. Tā ir arī būtiska sporta sastāvdaļa, jo sports rada spriedzes situācijas,
kuras ir jārisina gandrīz nepārtraukti. Tāpēc, pāri noteikumiem un standartiem, ir
nepieciešamība cieņai būtu klātesošai, lai nodrošinātu draudzīgas un pareizas starp15

personu attiecības. Sporta darbību intensitāte nozīmē, ka cieņas esamība vai neesamība
var būt ļoti acīmredzama un var ietekmēt situāciju un notikumu attīstību.
Darbs. Ir daudzi, kuri izvairās no darba un tā vietā paļaujas uz veiksmi, oportūnismu un
tūlītējiem panākumiem. Tomēr darbs ir vērtība, kas var aizvest mūs neiedomājamos
augstumos un ļauj mums sasniegt mērķus, kas citreiz var likties tāli un nepieejami. Centība,
pamatīgums, pastāvība, ziedošanās un neatlaidība dod rezultātus, kamēr veiksme un vieglu
uzvaru meklēšana visbiežāk ir gaistoša un īslaicīga.
Komanda. Komanda nozīmē, ka indivīds ir daļa no grupas un, kā aktīvs tās elements,
darbojas visu vārdā (dažreiz pat, lai noteiktu pats savu individualitāti). Ir nenoliedzams
ieguvums, zināt, ka esi daļa no komandas, kur viens ir par visiem un visi par vienu.
Ambīcijas. Ambīcijas ir tiekšanās sasniegt maksimālus rezultātus un darīt lietas, ne tikai
labi, bet arī cik labi vien iespējams, un pilnveidoties tajā katru dienu. Šī vērība ir
piemērojama gan indivīdiem, gan grupām. Tā ietver sevī dažādu vērtību kombināciju:
izcilību, pacietību, disciplīnu, kārtību, motivāciju un atbildību. Ambīcijas prasa plāšu vērtību
sistēmu un ir saistītas ar labi darītu darbu, piepūli un pamatīgumu. Kas attiecās uz mērķiem,
ambīcijas iespējams ir drošākais ceļš uz to sasniegšanu, jo tas ir impulss augt.

Mūsu mērķi
#1 Vienota Liepājas Futbola DNS (filozofijas) ieviešana un spēlētāju
sagatavošanas plāna pilnveidošana.
Vīzija: Liepājas futbola DNS un spēlētāju sagatavošanas plāns iedzīvināts darbā ar katru
Liepājas futbolistu.
Sasniegtie rezultāti tiks mērīti ar: komandu skaitu, kuras darbojas saskaņā ar Liepājas
futbola DNS un spēlētāju sagatavošanas plānu.

#2 Spēlētāju skaita palielināšana.
Vīzija: Spēlētāju (6-19 gadu vecumā) skaits Liepājā sasniedz vidējos Eiropas rādītājus (812
spēlētāji, “UEFA Ikgadējais pārskats par futbola attīstību Eiropā”).
Sasniegtie rezultāti tiks mērīti ar: Liepājas futbolā reģistrēto zēnu un meiteņu skaitu vecumā
no 6-19 gadiem.
Uzdevumi:
1. Bērnu un jauniešu iesaistīšanas futbolā stratēģijas ieviešana;
2. Sieviešu futbola bērnu un jauniešu (6-19 gadi) piramīdas ieviešana;
3. Telpu Futbola jauniešu (14-19 gadi) piramīdas ieviešana;
4. Bērnu, sieviešu un telpu futbola treneru sagatavošana;
5. Nodrošināt katram spēlētājam kvalitatīvu, piemērotu un drošu treniņu infrastruktūru.

#3 Spēlētāju sagatavošana Top līmeņa futbolam.
Vīzija: Katru gadu katrā no Liepājas top līmeņa komandām tiek uzņemti vismaz 2 futbola
skolas audzēkņi.
Sasniegtie rezultāti tiks mērīti ar: audzēkņu skaitu, kuri uzņemti Liepājas vīriešu top
komandās, Liepājas sieviešu top komandās un Liepājas Telpu Futbola top komandās.
Uzdevumi:
1. Sadarbības izveidošana ar Liepājas top līmeņa pieaugušo komandām;
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2. Nodrošināt Liepājas bērnu un jauniešu komandu dalību visos LFF “A” grupas
finālturnīros;
3. Nodrošināt, ka katrā Jauniešu Nacionālajā izlasē spēlē vismaz 4 spēlētāji no
Liepājas;
4. Talantu identificēšanas sistēmas izveidošana (sadarbība ar futbola skolām reģionā
un pirmās līgas klubu akadēmijām valstī, “satelītklubu" sistēmas izveide reģionā un
valstī);
5. Internāta nodrošināšana elites spēlētājiem, kuri dzīvo tālāk kā vienas stundas
braucienā no Liepājas.

#4 Labi izglītoti un atbalstīti bērnu un jauniešu treneri.
Vīzija: Katram bērnam labi izglītots, pieredzējis un aizrautīgs treneris ar atbilstošu un derīgu
treneru licenci.
Sasniegtie rezultāti tiks mērīti ar: trenera izglītības līmeni, tālākizglītības kursos pavadīto
stundu skaitu un izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Uzdevumi:
1. Treneru darba novērtēšanas kritēriju pilnveidošana;
2. Profesionālo spēlētāju pārejas uz trenera karjeru programmas ieviešana;
3. Treneru motivēšanas programmas ieviešana;
4. Treneru atbalsta komandas ieviešana;
5. Treneru individuālā tālākizglītības plāna ieviešana.

#5 Būt pašpietiekamiem un rādīt finansiālu ieguvumu.
Vīzija: Liepājas Futbola skola sasniedz 3. kategorijas Futbola skolu (FIFA kategorijas) vidējos
finanšu rādītājus.
Sasniegtie rezultāti tiks mērīti ar: Liepājas Futbola skolas finanšu rādītājiem salīdzinājumā ar
3. kategorijas Futbola skolu (FIFA kategorijas) finanšu rādītājiem.
Uzdevumi:
1. Mārketinga stratēģijas ieviešana;
2. Sponsoru un atbalstītāju piesaistes stratēģijas ieviešana;
3. Treniņu kompensāciju un solidaritātes maksājumu menedžmenta sistēmas
ieviešana;
4. Nacionālo un starptautisko futbola/sporta attīstības fondu apgūšana;
5. FK Liepāja ieguldījuma Liepājas Futbola skolas darbībā palielināšana.

#6 Futbola klases skolās un budžeta vietas Liepājas augstākajās
profesionālajās izglītības iestādēs pieejamas visiem elites līmeņa futbola
audzēkņiem.
#7 Liepājas Futbola skola ir laureāts visās Latvijas Futbola federācijas
Jaunatnes Nominācijās un piedalās UEFA Grassroots Day Awards
Labākā Kluba un Labākā Projekta nominācijās.
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(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)
Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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