Jauno audzēkņu uzņemšana Liepājas pilsētas pašvaldības dibinātājās
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs 2017./2018. mācību gadā
Sporta joma Audzēkņu vecums Mēneša maksa
Nodarbību biežums
Teniss
Zēni un meitenes 21,34 EUR Jaunākās grupas bērniem (5-9
vecumā no 5 gadu
gadi) treniņi notiek 3 reizes
vecuma (2012.
nedēļā, bet vecākajām
gads)
grupām (10-16 gadi) - vismaz
5 reizes nedēļā.

Futbols

Zēni un meitenes 18,50 EUR no 5 līdz 7 gadu vecumam
no 5 gadu vecuma
bērniem mācību treniņu
nodarbības notiek 3 x nedēļā.
Atkarībā no audzēkņu
vecuma treniņu skaits nedēļā
palielinās.
Basketbols Zēni un meitenes 11,38 EUR Jaunākās sākumu
vecumā no 6 -16
sagatavošanas grupas
gadu vecuma
bērniem (6-7 gadi) treniņi
(2010. - 2002.gads)
notiek 3 reizes nedēļā, bet
pārējām grupām no MT1 līdz
MT7 (8-16 gadi) - no 4 līdz 5
reizes nedēļā.Mācību treniņi
procesi notiek īrētās Liepājas
sporta zālēs, darba dienās.
Mājas un izbraukumu
sacensības (sestdienās un
svētdienās).

Papildus informācija
Ziemas mēnešos bērniem ir
iespējams apmeklēt baseina
nodarbības bez maksas, ko
vada sporta skolas treneris
Gvido Šalms. Kā arī ir iespēja
apmeklēt VFS (vispusīgās
fiziskās sagatavotības)
treniņus
ko vada
treneris
Futbola skolā
nodarbojas
audzēkņi no sākuma
sagatavotības līdz augstākās
sporta meistartībai.
Perspektīvākie audzēkņi tiek
iekļauti Futbola akadēmijas
Mācību gada sezonas laikā
mācību-treniņu grupu
audzēkņiem ir iespējams
apmeklēt 1 x nedēļā baseina
un vispusīgās fiziskās
sagatavotības (VFS )
nodarbības bez maksas, ko
vada sporta skolas treneri.
Sporta skolā ir 11 basketbola
treneri.

Skola
Liepājas
Tenisa
sporta
skola

Kontaktpersona
Evija Jurberga, tel. nr. 26113378

Liepājas
Futbola
skola

Maruta Vārpiņa mob.26621347

Liepājas
Elita Platača, tel. Nr. 63427473,
Sporta
mob.29233214, e-pasts
spēļu skola elita.plataca@liepajassports.lv,
lsss@liepajassports.lv

Volejbols

Hokejs

Zēni un meitenes 11,38 EUR
vecumā no 6 -16
gadu vecuma
(2010. - 2002.gads)

Jaunākās sākumu
sagatavošanas grupas
bērniem (6-7 gadi) treniņi
notiek no 4 līdz 3 reizes
nedēļā, bet pārējām grupām
no MT1 līdz MT7 (8-16 gadi)
līdz 5 reizes nedēļā. Mācību
treniņi procesi notiek īrētās
Liepājas sporta zālēs, darba
dienās. Mājas un izbraukumu
sacensības (sestdienās un
svētdienās).
Zēni vecumā no 5 - 30,00 EUR Jaunākās sākumu
16 gadu vecuma
sagatavošanas grupas
(2012. - 2002.gads)
bērniem (5-8 gadi) treniņi
notiek darba dienās no 3 līdz
4 reizes nedēļā, pārējām
grupām no MT1 līdz MT7 (715 gadi) no 4 līdz 5 reizes
nedēļā. Mācību treniņi
procesi notiek Liepājas
Olimpiskā centra ledus hallē
(Brīvības 3/7) un īrētās
Liepājas sporta zālēs. Mājas
un izbraukumu sacensības
(sestdienās un svētdienās).

Mācību gada sezonas laikā
Liepājas
mācību-treniņu grupu
Sporta
audzēkņiem ir iespējams
spēļu skola
apmeklēt 1 x nedēļā
vispusīgās fiziskās
sagatavotības nodarbības bez
maksas.
Sporta skolā ir 5 volejola
treneri.

Elita Platača, tel. Nr. 63427473,
mob.29233214, e-pasts
elita.plataca@liepajassports.lv,
lsss@liepajassports.lv

Mācību gada sezonas laikā
Liepājas
Ieva Lanka, tel. Nr. 63427473,
mācību-treniņu grupu
Sporta
mob.29233214, e-pasts
audzēkņiem ir iespējams
spēļu skola lsss@liepajassports.lv
apmeklēt 1 x nedēļā
vispusīgās fiziskās
sagatavotības nodarbības bez
maksas.
Sporta skolā ir 10 hokeja
treneri.

Vieglatlētik Zēni un meitenes 8,54 EUR
a
vecumā no 5 -16
gadu vecuma
(2012. - 2002.gads)

Mācību gada sezonas laikā
Liepājas
Diāna Lauva mob.tel.29228160, emācību-treniņu grupu
Sporta
pasts
audzēkņiem ir iespējams
spēļu skola diana.lauva@liepajassports.lv
apmeklēt 1 x nedēļā baseinu
bez maksas.
Sporta skolā ir 7 vieglatlētikas
treneri.

Mākslas
vingrošana
Sporta
vingrošana
Džudo

Nodaļā strādā 6 treneri

Meitenes no 5
gadu vecuma
Meitenes un zēni
no 5 gadu vecuma
Meitenes un zēni
no 5 gadu vecuma
GrieķuMeitenes un zēnus
romiešu un no 5 gadu vecuma
brīvā cīņa
Bokss
Zēnus no 7gadu
vecuma
Galda
teniss
Šahs
Peldēšana

Meitenes un zēni
no 7 gadu vecuma
Meitenes un zēni
no 6 gadu vecuma
Meitenes un zēni
no 5 gadu vecuma

Jaunākās sākumu
sagatavošanas grupas
bērniem (5-10 gadi) treniņi
notiek darba dienās no 3 līdz
4 reizes nedēļā, pārējām
grupām no MT1 līdz MT7 (816 gadi) no 4 līdz 5 reizes
nedēļā. Mācību treniņi
procesi notiek Liepājas
Olimpiskā centra stadionā
Jūrmala parks 3 un citās
Liepājas īrētās sporta zālēs.
11,38 EUR Jaunākās grupas bērniem (5-9
gadi) treniņi notiek 3 reizes
nedēļā, bet vecākajām
grupām (10-16 gadi) - vismaz
5 reizes nedēļā.

Nodaļā strādā 8 treneri
Nodaļā strādā 4 treneri
Nodaļā strādā 8 treneri

Liepājas
Tatjana Ņikitina (20070005)
Kompleksā
sporta
Larisa Roslova (26472299), Irina
skola
Daņilova (26758807)
V.Ševkovs (29289483), V.Jažēvičs
929494654)
J.Rērihs (29925512)

Nodaļā strādā 3 treneri

K.Knitners (26832739)

Nodaļā strādā 1 trenere

R.Freiberga (29886298)

Nodaļā strādā 2 treneri

G.Sudmale (29662417)

Nodaļā strādā 10 treneri

LOC- M.Kručiņina (29175066)
un/vai
Sporta centrs "Ezerkrasts" T.Korbane (26865357)

