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1. Iestādes vispārīgs raksturojums
LIEPĀJAS KOMPLEKSĀ SPORTA SKOLA ir Liepājas pilsētas
pašvaldības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas, ar kvalitatīvu mācību-treniņu procesu nodrošinot iespēju iegūt
konkurēt spējīgu profesionālās ievirzes sporta izglītību atbilstoši LR Izglītības
un zinātnes ministrijas prasībām. Sporta skola ir arī nozīmīgs profesionālās
ievirzes sporta izglītības ieguves centrs Kurzemes reģiona kontekstā, kas
nodrošina tādas personības attīstību, kura ir vesela, fiziski, garīgi un emocionāli
attīstīta un motivēta aktīvam dzīvesveidam, un apzinās sporta kā vērtības
nozīmi, kura spēj pilnvērtīgi darboties dažādās jomās atbilstoši Latvijas valsts
un tautas interesēm demokrātijas, informācijas, komunikācijas, konkurences un
sporta un kultūrpolitikas dinamiskajos apstākļos.
LIEPĀJAS KOMPLEKSĀS SPORTA SKOLAS pirmsākumi rodami
1946.gadā, un tai bijuši dažādi nosaukumi: 1.Bērnu-jaunatnes fiziskās
sagatavotības klubs, Bērnu-jaunatnes sporta skola. Sporta skolas
pastāvēšanas gados tajā bijuši pārstāvēti dažādi sporta veidi - volejbols, sporta
un mākslas vingrošana, klasiskā cīņa, teniss, basketbols, riteņbraukšana,
futbols, galda teniss, šahs, airēšanas slaloms, burāšana, smaiļošana un kanoe,
atlētiskā vingrošana.
1967.gadā no skolas atdalās vingrošanas nodaļa un tiek izveidota
Liepājas Vingrošanas sporta skola. 1973.gadā uz basketbola nodaļas bāzes
izveidojas Liepājas Basketbola sporta skola, kā arī tiek atvērta futbola nodaļa,
kas 1988.gadā ir nostiprinājusies tiktāl, ka var izveidoties Liepājas Bērnujaunatnes futbola sporta skola, bet vēlāk – sporta skola “Daugava”. 1990.gadā
no Liepājas Kompleksās sporta skolas atdalās tenisa nodaļa un tiek izveidota
Bērnu-jaunatnes tenisa sporta skola. 1993. un 1995.gadā notiek Liepājas
sporta skolu reorganizācija, kā rezultātā Kompleksajai sporta skolai pievieno
Fiziskās kultūras un sporta komitejas Ūdens sporta veidu skolu, kā arī bijušās
Liepājas Metalurga sporta skolas džudo un sambo nodaļu, galda tenisa nodaļu
un boksa nodaļu. 2011.gadā notiek Liepājas Vingrošanas sporta skolas
reorganizācija, un Kompleksajai sporta skolai pievieno mākslas vingrošanas un
sporta vingrošanas nodaļas.
Pašlaik LIEPĀJAS KOMPLEKSĀ SPORTA SKOLA ir lielākā no 4
pilsētas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm ar savu stabilu vietu
Liepājas sporta infrastruktūrā, ilggadīgām tradīcijām un kvalitatīvām iestrādēm
sporta pedagoģijā. LIEPĀJAS KOMPLEKSĀS SPORTA SKOLAS izglītojamie ir
daudzkārtēji Latvijas čempioni un godalgoto vietu ieguvēji savās vecuma
grupās, Eiropas un Pasaules čempionātu dalībnieki, Latvijas, Eiropas un
Pasaules Jaunatnes Olimpiāžu dalībnieki džudo, grieķu-romiešu cīņā,
peldēšanā, galda tenisā, boksā, sambo, šahā, sporta vingrošanā, mākslas
vingrošanā. KSS bijušais audzēknis Romāns Miloslavskis ir Starptautiskās
klases sporta meistars peldēšanā, 2004. un 2008. gadā piedalījies Olimpiskajās
spēlēs, kur 200m br/st distancē izcīnījis 23.vietu Atēnās un 25.vietu Pekinā
Pašvērtējuma ziņojums izstrādāts, izvērtējot darbības laiku skolas
akreditācijas termiņa ietvaros no 2012.gada līdz 2018.gadam (2018.gada
marts).
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2012./2013.mācību gadā LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA
SKOLĀ īsteno 10 licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas,
apstiprinātas 96 sporta veidu grupas – no tām 5 Augstākās sporta meistarības
grupas, 12 Sporta meistarības pilnveides grupas, 79 Mācību treniņu un
sākuma sagatavošanas grupas, kopējais audzēkņu skaits – 1041, skolā strādā
42 pedagoģiskie darbinieki, pedagoģisko likmju skaits – 54,96.
2013./2014.mācību gadā LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA
SKOLĀ īsteno 9 licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas,
apstiprinātas 114 sporta veidu grupas – no tām 6 Augstākās sporta meistarības
grupas, 14 Sporta meistarības pilnveides grupas, 94 Mācību treniņu un
sākuma sagatavošanas grupas, kopējais audzēkņu skaits – 1233, skolā strādā
45 pedagoģiskie darbinieki, pedagoģisko likmju skaits – 57,49.
2014./2015.mācību gadā LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA
SKOLĀ īsteno 10 licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas,
apstiprinātas 119 sporta veidu grupas – no tām 6 Augstākās sporta meistarības
grupas, 14 Sporta meistarības pilnveides grupas, 99 Mācību treniņu un
sākuma sagatavošanas grupas, kopējais audzēkņu skaits – 1276, skolā strādā
45 pedagoģiskie darbinieki, pedagoģisko ikmju skaits – 55,29.
2015./2016.mācību gadā LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA
SKOLĀ īsteno 9 licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas,
apstiprinātas 84 sporta veidu grupas – no tām 4 Augstākās sporta meistarības
grupas, 13 Sporta meistarības pilnveides grupas, 67 Mācību treniņu un
sākuma sagatavošanas grupas, kopējais audzēkņu skaits – 841, skolā strādā
48 pedagoģiskie darbinieki, pedagoģisko likmju skaits – 59,67.
2016./2017.mācību gadā LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA
SKOLĀ īsteno 9 licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas,
apstiprinātas 86 sporta veidu grupas – no tām 8 Augstākās sporta meistarības
grupas, 11 Sporta meistarības pilnveides grupas, 67 Mācību treniņu un
sākuma sagatavošanas grupas, kopējais audzēkņu skaits – 872, skolā strādā
46 pedagoģiskie darbinieki, pedagoģisko likmju skaits – 61,67 (43,2 pēc
pārejas uz jauno pedagogu atalgojuma modeli)
2017./2018.mācību gadā LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA
SKOLĀ īsteno 9 licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas,
apstiprinātas 83 sporta veidu grupas – no tām 5 Augstākās sporta meistarības
grupas, 9 Sporta meistarības pilnveides grupas, 69 Mācību treniņu un sākuma
sagatavošanas grupas, kopējais audzēkņu skaits – 799, skolā strādā 41
pedagoģiskais darbinieks, pedagoģisko likmju skaits – 39,53.
2.Sporta skolas darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību
prioritātes un konkrēti rezultāti)

gadu

LIEPĀJAS KOMPLEKSĀ SPORTA SKOLA savu mācību - treniņu darbību
veic 2 pamatvirzienos:
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1. Nodrošinot iespēju apgūt profesionālās ievirzes sporta izglītību , akcentējot
augstu sasniegumu sportu, - lai dotu iespēju sevi apliecināt talantīgākajiem
audzēkņiem un sagatavotu LR izlašu komandu un LOV dalībniekus.
2. Iesaistot bērnus un jauniešus sportiskās aktivitātēs, tā nodrošinot iespēju
saturīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī veicot preventīvo darbu negatīvajām
tendencēm – alkoholisms, narkomānija, noziedzība- jaunatnes vidū.
Noteicošie sporta skolas snieguma rādītāji ir izglītojamo dalība un
rezultativitāte dažāda mēroga sacensībās.
LIEPĀJAS KOMPLEKSĀS SPORTA SKOLAS izglītojamie regulāri tiek iekļauti
LR izlases komandu dalībnieku un kandidātu sastāvos dažādās vecumu
grupās, piemēram, džudo, grieķu-romiešu cīņā, brīvajā cīņā, peldēšanā,
sporta vingrošanā, mākslas vingrošanā.
Godalgoto vietu ieguvēju un LR izlases komandu dalībnieku skaits
2012.-2018.gadā :
GODALGOTO AUDZĒKŅU SKAITS 2012.GADĀ
Sporta veids
Latvijā
Starptautiski turnīri
Peldēšana
44
18
Galda teniss
10
Gr. – rom.c.
36
26
Bokss
24
7
Šahs
9
3
Džudo
38
39
Mākslas
85
21
vingrošana
Sporta vingrošana
121
32

Sporta veids
Peldēšana
Galda teniss
Gr. – rom.c.
Bokss
Šahs
Džudo
Mākslas
vingrošana
Sporta vingrošana

Zēni
3
-

-

Jaunieši
2
2
5
1
1
7
-

Juniori
1
3
3
4
1

dalībnieki
2012.g.
Pieaugušie
1
3
1
3
1

2

2

1

Latvijas

izlašu

Eiropā
-

GODALGOTO AUDZĒKŅU SKAITS 2013.GADĀ

Latvijā

Starptautiski
turnīri

Eiropā

Pasaulē

Peldēšana

63

29

-

-

Galda teniss

35

3

-

-

Sporta veids

6
Gr. - rom. cīņa

72

40

-

-

Brīvā cīņa sievietēm

27

11

-

-

Bokss

25

-

-

-

Šahs

36

6

-

-

Džudo

89

41

Mākslas vingrošana

89

14

-

-

Sporta vingrošana

91

27

-

-

Latvijas izlašu dalībnieki 2013.gadā
Jaunieši

Juniori

Pieauguši

Peldēšana

3

2

-

Galda teniss

-

3

-

Gr. - roм. cīņa

2

2

1

Brīvā cīņa
sievietēm

-

-

1

Bokss

-

-

-

Šahs

1

-

-

Džudo

2

4

-

Mākslas
vingrošana

-

-

1

Sporta vingrošana

3

3

1

Sporta veids

GODALGOTO AUDZĒKŅU SKAITS 2014.GADĀ

Latvijā

Starptautiski
turnīri

Eiropā

Pasaulē

Peldēšana

69

5

-

-

Galda teniss

17

7

-

-

Gr. - rom. cīņa

58

31

-

-

Brīvā cīņa sievietēm

18

11

-

-

Bokss

26

-

-

-

Šahs

24

1

-

-

Džudo

86

45

Mākslas vingrošana

116

10

-

-

Sporta vingrošana

59

9

-

-

Sporta veids

7

Latvijas izlašu dalībnieki 2014.gadā
Jaunieši

Juniori

Pieauguši

Peldēšana

3

2

-

Galda teniss

-

3

-

Gr. - rom. cīņa

2

2

1

Brīvā cīņa
sievietēm

-

-

1

Bokss

-

-

-

Šahs

1

-

-

Džudo

2

4

-

Mākslas
vingrošana

-

-

1

Sporta vingrošana

3

3

1

Sporta veids

GODALGOTO AUDZĒKŅU SKAITS 2015.GADĀ

Latvijā

Starptautiski
turnīri

Eiropā

Pasaulē

Peldēšana

87

3

-

-

Galda teniss

13

-

-

-

Gr. - rom. cīņa

51

10

-

-

Brīvā cīņa sievietēm

26

7

-

-

Bokss

29

2

-

-

Šahs

47

-

-

-

Džudo

99

52

1(3.v.)

-

Mākslas vingrošana

146

-

-

-

Sporta vingrošana

64

1

-

-

Sporta veids

Latvijas izlašu dalībnieki 2015.gadā
Jaunieši

Juniori

Pieauguši

Peldēšana

3

1

1

Galda teniss

-

3

-

Gr. - rom. cīņa

4

4

5

Brīvā cīņa
sievietēm

-

-

1

Bokss

-

2

1

Sporta veids

8
Šahs

-

-

-

Džudo

4

3

-

Mākslas
vingrošana

1

1

1

Sporta vingrošana

3

2

1

GODALGOTO AUDZĒKŅU SKAITS 2016.GADĀ

Latvijā

Starptautiski
turnīri

Eiropā

Pasaulē

Peldēšana

69

4

-

-

Galda teniss

20

-

-

-

Gr. - rom. cīņa

62

19

-

-

Brīvā cīņa sievietēm

17

-

-

-

Bokss

22

3

-

-

Šahs

42

-

-

-

Džudo

137

25

1(1.v.)

Mākslas vingrošana

107

7

-

-

Sporta vingrošana

85

-

-

-

Sporta veids

Latvijas izlašu dalībnieki 2016.gadā
Jaunieši

Juniori

Pieauguši

Peldēšana

2

3

2

Galda teniss

3

-

-

Gr. - rom. cīņa

6

4

6

Brīvā cīņa
sievietēm

-

-

1

Bokss

-

3

5

Šahs

1

-

-

Džudo

6

4

-

Mākslas
vingrošana

-

3

1

Sporta vingrošana

2

2

1

Sporta veids
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GODALGOTO AUDZĒKŅU SKAITS 2017.GADĀ

Latvijā

Starptautiski
turnīri

Eiropā

Pasaulē

Peldēšana

82

5

-

-

Galda teniss

18

-

-

-

Gr. - rom. cīņa

109

3

-

-

Brīvā cīņa sievietēm

34

1

-

-

Bokss

31

-

-

-

Šahs

30

-

-

-

Džudo

190

11

Mākslas vingrošana

96

1

-

-

Sporta vingrošana

68

-

-

-

Sporta veids

Latvijas izlašu dalībnieki 2017.gadā
Jaunieši

Juniori

Pieauguši

Peldēšana

6

2

2

Galda teniss

8

1

-

Gr. - rom. cīņa

4

3

3

Brīvā cīņa
sievietēm

1

-

1

Bokss

-

-

-

Šahs

-

-

-

Džudo

4

4

-

Mākslas
vingrošana

1

4

1

Sporta vingrošana

3

2

2

Sporta veids

GODALGOTO AUDZĒKŅU SKAITS 2018.GADĀ (līdz 1.martam)

Latvijā

Starptautiski
turnīri

Eiropā

Pasaulē

Peldēšana

46

-

-

-

Galda teniss

7

-

-

-

Gr. - rom. cīņa

23

-

-

-

Brīvā cīņa sievietēm

4

-

-

-

Bokss

-

-

-

-

Sporta veids

10
Šahs

17

-

Džudo

27

3

Mākslas vingrošana

22

1

Sporta vingrošana

3

-

-

-

-

-

Latvijas izlašu dalībnieki 2018.gadā*(uz 15.martu)
Jaunieši

Juniori

Pieauguši

Mākslas
vingrošana

2

3

2

Sporta vingrošana

3

3

3

Sporta veids
Peldēšana
Galda teniss
Gr. - rom. cīņa
Brīvā cīņa
sievietēm
Bokss
Šahs
Džudo

*Uz 2018.g.15.martu publicētie sporta veidu federāciju izlases komandu
saraksti pieejami vienīgi LVF, pārējās federācijas vēl nav iesniegušas datus
par izlases komandu dalībnieku sasatāvierm
KSS izglītojamo sasniegumi 2012.-2018.gadā
Mākslas vingrošana
Sofija Ņikitina
2012.gada LR Junioru izlases komandas dalībniece,
1.vieta Starptautiskā turnīrā “Christmas cup” (Tallina (Igaunija))
2013.gada LR Junioru izlases komandas dalībniece,
2013.gada LR kauss 3.vieta; LJO 2.vieta daudzcīņā, 2.vieta vingrojumā ar
bumbu un 2.vieta vingrojumā ar vālītēm
2014.gada Izlases komandas dalībniece
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2014.gada LR kauss unčempionāts atsevišķos daudzcīņas veidos – 1.v. aplis;
3.v. vālītes
2014.gada Grand PRIX (Holona (Izraela)) – 10.v.
2014.gada Rīgas čempionāts – 2.v. daudzcīņa
2015.gada LR izlases komandas dalībniecei2015.gada Grand PRIX
(Maskava) – 19.v.
2015.gada LR kauss – 3.v. daudzcīņa; 3.v. aplis un bumba
2016.gada LR izlases komandas dalībniecei2016.gada Latvijas Vasaras
Olimpiāde – 2.v. daudzcīņa
2016.gada LR čempionāts – 2.v. daudzcīņa
2016.gada starptautisks turnīrs “Christmas CUP” - 1.v.
Jekaterina Djomina
2013.gada LR jaunatnes izlases komandas dalībniece
Rīgas Vingrošanas skolas sacensības “Rīga – 2013”2.vieta daudzcīņā
Starptautisks turnīrs “Miss Summer – 2013” 1.vieta daudzcīņā
2014.gada Starptautisks turnīrs “Vēju pilsētas kauss” - 1.v. daudzcīņa
2015.gada izlases komandas dalībniecei2015.gada LR kauss – 3.v.
2015.gada FIG turnīrs “Kutkaite CUP” - 8.v.
2015.gada LJO – 2.v. bumba
2016.gada LR izlases komandas dalībniecei2016.gada LR kauss – 4.v.
2016.gada LR čempionāts – 2.v.
2016.gada starptautisks turnīrs “Christmas CUP” - 3.v.
2017.gada LR izlases komandas dalībniece
2017.gada FIG starptautisks turnīrs “Miss Valentine” - 1.v. daudzcīņa
2017.gada LJO – 1.v. daudzcīņa, 1.v. buma, vāles un lenta
2018.gada LR izlases komandas dalībniece
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Milana Alferčika
2016.gada LR izlases komandas dalībniece
2016.gada LR čempionāts – 4.v.
2017.gada LR izlases komandas dalībniece
2017.gada LR kauss – 4.v.
2018.gada LR izlases komandas dalībniece
Evelīna Ivanova
2016.gada LR izlases komandas dalībniecei2016.gada LR čempionāts – 3.v.
2016.gdada Pasaules kausa etaps – 16.v.
2016.gada starptautisks turnīrs “Christmas CUP” - 1.v.
2017.gada LR izlases komandas dalībniece20172017.gada LR kauss – 1.v.
2017.gada LR čempionāts – 1.v.
2018.gada LR izlases komandas dalībniece
Poļina Račkovska
2017.gada LR izlases komandas dalībniece
2017.gada FIG starptautisks turnīrs “Miss Valentine” - 4.v. daudzcīņa
2018.gada LR izlases komandas dalībniece
Nikola Vasiļjeva
2018.gada LR izlases komandas dalībniece
2018.gada FIG starptautisks turnīrs “Miss Valentine” - 3.v. vāles

Sporta vingrošana
Marija Vasiļjeva
2012.gada LR izlases komandas dalībniece
2012.gada Starptautiskais turnīrs “Baltic stars” - 1.v. daudzcīņa
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Elīna Kaņevska
2013.gada LR Junioru izlases komandas dalībniece,
2013.gada Rīgas čempionāts – 3.v. daudzcīņa, LR kauss un čempionāts
atsevišķos veidos līdztekas un brīvās kustības 3.v.
Anastasija Dubova
2013.gada LR jaunatnes izlases komandas dalībniece,
LJO 3.vieta daudzcīņā, 1.vieta baļķis; LR čempionāts sporta vingrošanā
3.vieta daudzcīņa
Starptautisks turnīrs Gomeļā (Baltkrievija) 2.v. daudzcīņa
2014.gada LR pieaugušo izlases dalībniece
2014.gada LR kauss un čempionāts atsevišķos veidos – 2.v. daudzcīņā; 1.v.
baļķis, 2.v. līdztekas
2014.gada LR čempionāts – 3.v. daudzcīņa.
2015.gada LR izlases komandas dalībniece
2015.gada LR čempionāts – 3.v.
2015.gada starptautisks turnīrs T.Lazakovičas piemiņai – 1.v. daudzcīņa, 1.v.
baļķis
2016.gada LR izlases komandas dalībniece
2016.gada LR kauss un čempionāts atsevišķos daudzcīņas veidos – 2.v.
daudzcīņa; 1.v. baļķis
2016.gada LR čempionāts – 1.v.
2017.gada LR izlases komandas dalībniecei
2017.gada LR kauss un čempionāts atsevišķos veidos – 3.v. daudzcīņa; 1.v.
baļķis un līdztekas
2017.gada Pasaules kausa etaps – 13.v. līdztekas
2017.gada FIG turnīrs “Voronin CUP” - 7.v. līdztekas (fināls)
2018.gada LR izlases komandas dalībniece
2018.gada Rīgas čempionāts – 1.v.
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Margarita Aleksandrova
2015.gada LR izlases komandas dalībniece
2015.gada LR kauss – 2.v. daudzcīņa
2016.gada LR izlases komandas dalībniece
2016.gada LR čempionāts – 1.v.
Karina Titova
2014.gada LR jauniešu izlases komandas dalībniece
2014.gada LR čempionāts – 3.v.
2016.gada LR izlases komandas dalībniece
2016.gada LR kauss un čempionāts atsevišķos veidos – 3.v. daudzcīņā ;
1.v.baļķi, 2.v. b/k un 3.v. līdztekas
2016.gada LR čempionāts – 3.v. daudzcīņa
2017.gada LR junioru izlases komandas dalībniece
2017.gada LR kauss un čempionāts atsevišķos veidos – 1.v. līdztekas, 2.v.
b/k; 3.v. baļķis
2017.gada LR čempionāts – 2.v. daudzcīņa
2018.gada LR izlases komandas dalībniece
Zane Petrova
2015.gada LR izlases komandas dalībniecei
2015.gada LJO – 3.v. daudzcīņa; 2.v. baļķis un līdztekas
2016.gada LR izlases komandas dalībniece
2016.gada Rīgas čempionāts – 1.v. daudzcīņa, 2.vieta a/l, b/k, baļķis un
līdztekas
2016.gada LR čempionāts – 2.v.
2017.gada LR izlases komandas dalībniece
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2017.gada LR kauss un čempionāts atsevišķos veidos – 2.v. daudzcīņa,
2.v.līdztekas
2017.gada LJO – 3.v. daudzcīņa, 3.v. līdztekas
2018.gada LR izlases komandas dalībniece
Darja Eļbe
2016.gada LR izlases komandas dalībniece
2016.gada Rīgas čempionāts – 1.v.
2016.gada jaunatnes meistarsacīkstes “Cerību starti” - 1.v.
2017.gada LR izlases komandas dalībniece
2017.gada LR kauss un čempionāts atsevišķos veidos – 1.v. daudzcīņa
2017.gada LR jauniešu meistarsacīkstes”Cerību kauss ” - 1.v. daudzcīņa
2017.gada LR čempionāts – 1.v. daudzcīņa
2018.gada LR izlases komandas dalībniece
Endija Grantiņa
2017.gada LR izlases komandas dalībniece
2017.gada LR kauss – 2.v.
2017.gada starptautisks turnīrs bērniem un jauniešiem – 1.v.
2018.gada LR izlases komandas dalībniece
Jeļena Ivanova
2017.gada LR jauniešu meistarsacīkstes”Cerību kauss ” - 1.v. daudzcīņa
2017.gada Rīgas čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes – 1.v.
Marija Smirnova
2017.gada LR jauniešu meistarsacīkstes”Cerību kauss ” - 1.v. daudzcīņa
2017.gada Rīgas čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes – 1.v.
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Peldēšana
Nika Korbane
2012.gada LR junioru peldēšanas čempionāts 200 m komplekss – 1.v.; 200 m
uz muguras – 2.v.
2012.gada FINA starptautisks turnīrs Sprinta čempionāts 50 m uz muguras
4.v.
2013.gada Kurzemes čempionāts – 50 m uz muguras - 1.v.; 100 m tauriņš –
1.v.
2014.gada Latvijas Ziemas čempionāts – 200 m uz muguras – 4.v.
Grigorijs Podļesnijs
2012.gada LR Junioru čempionāts 100 m tauriņstils – 1.v.
2013.gada LJO 200 m br/st – 1.v.; 400 m br/st – 2.v.
2013.gada Kurzemes čempionāts – 50 m uz muguras - .v.; 50 m tauriņš – 1.v.
2013.gada Latvijas junioru čempionāts – 800 m br/st – 1.v.
2014.gada Latvijas Ziemas čempionāts – 400 m br/st – 3.v.
2014.gada FINA Baltijas valstu čempionāts – 400 m br/st – 7.v.
2015.gada LR Ziemas čempionāts – 400 m br/st – 1.v. 200 m br/st – 3.v.
2015.gada LR čempionāts – 400 m br/st – 3.v.
2016.gada Latvijas Ziemas čempionāts – 800 m br/st – 1.v.; 200 m br/st – 2.v.
2016.gada Latvijas čempionāts – 400 m br/st – 1.v.
2016.gada Latvijas Vasaras Olimpiāde – 400 m br/st – 1.v.; 1500 m br/st –
1.v.
2017.gada LR izlases komandas dalībnieks
2017.gada Ltvijas Ziemas čempionāts – 400 m br/st – 3.v.
2017.gada Baltijas Valstu čempionāts – 400 m br/st – 3.v.
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Violeta Androščuka
2015.gada LR Ziemas čempionāts – 400 m kompl. - 3.v.
2016.gada Latvijas Ziemas čempionāts – 400 m 5.v.
2016.gada Latvijas Junioru čempionāts – 400 m komplekss – 5.v.
2017.gada Latvijas čempionāts – 400 m komplekss – 3.v.
2017.gada LR Junioru čempionāts – 100 m tauriņš – 6.v.
Karolīna Kuļikova
2013.gada LJO 200 m un 400 m uz muguras – 2.v; Starptautisks turnīrs
Gdiņā (Polija) 100 m br/st – 2.v.
2014.gada Kurzemes čempionāts – 50 m tauriņš – 1.v.; 400 m br/st – 1.v.
2014.gada Latvijas Junioru čempionāts – 400 m br/st – 2.v.; 200 m br/st – 2.v.
2015.gada LR Ziemas čempionāts – 400 m br/st – 3.v.
2015.gads – pilsētas rekords 100 m br/st
2016.gada Latvijas Ziemas čempionāts – 400 m br/st – 3.v.
2016.gada Latvijas Vasaras Olimpiād – 400 m br/st – 2.v.; 800 m br/st – 2.v.
2016.gada Latvijas Junioru čempionāts – 200 m br/st – 1.v.; 800 m br/st – 1.v.
2017.gada Latvijas Junioru čempionāts 400 m br/st; 200 m br/st – 100 m br/st
un 50 m br/st – 1.v.
2017.gada Baltijas valstu čempionāts – 400 m br/st – 6.v.
2018.gada LR novadu kauss – 200 m br/st – 1.v.; 400 m br/st – 1.v.
Maksims Daņiļevskis
2015.gada Krzemes čempionāts – 100 m uz muguras – 3.v.
2015.gads – pilsētas rekords 800 m br/st
2016.gada Latvijas jauniešu čempionāts – 200 m uz muguras – 2.v.; 4*100
br/st – 3.v.
2018.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiāde – 50 m uz muguras 2.v. 200 m uz
muguras 2.v.
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2017.gada Latvijas Junioru čempionāts – 200 m uz muguras – 3.v.
2018 gada LR jauniešu čempionāts – 200 m uz muguras – 3.v.
Jānis Bučis
2016.gada Latvijas Ziemas čempionāts – 50 m br/st – 6.v.
2016.gada LJO – 50 m br/st – 5.v.
2016.gada Latvijas Junioru čempionāts – 100 m br/st – 2.v.
2017.gada LR Ziemas čempionāts – 50 m br/st – 3.v.
2017.gada ISM Berlin starptautisks turnīrs -50 m br/st – fināls 8.v.
2018.gada LR novadu kauss – 4*50 m tauriņš – 1.v.; 4*50 br/st – 1.v.
Karolina Astrauska
2016.gada Latvijas Ziemas čempionāts – 400 m br/st – 3.v.
2016.gada Latvijas Vasaras Olimpiāde – 200 km br/st – 4.v.
2017.gada Latvijas sporta spēles – 200m brass – 11.v.
Daniels Golubeckis
2017.gada Latvijas novadu kauss – 100 m uz muguras – 2.v.
2017.gada ISM Berlin – 50 m uz muguras – 15.v.
2018.gada LR novadu kauss – 100 m uz muguras – 2.v.
Daņiils Kalašņikovs
2017.gada Latvijas Jaunatnes Olompiāde – 200 m tauriņš – 2.v.
Gļebs Jemeļjanovs
2017.gada Latvijas junioru un jauniešu čempionāts – 100 m uz muguras 2.v.;
200 m uz muguras – 2.v.
Edgars Vasiļjevs
2017.gada Latvijas junioru un jauniešu čempionāts 200 m brass – 3.v.
2018.gada LR jauniešu čempionāts – 200 m brass – 3.v.
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Džudo un sambo
Ņikita Duinovs
2013.gada LR izlases dalībnieks
2013. gada Eiropas meistarsacīkstes sambo cīņā – 3.v.
2013.g. LJO - 1.v.
2013.gada Eiropas savienības čempionāts sambo – 1.v.(juniori)
2014.gada LR meistarsacīkstes džudo – 1.v.
2016.gada LR izlases komandas dalībnieks
2016.gada LR čempionāts džudo U – 21 – 2.v.
2016.gada Eiropas čempionāts sambo – 3.v.
2016.gada Latvijas Vasaras Olimpiāde – 2.v.
2016.gada Pasaules čempionāts junioriem sambo – 2.v.
2017.gada LR izlases komandas dalībnieks
2017.gada LR džudo čempionāts junioriem – 1.v.
2017.gada Eiropas kauss sambo – 1.v.
2017.gada Eiropas meistarsacīkstes džudo – 8.v.
2018.gada LR atklātās meistarsacīkstes džudo U – 21 – 1.v.
2018.gada Igaunijas atklātais čempionāts džudo – 1.v.
Kirils Loganovskis
2013.gada LR izlases komandas dalībnieks
Eiropas meistarsacīkstes junioriem 5.v.
2013. gada Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes – 1.v.
2013.gada Eiropas savienības čempionāts sambo cīņā – 1.v. (juniors)
1.v.(pieaugušais)
2013.gada LR Junioru izlases komandas dalībnieks
2014.gada LR meistarsacīkstes džudo - U – 18 -1.v.; U – 21 – 1.v.
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2015.gada LR izlases komandas dalībnieks
2015.gada Pasaules čempionāts sambo – 3.v.
2015.gada Eiropas savienības čempionāts sambo – 1.v.
2015.gada LR čempionāts džudo – 1.v.
2016.gada LR izlases komandas dalībnieks
2016. gada LR meistarsacīkstes sambo – 1.v.
2016.gada Latvijas Vasaras Olimpiāde – 1.v.
2016.gada Pasaules čempionāts Junioriem sambo – 5.v.
2016.gada LR čempionāts – 1.v.
2017.gada LR izlases komandas dalībnieks
2017.gada LR čempionāts džudo – 2.v.
Ruslans Soha
2013.gada LR izlases komandas dalībnieks,
Eiropas kauss Tartu (Igaunija) – 1.v.
2013.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiāde – 1.v.
2015.gada LR izlases komandas dalībnieks
2015.gada Eiropas savienības čempionāts sambo – 2.v.
2016.gada LR čempionāts džudo U – 21 – 2.v.
2017.gada LR džudo čempionāts junioriem – 1.v.
Dmitrijs Litjašovs
2013.gada Eiropas meistarsacīkstes kadetiem sambo – 3.v.
2013.gada Latvijas meistarsacīkstes džudo – 1.v (U – 18) un 1.v.(U – 16)
2013.gada Eiropas Savienības čempionāts sambo – 1.v.(juniori)
2014.gada LR meistarsacīkstes džudo – 3.v.
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Romāns Klibiks
2013.gada LR izlases komandas dalībnieks
2013.gada Eiropas kauss džūdo – 3.v.
2013.gada Eiropas savienības čempionāts junioriem sambo – 1.v.
Arturs Sokolovskis
2014.gada LR izlases komandas dalībnieks
2014.gada LR meistarsacīkstes džudo – 3.v.; sambo - 2.v.
2014.gada Starptautisks džudo turnīrs (LR izlases komandas sastāvā) 2.v.ind. Un 3.v.komanda
2014.gada Eiropas jaunatnes Olimpiāde kadetiem – 2.v.
Iļja Kručiņins
2014.gada LR meistarsacīkstes sambo – 2.v.
2014.gada Eiropas savienības čempionāts sambo – 3.v.
2016.gada LR čempionāts sambo – 1.v.
Ņikita Ternoviks
2014.gada LR meistarsacīkstes džudo U – 16 – 1.v.
2017.gada LR atklātais čempionāts – 2.v.
2017.gada Eiropas savienības kauss sambo – 1.v.
Artjoms Galaktionovs
2014.gada LR meistarsacīkstes džudo U – 18 – 3.v.; U – 16 – 1.v.
2015.gada LR izlases komandas dalībnieks
2015.gada Eiropas savienības čempionāts sambo – 1.v.
2015.gada Starptautisks turnīrs Tartū (Igaunija) LR izlases komandas sastāvā
U - 18 – 3.v.
2016.gada LR izlases komandas dalībnieks
2016.gada Eiropas kauss džudo kadetiem (Čehijā) – 1.v.
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2016.gada Eiropas kauss džudo kadetiem (Polijā) – 1.v.
2016.gada Lietuvas atklātais čempionāts – 1.v.
2017.gada LR izlases komandas dalībnieks
2017.gada LR meistarsacīkstes džudo U – 18 – 1.v.
2017.gada Bremen MASTERS U – 18 – 3.v.
2017.gada Eiropas kauss džudo – 1.v.
2018.gada LR atklātās meistarsacīkstes džudo U – 21 – 1.v.
2018.gada LR čempionāts sambo – 1.v.
Vladislavs Staruhs
2014.gada Eiropas kausa izcīņa junioriem – 5.v.
2014.gada Eiropas meistarsacīkstes kadetiem – 3.v.
Maksims Čečotkins
2016.gada LR meistarsacīkstes džudo U – 18 – 2.v.
2016.gada LR čempionāts džudo U – 21 – 3.v.
2016.gada LR džudo čempionāts - 1.v.
2017.gada LR čempionāts junioriem džudo – 1.v.
2017.gada LR čempionāts sambo – 1.v.
2017.gada Eiropas kauss junioriem džudo – 9.v.
2018.gada LR atklātās meistarsacīkstes džudo U – 21 – 1.v.
2018.gada Igaunijas atklātais čempionāts džudo – 1.v.
Vjačeslavs Meļņičenko
2016.gada LR izlases komandas dalībnieks
2016.gada Grand PRIX džudo – 1.v.
2017.gada LR meistarsacīkstes sambo – 1.v.
2017.gada Eiropas savienības kauss sambo – 2.v.
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2018.gada LR atklātais čempionāts sambo – 2.v.
Maksims Duinovs
2018.gada Baltijas valstu dzūdo čempionāts kadetiem – 3.v.
2018.gada LR meistarsacīkstes džudo U – 18 – 2.v.

Grieķu – romiešu cīņa
Kristaps Kalnakārklis
2012.gada LR izlases komandas dalībnieks
2012.g. Pasaules kauss GR cīņā – 2.v.
2013.gada LR čempionāts pieaugušajiem – 1.v.
2014.gada izlases komandas dalībnieks
2014.gada LR čempionāts – 1.v.
2014.gada FILA turnīrs GR cīņā – 7.v.
2014.gada FILA turnīrs – 3.v.
Jānis Rērihs
2014.gada LR izlases komandas dalībnieks
2014.gada LR čempionats GR cīņā – 2.v.
Toms Treihlers
2013.gada LR jauniešu izlases komandas dalībnieks
2013.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiāde – 1.v.
2014.gada LR meistarsacīkstes GR cīņā kadetiem – 1.v.
2015.gada LR meistarsacīkstes junioriem – 3.v.
2016.gada LR meistarsacīkstes Junioriem – 1.v.
2017.gada LR meistarsacīkstes junioriem – 2.v.
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Uldis Glāziņš
2013.gada LR izlases komandas dalībnieks
2013.gada Latvijas junioru meistarsacīkstes GR cīņā – 1.v.
2014.gada LR izlases dalībnieks
2014.gada LR meistarsacīkstes junioriem GR cīņā – 2.v.
2014.gada Ziemeļvalstu čempionāts GR cīņā – 2.v.
2015.gada LR izlases komandas dalībnieks
2015.gada LR čempionāts - 3.v.
2015.gada LR meistarsacīkstes junioriem – 1.v.
2016.gada LR izlases komandas dalībnieks
2016.gada LR čempionāts pieaugušajiem – 3.v.
2016.gada Eiropas čempionāts – 9.v.
2016.gada Latvijas Vasaras Olimpiāde – 2.v.
2017.gada LR čempionāts pieaugušajiem – 1.v.
Edmunds Bubieris
2013.gada Latvijas meistarsacīkstes – 1.v.
2013.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiāde – 1.v.
2014.gada LR meistarsacīkstes kadetiem GR cīņā – 1.v.
2014.gada LR meistarsacīkstes junioriem GR cīņā – 3.v.
Jevgēnijs Koļcovs
2014.gada LR izlases komandas dalībnieks
2014.gada LR junioru meistarsacīkstes – 1.v.
2014.gada LR čempionāts – 2.v.
2014.gada Eiropas junioru čempionāts GR cīņa – 15.v.
2014.gada Pasaules čempionāts GR cīņā – 17.v.
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2015.gada LR izlases komandas dalībnieks
2015.gada LR čempionāts - 1.v.
2015.gada Eiropas čempionāts U – 23 – 15.v.
2016.gada Izlases komandas dalībnieks
2016.gada Eiropas čempionāts – 10.v.
2016.gada Ziemeļvalstu čempionāts GR cīņā – 2.v.
2017.gada LR izlases komandas dalībnieks
2017.gada LR čempionāts pieaugušajiem – 1.v.
2017.gada FILA starptautisks “R. Bagdona turnīrs” - 5.v.
2018.gada LR čempionāts pieaugušajiem – 1.v.
Aivis Vangovskis
2016.gada LR čempionāts pieaugušajiem – 2.v.
2017.gada LR čempionāts pieaugušajiem – 3.v.
2018.gada LR čempionāts pieaugušajiem – 3.v.
Dāvis Daniels Naumčiks
2016.gada LR čempionāts pieaugušajiem – 3.v.
2016.gada LR meistarsacīkstes junioriem – 2.v.
2017.gada LR meisatrsacīkstes junioriem – 1.v.
2017.gada Universiāde – 1.v.
Markuss Vadekaitis
2016.gada LR izlases komandas dalībnieks
2016.gada LR meistarsacīkstes junioriem – 1.v.
2016.gada Latvijas Vasaras Olimpiāde – 1.v.
2017.gada LR čempionāts pieaugušajiem – 2.v.
2017.gada LR čempionāts Pieaugušajiem – 2.v.
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Valērijs Čižovs
2016.gada LR izlases komandas dalībnieks
2016.gada LR meistarsacīkstes junioriem GR cīņā – 2.v.
2016.gada Latvijas meistarsacīkstes kadetiem
2017.gada LR meistarsacīkstes junioriem – 2.v.
Harijs Janušausks
2016.gada LR izlases komandas dalībnieks
2016.gada LR meistarsacīkstes kadetiem – 1.v.
2016.gada Ziemeļvalstu čempionāts – 5.v.
2017.gada LR meistarsacīkstes junioriem – 1.v.
2017.gada LJO – 2.v.
2017.gada LR kauss komandām – 1.v.
2018.gada LR čempionāts pieaugušajiem – 1.v.
Arturs Laugalis
2016.gada LR jauniešu meistarsacīkstes – 2.v.
2017.gada LR meistarsacīkstes kadetiem – 1.v.
2017.gada LJO – 1.v.
2017.gada LR kauss komandām – 1.v.
2018.gada LR meistarsacīkstes kadetiem – 1.v.
Edgars Laugalis
2016.gada LR jauniešu meistarsacīkstes – 1.v.
2017.gada LR izlases komandas dalībnieks
2017.gada LR meistarsacīkstes kadetiem – 1.v.
2017.gada LR kauss komandām – 1.v.
2018.gada LR meistarsacīkstes kadetiem – 3.v.
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Kaspars Bondarenko
2016.gada LR jauniešu meistarsacīkstes – 1.v.
2016.gada Starptautisks turnīrs GR cīņā “Tallin OPEN” - 2.v.
2017.gada izlases komandas dalībnieks
2017.gada LR kauss komandām 1.v.
2017.gada Eiropas čempionāts jauniešiem – 8.v.
Alens Sprūds
2017.gada LJO – 2.v.
2017.gada LR meistarsacīkstes kadetiem – 2.v.
2017.gada LR kauss kadetiem – 1.v.

Brīvā cīņa sievietēm
Angelina Čižova
2013.gada LJO – 3.v.
205.gada LR meistarsacīkstes kadetiem – 3.v.
Karalina Tjapko
2014.gada LR izlases komandas dalībniecei
2014.gada Latvijas Universiāde – 1.v.
2014.gada LR čempionāts brīvajā cīņā sievietēm – 1.v.
2014.gada Grand PRIX pieaugušajiem – 3.v.
2015.gada LR čempionāts brīvajā cīņā sievietēm – 1.v.
2015.gada Eiropas čempionāts U – 23 – 5.v.
2016.gada LR izlases komandas dalībniece
2016.gada LR čempionāts pieaugušajiem – 1.v.
2016.gada Eiropas čempionāts brīvajā cīņā sievietēm – 13.v.
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2016.gada Latvijas Vasaras Olimpiāde – 1.v.
2017.gada LR izlases komandas dalībniece
2017.gada LR čempionāts BS sievietēm – 2.v.
2017.gada Eiropas čempionāts – 11.v.
Viktorija Alberte
2014.gada Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes – 2.v.
2015.gada LR meistarsacīkstes kadetiem – 1.v.
2017.LJO – 1.v.
2017.gada LR meistarsacīkstes kadetiem – 1.v.
2018.gada LR čempionāts brīvajā cīņā sievietēm – 2.v.

Šahs
Ņikita Kuzņecovs
2012.gada “Prāta spēles” U – 10 – 1.v.
2013.gada Latvijas Komandu čempionāts – 1.v.
2013.gada Grand prix šahā U – 12 – 2.v.
2014.gada Latvijaskomandu čempionāts – 1.v.(indiv.); 7.v.(komanda)
2014.gada Kurzemes novada Olimpiāde – 1.v.
2014.gada starptautisks turnīrs “Baltija CUP” - 1.v.
2015.gada LR jsunatnes čempionāts – 1.v.
2016.gada LR čempionāta atlase – 2.v.
Daniels Markauss
2013.gada LR jauniešu izlases komandas dalībnieks
2013.gada Grand prix šahā U – 16– 1.v.
2013.gada “Prāta spēles” - 2.v.
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2014.gada Latvijas komandu čempionāts – 4.v.
2014.gada Latvijas jauniešu čempionāta pusfināls – 3.v.
2015 gada RTU kauss – 3.v.
2016.gada RTU kauss – 3.v.
Markuss Bērziņš
2017.gadaLR komandu čempionāts “Cerību kauss” - 1.v.
2017.gada “Prāta spēles” - 1.v.
2018.gada starptautisks turnīrs “Rapid OPEN” - 1.v.
2018.gada “Cerību kauss” - 1.v.individuāli

Galda teniss
Markuss Ozols
2013.gada Latvijas meistarsacīkstes C grupā – 2.v. (vienspēle);
1.v.(dubultspēle)
2013.gada LJO – 3.v.
2014.gada LR meistarsacīkstes – 2.v.
2015.gada LR meistarsacīkstes – 1.v. vienspēlē
2016.gada LR junioru meistarsacīkstes – 3.v. (dubultspēle)
2017.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiāde – 1.v. komanda
Rūdolfs Barons
2013.g. LJO – 3.v.
Eduards Spāģis
2013.gada Latvijas meistarsacīkstes – 1.v. (vienspēle) 1.v.(dubultspēle)
2013.gada LJO – 3.v.
2014.gada LR meistarsacīkstes – 3.v.
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2015.gada LR meistarsacīkstes – 3.v. jauktājā dubultspēlē, 3.v. dubultspēlē
2016.gada LR junioru meistarsacīkstes – 2.v. (dubultspēle)
2017.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiāde – 1.v. komanda
2017.gada jaunatnes STIGA kass – 1.v. vienspēle
Lučija Dudkina
2014.gada LR meistarsacīkstes – 2.v.(jauktā); 3.v.(dubultspēle)
2015.gada LR meistarsacīkstes – 4.v. jauktā dubultspēle
2016.gada LR junioru meistarsacīkstes – 3.v. (dubultspēle)
2017.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiāde – 2.v. komanda
Marija Fjodorova
2017.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiāde – 2.v. komanda
Pēteris Petrēvics
2016.gada LR junioru meistarsacīkstes – 2.v. (dubultspēle)
Rainers Altāns
2017.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiāde – 1.v. komanda

Bokss
Ņikita Androščuks
2014.gada LR meistarsacīkstes jauniešiem – 1.v.
2016.gada Starptautisks turnīrs “Rīga OPEN” - 2.v.
Eldars Trapučka
2014.gada LR meistarsacīkstes jauniešiem – 1.v.
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde
3.1. Saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2012.g.20.jūnija lēmumu
Nr.167-P “Par akreditāciju” LIEPĀJAS KOMPLEKSĀ SPORTA SKOLA
akreditēta uz sešiem gadiem profesionālās ievirzes izglītības programmās:
Bokss
20V 813 00
Bokss
30V 813 00
Brīvā cīņa
20V 813 00
Brīvā cīņa
30V 813 00
Džudo
20V 813 00
Džudo
30V 813 00
Galda teniss
20V 813 00
Grieķu-romiešu cīņa20V 813 00
Grieķu-romiešu cīņa30V 813 00
Peldēšana
20V 813 00
Peldēšana
30V 813 00
Sambo
20V 813 00
Sambo
30V 813 00
Šahs
20V 813 00
Šahs
30V 813 00
bez akreditācijas ekspertu komisijas ziņojuma, kā arī izglītības iestādei
izsniegtas atbilstošas akreditācijas lapas ar akreditācijas termiņu no
2012.g.22.jūnija līdz 2018.g.21.jūnijam.
3.2. Saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2013.g. 27.septembra
lēmumu Nr.279-P “Par akreditāciju” LIEPĀJAS KOMPLEKSĀ SPORTA
SKOLA akreditēta uz sešiem gadiem profesionālās ievirzes izglītības
programmās:
Mākslas vingrošana 20V 813 00 Mākslas vingrošana
30V 813 00
Sporta vingrošana 20V 813 00 Sporta vingrošana
30V 813 00,
kā arī izglītības iestādei izsniegtas atbilstošas akreditācijas lapas ar
akreditācijas termiņu no 2013.g.1.oktobra līdz 2019.g.30.septembrim.
3.2.1. Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādītie ieteikumi:
1.Veikt pēdējos ierakstus izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā.
Visi ieraksti ir veikti un tiek turpināti saskaņā ar Ministru Kabineta 2007.gada
6.marta noteikumiem Nr.165 „Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu
pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas
ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju”.
2. Iespēju robežās risināt jautājumu par jaunas sporta bāzes izveidi, kurā
būtu iespējams izvietot sporta vingrošanas rīku komplektu pilnā apjomā
un speciālo treniņu aprīkojumu: batutus ar drošības lonžām,
akrobātisko celiņu un porolona drošības bedri.
Pagaidām jaunas vingrošanas sporta bāzes celtniecība ir atlikta, jo Liepājas
pilsētas pašvaldība kā prioritāti noteikusi jaunas tenisa halles celtniecību.
Sporta bāzē Rīgas ielā 8 ir veikts jumta, logu, ēkas fasādes remonts, kā arī
vingrošanas zāles un palīgtelpu remonts. Iegādāta drošības lonža.
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4. LIEPĀJAS KOMPLEKSĀS SPORTA SKOLAS
rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos

sniegums kvalitātes

4.1. Mācību saturs
4.1.1. Sporta skolā īstenotās izglītības programmas
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Programmas
nosaukums

Bokss
Bokss
Brīvā cīņa
Brīvā cīņa
Džudo
Džudo
Galda teniss
Grieķu-romiešu cīņa
Grieķu-romiešu cīņa
Mākslas vingrošana
Mākslas vingrošana
Peldēšana
Peldēšana
Sambo
Sambo
Sporta vingrošana
Sporta vingrošana
Šahs
Šahs

Progr.
kods

20V 813 00
30V 813 00
20V 813 00
30V 813 00
20V 813 00
30V 813 00
20V 813 00
20V 813 00
30V 813 00
20V 813 00
30V 813 00
20V 813 00
30V 813 00
20V 813 00
30V 813 00
20V 813 00
30V 813 00
20V 813 00
30V 813 00

Īstenošanas
ilgums

astoņi gadi
četri gadi
astoņi gadi
četri gadi
astoņi gadi
četri gadi
astoņi gadi
astoņi gadi
četri gadi
astoņi gadi
četri gadi
astoņi gadi
četri gadi
astoņi gadi
četri gadi
astoņi gadi
četri gadi
astoņi gadi
četri gadi

Licences
Nr.

Akred.
Nr.

P-5503
P-5511
P-5504
P-5512
P-5528
P-5513
P-5507
P-5505
P-5514
P-5520
P-5522
P-5508
P-5517
P-5506
P-5515
P-5521
P-5523
P-5510
P-5519

AI 5201
AI 5202
AI 5203
AI 5204
AI 5217
AI 5218
AI 5209
AI 5205
AI 5206
AI 5219
AI 5220
AI 5211
AI 5212
AI 5207
AI 5208
AI 5221
AI 5222
AI 5215
AI 5216

lapas

Profesionālās ievirzes izglītības apguves process LIEPĀJAS
KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ tiek īstenots atbilstoši licencētajām
izglītības programmām. Grozījumi izglītības programmās tiek veikti saskaņā
ar LR pastāvošo normatīvo aktu prasībām.Izglītības programmu saturs
nodrošina pēctecību izglītības turpināšanai augstākas pakāpes izglītības
programmās, kā arī teorētisko un praktisko mācību pēctecību. Mācību saturs
nodrošina izglītības programmas mērķa sasniegšanu, teorijas un prakses
vienotību un sporta veidu saikni. Sistemātiski notiek teorētisko mācību
nodarbību satura integrācija mācību treniņu procesā. Mācību treniņu un
teorētiskās nodarbības notiek saskaņā ar mācību plāniem . Sporta veidu
treneriem ir izstrādāti darba plāni mācību treniņu teorētiskajai un praktiskajai
daļai. Treniņu un teorētisko nodarbību saraksti izstrādāti atbilstoši izglītības
iestādes nolikuma un licencēto izglītības programmu prasībām saskaņā ar
mācību plāniem pilnam mācību periodam atbilstoši sporta veidu specializācijai
un ir pārskatāmi. Izglītojamo slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.
Nodarbību saraksti tiek regulāri aktualizēti atbilstoši reālajai situācijai. Mācību
treniņu procesā notiek sistemātiska pedagogu darba kontrole un analīze.
Skolā ir izveidota treniņu un teorētisko nodarbību plāna izpildes kontroles
sistēma. Skolas vadība sadarbojas ar treneriem izglītības programmu
pilnveidē un nepieciešamības gadījumā sniedz palīdzību. Tiek veikti ieraksti
mācību darba uzskaites žurnālos un nodarbību hospitāciju dokumentācijā.
Teorētisko nodarbību un treniņu programmu reglamentējošie dokumenti ir
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pieejami ikvienam pedagogam. To saturs un norādījumi tiek ievēroti treniņu
un teorētisko nodarbību procesā. Ir izstrādāti audzināšanas darba virzieni
audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanai 3 gadu periodam un
audzināšanas darba plāns katram mācību gadam, noteikts atbildīgais par
plāna īstenošanu, koordinēšanu un uzraudzību, tiek organizēts audzināšanas
darba izvērtējums un analīze.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – labi.
4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Visas mācību plānā paredzētās
mācību treniņu un teorētiskās
nodarbības visos sporta veidos LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ
notiek saskaņā ar izglītības programmām pēc iepriekš sastādītiem nodarbību
grafikiem. Mācību treniņu nodarbību grafiki un sacensību kalendārie plāni ir
apstiprināti un atrodas ikvienam pedagogam un izglītojamajam pieejamā
vietā sporta skolas administrācijas telpās.
Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas un mācību procesa analīzes
nolūkā regulāri tiek veikta mācību treniņu nodarbību hospitācija. Regulāri tiek
veikta mācību treniņu nodarbību uzskaites žurnālu kontrole, veicot ierakstu
pārbaudi. Pastāv vienotas prasības mācību darba uzskaites žurnālu
aizpildīšanai un tās tiek ievērotas. Pedagogi veic sava darba pašvērtējumu.
Tiek veikta sacensību rezultātu uzskaite un sistematizācija atbilstoši
attiecīgajām dokumentu aizpildīšanas un lietvedības prasībām. Atbilstoši
prasībām sakārtota izglītojamo reģistrācijas un uzskaites dokumentācija.
LEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ izstrādāti noteikumi par
audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību saskaņā ar
Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Ministru Kabineta 2017.
gada 29. augusta noteikumiem Nr.508 „Kārtība, kādā valsts finansē
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” un profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas paraugu. Tiek ievēroti sporta veidu mācību
grupu komplektēšanas nosacījumi – rezultativitātes kritēriji sportā un
nosacījumi attiecībā uz audzēkņu skaitu un vecumu. Iestājoties sporta skolā,
izglītojamie, kā arī viņu vecāki tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības un
drošības noteikumiem, kas jāievēro uzturoties sporta bāzēs treniņu nodarbību
laikā un piedaloties sacensībās. Skolā ir izstrādātas dažādas drošības
instrukcijas, ar kurām iepazīstināti visi izglītojamie (skat.4.4.2.). Mācību
procesā notiek sadarbība starp pedagogiem, izglītojamajiem un viņu
ģimenēm.Treniņu un teorētisko nodarbību procesā tiek
izmantotas
daudzveidīgas mācību metodes un tās atbilst mācību satura prasībām un
izglītojamo personības attīstības vajadzībām. Visās īstenojamajās izglītības
programmās mācību process notiek atbilstoši katra audzēkņa spējām un
vecumam. Mācību metožu izvēle nepieciešamības gadījumā tiek koriģēta.
Sporta skola mācību procesā izmanto mūsdienīgus mācību līdzekļus un
modernu aprīkojumu, tiek izmantots atbilstoši audzēkņu vecumam un
izvēlētajam sporta veidam piemērots inventārs. LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ
SPORTA SKOLĀ izglītojamajiem un treneriem ir pieejami video materiāli
mācību procesa pilnveidei, kā arī telpas teorētiskajām nodarbībām. Mācību
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treniņu nodarbību process ir maksimāli tuvināts reālai sacensību situācijai.
LIEPĀJAS KOMPLEKSĀS SPORTA SKOLAS izglītojamie katru gadu izpilda
prasības par piedalīšanos sacensībās atbilstoši Ministru Kabineta 2017. gada
29. augusta noteikumiem Nr.508 „Kārtība , kādā valsts finansē profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmas” saskaņā ar sporta skolas sacensību
kalendāru, kas izstrādāts attiecīgajam kalendārajam gadam un ir pieejams
ikvienam pedagogam un izglītojamajam pie sporta skolas administrācijas.
Treneri un administrācija regulāri veic gan mācību treniņu nodarbību, gan
sacensību rezultātu analīzi, lai varētu mācību procesu pilnveidot atbilstoši
analīzes rezultātiem. Tiek nodrošināta pedagogu savstarpējās pieredzes
apmaiņa ar mērķi popularizēt labās prakses piemērus.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – labi.
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
LIEPĀJAS KOMPLEKSĀS SPORTA SKOLAS administrācija regulāri
informē trenerus un izglītojamos par noteiktajām prasībām vecumam
atbilstošajā mācību treniņu grupā. Prasības tiek noteiktas audzēkņiem
saprotamā veidā un tiek īstenotas mācību treniņu procesā. Īstenojot mācību
treniņu programmu, izglītojamajiem ir visas iespējas izmantot resursus, ko
piedāvā LIEPĀJAS KOMPLEKSĀ SPORTA SKOLA sadarbībā ar SIA
„Liepājas Olimpiskais centrs” – lielākā daļa izglītības programmu tiek
īstenotas LOC telpās – modernas sporta zāles, iekārtas, mūsdienīgu
inventāru, speciālo literatūru, internetu. Izglītojamie savstarpējai saziņai
izmanto komunikāciju tehnoloģijas, kā arī Liepājas pilsētas Domes Sporta
pārvaldes tīmekļa vietni. Treniņu laikā un pēc nodarbībām audzēkņiem sporta
skolā ir iespēja veikt patstāvīgo darbu teorētisko nodarbību un treniņu
programmas ietvaros.Izglītojamie prot strādāt grupās, attīstot sadarbības
prasmes. Izglītojamie ir informēti par izglītības iestādes un sporta pārvaldes
organizētajiem pasākumiem, kuri saistīti ar sabiedrības, kultūras un valsts
aktualitātēm, kā arī piedalās šajos pasākumos. 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. Lielākā
daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē nodarbības, aktīvi iesaistās
mācību procesā, prot plānot un vērtēt savu darbu, kā arī būt līdzatbildīgi par
treniņu procesa norisi. Regulāri tiek veikta sacensību uzskaite gan uz vietas
sporta skolā, gan arī rezultāti tiek sūtīti uz sporta veidu federācijām, kas veido
aktīvo sportistu reitingus. Labākie audzēkņi ik gadu piedalās LR
meistarsacīkstēs, LR čempionātos, piedalās Eiropas un Pasaules mēroga
starptautiskos turnīros. Izglītojamie ar visaugstākajiem sasniegumiem tiek
iekļauti dažādu vecuma grupu LR izlases komandās.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – labi.
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Ievērojot valstī noteiktos vērtēšanas pamatprincipus un kārtību,
LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ regulāri tiek vērtēti audzēkņu
sasniegumi dažāda mēroga sacensībās pēc izcīnītās vietas un uzrādītajiem
personiskajiem rezultātiem. Pamatojoties uz sacensību protokoliem tiek
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uzskaitīti un sistematizēti izglītojamo sportiskie sasniegumi. LIEPĀJAS
KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ ir pieejami nolikumi sacensībām, kurās
piedalījušies izglītojamie. Ir izveidots izglītojamo apmeklēto sacensību
nolikumu un protokolu reģistrs. Saskaņā ar MK 2007.gada 6.marta
noteikumiem Nr.165 „Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu
pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas
ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju” sporta skolā ir
izstrādāti noteikumi par audzēkņu uzņemšanas, atskaitīšanas un pārcelšanas
kārtību, kur atrunātas prasības izglītojamo dalībai sacensībās atbilstoši
Ministru Kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumiem Nr. 508 „Kārtība, kādā
valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”.
Izglītojamo sasniegumu un dinamikas izvērtēšanas un analīzes nolūkā
LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ sacensību rezultāti tiek
saglabāti un sistematizēti elektroniskajā datu bāzē. Datu bāzes saturs atbilst
sporta skolas izglītības programmām. Secinājumi un noteiktie uzdevumi tiek
izmantoti mācību treniņu procesa pilnveides procesā.Izglītojamie izprot
mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un kritērijus. Vērtēšanas formas un
metodiskie paņēmieni, kā arī izglītojamo sasniegumi motivē izglītojamos un
sniedz atbalstu turpmākajā mācību procesā.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – labi.
4.3. Izglītojamo sasniegumi
4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ ir izveidota elektroniskā
datu bāze izglītojamo sasniegumu dinamikas uzskaitei un analīzei, tā tiek
regulāri papildināta. Izglītojamo rezultāti ikvienā sporta veidā pēc katrām
sacensībām tiek ievadīti un apkopoti elektroniski. Notiek pastāvīga sacensību
rezultātu sistematizācija un analīze kas, savukārt, izkristalizē spēcīgākās
nodaļas un prioritāros sporta veidus sporta skolā noteiktā secībā (piemēram,
1. Džudo nodaļa, 2. Grieķu-romiešu un brīvās cīņas nodaļa, 3. Mākslas
vingrošanas nodaļa, 4. Sporta vingrošanas nodaļa, 5. Peldēšanas nodaļa utt.)
Daudzus gadus 1.vietu sporta veidu nodaļu konkurencē nemainīgi ieņem
Džudo nodaļa ar izcili augstvērtīgiem izglītojamo rezultātiem.
Atsevišķos sporta veidos (piemēram, peldēšanā) audzēkņu sasniegumi
sacensībās tiek vērtēti , summējot iegūto punktu skaitu pēc FINA tabulas, kas
atvieglo darba procesu, mācību gada beigās nosakot sportistu augstākos
sasniegumus. Citos sporta veidos salīdzinošais vērtējums tiek izveidots
sacensībās iegūto vietu summējot ar sacensību nozīmīguma faktoru.
Pamatojoties uz apkopotajiem rezultātiem un sporta veidu federāciju izveidoto
klasifikāciju, 2 reizes gadā izglītojamajiem tiek piešķirtas sporta klases.
LIEPĀJAS KOMPLEKSĀS SPORTA SKOLAS izglītojamie regulāri ir
iekļauti LR izlases komandu dalībnieku un kandidātu sastāvos dažādās
vecumu grupās, piemēram, džudo, grieķu-romiešu cīņā, brīvajā cīņā,
peldēšanā, sporta vingrošanā, mākslas vingrošanā.
Analīzes procesā izdarītos secinājumus pedagogi izmanto mācību
treniņu procesa pilnveidē un turpmākā darba plānošanā. Ir pieejama
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statistiskā informācija par izglītojamo mācību sasniegumiem ikdienas darbā
par pēdējo akreditācijas periodu (6 gadi).
Kvalitātes novērtējuma līmenis – labi.
4.4. Atbalsts izglītojamajiem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociāli pedagoģiskais atbalsts
Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties traumu un pēkšņas
saslimšanas gadījumos. Ar direktora rīkojumu katrs treneris ir noteikts par
atbildīgo pedagogu sava sporta veida grupās, kurš izglītojamos iepazīstina
1.un 2.mācību pusgada pirmajā nodarbību nedēļā ar instrukciju “Par pirmās
palīdzības sniegšanu”. Vismaz vienu reizi gadā atbildīgais pedagogs
vienlaicīgi ar instrukcijām iekļauj informāciju par personas un darba higiēnu.
Pedagogu zināšanu atjaunošana pirmās palīdzības sniegšanā notiek
ar izglītojamo periodisku instruēšanu. Personāls ir noklausījies pirmās
palīdzības sniegšanas mācību kursu un prot pielietot apgūtās zināšanas un
prasmes pirmās palīdzības sniegšanā. Sporta skolas personāls zina pirmās
palīdzības sniegšanas darbības, zina , kā rīkoties nelaimes gadījumos.
Izglītības iestāde nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un
pirmās palīdzības pieejamību.
Sporta skolas
vadība veic mērķtiecīgu sadarbību ar medicīnas
darbiniekiem un izglītojamo vecākiem, regulāri sniedzot atskaites par
veiktajām profilaktiskajām izglītojamo apskatēm. Sporta medicīnas centrs
sniedz analītisko pārskatu par konstatēto izglītojamo veselības stāvokli ar
iedalījumu klīniski funkcionālajās grupās un rekomendētu treniņu režīmu. Līdz
ar to veiksmīgi nodrošināta sportistu veselības uzraudzība. Ja konstatē
izglītojamo veselības stāvokļa negatīvas izmaiņas, VSMC speciālisti sporta
skolas audzēkņiem sniedz rekomendācijas atkārtotām izglītojamā veselības
pārbaudēm pie speciālistiem.
Skolas medicīnas māsa savu darbu organizē saskaņā ar LR
2016.gada 6.septembra MK noteikumiem Nr.44 „Sportistu un bērnu ar
paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības
kārtība” . Pēc Valsts Sporta Medicīnas centra speciālistu medicīniskajām
pārbaudēm veic VSMC pārskata par veiktajām medicīniskajām pārbaudēm
analīzi un par akūtām veselības problēmām nekavējoties informē treneri.
Pēc VSMC atsūtītajiem veselības pārbaužu oficiālajiem rezultātiem- ar
sporta medicīnas speciālistu atzinumiem iepazīstina katru treneri par veiktās
medicīniskās pārbaudes rezultātiem: treniņu režīmu, ieteikumiem par
ārstnieciski profilaktiskajiem pasākumiem.
Izglītības iestāde nodrošina izglītojamo piedalīšanos obligātajās
veselības pārbaudēs. Liepājas Kompleksajā sporta skolā izglītojamo
veselības kontroli veic Valsts Sporta medicīnas centra (VSMC) ārstu brigāde
vienu reizi gadā pēc “VSMC iekšzemes komandējumu plāna uz novadu
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm padziļinātās profilaktiski
medicīniskās pārbaudes veikšanai”. Pārbaudāmo izglītojamo saraksti tiek
sastādīti elektroniskā veidā un nosūtīti VSMC. Ar VSMC
2010.g.24.martā ir noslēgts līgums Nr. 1-30/ 113 „ Par sportistu un bērnu ar
paaugstinātu fizisku slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību” un
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10.12.2015.g.ir parakstīta Vienošanās Nr.1 par grozījumiem iepriekšminētajā
līgumā. VSMC speciālisti veic profilaktiski medicīnisko uzraudzību saskaņā ar
MK 2016.gada 6.septembra noteikumiem Nr.594 „Sportistu un bērnu ar
paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības
kārtība”.
Saskaņā ar Darba kārtības noteikumiem, treneris ir atbildīgs, lai audzēkņi
sākuma sagatavošanas grupās, no 1.MT līdz 3.MT grupās- trenētos tikai ar
ģimenes ārsta atļauju nodarboties ar konkrēto sporta veidu, no 4.MT ar
Sporta Medicīnas centra speciālistu atļauju.
Visās mācību treniņu norises vietās ir pirmās palīdzības sniegšanas
aptieciņas. Izglītības iestāde nodrošina medicīniskā personāla pieejamību
izglītības iestādes rīkotajās sacensībās.Visās sacensībās tiek nodrošināta
medicīnas darbinieka klātbūtne. Ir izveidots sporta treniņos un sporta
sacensībās sniegtās medicīniskās palīdzības reģistrācijas žurnāls. Medicīnas
māsas darba laiks noteikts tā, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu pirmo
palīdzību sporta skolas audzēkņiem, kuri trenējas LOC, veic ikdienas
veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības darbu un aizpilda
medicīnisko dokumentāciju saskaņā ar iepriekšminēto MK noteikumu 1.un 2.
pielikumiem. Darbinieks regulāri pārbauda sanitāros apstākļus treniņu bāzēs,
kontrolē sanitāri higiēnisko normu ievērošanu, aptieciņu papildināšanas
nepieciešamību. Treniņu norises vietās ir pieejamas medicīniskās aptieciņas.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – ļoti labi.
4.2. izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Liepājas Kompleksajā sporta skolā ir izstrādāti visi nepieciešamie
izglītojamo
drošību
reglamentējošie
normatīvie
akti.
Izglītojamo
iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un
evakuācijas plānu norit saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. Ar direktora
rīkojumu katrs treneris ir noteikts par atbildīgo pedagogu sava sporta veida
grupās, kurš izglītojamos iepazīstina 1.un 2.mācību pusgada pirmajā
nodarbību nedēļā ar visām audzēkņus saistošajām instrukcijām:
• izglītojamo un izglītojamo (līdz 18 gadu vecumam) vecāku vai bērnu
likumisko pārstāvju iepazīstināšanu ar evakuācijas plānu, iekšējās
kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem;
• izglītojamo izglītošanas darbu sava sporta veida treniņu grupās, lai
novērstu atkarību izraisošu vielu lietošanu, par „Rīcības plāna ja
izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā
vai izplata atkarību izraisošas vielas” izpildi, profilaktiskajiem
pasākumiem un konkrētu gadījumu uzraudzību;
Atbilstoši katrai sporta bāzei un katram sporta veidam izstrādātajiem drošības
noteikumiem:
• Iekšējās kārtības un drošības noteikumi Liepājas KSS audzēkņiem;
• KSS iekšējās kārtības un drošības noteikumi mācību treniņu un sporta
sacensību laikā sporta veidu nodaļu audzēkņiem ;
• Iekšējās kārtības un vispārējās drošības prasības sporta bāzēs;
• Par ugunsdrošību;
• Par elektrodrošību;
• Par pirmās palīdzības sniegšanu;
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•

Kārtības un drošības instrukcija ārpus pilsētas organizētajos
braucienos, mācību treniņu nodarbībās un sacensībās;
• Par rīcību ekstremālās situācijās;
• Par ceļu satiksmes drošību;
• Par drošību uz ūdens un ledus.
Grupas treneris iepazīstina izglītojamos ar sporta skolas iekšējās
kārtības u.c. iepriekšminētajiem noteikumiem, instrukcijām un evakuācijas
plānu 1. un 2.mācību pusgada pirmajā nodarbību nedēļā. Iekšējās kārtības
noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti papildus pēc vajadzības, ja radusies
iekšējās kārtības pārkāpumu situācija. Vismaz vienu reizi gadā izglītojamo
drošības instrukcijās jāiekļauj informācija par personas higiēnu un darba
higiēnu.
Pirms izbraukuma sporta sacensību apmeklējuma grupas treneris ar
izglītojamiem pārrunā kārtības noteikumus šādos pasākumos un audzēkņi
parakstās par to ievērošanu veidlapā.
Lai izvairītos no grūtībām slimības vai traumas gadījumā ārzemēs, visiem
Liepājas Kompleksās sporta skolas audzēkņiem, kuri piedalās sacensībās
ārpus Latvijas Republikas robežām nepieciešama veselības apdrošināšana:
1. audzēkņus uz sacensībām bez veselības apdrošināšanas vest
aizliegts,
2. veselības apdrošināšanas kartes uzrādīt sporta skolas administrācijākopijas uzglabāt mācību treniņu grupu mapēs.
Atbildīgais pedagogs ievēro Personas datu aizsardzības kārtību, kura
nosaka Liepājas Kompleksās sporta skolas izglītojamo personas datu
aizsardzības ievērošanas noteikumus un nosacījumus likumīgai datu
apstrādei KSS.
Izglītības iestādē ir pieejama informācija par operatīvo dienestu
izsaukšanu, iekšējās kārtības noteikumi, drošības noteikumi un evakuācijas
plāns.
Visi darbinieki ir informēti un instruēti ar “Kārtība, kādā izglītības
iestādēs uzturas nepiederošas personas”.
Ir aktualizēts rīcības plāns, ja izglītības iestādē konstatē vai ir
aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas.
Personāls ir apguvis speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības
jomā.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpilde tiek kontrolēta.
Liepājas Kompleksajā sporta skolā pieejamās Darba aizsardzības u.c.
instrukcijas, nolikumi un noteikumi:
1. Ievada instrukcija visiem , kuri stājas darba attiecībās Liepājas sporta
skolās
2. Apkopēju darba aizsardzības instrukcija
3. Instrukcija darba drošībā remonta un celtniecības strādniekiem
4. Vieglās automašīnas darba aizsardzības instrukcija
5. Darba aizsardzība, strādājot ar datortehniku
6. Darba aizsardzības instrukcija, strādājot ar kopēšanas aparātu
7. Vispārīgā darba aizsardzības instrukcija darbam ar rokas
instrumentiem
8. Instrukcija
darba
drošībā,
strādājot
ar
pārnēsājamajiem
elektroinstrumentiem
9. Instrukcija darba drošībā rokas metināšanas elektrometinātājiem
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10. Darba aizsardzības instrukcija sētniekiem
11. Ugunsdrošības instrukcija
12. Rīcības un evakuācijas plāns ugunsgrēka gadījumā
13. Liepājas sporta centra EZERKRASTS iekšējās kārtības noteikumi
14. Darba drošības instrukcija, lietojot televizoru
15. LIEPĀJAS OLIMPISKĀ CENTRA iekšējās kārtības noteikumi
16. Liepājas KSS VINGROŠANAS sporta bāzes iekšējās kārtības
noteikumi
17. Kārtība , kādā izglītības iestādēs uzturas nepiederošas personas
18. Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo pirmās palīdzības pieejamība
Liepājas KSS sporta bāzēs
19. Rīcības plāns, ja Liepājas Kompleksajā sporta skolā konstatē vai ir
aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas
vielas
20. NOLIKUMS par Liepājas KSS peldbaseina maksas ieņēmumu
uzglabāšanas un nogādāšanas kārtību
21. Instrukcija par līdzfinansējuma samaksas kārtību LIEPĀJAS
KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ
22. Iekšējie
personas
datu
apstrādes
aizsardzības
noteikumi
(administrācijai).
23. Izglītojamo personas datu aizsardzības kārtība.
24. Videonovērošanas kā personu datu apstrādes tiesiskais regulējums.
25. Liepājas sporta centra Ezerkrasts klienta kartes lietošanas noteikumi.
26. Liepājas sporta centra Ezerkrasts apmeklēšanas kārtība bērnu
pavadošajām personām.
27. Nolikums par KSS kļūdaini izdrukāto kases čeku, ierakstu kases
dokumentācijā anulēšanas un labošanas kārtību.
28. Liepājas Kompleksās sporta skolas lietvedības instrukcija.
29. Nolikums par saziņas līdzekļu lietošanu.
30. Nolikums par brīvpusdienu piešķiršanu.
Liepājas Kompleksajā sporta skolā izvērtē darba vietu drošības riskus.
Liepājas Kompleksajā sporta skolā darbu organizē saskaņā ar Darba kārtības
noteikumiem. Skolā ir izstrādāta darba aizsardzības un drošības sistēma.
Skolas darbībā tiek ievērotas darba aizsardzības un darba drošības, kā arī
ugunsdrošības prasības. Sadarbībā ar SIA “AHG” ir izstrādāts normatīvajos
aktos noteiktais minimums, kas ietver :
1. darba vides risku vērtēšanu;
2. Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
3. darba vietas vai darba veida riska faktoru un riska līmeņa novērtējums;
4. skolas atbilstība darba aizsardzības, ugunsdrošības, ķīmisko vielu un
ķīmisko produktu drošības normatīvo aktu prasībām;
5. obligāto veselības pārbaužu saraksta sastādīšana;
6. obligāto veselības pārbaužu sagatavošana;
7. atbilstošu darba aizsardzības žurnālu sagatavošana;
8. individuālo aizsardzības līdzekļu saraksta izstrāde;
9. individuālo aizsardzības līdzekļu karšu izgatavošana;
10. darba vides laboratorisko izmeklējumu mērījumu veikšana, atbilstoši
noteiktajiem skolas darba vides riskiem, tādiem kā putekļiem, troksnim un
apgaismojumam.
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Regulāri notiek darbā lietojamo individuālo aizsardzības līdzekļu
izsniegšana darbiniekiem, lai ievērotu nodarbināto drošības un veselības
aizsardzības prasības darba vietās, ķīmijas izgarojumu riska novērtēšana
peldbaseinā, lai ievērotu darba aizsardzības prasības saskaņā ar
20.08.2002.g. MK noteikumu Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot
individuālos darba aizsardzības līdzekļus” 3.pielikuma 4.11.punktu- “Darbs ar
ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem, kas nelabvēlīgi iedarbojas uz
elpošanas ceļiem un gremošanas orgāniem”.
Ar rīkojumiem ir noteikti atbildīgie darbinieki ugunsdrošības
signalizācijas un balss izziņošanas sistēmas ekspluatācijā sporta skolas
sporta bāzēs sporta centra Ezerkrasts ēkā Dunikas ielā 9/11, sporta
vingrošanas un šaha sporta bāzē Rīgas ielā 8, un mākslas vingrošanas bāzē
Kungu ielā 12, Liepājā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238
ir izstrādātas ugunsdrošības instruktāžas, evakuācijas plāni un veiktas citas
prasībām atbilstošas darbības sadarbībā ar Liepājas pilsētas un rajona
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību.
Sporta bāzes ir noformētas ar attiecīgās sporta bāzes iekšējās
kārtības, drošības un ugunsdrošības vizuālajiem informatīvajiem līdzekļiem. Ir
izveidota sadarbība ar Ugunsdzēsības un glābšanas u.c. dienestiem.
Saskaņā ar MK 2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.37 “Higiēnas
prasībām publiskas lietošanas peldbaseiniem” tiek veikta KSS sporta centra
Ezerkrasts paškontrole - izstrādāta un papildināta ūdens režīma karte,
noteikts un kontrolēts pieļaujamās brīvā hlora koncentrācijas līmenis un
pieļaujamais ūdens PH līmenis peldbaseina ūdenī, mazgāšanas un
dezinfekcijas grafiki sporta centra telpās. Ūdens analīzes un testēšanas
pārskatu peldbaseina ūdenim sastāda LR Pārtikas un veterinārais dienests un
SIA Liepājas Ūdens laboratorija. Kontrolējošā institūcija – Valsts Sanitārā
inspekcija.
Ar skolas direktora rīkojumu ir noteiktas atbildīgās personas par
noteikumu ievērošanā, tādas kā:
– sporta instruktorus par 13.01.2009.g.LR MK noteikumu Nr.37 „Higiēnas
prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem” šādu nosacījumu
ievērošanā:
• Peldbaseina apmeklētājiem nav atļauts izmantot peldbaseinu, ja viņiem
ir lipīga ādas slimība. Peldbaseina apmeklētājus ar redzamām ādas,
matu vai nagu slimību pazīmēm aizliegts apkalpot, ja apmeklētājam
nav ārsta izziņas, kas apliecina, ka attiecīgā slimība nav lipīga.
• Pirms peldbaseina izmantošanas apmeklētāji mazgājas dušā ar
ziepēm vai citiem ķermeņa mazgāšanas līdzekļiem.
Atbildīgās personas ir tiesīgas pieprasīt ārsta izziņas, jo to apliecina
augstāk minētā normatīvā akta 22.pants, kas saka: “Peldbaseina
apmeklētājiem nav atļauts izmantot peldbaseinu, ja viņiem ir lipīga ādas
slimība. Peldbaseina apmeklētājiem ar redzamām ādas, matu vai nagu
slimību pazīmēm jā uzrāda atbildīgajai personai ārsta izziņa, kas apliecina,
ka attiecīgā slimība nav lipīga”
•
•

Galveno mehāniķi par:
nepārtrauktu aukstā un karstā ūdens padevi,
peldbaseinu ūdens, gaisa temperatūru telpā, kur atrodas peldbaseins,
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peldbaseina ūdens apmaiņas nodrošināšanu, ūdens attīrīšanas
sistēmas iekārtas nepārtrauktu darbību,
• peldbaseinu ūdens attīrīšanu un dezinficēšanu ar atbilstošu vielu
lietojumu un precīzu dozēšanu,
• peldbaseinu ūdens kvalitātes nodrošināšanu atbilstoši ūdens kvalitātes
ķīmiskajiem un mikrobioloģiskajiem rādītājiem;
• peldbaseinu darbības paškontroli atbilstoši iepriekšminēto noteikumu
1.pielikumam „Peldbaseina ūdens kvalitātes rādītāji” un 2.pielikumam
„Prasības peldbaseina darbības paškontrolei”.
Visiem pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie
akti. Visi izglītojamie un personāls ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu,
iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības
noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ir iekārtots žurnāls
nelaimes gadījumu fiksēšanai. Liepājas Kompleksajā sporta skolā
izstrādāti šādi izglītojamo drošību reglamentējošie akti, ar kuriem
iepazīstināti izglītojamie :
•

1. Iekšējās kārtības un drošības noteikumi Liepājas KSS audzēkņiem.
2. KSS iekšējās kārtības un drošības noteikumi mācību treniņu un sporta
sacensību laikā sporta veida nodaļas audzēkņiem.
3. Kārtības un drošības instrukcija ārpus pilsētas organizētajos
braucienos , mācību treniņu nodarbībās un sacensībās.
4. Instrukcija par ugunsdrošību Liepājas KSS audzēkņiem. Rīcības plāns
ugunsgrēka gadījumā.
5. Instrukcija par elektrodrošību Liepājas KSS audzēkņiem.
6. Instrukcija Liepājas KSS audzēkņiem par ceļu satiksmes drošību.
7. Instrukcija Liepājas KSS audzēkņiem par drošību uz ūdens un ledus.
8. Instrukcija par pirmās palīdzības sniegšanu cietušajiem nelaimes
gadījumos.
9. Iekšējās kārtības un vispārējās drošības prasības Liepājas KSS
audzēkņiem Liepājas Olimpiskā centra telpās un sporta zālēs.
10. Liepājas sporta centra Ezerkrasts iekšējās kārtības noteikumi.
11. Liepājas KSS vingrošanas sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumi.
12. Liepājas KSS rīcības plāns steidzamas evakuācijas gadījumā.
13. Rīcība ekstremālās un nestandarta situācijās.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – ļoti labi.
4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ plāno un organizē sporta
pasākumus, virza izglītojamos dalībai dažādu līmeņu sacensībās. Veicot
audzinošo un izglītojošo darbu, pedagogi uztur kontaktus ar izglītojamo
vecākiem. Notiek veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana un
popularizēšana gan sporta skolā, gan Liepājas pilsētā – regulāri notiek
Olimpiskās dienas, Olimpiskā skrējēju diena u.c. veselīgu un aktīvu
dzīvesveidu veicinoši pasākumi. Sporta skolas pasākumu plāns veidots,
balstoties uz sporta skolas tradīcijām, darba prioritātēm un izglītojamo
interesēm.
LIEPĀJAS KOMPLEKSAJAI SPORTA SKOLAI ir iespēja piedāvāt dienesta
viesnīcas pakalpojumus sacensību un citu pasākumu laikā. Sporta skola
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nodrošina mērķtiecīgu brīvā laika organizēšanu. Notiek sadarbība ar citām
iestādēm-, piemēram, tajās izglītības iestādēs, kur notiek sporta skolas
mācību treniņu nodarbības (mākslas vingrošana, sporta vingrošana, cīņas
sporta veidi) ir augsts sporta aktivitātēs iesaistīto izglītojamo īpatsvars. Sporta
skola piedāvā interešu izglītības nodarbības peldēšanā, boksā, sporta
vingrošanā, grieķu-romiešu cīņā, galda tenisā, šahā. Izglītojamajiem un viņu
vecākiem ir pieejama informācija par interešu izglītības nodarbību laikiem.
Notiek sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citām sporta skolām. Treneru
darbs ir plānveidīgs, tas notiek saskaņā ar sporta skolas audzināšanas darba
plānu, kurā iekļautās tēmas sekmē pozitīvu personības īpašību un sociālo
iemaņu attīstīšanu. Izglītojamie iesaistās skolas Padomes darbā un ir
informēti par skolas Padomes aktivitātēm un darba rezultātiem.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – labi.
4.4.4 Atbalsts karjeras izglītībā
LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ ir pieejama kvalitatīva,
daudzveidīga informācija par tālākajām izglītošanās iespējām, kas veido
motivāciju tālākai sporta izglītības turpināšanai. LIEPĀJAS KOMPLEKSĀ
SPORTA SKOLA nodrošina organizatorisko un metodisko darbu
administratīvajā teritorijā. Šis darbs galvenokārt tiek organizēts jaunu
izglītojamo piesaistē profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei. Sporta
skola aktīvi sadarbojas ar Liepājas pilsētas vispārējās izglītības iestādēm un
piedāvā to audzēkņiem iespējas nodarboties uz vietas savu skolu sporta
bāzēs viņiem ērtā laikā. Labas iestrādes izveidojušās sadarbībā ar Liepājas
pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm (galvenokārt vingrošanas un
cīņas sporta veidos): 7. un 8.vidusskolu, 3.pamatskolu. Sasniegti labi rezultāti
bērnu un jauniešu intereses veidošanā par veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Sporta skola veic arī regulāru darbu tiesnešu sagatavošanā dažādos sporta
veidos un tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšanu. Vairāki sporta skolas bijušie
audzēkņi ir ieguvuši augstāko sporta izglītību un pašlaik strādā par treneriem.
Saskaņā ar profesionālās ievirzes izglītības programmu prasībām, sākot ar
6.apmācības gadu, audzēkņiem jāpiedalās sacensību tiesāšanā,
organizēšanā un vadīšanā. Sporta meistarības pilnveides posma 2. un
3.apmācības gadā un Augstākās sporta meistarības posmā audzēkņi
iesaistās valsts mēroga sacensību tiesāšanā, organizēšanā un vadīšanā.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – labi.
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Izglītojamo dalība
sporta sacensībās LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ
SPORTA 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 iespēja visās LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA
SKOLĀ īstenotajās profesionālās ievirzes izglītības programmās. Visos sporta
veidos, kas tiek attīstīti sporta skolā , notiek cieša sadarbība ar sporta veidu
federācijām Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Igaunijā u.c., kas
sniedz iespēju sportistiem un treneriem piedalīties dažāda mēroga
starptautiskos turnīros papildus normatīvajos aktos noteiktajam sacensību
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minimumam, kas nepieciešams pārejai augstākas kvalifikācijas grupā, un
veicina sporta veida attīstību. Spējīgākie izglītojamie regulāri piedalās
starptautiskās sacensībās, piemēram, džudo, sambo, grieķu-romiešu cīņā,
brīvajā cīņā, mākslas vingrošanā, sporta vingrošanā, peldēšanā, kas
nodrošina mūsu skolas sportistiem iespēju pilnveidot savu meistarību.
Sporta skolas vadība sistemātiski plāno, organizē, pārrauga un atbalsta
personāla darbu un sniedz palīdzību izglītojamajiem tajos gadījumos, ja treniņu
nodarbības ilgstoši nav apmeklētas slimības dēļ.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – labi.
4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām
Lai arī profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu specifikas
dēļ LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ izglītojamo ar īpašām
vajadzībām kontingents ir ļoti ierobežots, sporta skolai ir pieredze darbā ar
īpašajiem bērniem un jauniešiem – savulaik īstenota profesionālās ievirzes
programma šahā, iesaistot izglītojamos ar kustību traucējumiem; vājdzirdīgie
izglītojamie apguvuši profesionālās ievirzes izglītības programmu peldēšanā.
Bijušais LKSS audzēknis, peldētājs Jānis Vīņodis, savulaik piedalījies
Paraolimpiskajās spēlēs, bijis vairākkārtējs Latvijas čempions peldēšanā, kā
arī Eiropas un Pasaules čempionātu dalībnieks. Invalīdu sports sekmējis šo
bērnu un jauniešu pārliecību par savām spējām un ir viens no sociālās
rehabilitācijas līdzekļiem. Sporta skolas tehnoloģiskās iekārtas un inventārs ir
piemērojami praktisko darbu un praktisko mācību īstenošanai izglītojamajiem
ar īpašām vajadzībām.
4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Veicot audzinošo un izglītojošo darbu, LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA
SKOLĀ notiek regulāra sadarbība ar izglītojamo ģimenēm izglītojamo
izaugsmes veicināšanai. Izglītojamo ģimenes regulāri un savlaicīgi tiek
informētas par mācību treniņu procesa norisi, izglītojamo sasniegumiem, kā
arī par aktuālo informāciju – pasākumu, sacensību, mācību treniņu nodarbību,
mācību treniņu nometņu plānu, norises laiku un vietu. Ģimeņu informēšanai
tiek izmantotas tādas saziņas formas kā elektroniskais pasts, telefons,
individuālas sarunas, oficiāli dokumenti. Nepieciešamības gadījumā tiek
organizētas arī vecāku sapulces. Aktuālo informāciju par skolas darbību
iespējams gūt arī Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes tīmekļa vietnē.
Izglītojamo no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm atbalstam saskaņā
ar Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 7.jūlija lēmumu Nr.243 „Par
saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības
izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības
sporta programmas„ LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ ir noteikta
atlaižu sistēma - vecāku līdzfinansējuma iemaksas apmērs var tikt samazināts
vai izglītojamais no tās atbrīvots pilnībā.Vecāki ir iesaistīti skolas Padomes
darbā. Tās sastāvā vecāku pārstāvji ir vairākumā. Vecāku pārstāvji sniedz
priekšlikumus par skolas darbību un iesaistās tās pilnveidē , arī skolas
Padomes vadītāja ievēlēta no vecāku vidus.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – labi.
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4.5. LIEPĀJAS KOMPLEKSĀS SPORTA SKOLAS vide
4.5.1. Mikroklimats
LIEPĀJAS KOMPLEKSĀ SPORTA SKOLA kopj un attīsta pastāvošās
tradīcijas un ievieš jaunas. Mērķtiecīgi plānojam un īstenojam izglītības
iestādes tēla veidošanu. Personāls ievēro politisko neitralitāti, godā un cieņā
turot Latvijas valsts simbolus un lietojot tos LR normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Sporta skolas darbinieki un izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no
dzimuma, nacionālās, reliģiskās u.c. piederības. Personāls ir lojāls Latvijas
Republikai un Satversmei, ievēro profesionālās ētikas, pedagoģijas,
cilvēktiesību, pilsoniskuma un humānisma principus, ar savu rīcību un
attieksmi nediskreditējot ne Latvijas Valsti, ne sporta skolu. Konflikta situācijas
tiek risinātas savlaicīgi, notiek preventīvais darbs konflikta situāciju
novēršanai. Darba kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti un kvalitatīvi.
Izglītojamie un personāls ar noteikumiem ir iepazīstināti un tos ievēro.
LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ priecājamies par ikvienu
interesentu, un mūsu attieksme pret skolas apmeklētājiem ir laipna un
korekta. Sporta skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un izglītojamo vecākiem
ir iespēja izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus. Izglītojamo un pedagogu
sasniegumi tiek novērtēti - par tiem informē sporta skolas sapulcēs, svētku
pasākumos (piemēram ikgadējais pilsētas labāko sportistu godināšanas forums
“Sporta Laureāts”), Liepājas pašvaldības laikrakstā „Kurzemes Vārds”
,reģionālajā televīzijā u.c..
Kvalitātes novērtējuma līmenis – labi.
4.5.2. Fiziskā vide
Liepājas Kompleksajā sporta skolā izglītības programmas īstenošanai
tiek nodrošināta izglītojamo dzīvībai un veselībai drošos apstākļos. Sporta
skolas telpu platība un tehniskais aprīkojums atbilst būvniecības, drošības un
higiēnas prasībām.
Aktīvi sadarbojamies ar šādām iestādēm mācību treniņu un teorētisko
nodarbību organizēšanai ārpus Liepājas Kompleksās sporta skolas nodarbību
telpām:
Liepājas 3. pamatskolā (sporta vingrošana , brīvā cīņa),
Liepājas 7. vidusskolā (grieķu-romiešu un brīvā cīņa, mākslas vingrošana),
Liepājas 8. vidusskolā (grieķu-romiešu cīņa),
SIA „LCT” (džudo),
SIA “Sporta komplekss Celtnieks” (mākslas vingrošana),
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” (grieķu romiešu cīņa, brīvā cīņa, džudo,
bokss, galda teniss, peldēšana)
Pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte” (sporta vingrošana).
Tā kā Liepājas Kompleksajai sporta skolai ir noslēgti līgumi par telpu
nomu ar SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” (2010.g.27.janvāra līgums Nr.
3./1.-20./2010 „Par sporta zāles izmantošanu” un 2010.g.27.janvāra līgums
Nr. 6./1.-20./2010 „Par administrācijas un nodarbību telpu nomu”, ar SIA
“Sporta komplekss Celtnieks (2017.gada 24.augusta Nomas līgums Nr.1.2.9./105), ar SIA “LCT” (2017.gada 1.septembra Nedzīvojamo telpu nomas
līgums Nr.4.11/23) vides sakoptība un apkārtnes atbilstība funkcionālajai
estētikai ir tieši atkarīga no LOC un SIA “Sporta komplekss Celtnieks”
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veiktajiem pasākumiem. Pasākumu plāna izstrāde vides sakoptības pilnveidei,
plānveidīga teritorijas pārveidošana, teritorijas apzaļumošanas plāna izstrāde,
vides aizsardzības prasību izpilde atkritumu uzglabāšanā, savākšanā un
likvidēšanā, kā arī līgumu slēgšana par atkritumu savākšanu ir tieša
iepriekšminēto nomnieku kompetence. Liepājas Kompleksās sporta skolas
nomātās telpas teorētisko un praktisko nodarbību īstenošanai izglītojamajiem,
kā arī administrācijas telpas, tiek regulāri uzkoptas, vēdinātas un atbilst visām
sanitāri higiēnisko normu, darba drošības un ugunsdrošības prasībām.
Sanitārtehniskie apstākļi sporta skolas telpās ir atbilstoši mācību
procesa prasībām. Brīvības ielā 39 iekārtotas telpas Liepājas Kompleksās
sporta skolas profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu
īstenošanai džudo, grieķu – romiešu un brīvajā cīņā, boksā, galda tenisā,
peldēšanā kā arī telpas administrācijas vajadzībām. Gan izglītojamajiem, gan
pedagogiem pieejamas dušas telpas, kas vienmēr ir darba kārtībā. Sporta
skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas.
Sporta skolas telpu iekārtojums atbilst darba aizsardzības un
ugunsdrošības normatīviem. Sporta skolas ekspluatācijas drošības prasību
atbilstības novērtēšanai saskaņā ar 2009.gada 24.novembra noteikumiem
Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un
to organizētajos pasākumos” ne retāk kā reizi mācību gadā tiek pieaicināti
atbildīgo uzraudzības institūciju speciālisti. Ir Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas atzinumi
„Par atbilstību ugunsdrošības prasībām KSS apsaimniekotajās sporta bāzēs
Dunikas ielā 9/11, Rīgas ielā 8 un Kungu ielā 12 . Nav aizliegta telpu
ekspluatācija. Tiek nodrošināta sanitāri higiēnisko normu ievērošana.
Atbildīgās uzraudzības institūcijas ir novērtējušas izglītības iestādes
atbilstību drošības prasībām. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu
reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami. Izglītības iestāde
veicina izglītības pieejamību visiem. Pie Liepājas sporta centra Ezerkrasts
ēkas ieejas ir izveidota uzbrauktuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ir
noslēgts līgums ar Liepājas pilsētas Sociālo dienestu par baseina
pakalpojumu Dienas aprūpes centra personām- bērniem ar garīga rakstura
traucējumiem. Liepājas Kompleksā sporta skola nodrošina racionālu resursu
izmantošanu.
Sporta skola ar savām sporta bāzēm- sporta centru Ezerkrasts
Dunikas ielā 9/11 un sporta vingrošanas un šaha sporta bāzi Rīgas ielā 8 ir
iekļauta Liepājas pilsētas pašvaldības energopārvaldības politikas
īstenošanā, kur īpaša uzmanība pievērsta siltumenerģijas jomai, īstenojot ēku
rekonstrukcijas un siltināšanas projektus, uzlabojot ventilācijas, apkures un
kondicionēšanas sistēmas. Abām sporta bāzēm 2015.gadā ir izsniegts Ēkas
energosertifikāts ar reģistrācijas Nr.EA 621/2015 un Nr.EA620/2015, kuru
derīguma termiņš ir līdz 31.07.2025.g.
Ir noteikta kārtība mācību treniņu telpu izmantošanai, to ievēro. Liepājas
sporta centra Ezerkrasts abu baseinu noslogojuma grafiki publiski ir pieejams
mājas lapā www.liepajassports.lv sadaļā Kompleksā sporta skola, kurš,
sadarbībā ar Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes sabiedrisko attiecību
speciālistu, periodiski tiek aktualizēts.
Izglītības iestādei piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, sakopta un
uzturēta labā kārtībā. Liepājas Kompleksajai sporta skolai par sporta centra
Ezerkrasts un mākslas vingrošanas bāzes Kungu ielā 12 piegulošās teritorijas
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uzkopšanu, atbilstoši Liepājas pilsētas Saistošajiem noteikumiem, ir noslēgts
līgums ar AS “FAGOS” par sētnieka pakalpojumu sniegšanu. Skolas teritorija
un tās funkcionālās zonas ir labiekārtotas. Izglītojamajiem un personālam
ārpus mācību procesa ir nodrošināta iespēja uzturēties drošā un estētiskā
vidē. Pie sporta centra Ezerkrasts ieejas nav intensīva autotransporta kustība,
bet ir kopīga ar Liepājas 8.vidusskolu automašīnu stāvvieta ar atsevišķi
norādītām stāvvietām darbiniekiem ar Liepājas Kompleksās sporta skolas
atļaujām un invalīdiem.
Sporta bāzes Rīgas ielā 8 teritoriju kopš 2013.gada apsaimnieko
Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Rīgas-8” saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes
Sporta pārvaldes līgumu. Kopīgajā ar dzīvojamo ēku Rīgas 8 slēgtā pagalmā
ir iespēja novietot velosipēdus un darbinieku automašīnas. Pret ieejas durvīm
ir uzstādīta aizsargbarjera, kas norobežo intensīvās autotransporta satiksmes
ielu no gājēju ietves.
Pie sporta bāzes Rīgas ielā 8 ir izkārts Latvijas valsts karogs.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – ļoti labi.
4.6. LIEPĀJAS KOMPLEKSĀS SPORTA SKOLAS resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāli tehniskie resursi
Izglītības iestādē ir visas izglītības programmas īstenošanai
nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītības
iestādes īstenojamās izglītības programmas specifikai un izglītojamo skaitam,
ir plānota telpu noslodze. Nepieciešamo ēku, telpu nomas līgumu termiņi
atbilst izglītības programmas īstenošanas periodam. Teorētisko un praktisko
nodarbību telpu skaits un platība atbilst īstenojamo izglītības programmu
stundu, nodarbību plānam, programmā veicamajām aktivitātēm.
Ir telpu un ēku nomas līgumi. Praktisko un teorētisko programmu
nodarbību īstenošana LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ notiek
šādās sporta bāzēs : Brīvības ielā 39, Kungu ielā 12, Rīgas ielā 8, Dunikas
ielā 9/11 , Krūmu ielā 41/43, Siļķu ielā 26 a. Nomas līgumi par telpu nomu
mācību treniņu nodarbībām noslēgti ar SIA Liepājas Olimpiskais centrs, ar
SIA “LCT”, ar SIA “Sporta komplekss Celtnieks”. Kopš 2002.gada septembra
LIEPĀJAS KOMPLEKSĀS SPORTA SKOLAS apsaimniekošanā nodots
pašvaldības īpašumā esošais sporta centrs Ezerkrasts Liepājā, Dunikas ielā
9/11. Šeit tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības
programmas peldēšanā. Šajos gados sporta skola sporta centra attīstībā
ieguldījusi ievērojamus finanšu resursus tajā skaitā piesaistot arī Valsts
budžeta finansējumu. Laika posmā no 2002.gada līdz 2017.gadam veikts
jumta kapitālais remonts, ēkas fasādes siltumizolācijas nomaiņa un logu
nomaiņa, lielās un mazās vannas kapitālais remonts, dušu, tualešu un
mīkstās zāles telpu remonts, ventilācijas un apkures sistēmas renovācija un
remonts, pabeigta dienesta viesnīcas izveide, ierīkota mazā mīkstā zāle,
pakāpeniski tiek aprīkota trenažieru zāle.
Kopš 2011.gada janvāra
Kompleksā sporta skola apsaimnieko sporta bāzes Rīgas ielā 8 un Kungu ielā
12. Izmantotās treniņu bāzes un to iekārtas un inventārs atbilst sporta veidu
sacensību noteikumiem. Mācību treniņu koplietošanas telpas ir iekārtotas
atbilstoši sporta veidu programmu specifikai un normatīvajām prasībām.
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Praktiskajās nodarbībās iesaistītajiem izglītojamajiem ir pieejamas un
lietojamas dušas telpas. Treniņu bāzes nodrošina programmas izpildi.
Liepājas Kompleksajā sporta skolā mācību līdzekļi- sporta inventārs,
atbilst izglītības programmai, to izvēle ir pamatota. Mācību līdzekļus regulāri
papildina un atjauno, kas ir atspoguļots pamatlīdzekļu un inventāra sarakstos.
Sporta skolā pieejama mācību literatūra un video materiāli. Fonds
pastāvīgi tiek papildināts un atjaunots. Šie materiāli tiek izmantoti treneru un
tiesnešu semināros, kā arī audzēkņu teorētiskajās nodarbībās.
Treniņu bāzes nodrošina izglītības programmas izpildi, ir iekārtotas un
tiek pilnveidotas atbilstoši sporta veidu programmu specifikai, normatīvo aktu
prasībām un sporta veidu sacensību noteikumiem.
Materiāli tehniskie resursi, iekārtas un sporta inventārs ir darba kārtībā,
neapdraud izglītojamo drošību. Notiek regulāra iekārtu un inventāra tehniskā
apkope un veikti nepieciešamie remonta darbi.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – labi.

4.6.2. Personāla resursi
4.6.2.1. Pedagoģiskā personāla atbilstība normatīvo aktu prasībām
Visās īstenojamajās profesionālās ievirzes izglītības programmās ir
kvalificētu pedagogu nodrošinājums saskaņā ar MK 2014.g.28.oktobra
noteikumiem Nr.662 “ Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
kārtību” un MK 2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.77 „Noteikumi par
sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām
prasībām”. Izglītības iestādes vadība nodrošina pedagogu izglītības un
profesionālās kvalifikācijas dokumentu datu ievadi VIIS. Sporta veidu treneru
un vadības amatus ieņem normatīvo aktu prasībām atbilstošas izglītības un
kvalifikācijas darbinieki. LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ
2017./2018.mācību gadā strādā 41 pedagoģiskais darbinieks, 31 pedagogam
ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 5 pedagogiem – cita augstākā izglītība, 8
pedagogi studē: 6 – bakalaura studiju programmās un 1.līmeņa augstākās
sporta izglītības studiju programmās (4-bakalaura, 2 – 1.līmeņa sporta
izglītības studiju programma), 2- maģistra studiju programmā, iegūstot otro
augstāko izglītību, 12 pedagogiem ir maģistra grādi dažādās zinātņu nozarēs
(pedagoģija, izglītības zinātne, vadības zinātne, filoloģija). 2 pedagogiem ir
“A” kategorijas sporta speciālista sertifikāts, 18 pedagogiem ir „B” kategorijas
sporta speciālista sertifikāts, 10 pedagogiem ir „C” kategorijas sporta
speciālista sertifikāts, 3 pedagogi strādā kā sporta studiju absolventi. Visu
pedagogu izglītība, profesionālā kvalifikācija un profesionālās kompetences
pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Personāls ir apguvis speciālās
zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Ir pieprasītas un saņemtas par
personālu nepieciešamās ziņas no Sodu reģistra.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – labi.
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4.6.2.2. Pedagogu profesionālā pilnveide
Personāla kvalifikācijas paaugstināšana notiek saskaņā ar MK
2014.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.662 “ Noteikumi par pedagogiem
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. Izglītības iestādes vadība
nodrošina datu ievadi VIIS par pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides programmu apguvi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. LIEPĀJAS
KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ notiek
plānveidīga un mērķtiecīga
pedagogu kvalifikācijas pilnveide, ievērojot sporta skolas attīstības plānu, kur
ietverti arī pedagogu kvalifikācijas pilnveides pasākumi. Pedagogi regulāri tiek
informēti par atbalsta institūciju rīkotajiem pasākumiem. Sporta skolai ir
ilggadēja sadarbība ar LSPA Treneru tālākizglītības centru, kas regulāri katru
gadu organizē profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus sporta
speciālistiem, kā arī ar Latvijas Sporta federāciju padomi visos ar treneru
sertifikāciju saistītajos jautājumos.
Notiek ilggadēja regulāra sadarbība ar sporta veidu federāciju
speciālistiem pārbaudījumu (sacensību) satura un norises pilnveidei sporta
skolā. LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ 6 pedagogi ir ieguvuši
Starptautiskās kategorijas tiesneša kvalifikāciju. 5 sporta skolas pedagogi
strādā ar LR izlašu komandām. Visi pedagogi regulāri apmeklē sporta veidu
federāciju organizētos tiesnešu apmācības kursus un seminārus.
Kvalifikācijas paaugstināšanas un pilnveides nolūkā visi KSS pedagogi
piedalās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Latvijas Treneru
tālākizglītības centra, Latvijas Sporta federāciju padomes, sporta veidu
federāciju organizētos semināros un kursos iestādes vadībā, psiholoģijā,
pedagoģijā, sporta izglītības un sporta medicīnas jomās (sporta veidu
tehnikas analīze, vērtēšanas kritēriji, vingrinājumu dažādošana tehnikas
pilnveidei, uzturs sportā, dopinga kaitīgums u.t.t.). Džudo treneri V.Jažēvicš
un V.Ševkovs ieguvuši „A” kategorijas trenera sertifikātus, kas ir augstākais
novērtējums treneru klasifikācijas sistēmā Latvijā pašlaik.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – labi.
4.7. LIEPĀJAS KOMPLEKSĀS SPORTA SKOLAS darba organizācija,
vadība un kvalitātes nodrošināšana
4.7.1. Iestādes darba pašvērtējums un attīstības plānošana
LIEPĀJAS KOMPLEKSĀS SPORTA SKOLAS pašvērtējums aptver
visas iestādes darbības jomas un aspektus. Pašvērtējums ir objektīvs un
pamatots. Pašvērtējuma procesā ir iesaistīts viss sporta skolas personāls,
izglītojamie, skolas Padome un citas ieinteresētās puses. Pašnovērtējuma
procesā izmantoti pedagoģiskā un audzināšanas procesa izvērtējuma
materiāli - mācību treniņu nodarbību, metodisko komisiju, pedagoģiskās
padomes sēžu materiālu analīze, materiāli tehnisko resursu pilnveides
rezultāti, kā arī izvērtēts attīstības plāna un gada darba plāna īstenojums.
Pašvērtējuma ziņojums balstīts uz iekšējās kontroles materiāliem un paveikto
darbu. Pašvērtējuma procesa rezultātā konstatētas sporta skolas darba
stiprās puses, kā arī nepieciešamie uzlabojumi. Viss iegūtais materiāls tiek
analizēts un ņemts vērā, plānojot sporta skolas turpmāko darbu.
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Katru gadu sporta skola sagatavo darba plānu kārtējam mācību
gadam, pirms tam veicot iepriekšējā gada darba plāna izpildes pārskatu.
Regulāri tiek pilnveidots skolas attīstības plāns. Darbs tiek plānots,
pamatojoties uz iepriekš paveiktā analīzi. LIEPĀJAS KOMPLEKSĀS
SPORTA SKOLAS pilnveides process notiek pastāvīgi. Attīstības plāns tiek
regulāri koriģēts saistībā ar LR IZM, sporta veidu federāciju un pašvaldības
stratēģijām. Atbilstoši finansiālajām iespējām notiek inventāra un tehnoloģisko
iekārtu atjaunošana. Skolas pašnovērtējuma ziņojums ir publiskots Sporta
pārvaldes tīmekļa vietnē un regulāri tiek aktualizēts.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – labi
4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
4.7.2.1.
Vadības darba organizācija un plānošana
LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ ir noteikta iestādes
vadības organizatoriskā struktūra saskaņā ar skolas Nolikumu, definēti
izglītības iestādes amatu posteņi, kas aptver visas izglītības iestādes darbības
jomas. Ikviens darbinieks pilda noteiktu pienākumu apjomu savas
kompetences ietvaros, taču visi strādā vienotā komandā kopīgu mērķu un
uzdevumu īstenošanai. Katram darbiniekam ir izstrādāts amata apraksts.
Pienākumu sadale nodrošina normatīvo dokumentu prasību izpildi atbilstoši
amatu aprakstiem un darba līgumiem.Pedagogu darba slodzes ir noteiktas
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ir izveidotas metodiskās komisijas.
Metodiskais darbs tiek organizēts regulāri atbilstoši skolas darba plānam. Ir
izstrādāts metodiskā darba plāns. Sporta skolas darbs tiek organizēts
atbilstoši Darba kārtības noteikumiem, kurus apstiprinājis skolas direktors.
Darba organizācija vērsta uz regulāru sadarbību ar dažādiem sociālajiem
partneriem sporta skolas attīstības un izaugsmes nodrošināšanai Ir izstrādāti
vadības darba plāni mācību gadam un nedēļai. Sporta skolas direktors plāno,
organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to
izpildi. Regulāri 1 reizi nedēļā notiek vadības sanāksmes. Sporta skolā noteikti
un direktora apstiprināti vadības pieņemšanas laiki sporta skolas darbiniekiem,
izglītojamajiem un viņu vecākiem, sociālajiem partneriem dažādos jautājumos .
Vadība nodrošina informācijas apmaiņu sporta skolā par pieņemtajiem
lēmumiem un to izpildi. Plānojums tiek veikts, ņemot vērā darbinieku,
izglītojamo un sociālo partneru ierosmes. Sporta skolā visām struktūrvienībām
ir nodrošināta iespēja piedalīties darba plānošanā un principiālu jautājumu
izlemšanā. Saskaņā ar Pedagoģiskās padomes nolikumu pēc vajadzības,
taču ne retāk kā 2 reizes mācību gadā, notiek Pedagoģiskās padomes sēdes.
Pedagoģiskās padomes sēdes protokolē.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – labi.
4.7.2.2. Izglītības iestādes dokumentācija
Saskaņā ar MK 2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.165 „Noteikumi par
profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru
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profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo
dokumentāciju” obligātā dokumentācija izstrādāta, noformēta un sistematizēta
atbilstoši lietvedības prasībām un ir sakārtota atbilstoši lietu nomenklatūrai.
Sporta skolā ir izstrādāta un Valsts arhīvā saskaņota un apstiprināta LKSS
lietu nomenklatūra. Dokumentos atspoguļota visa nepieciešamā informācija,
ieturēts vienots noformējuma stils. Sporta skolas iekšējo darbību
reglamentējošos dokumentus izstrādā skolas direktors sadarbībā ar
Pedagoģisko padomi. Visus sporta skolas iekšējo darbību reglamentējošos
dokumentus apstiprina sporta skolas direktors. Saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem sporta skola pastāvīgi kārto lietvedības un arhīva
dokumentāciju. Atbilstoši Valsts Statistikas pārvaldes un LR Izglītības un
zinātnes ministrijas noteikto pārskatu formām sporta skola noteiktā laikā
gatavo atskaites un iesniedz tās Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldei,
LR Izglītības un zinātnes ministrijai, Valsts Statistikas pārvaldei, sporta veidu
federācijām. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sporta
skolā ir izstrādāti Darba kārtības noteikumi. Noteikumi izstrādāti, ievērojot
izglītojamo, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus. LIEPĀJAS
KOMPLEKSĀS SPORTA SKOLAS darbības, teorētisko un praktisko
nodarbību programmas īstenošanas reglamentējošie dokumenti ir pieejami
personālam, sadarbības partneriem, izglītojamajiem.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – labi.
4.7.3. Sporta skolas sadarbība ar citām institūcijām
Izglītības satura un sacensību organizēšanā sporta skola regulāri
sadarbojas ar Liepājas pilsētas Domi, LR Izglītības un zinātnes ministriju,
Izglītības kvalitātes valsts dienestu, sporta veidu federācijām , Latvijas Sporta
federāciju padomi.
LIEPĀJAS KOMPLEKSĀ SPORTA SKOLA ir pastarpinātās
pārvaldības iestāde un atrodas Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes
pārraudzībā. Sporta pārvalde koordinē un kontrolē izglītības ieguves procesu
sporta skolā, sniedzot atzinumus vai ieteikumus darba uzlabošanai, akceptē
sporta skolas izstrādāto dokumentāciju izglītības satura un sacensību
organizācijas jautājumos, kā arī koordinē pašvaldības finansējuma
piešķiršanu un mērķtiecīgu izlietojumu Liepājas pilsētas profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestādēs.
Sporta veidu federācijas katru gadu izstrādā sacensību gada
kalendāros plānus, kas kalpo par pamatu sporta skolas gada kalendāro plānu
izstrādes procesā. Sacensības, kas iekļautas sporta veidu federāciju
kalendārajos plānos iegūst Valsts līmeņa sacensību statusu. Profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmas paraugā ir noteikts Valsts sacensību
skaits, kurās jāpiedalās sporta skolas audzēkņiem, lai programmas
nosacījumi attiecīgajā sporta veidā tiktu uzskatīti par izpildītiem. LR IZM veic
metodiskā darba koordinētāja funkcijas Latvijas profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestādēs. Sporta skolai ir tiesības īstenot vienīgi licencētas
profesionālās ievirzes izglītības programmas. Lēmumu par licenču
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izsniegšanu pieņem un licences izsniedz LR Izglītības un zinātnes ministrija.
Lai iegūtu tiesības īstenot izglītības programmas, profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestādei obligāti jābūt akreditētai. Akreditāciju veic LR
Izglītības un zinātnes ministrija.
Liepājas pilsētas pašvaldība un sporta veidu federācijas, kā arī LR
Izglītības un zinātnes ministrija piedalās izglītības procesa īstenošanas
kvalitātes un izglītojamo sasniegumu novērtēšanā. Liepājas pilsētas Domes
Sporta pārvalde veic sistemātisku izglītības procesa kvalitātes kontroli,
pieprasot atskaites un ziņojumus par izglītojamo sasniegumiem, kā arī
pedagoģisko darbinieku tālāko izglītību un kvalifikācijas celšanu.
Sporta skola katra mācību gada sākumā (līdz 1.novembrim) noteiktā
kārtībā sniedz detalizētu pārskatu LR Izglītības un zinātnes ministrijai par
sporta skolā esošo pedagoģisko likmju skaitu pēc tarifikācijas, audzēkņu un
grupu skaitu, pedagogu skaitu, sastāvu un kvalifikāciju, sporta skolas rīcībā
esošajām sporta bāzēm, kā arī atskaites par audzēkņu sasniegtajiem
rezultātiem mācību gada laikā, atskaitīto audzēkņu skaitu, prognozējamo
grupu un izglītojamo skaitu nākamajā mācību gadā.
Pamatojoties uz
iesniegtajām sporta skolas atskaitēm par izglītojamo sasniegumiem, LR IZM
nosaka sporta skolai piešķiramo pedagoģisko likmju skaitu un valsts budžeta
finansējuma apjomu izglītības programmu īstenošanai.
Sporta veidu federāciju speciālisti iesaistās izglītojamo sasniegumu un
izglītības procesa kvalitātes vērtēšanā, nosakot Sporta meistarības pilnveides
un Augstākās sporta meistarības grupu kvalifikāciju katram mācību gadam,
sacensībās, kā arī
sporta speciālistu darba novērtēšanā sertifikācijas
komisijās - sporta speciālista kategorijas piešķiršanu trenerim ietekmē
federācijas sniegtais sporta speciālista darba novērtējums.
Kvalitātes novērtējuma līmenis – labi.
5. Citi sasniegumi (sporta skolai svarīgais, specifiskais)
Liepājas Kompleksās sporta skolas stiprās puses ir piedāvāto sporta
veidu plašais spektrs, bagātās tradīcijas, piemēram, Džudo nodaļa var
lepoties ar izcili augstvērtīgiem rezultātiem ilgu gadu garumā, sporta bāzu
izvietojums visas pilsētas teritorijā, kas ļauj iesaistīt sportiskās aktivitātēs
iespējami lielāku bērnu un jauniešu skaitu Liepājas pilsētā.
LIEPĀJAS KOMPLEKSĀS SPORTA SKOLAS kvalitātes zīme ir Džudo
nodaļa un tās vecākais treneris V. Jažēvičs. V.Jažēviča audzēkņi jau kopš
20.gadsimta 90.gadiem regulāri iekļauti Latvijas izlašu komandu sastāvos
dažādās vecuma grupās. V.Jažēviča trenētie sportisti regulāri piedalās
Eiropas un Pasaules čempionātos savās vecuma grupās, vairākkārt ir
izcīnījuši medaļas. LIEPĀJAS KOMPLEKSĀS SPORTA SKOLAS Džudo un
sambo nodaļas izglītojamie 2 reizes Eiropas Jaunatnes olimpiādē izcīnījuši
sudraba godalgas džudo. Eiropas Kadetu čempions džudo – Artjoms
Galaktionovs. Pasaules čempionāta džudo U-18 2.vietas ieguvējs – Ņikita
Duinovs u.c.. Treneris V.Jažēvičs vairāk nekā 10 reizes apbalvots kā “Gada
treneris” Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes rīkotajos labāko sportistu
un treneru godināšanas sarīkojumos „ Liepājas Sporta laureāts”.
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Esam lepni par to, ka mūsu bijušais audzēknis, Starptautiskās klases
sporta meistars, peldētājs Romāns Miloslavskis, Latvijas čempions no
2000.līdz 2011.gadam, piedalījies divās Olimpiskajās spēlēs 2004. un
2008.gadā, izcīnot attiecīgi 23.un 25.vietu 200m brīvā stila distancē. Tāpat
R.Miloslavskis savulaik labojis vairākus Latvijas rekordus brīvā stila distancēs
(100m,200m,400m,800m) gan 50m, gan 25m baseinā, 200m uz muguras,
200m tauriņstilā. Arī R.Miloslavska trenere Irina Grodzicka vairākkārt ieguvusi
titulu „Gada trenere”.
Pašlaik LIEPĀJAS KOMPLEKSĀ SPORTA SKOLA spēj piedāvāt
gandrīz ideālus treniņu apstākļus Liepājas Olimpiskajā centrā vairākos sporta
veidos – boksā, grieķu-romiešu un brīvajā cīņā, džudo, galda tenisā,
peldēšanā. Zāles, peldbaseins, to iekārtas un inventārs atbilst visām
mūsdienu prasībām.
Peldēšanas nodaļas treneri LOC Peldbaseinā un sporta kompleksā
“Ezerkrasts” īsteno peldēt apmācības programmu Liepājas pilsētas vispārējās
izglītības iestāžu 2.klašu izglītojamajiem. Tas rada lielisku iespēju
apdāvinātākos bērnus iesaistīt peldēšanas nodarbībās profesionālās ievirzes
sporta izglītības ieguvei.
LIEPĀJAS KOMPLEKSĀ SPORTA SKOLA
piedāvā
dienesta
viesnīcas pakalpojumus. Tas būtiski atvieglo sacensību un mācību treniņu
nometņu organizāciju – iespējams nodrošināt naktsmītnes sportistiem un
treneriem.
6. Turpmākā attīstība
Kopš 2008.gada, kad ekspluatācijā nodeva Liepājas Olimpisko centru,
LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ ir būtiski uzlabojušies darba
apstākļi cīņas sporta veidu, boksa, galda tenisa treneriem un izglītojamajiem.
Ir gaumīgi un estētiski noformēta fiziskā vide, pieejamas modernas iekārtas,
sporta zāles un inventārs, kā arī palīgtelpas – teorētisko nodarbību telpas,
dušas, saunas u.c.. Nākotnē iecerēta arī jaunas sporta bāzes celtniecība
sporta vingrošanas un mākslas vingrošanas programmu īstenošanai. Pašlaik
LIEPĀJAS KOMPLEKSĀ SPORTA SKOLA ar Liepājas pilsētas Domes
atbalstu mākslas vingrošanas bāzi izveidojusi sporta kompleksā “Celtnieks”.
LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ ir sporta veidu nodaļas
(piemēram, Galda tenisa nodaļa, Boksa nodaļa, Šaha nodaļa), kur jāpilnveido
t.s. „piramīda” – līdzās sākuma sagatavošanas (SSG) grupām un jaunāko
apmācības gadu mācību treniņu (MT) grupām pakāpeniski jāattīsta augstu
sasniegumu – sporta meistarības pilnveides (SMP) un augstākās sporta
meistarības (ASM) grupas. Pašlaik šajās programmās varam īstenot 20V 813
00 1 līmeņa programmas.
Jāturpina attīstīt un pilnveidot starptautiskās sadarbības iestrādes.
Džudo nodaļā, Grieķu-romiešu un brīvās cīņas nodaļā , Peldēšanas nodaļā ,
Mākslas vingrošanas, Sporta vingrošanas nodaļās tās jau ir.
Jāturpina attīstīt un pilnveidot sadarbību ar sociālajiem partneriem jāpiesaista jauni sponsori,
jāveicina dalība dažādos projektos – gan
finansējuma piesaistes jomā, gan metodiski izglītojošajā darbā.
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Jauno sportistu meistarības izaugsmes nolūkā jāturpina attīstīt un
pilnveidot vietējo un starptautisko mācību treniņu nometņu organizācija,
uzaicinot augstas kvalifikācijas sporta speciālistus.
LIEPĀJAS KOMPLEKSĀS SPORTA SKOLAS vadības darba un
personāla pārvaldības, kā arī izglītības iestādes dokumentācijas izstrādes
pilnveide ir jomas, kur vienmēr rodamas iespējas izaugsmei.

LIEPĀJAS KOMPLEKSĀS
SPORTA SKOLAS
DIREKTORS
____________________ Naums VOROBEIČIKS
Z.v

SASKAŅOTS
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
Liepājā 2018.gada 15.martā

Z.v

________________________ Atis DEKSNIS
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