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1. IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 
Daugavpils novada sporta skola (turpmāk-Skola) ir Daugavpils novada pašvaldības 

iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Skola darbu uzsāka 

2011.gada 1.jūlijā, tās darbības tiesiskais pamats ir Nolikums.  

Dibinātājs: Daugavpils novada dome  

Reģistrācijas Nr.: 4271902879  

Juridiskā adrese: Daugavpils iela 1a, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads, LV-5473.  

Skolas direktors: Jānis Skrinda 

 

1.1. Īstenojamās izglītības programmas un izglītojamo skaits 

Programmas nosaukums Kods 
Izsniegšanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

Bokss 20V 813 00 P-8744 05.12.2013. 11 

Brīvā cīņa 20V 813 00 P-8763 09.12.2013. 64 

Brīvā cīņa 30V 813 00 P-8764 09.12.2013. 8 

Vieglatlētika 20V 813 00 P-8765 09.12.2013. 83 

Vieglatlētika 30V 813 00 P-8766 09.12.2013. 9 

KOPĀ: 175 

 

1.2. Treniņu nodarbību vietas 
Vieglatlētika 

1.Vaboles vidusskolas sporta zāle un stadions, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-

5477 

2. Sventes vidusskolas sporta zāle un stadions, Daugavpils 1a, Svente, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads LV-5473 

3. Špoģu vidusskolas sporta zāle un stadions, Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5481 

4. Daugavpils BJSS vieglatlētikas manēža, stadions „Celtnieks”, Valkas 4b, Daugavpils 

LV-5417 

5. Višķu pagasta stadions, Višķu pagasts, Daugavpils novads 

Brīvā cīņa 

1. Naujenes Jaunatnes iniciatīvas un sporta centra sporta zāle 18.novembra 416, 

Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads LV-5413 

2. Telpas 60m2 platībā Kumbuļu saieta namā, Upes iela 4, Kumbuļi, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads LV-5442 

3. Silenes pamatskolas sporta zāle un stadions, Silenes pagasts, Daugavpils novads LV-

5474 

Bokss 

1.Telpas 120m2 platībā Kalkūnu pagasta sabiedriskajā centrā „Kaleidoskops”, Jubilejas 

iela 2, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads LV-5449 

 
1.3. Ziņas par iepriekšējo akreditāciju 

Programmas nosaukums 
Akreditācijas 

lapas Nr. 

Izsniegšanas 

datums 

Akreditācijas 

termiņš 

Brīvā cīņa 20V 813 00 AI6927 17.12.2013. 21.06.2014. 

Brīvā cīņa 20V 813 00 AI6928 17.12.2013. 21.06.2014. 

Vieglatlētika 20V 813 00 AI6929 17.12.2013. 21.06.2014. 

Vieglatlētika 20V 813 00 AI6930 17.12.2013. 21.06.2014. 
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Piezīme: Akreditācijas lapas tika saņemtas no jauna, sakarā ar skolas nosaukuma 

maiņu 

 

1.4. Skolas personāls 
2013./2014. mācību gadā Skolā strādā 10 treneri. 

Visiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. 

ESF projektā „Pedagoga konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” 2 pedagogi ieguva 3. pakāpi. Pēc projekta beigām 1 pedagogs ieguva 3. pakāpi.  

Skolas vadību nodrošina direktors un direktora vietnieks izglītības jomā. 

Dokumentāciju uztur kārtībā Skolas lietvede. 

Atbalsta funkcijas nodrošina medmāsa un nepieciešamības gadījumā Daugavpils 

novada domes psihologs, pieņemts darbā Darba aizsardzības speciālists. 

 

2. IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI (IEPRIEKŠĒJO 

GADU PRIORITĀTES UN KONKRĒTI REZULTĀTI) 
 

2.1. Sporta skolas darbības mērķis ir profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmu īstenošana, izglītojamo fizisko un garīgo spēju izkopšana un attīstība, veidojot 

izpratni par aktīvu, veselīgu dzīves veidu. 

 

2.2. Mācību saturs 
 Prioritāte  - mūsdienīgas mācību treniņu nodarbības satura plānošana, tās kontrole 

Darbības rādītājs Apliecinājums 

Tiek apmeklēti kursi un semināri par 

mūsdienīgu treniņa nodarbības plānošanu 

un organizēšanu 

Visiem treneriem iegūti B kategorijas 

treneru sertifikāti 

Direktors un direktora vietnieks pārbauda 

klātienē treniņu nodarbības  

Pārbaudes akti 

 

Visiem treneriem par Skolas līdzekļiem ir nodrošināti kursu un semināru 

apmeklējums. Apmeklējot tālākizglītības kursus un seminārus, treneri regulāri pilnveido 

pedagoģisko meistarību, apgūstot zināšanas par treniņa nodarbības plānošanu un 

organizēšanu, izglītojamo uztveres spējām, darba paņēmieniem, kas veicina fizisko spēju 

attīstību, kā arī iesaistās savas pieredzes popularizēšanā. Treneri savstarpēji sadarbojas 

plānojot  treniņu nodarbību saturu, tā apguves secību. Direktors un direktora vietnieks 

izglītības jomā apmeklē treniņu nodarbības, veic metodiskā darba pārbaudes un sniedz 

palīdzību treniņu darba organizēšanā. 

 

2.3. Mācīšana un mācīšanās  
Prioritāte - izveidot sistēmu izglītojamo rezultātu apkopošanai un analīzei 

Darbības rādītājs Apliecinājums 

Katram izglītojamajam ir izveidota kartīte, 

kur tiek fiksēti viņa rezultāti sacensībās 

Skolas izglītojamo rezultātu kartītes 

 

Treneri saviem izglītojamajiem izveido kartīti, kur fiksē sacensību nosaukumu, 

disciplīnu, rezultātu, izcīnīto vietu, dalībnieku skaitu. Kartītēs esošā informācija tiek 

izmantota izglītojamā izaugsmes analīzei, kā arī pamatojoties uz to tiek lemts par izglītojamā 

pārcelšanu uz nākamo apmācības gadu.  
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Skolas audzēkņu izcīnītās vietas sacensībās tiek fiksētas EXCELL formāta tabulās un 

mēneša beigās izsūtītas visiem treneriem, tādā veidā informējot viņus par Skolas 

sasniegumiem. 

 

2.4. Izglītojamo sasniegumi 
Labākie sasniegumi 

2011.gadā par Latvijas čempioniem brīvajā cīņā kadetiem kļuva Skolas audzēkņi 

Romāns Gromovojs un Juris Ņezjamovs. Reizē ar čempionu tituliem abi ieguva tiesības 

pārstāvēt Latviju Eiropas čempionātā kadetiem, kurā Romāns izcīnīja 8.vietu, augstāko no 

visiem Latvijas izlases dalībniekiem, bet Juris izcīnīja 19.vietu. Līdzfinansējumu gatavošanās 

periodam un dalībai sacensībās piešķīra Daugavpils novada dome.   

Vieglatlētikā līdz šim lielākie panākumi ir divu Skolas audzēkņu, Andra Litiņa un 

Solvitas Sarkanes iekļūšana Latvijas izlases sastāvā dalībai Starptautiskās Skolu sporta 

federācijas pasaules čempionātā krosā, kurš notika no 2012.gadā Maltas Republikā. 

Līdzfinansējumu gatavošanās periodam un dalībai sacensībās abos gadījumos piešķīra 

Daugavpils novada dome.  

Sasniegumi 2013.gadā 

2013.gadā galvenās sacensības bija Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, kur brīvās cīņas 

sportisti treneru Andreja Andrijanova un Andžeja Plisko vadībā izcīnīja vienu otro un 3 trešās 

vietas. Latvijas jauniešu čempionātos dažādās vecuma grupās 4 Skolas izglītojamie kļuva par 

Valsts čempioniem, 4 izcīnīja otrās vietas un 2 trešās. Atzīstami starti arī dažādās 

starptautiskajās un vietējās sacensībās Igaunijā, Lietuvā un Latvijā, gandrīz visās, neskatoties 

uz sīvo konkurenci, vismaz viens Skolas sportists kāpa uz goda pjedestāla.  

Vieglatlēti Olimpiādē izcīnīja vienu sudraba godalgu augstlēkšanā.  

Kā lielākos panākumus gribētos atzīmēt: 

- treneru Sergeja Petrakova un Jāņa Petrovska audzēkņu izcīnītās 3 bronzas medaļas 

dažādu vecuma grupu Latvijas čempionātos. 

- treneru Janas un Dmitrija Hadakovu un Marijas Šaršunes audzēkņu izcīnīto1.vietu 

meiteņu komandām un 3.vietu zēnu komandām Latvijas Republikas skolēnu sporta spēļu 

sacensībās „Draudzība”, kā arī Ērika Guseva labo startu un izcīnīto 3.vietu Eiropas bērnu 

spēlēs Čehijā.  

Jaundibinātā Skolas boksa nodaļa 2013.gadā piedalījās tikai 2 sacensībās, toties 

Latvijas Jaunatnes čempionātā trenera Gļeba Zujeva audzēkņi jau spēja izcīnīt 6 medaļas, tanī 

skaitā 2 zelta.  

 

2.5. Atbalsts izglītojamajiem 
Prioritātes - 1. Ieviest un attīstīt rehabilitācijas pasākumus. 

          2. Paplašināt sadarbību ar izglītojamo vecākiem. 

Darbības rādītājs Apliecinājums 

Budžetā tiek iedalīti līdzekļi labāko brīvās 

cīņas un boksa nodaļas izglītojamo baseina 

un pirts apmeklējumam 

Rēķini par baseina izmantošanu 

Treneri organizē vecāku sapulces, 

individuālas pārrunas tiek fiksētas kartiņās 

Sapulču protokoli 

 
Brīvās cīņas sporta veids specifisks ar apstākli, ka sacensībās un treniņos ilgstoši tiek 

pilnībā sasprindzināta pilnīgi visu ķermeņa muskulatūra. Rehabilitācijas nolūkos, labākajiem 

sportistiem Skola apmaksā vienu reizi nedēļā baseina un pirts apmeklējumu.  

Skola informē vecākus par Skolas režīma izmaiņām, sacensībām un izglītojamā 

sekmēm, kā arī medicīnisko pārbaužu rezultātiem. Visi treneri sniedz informāciju izglītojamo 

vecākiem ja bērnam ir nepieciešama jebkāda veida palīdzība vai atbalsts.  
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Galvenās sadarbības formas ir individuālas treneru un vecāku sarunas, vai nu tās būtu 

telefoniskas vai klātienes tikšanās. Par Skolas izglītojamo panākumiem sacensībās 

informācija ir arī stendos treniņu vietās, pašvaldības tīmekļa vietnē un novada presē. 

Kontaktinformācija ar Skolas vadību ir norādīta Iesnieguma, kuru aizpilda iestājoties Skolā, 

veidlapā. 

 

2.6. Skolas vide 
Prioritātes – 1. Drošības, fiziskās vides uzlabošana. 

                    2.Skolas kolektīva mikroklimata uzlabošana.  

Darbības rādītājs 

Drošības, fiziskās vides uzlabošana 

 Skolas personālā ir medmāsa, kura piedalās visās Skolas organizētajās sacensībās 

 Skolas personālā ir Darba aizsardzības speciālists, kurš novērtē treniņu vietu 

atbilstību drošības noteikumiem un veic drošības instruktāžas 

 Katrā treniņu vietā ir medicīniskās aptieciņas 

 

Skolas kolektīva mikroklimata uzlabošana 

 Veikts skolas estētiskais noformējums. Tika izveidots stends ar Skolas 

panākumiem, papildināts patriotiskās audzināšanas stūrītis. 

 Saglabātas labas attiecības starp skolotājiem, izglītojamajiem un vecākiem. 

 Skolas sasniegumi regulāri tiek atspoguļoti Daugavpils novada mājas lapā un 

novada presē. 
 

 

 2.7. Skolas resursi 
Prioritāte – Komplektēt personālu un iekārtot treniņu bāzes 

Darbības rādītājs 

 Paplašinot darbību darbā ir pieņemts Darba aizsardzības speciālists un boksa 

treneris, uz direktora vietnieces prombūtnes laiku pieņemts vieglatlētikas treneris 

un direktora vietnieks. 

 2013.gadā atvērta boksa nodaļa, 2014.gada februārī brīvās cīņas nodaļa Silenes 

pamatskolā. 

 2012.gadā darboties sāka Višķu stadions, kurš 2013.gadā tika nokomplektēts ar 

vieglatlētikas inventāru. 

 Sporta zālē „Ceļinieks” uzstādīta bīdāmā siena, kura atdala brīvās cīņas treniņu 

vietu no sporta zāles 

 2014.gada budžetā ieplānoti līdzekļi cīņas sacensību paklāja iegādei un boksa 

ringa ierīkošanai. 

 

2.8. Skolas darba organizācijas, vadības un kvalitātes nodrošināšana. 
Prioritāte - izvērtēt Skolas darbību, noteikt turpmākās attīstības prioritātes 

Prioritāte tiks īstenota 2014.gada laikā, jo 2014.gadā beidzas Skolas Attīstības plāns 

2012.-2014.gadam. Šobrīd Skola veiksmīgi īsteno nospraustos mērķus, ir izveidota, stabila, 

pārskatāma treniņu grupu sistēma, sadarbība ar vadību. Jāatzīmē, ka Skolai, novada specifikas 

dēļ tas ir sarežģīts jautājums, jo treniņu vietas atrodas daudzu kilometru attālumā no Skolas 

vadības, nav novada centra. Attīstības galvenais virziens būs virzīts uz jaunu treniņu grupu 

veidošanu novada skolās, jo šobrīd tikai 7 pagastu (novadā ir 19 pagastu, 16 skolas) bērniem 

ir iespēja profesionāli nodarboties ar sportu. 2014.gadā jauna brīvās cīņas grupa atklāta 

Silenes pamatskolā.                                                                              
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3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA 

         IETEIKUMU IZPILDE 

 
Ieteikums Izpilde 

Vieglatlētika 

1. Kritērijs 4.6. 

 Izglītības iestādē notiek periodiska 

sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

izglītojamo izaugsmes veicināšanai. 

Vecāki nav iesaistīti izglītības iestādes 

pašpārvaldes darbā. Notiek spontāna 

sadarbība ar vecākiem 

Katrs treneris organizē savu grupu vecāku 

sapulces, apmeklējums sastāda apmēram 

50-60%. Sapulces tiek protokolētas, tāpat 

individuālās treneru un vecāku sarunas tiek 

fiksētas speciālās kartiņās. Lielās treniņu 

vietu un administrācijas telpu izkliedētības 

dēļ vecāki ne labprāt iesaistās skolas 

pašpārvaldē 

1. Kritērijs 6.1. 

Treniņu bāze daļēji nodrošina izglītības 

programmas izpildi un atbilst sporta veida 

sacensību noteikumiem 

Novadā atklāts mūsdienīgs stadions, kurš 

atbilst vieglatlētikas sacensību 

noteikumiem. Treniņu grupas no tālākiem 

pagastiem to apmeklē 1-2reizes nedēļā, 

ikdienas darbs notiek skolu stadionos un 

sporta zālēs 

1. Kritērijs 6.2. 

Jāpapildina izglītības iestādes specifikai un 

izglītības programmas apguvei atbilstoša 

mācību literatūra un mācību līdzekļi, kas 

pilnībā nodrošinātu sporta veida apguvi 

Budžetā tiek paredzēti finanšu līdzekļi 

literatūras un mācību līdzekļu iegādei, kuri 

arī tiek iegādāti 

1. Kritērijs 4.5. 

Izglītības iestādē nenotiek darbs ar 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

(nav piemērotas programmas un inventāra) 

Nav bijusi interese no izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām par nodarbībām 

sporta skolā, inventārs treniņu nodarbībām 

tiek iegādāts ar domu, lai nepieciešamības 

gadījumā tas atbilstu prasībām un ar to 

varētu nodarboties arī izglītojamie ar 

speciālām vajadzībām 

Brīvā cīņa 

2. Kritērijs 2.3. 

Vajadzētu izstrādāt brīvās cīņas sportistu 

reitinga sistēmu 

Sistēma ir izstrādāta un nepārtraukti tiek 

aktualizēta 

2. Kritērijs 2.1. 

Treniņu bāzes novadā tiek izmantotas 

iespēju robežās, bet steidzīgi jānovērš 

darba drošībai neatbilstošus trūkumus 

cīņas zāles aprīkojumā 

Trūkumi ir novērsti, sporta zāles balkonā, 

kur notiek brīvās cīņas izglītojamo treniņi 

ir uzstādītas bīdamās sienas, kuras nodala 

balkonu no zāles 

Basketbols 

3. Kritērijs 2.2. 

…pēc dažiem gadiem jāveic atkārtota 

mācīšanās rezultātu analīze un darba 

novērtējums 

Basketbola programmu Daugavpils novada 

sporta skola vairs nerealizē 
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4. SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS 

VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 
 

4.1. Mācību saturs 
 Mācību treniņu darbs tiek organizēts, atbilstoši licencētajam programmām pēc 

apstiprinātajiem gada plāniem un treniņu nodarbību sarakstiem.  

Plānojot darbu, treneri ņem vērā izglītojamā fizisko sagatavotību, strādā individuāli ar 

izglītojamajiem tehnisko un taktisko elementu apguvei individuālajos sporta veidos.  

Mācību plāna teorētiskie priekšmeti tiek integrēti praktiskajās nodarbībās.  

Administrācija regulāri veic plānu izpildes kontroli, kā arī nodarbību vērošanu un 

izvērtējumu. Par nodarbību apmeklējumiem tiek sastādīti Pārbaudes akti, kuros tiek fiksēti 

trūkumi un izteikti priekšlikumi to novēršanai.  

Stiprās puses:  

 Ir stabils un kvalificēts pedagoģiskais kolektīvs.  

 Treneri izprot kvalitatīvam darbam nepieciešamās prasības un realizē tās praksē.  

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Attīstīt ciešāku treneru savstarpējo sadarbību, veicinot dažādu sporta veidu saikni.  

Vērtējums - labi 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību-treniņu nodarbības tiek plānotas pamatojoties uz Profesionālās ievirzes 

izglītības programmām.  Treneri strādā saskaņā ar apstiprinātajiem nodarbību grafikiem, 

kuros noteikti treniņu laiki un treniņu nodarbību vietas. Mācību gada laikā notiek treniņu 

nodarbību pārbaudes no administrācijas puses. Mācību gada beigās tiek organizētas 

pedagoģiskās padomes sēdes pa sporta veidu grupām, kurās tiek analizēts un izvērtēts mācību 

darbs gan no vadības gan treneru puses.  

Mācību darba uzskaites žurnāli tiek aizpildīti saskaņā ar mācību plānu un normatīvajos 

aktos izvirzītajām prasībām. Reizi mēnesī administrācija veic nodarbību žurnālu pārbaudi un 

apstiprina nostrādātās stundas.  

Izglītojamos Skolā uzņem, atskaita un pārceļ uz nākamo mācību-treniņu grupu, 

pamatojoties uz apstiprinātu „Daugavpils novada sporta skolas izglītojamo uzņemšanas, 

pārcelšanas uz nākamo mācību – treniņu grupu vai citu izglītības programmu un atskaitīšanas 

reglamentu”, kurā noteikti uzņemšanai nepieciešamie dokumenti un reģistrācijas kārtība. 

Regulāri visas izmaiņas tiek reģistrētas Valsts Izglītības Informācijas Sistēmā.  

Treneri savā darbā izmanto dažādas trenēšanas metodes atbilstoši audzēkņa spējām un 

vecuma īpatnībām. Tiek sekots līdzi notiekošajam attiecīgajos sporta veidos, analizētas 

televīzijā un internetā pieejamās sacensības un citi materiāli. Sporta bāžu aprīkojums atbilst 

treniņu procesa vajadzībām. Mācību – treniņu procesa daudzveidošanai tiek izmantots viss 

pieejamais inventārs, mācību metodika un radoša izdoma. 

Brīvās cīņas un boksa specifika vecākajās grupās nosaka, kā pamata treniņu metodi 

izmantot sparinga cīņas, līdz ar to mācību – treniņu nodarbības šajās grupās ir maksimāli 

pietuvinātas reālai sacensību situācijai. Arī pārējās grupās un sporta veidos treneri maksimāli 

tuvina treniņa uzdevumus un norisi sacensību situācijai. 

Audzēkņu piedalīšanās sacensībās tiek plānota saskaņā ar LR Ministru kabineta 

noteikumos Nr.1036  „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmas” (turpmāk MK noteikumi Nr.1036)  noteikto obligāto sacensību skaitu un 

sacensību līmeni, kurās jāpiedalās lai izglītojamos varētu pārcelt uz nākošo mācību treniņu 

grupu un grupa varētu pretendēt uz Valsts finansējumu. Izglītojamie pilnībā izpilda iepriekš 
minētajos noteikumos noteiktās prasības par piedalīšanos sacensībās un citus tajos noteiktos 
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kritērijus. Dalība sacensībās tiek noteikta arī izvērtējot Skolas budžeta iespējas. Kalendārā 

gada beigās, veidojot Skolas budžetu, tiek organizētas sporta veidu treneru pedagoģiskā sēdes, 

kurās arī tiek sastādīts sacensību kalendārs nākošajam gadam. Skolas audzēkņi piedalās 

sekojošās sacensībās: 

 Savu skolu sastāvos Daugavpils novada skolēnu sporta spēlēs un Latgales reģiona 

sporta spēlēs; 

 Latvijas Vieglatlētikas savienības, Latvijas boksa federācijas un Latvijas brīvās cīņas 

federācijas oficiālajās sacensībās; 

 Starptautiskajās sacensībās Latvijas kaimiņvalstīs – Lietuvā, Baltkrievijā, Igaunijā. 

2014.gadā sacensības, kurās plānots piedalīties attēlotas 2.zīmējumā. Vieglatlētikā, kā 

prioritāte ir Latvijas Vieglatlētikas savienības rīkotie gan ziemas gan vasaras dažādu vecuma 

grupu čempionāti un kausa izcīņas, pārējās sacensības tiek meklētas Latgales reģionā un tās ir 

tuvējo novadu sporta skolu rīkotie čempionāti. Divas reizes plānots braukt uz 

Starptautiskajām sacensībām Lietuvā. 

Brīvajā cīņā Skolas audzēkņi plāno piedalīties visās federācijas rīkotajās sacensībās 

Latvijā un trīs sacensībās Lietuvā un Igaunijā. 

Boksa grupa plāno piedalīties 6 sacensībās Daugavpilī un 2 sacensībās Rīgā un Olainē. 

2.zīmējums 

Plānotā dalība sacensībās 2014.gadā 

30

55

25 8

0

10

20

30

40

50

60

Novada un Latgales reģiona skolēnu spēles Vieglatlētika LVS oficiālās sacensības

Brīvās cīņas federācijas sacensības Boksa sacensības

 
Stiprās puses:  

 Skola regulāri izvērtē pedagogu darba rezultātus.  

 Skolas dokumentācija tiek uzturēta kārtībā un regulāri aktualizēta. 

 Izglītojamajiem nepieciešamajā apjomā tiek nodrošināta dalība sacensībās.  

Tālākās attīstības iespējas:  

 Informāciju tehnoloģiju optimāla izmantošana mācību procesā.  

 Daudzveidīgu treniņu metožu izmantošana.  

Vērtējums-ļoti labi 

 
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Mācību gada sākumā treneri izglītojamos iepazīstina ar mācību gada uzdevumiem, 

iekšējas kārtības un drošības noteikumiem. Notiek pārrunas par drošības noteikumiem pēc 

apstiprinātajām instrukcijām. Izglītojamiem ir pieejamas novada skolu sporta bāzes, atbilstošs 

inventārs, metodika par savu sporta veidu, tā noteikumiem.  

Izglītojamie aktīvi apmeklē mācību-treniņu nodarbības un regulāri piedalās 

sacensībās. Mācību darba uzskaites žurnālos treneri uzskaita apmeklējumus. Kavējumu 
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iemesli tiek pārrunāti. Kā motivējošs faktors treniņu nodarbību apmeklējumam kalpo 

Daugavpils novada domes piešķirtā ceļa izdevumu apmaksa nokļūšanai uz/no mācību treniņu 

vietām. Ceļa izdevumus apmaksā tikai tiem izglītojamajiem, kas jau ilgstoši nodarbojas Skolā 

un kuri konkrētajā mēnesī apmeklējuši vismaz 75% no paredzētajām nodarbībām. 

Brīvās cīņas un boksa vecāko grupu audzēkņiem sparinga partneri nereti tiek meklēti 

arī netālu esošajā Daugavpils pilsētas sporta skolā. Skolēnu brīvlaikos tiek organizētas 

kopējas nometnes. Vieglatlētikas sporta meistarības pilnveidošanas grupai reizi mēnesī tiek 

sarīkotas kontrolsacensības ar Ilūkstes sporta skolas audzēkņu piedalīšanos. 

Mācību-treniņu procesu kontrolē skolas administrācija.  

Stiprās puses:  

 Laba sadarbība ar Daugavpils un Ilūkstes sporta skolām, kuras rezultātā ir izstrādāta 

sistēma, kas ļauj labākajiem izglītojamajiem sagatavoties sacensībām augstākā 

pakāpē. 

 Apmaksātie ceļa izdevumi stimulē izglītojamos apmeklēt treniņu nodarbības 

Turpmākās attīstības iespējas:  

 Skolas mājas lapas izveide un elektroniskās saiknes vadība-treneri-izglītojamie 

nodrošināšana.  

Vērtējums-labi 

 
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 Treneri veic patstāvīgu audzēkņu sasniegumu vērtēšanu. Mācību darba uzskaites 

žurnālos tiek atzīmētas audzēkņu piedalīšanās sacensībās, tajās izcīnītā vieta un dalībnieku 

skaits, tāpat žurnālā fiksē arī kontrolnormatīvu izpildi. Tā kā žurnālos vietas trūkuma dēļ var 

atzīmēt tikai svarīgākos startus, tad katram sportistam ir izveidota kartīte, kurā treneri fiksē 

dalību sacensībās. 

 Pamatojoties uz šīm kartītēm, katra gada augusta beigās, saskaņā ar Ministru kabineta 

noteiktajiem rezultativitātes kritērijiem, audzēkņi tiek pārcelti uz nākošo mācību-treniņu 

grupu. 

 Skolas nomenklatūrā tiek saglabāti sacensību nolikumi un protokoli. 

Labākie Skolas izglītojamo sasniegumi dažādās vecuma grupās un disciplīnās tiek fiksēti 

elektroniski un katra mēneša beigās informācijai tiek elektroniski izsūtīts Skolas treneriem.  

Stiprās puses:  

 Apkopota un analizēta informācija par izglītojamo sasniegumiem.  

Tālākās attīstības iespējas:  

 Turpināt dažādot pārbaudes darbu sistēmu.  

  Vērtējums- labi 

 

4.3.  Atbalsts izglītojamajiem 
4.3.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociāli pedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana. 

Skolā ir izstrādātas Drošības instrukcijas un sporta veidu drošības noteikumi. Katra 

mācību gada sākumā treneri audzēkņus iepazīstina ar drošības noteikumu instrukcijām par ko 

veic attiecīgu ierakstu žurnālā un audzēkņi ar parakstu apliecina, ka ir noklausījušies attiecīgo 

informāciju un apņemas to ievērot.  

Izbraucot uz sacensībām, treniņnometnēm, aktīvās atpūtas pasākumiem treneris instruē 

izglītojamos par drošību, kas tiek apstiprināta ar audzēkņa parakstu.  

Administrācijas ēkā un treniņu nodarbību bāzē atbilstoši prasībām izvietoti 

evakuācijas plāni ar kuriem audzēkņi tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā.  

Skolas personāls iepazīstināts ar Darba kārtības noteikumiem, amata aprakstu, Darba 

aizsardzības noteikumiem, Ugunsdrošības noteikumiem, Elektrodrošības noteikumiem, 
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Izstrādāts Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā, Ugunsdrošības instrukcijas un Darba vides 

risku faktoru novērtējums. Skolā strādā arī Darba aizsardzības speciālists. 

Katrai nodaļai nokomplektēta medicīnas soma un instruēti treneri par pirmās 

palīdzības sniegšanu.  

Reizi gadā audzēkņi iziet pārbaudi SIA „Sporta medicīnas centrs „Latgale””. Par 

pārbaudēm liecina sporta ārstu ieraksti medicīnas kartē un ieraksti grupu žurnālos. Par 

pārbaudes rezultātiem informē trenerus un vecākus. Nepieciešamības gadījumā audzēkņiem 

aizliegts apmeklēt nodarbības līdz speciālista dotai atļaujai. Sacensībās dežurē medmāsa, 

medmāsa nepieciešamības gadījumos arī apmeklē un sniedz konsultācijas treniņu nodarbībās. 

Uzsākot nodarbības brīvās cīņas un boksa grupās, izglītojamie iziet neirologa apskati. 

Izglītojamajiem ir pieejams Daugavpils novada domes psihologs.  

Stiprās puses:  

 Izglītojamajiem un viņu vecākiem pieejami atbalsta personāla pakalpojumi. 

 Skola nodrošina izglītojamo medicīnisko apskati.  

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Veicināt aktīvāku sadarbību ar Valsts sporta medicīnas centru.  

Vērtējums-labi 

 
4.3.2. Atbalsts personības veidošanā 

Treneri sadarbojas ar vecākiem risina audzēkņu personības veidošanās un attīstības 

jautājumus. 

Skolas izglītojamie piedalās dažādu līmeņu sacensībās. Skolas nolikumā, kā viens no 

darbības pamatuzdevumiem noteikts, organizēt novada izglītības iestāžu skolēnu sporta 

spēles, sacensības, līdz ar to treneri piedalās šo sacensību organizēšanā un virza savus 

audzēkņus ņemt dalību tajās un pārstāvēt arī savu izglītības iestādi.  

Visās Skolas realizētajās programmās, kā teorētiskais mācību priekšmets ir iekļauta 

veselīga dzīves veida popularizēšana, tas tiek veikts arī praksē.  

Mācību gada laikā tiek plānotas vairākas mācību-treniņu nometnes, kuras tiek 

organizētas gan pirms kādām atbildīgām sacensībām gan vasarā fiziskās bāzes veidošanai. Kā 

bāzes nometnēm tiek izmantotas novada vispārizglītojošās skolas. Vēl, kā ārpusstundu 

pasākumu varētu minēt treneru organizētos pārgājienus ar savām grupām. Ļoti pretimnākošas 

sacensību un pasākumu organizēšanā ir pagastu pārvaldes, kuras palīdz ar sporta bāzu 

sakārtošanu un transporta nodrošināšanu. 

Labākie audzēkņi un treneri tiek izvirzīti un nereti kļūst par laureātiem dažādās 

nominācijās Daugavpils novada Sporta laureātu konkursā.  

Stiprās puses:  

 Treneri popularizē sportu un veselīgu dzīves veidu, nodrošina brīvā laika 

organizēšanu. 

 Laba sadarbība ar vispārizglītojošām mācību iestādēm. 

Tālākās attīstības vajadzības :  

 Iesaistīt vecākus un sabiedrību Skolas rīkotajos pasākumos.  

Vērtējums-labi 

 
4.3.3. Atbalsts karjeras izglītībā. 

 Skolas izglītojamie tiek informēti par tālākām izglītošanas un darbības iespējām sporta 

jomā. Sportisti turpina pārstāvēt Daugavpils novadu arī aizejot mācīties uz augstākajām 

mācību iestādēm ārpus Daugavpils, Skolas treneri tiem gatavo treniņu plānus un nodarbojas ar 

viņiem brīvdienās. Tāpat audzēkņi tiek informēti par iespējām apgūt profesijas, kas saistītas ar 

sportu. Izveidojusies laba sadarbība ar Daugavpils Universitātes Sporta skolotāju programmu, 

kuru beiguši vairums Skolas treneru. 2013.gadā pēc vidusskolas beigšanas šo programmu 

uzsāka apgūt arī vieglatlētikas nodaļas izglītojamā Sarmīte Ignatāne.  
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 Vecāko mācību-treniņu grupu izglītojamie palīdz sacensību organizēšanā un tiesāšanā. 

 Daugavpils novada dome nodrošina izglītojamiem finansiālu iespēju piedalīties dažāda 

līmeņa izlašu komandās, kā arī gatavoties startiem šajās izlasēs pēc individuāla plāna īpaši 

tiem organizējot treniņu nometnes.  

Stiprās puses:  

 Skolā ir pieejama informācija par karjeras iespējām. 

 Skolas izglītojamie izvēlas sporta speciālista darbu pēc vidusskolas beigšanas.  

Tālākās attīstības iespējas:  

 Informēt izglītojamos par sporta speciālista profesiju.   

 Vērtējums-pietiekami 

 
4.3.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolas audzēkņu piedalīšanās sacensībās tiek atbalstīta. Katra izglītojamā dalība 

konkrētajās sacensībās tiek analizēta no lietderības viedokļa, gan pašam audzēknim, ņemot 

vērā viņa gatavību un pieredzi, gan izvērtēta no finanšu resursu viedokļa. 

Spējīgākie izglītojamie vieglatlētikā, sasniedzot noteiktu līmeni nonāk pie treneriem, 

kuriem ir lielāka pieredze augsta līmeņa sportistu sagatavošanā, savukārt brīvajā cīņā, katrs 

treneris trenē savas grupas izglītojamos līdz Skolas beigšanai. 

Ar spējīgākajiem izglītojamajiem pirms atbildīgākām sacensībām tiek strādāts pēc 

individuālas programmas. 

Treneri sniedz individuālu atbalstu audzēkņiem, kuriem ir grūtības ar programmas 

apgūšanu gan fiziskās sagatavotības dēļ, gan gadījumos, kad izlaistas nodarbības slimības dēļ. 

 Organizējot treniņus pēc individuālā plāna. Treneri izmanto dažādas treniņu metodes, 

kuras atbilstoši pielāgo audzēkņu spējām, vērā tiek ņemtas visu audzēkņu intereses. 

Stiprās puses:  

 Izglītojamajiem ir labi sasniegumi sacensībās.  

 Treneri ar spējīgākajiem izglītojamajiem strādā individuāli, nodrošinot augstākās 

meistarības pilnveidošanos sportā. 

Tālākās attīstības iespējas:  

 Sniegt individuālu palīdzību izglītojamajiem pēc ilgstošām slimībām vai cita veida 

prombūtnes. 

 Ņemt vērā visu izglītojamo intereses.  

Vērtējums-labi 

 
4.3.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

Skolā šobrīd šādu audzēkņu nav, nav arī izstrādātu programmu izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām, ja būs pieprasījums tiks izskatīta iespēja izstrādāt programmas, lai 

izglītojamie ar speciālām vajadzībām varētu nodarboties, kādā no Skolas nodaļām atbilstoši 

savām spējām. Daugavpils novadā, Sventes vidusskola atbilst prasībām, kuras nepieciešamas 

cilvēkiem ar speciālām vajadzībām   

 
4.3.6. Sadarbība ar izglītojamā vecākiem 

 Skola informē vecākus par Skolas režīma izmaiņām, sacensībām un izglītojamā 

sekmēm, kā arī medicīnisko pārbaužu rezultātiem. Visi treneri sniedz informāciju izglītojamo 

vecākiem ja bērnam ir nepieciešama jebkāda veida palīdzība vai atbalsts.  

Galvenās sadarbības formas ir individuālas treneru un vecāku sarunas, vai nu tās būtu 

telefoniskas vai klātienes tikšanās. Par Skolas izglītojamo panākumiem sacensībās 

informācija ir arī stendos treniņu vietās, pašvaldības tīmekļa vietnē un novada presē. 

Kontaktinformācija ar Skolas vadību ir norādīta Iesnieguma, kuru aizpilda iestājoties Skolā, 

veidlapā. 
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Katrs treneris organizē savu grupu vecāku sapulces, apmeklējums sastāda apmēram 

50-60%. Sapulces tiek protokolētas, tāpat individuālās treneru un vecāku sarunas tiek fiksētas 

speciālās kartiņās. 

 Aktīvāk ar Skolu sadarbojas jaunāko grupu izglītojamo vecāki. 

Sporta skolas vecāku padome nepastāv, tiek strādāts pie jautājuma, kādas problēmas šī 

padome varētu risināt, lai padomes izveidei nebūtu formāls raksturs, iespējams šāda padome, 

sadalījumā pa sporta veidiem varētu tikt dibināta, apspriežot jautājumus par dalību kādās 

svarīgās sacensībās, treniņnometnēs, kurām trūkst valsts vai pašvaldības finansējuma.  

Stiprās puses:  

 Izglītojamo vecāki saņem vispusīgu, sev nepieciešamo informāciju par skolas darbību.  

 Sadarbība ir daudzveidīga. 

Turpmākās attīstības iespējas:  

 Ieinteresēt vecākus aktīvāk piedalīties Skolas darbā, interesēties par bērnu gaitām un 

sasniegumiem sportā. 

Vērtējums-pietiekami 

 

  4.4. Iestādes vide 
 4.4.1. Mikroklimats 
 Skola ir jauna un savas tradīcijas un tēlu tikai sāk veidot. Šobrīd turpinām iepriekšējās 

skolas sportiskās tradīcijas ar to, ka tika pieņemti darbā  jau ilgstoši Daugavpils novadā 

strādājošie treneri ar saviem audzēkņiem. Skola grib veicināt izglītojamajos, vecākos un 

Skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par Skolu, bet tas ir ilgstošs darbs, kā viens 

no rādītājiem, kas to veicina ir sportiskie panākumi, kuri tiek atspoguļoti novada presē. Pēc 

stadiona Višķu pagastā nodošanas ekspluatācijā Skola jau ir organizējusi vairākas sacensības 

vieglatlētikā, kurās piedalījās daudzu Latvijas novadu un arī Lietuvas komandas. 2014.gada 

budžetā iekļauts finansējums brīvās cīņas paklāja iegādei, līdz ar to ir plānots reizi vai divas 

gadā jauniešiem organizēt tradicionālas Skolas atklātās sacensības brīvajā cīņā ar iespēju 

robežās spēcīgu sastāvu no LR un tuvējās pierobežas valstīm.  

Daugavpils novads ir daudznacionāls un sporta grupās nodarbojas dažādu tautību 

bērni. Neatkarīgi no nacionālās piederības izglītojamie jūtas vienlīdzīgi, treneri spēj izskaidrot 

uzdevumu gan krievu gan latviešu valodā. Arī konfliktsituācijas dzimuma, reliģiskās u.c. 

piederību dēļ nav fiksētas. Iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti demokrātiski, pārrunājot ar 

pedagogiem un darbiniekiem, paredz vienādu pieeju visām sociālajām grupām. Izglītojamie 

un personāls ir iepazīstināti ar tiem un ievēro. 

Skolas darbinieki ciena un atbalsta viens otru. Administrācija atbalsta katra darbinieka 

spējas un veikto darbu, tā cenšas nodrošināt vienlīdzības principu izglītības procesā.  

Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta.  

Stiprās puses:  

 Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, 

reliģiskās u.c. piederības. 

 Skolā veido savu tēlu un tradīcijas, izglītojamie un treneri lepojas ar savu piederību 

skolai.  

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā.  

 Pilnveidot izglītojamo – treneru – vecāku sadarbības modeli.  

Vērtējums-labi 
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 4.4.2. Fiziskā vide 
Nodarbību vietās sanitārie un higiēniskie apstākļi ir atbilstoši mācību procesa 

prasībām. Ir iekārtots kontroles institūciju veikto pārbaudes aktu reģistrācijas žurnāls 

(reģistrs). 

Nodarbību telpas ir tīras un kārtīgas. Skolas telpas ir drošas, evakuācijas plāni izvietoti 

redzamā vietā. Skolai piederošā teritorija sakopta, apzaļumota un uzturēta labā kārtībā.  

Jaunajam stadionam Višķu pagastā pēc speciālistu atzinuma ir lieliski celiņi, tas ir 

aprīkots ar visu vieglatlētikas sacensībām un treniņiem nepieciešamo inventāru. Budžetā ir 

paredzēti līdzekļi boksa ringa ierīkošanai.  

Stiprās puses:  

 Treniņu nodarbību vajadzībām ir piemērotas telpas un inventārs.  

Nepieciešamie uzlabojumi:  

 Boksa ringa iekārtošana. 

 Kumbuļu ciema un Vaboles vidusskolas bāzēs nav ierīkotas dušas.  

Vērtējums-labi 

 

4.5. Iestādes resursi 
4.5.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
Skola mācību-treniņu procesam izmanto novada vispārizglītojošo skolu sporta bāzes, 

kā arī 2 bāzes pēc saskaņotiem līgumiem tiek nomātas. 

Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša sporta veidu specifikai un izglītojamo skaitam. 

Materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas un sporta inventārs ir darba kārtībā, to kvalitāte neapdraud 

izglītojamo drošību. Skolas administratīvajās telpās treneriem ir pieejams internets un 

nepieciešamā biroja tehnika. Iespēju robežās notiek inventāra un mācību līdzekļu atjaunošana.  

 2014.gada budžetā ir paredzēti līdzekļi jauna brīvās cīņas sacensību paklāja iegādei. 

Stiprās puses:  

 Skolā ir nepieciešamie materiālie resursi izglītības programmu īstenošanai.  

Turpmākās attīstības iespējas:  

 Papildināt nodarbību vietas ar tehniskajiem līdzekļiem un mācību materiāliem. 

  Vērtējums-labi 

 
 4.5.2. Personālresursi 

Skolā ir nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. 

Skolas atbalsta personālā strādā lietvede, medmāsa un Darba aizsardzības speciālists. Skola 

laicīgi un mērķtiecīgi plāno personāla resursus.  

Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. Skolā 

strādā 10 treneri, visiem augstākā pedagoģiskā izglītība sporta jomā:  

 7 treneri beiguši Daugavpils universitātes Sporta pedagoģijas programmu; 

 2 treneri Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtu; 

 1 treneris beidzis Valsts fiziskās kultūras institūtu Maskavā. 

1 pedagogam ir maģistra grāds sabiedrības pārvaldē. ESF projektā „Pedagoga 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 2 pedagogi ieguva 3. 

pakāpi.  

Pēc projekta beigām 1 pedagogs ieguva 3. pakāpi.  

Visiem treneriem ir „B” kategorijas sporta speciālista sertifikāts.  

Treneri regulāri apmeklē kvalifikācijas kursus, tam tiek paredzēti līdzekļi Skolas budžetā. 

Stiprās puses:  

 Skola ir pilnībā nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem personālresursiem.  

 Treneri aktīvi iesaistās tālākizglītībā. 
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Turpmākās attīstības iespējas:  

 Turpināt treneru tālākizglītību.  

  Vērtējums-ļoti labi 

 

 4.6. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 
 4.6.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 Vadība plāno Skolas darba kontroli un izvērtēšanu visos tās darbības virzienos. 

Iegūtos rezultātus izvērtē, nosaka skolas stiprās puses un uzlabojamās jomas. Viss kolektīvs ir 

iesaistīts treniņu procesā, resursu sadalē, finanšu pārvaldē. 

Mācību gada plānā ir administrācijas sanāksmes, pedagoģiskās, treneru darba kontrole, 

medicīnisko apskašu laiki. 

Skolas vadība iesaista trenerus skolas darba vērtēšanā. Pedagogi zina sava darba 

stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, ievēro to sava darba plānošanā. 

Skolas attīstības plāns veidots, ņemot vērā Skolas pamatmērķus.  

Plāns pieejams visām ieinteresētajām pusēm. 

Stiprās puses:  

 Ir sagatavots Skolas darba plāns kārtējam mācību gadam un attīstības plāns 2012.-

2014.gadam. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Izveidot Skolas Attīstības plānu 2015-2017.gadam. 

Vērtējums-labi 

 
4.6.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir noteiktā obligātā dokumentācija. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti 

atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā ir iekārtotas personu lietas visiem pedagogiem, 

tehniskajiem darbiniekiem un audzēkņiem. Darbinieki amata pienākumus veic atbilstoši 

amata aprakstiem. Dokumenti tiek uzglabāti saskaņā ar Valsts arhīva apstiprināto Skolas 

nomenklatūru.  

Sakarā ar to, ka Skolā strādā tikai 10 pedagogi, sarežģītāko jautājumu apspriešanai tiek 

uzaicināti visi pedagogi, katrs izsaka savu viedokli un sniedz priekšlikumus.  

Izveidota vadības komanda, kura pārrauga dažādu līmeņu darbinieku pienākumu 

izpildi. Skolā vadības komanda ir saliedēta, kas nodrošina saskaņotas un koordinētas darbības 

mācību procesa nodrošinājumam. Skolas vadība regulāri apzina un izvērtē darbinieku, vecāku 

un audzēkņu ierosinājumus skolas darba uzlabošanai, iegūtie rezultāti tiek apspriesti skolas 

administrācijas sēdēs. 

Ir noteikts Skolas direktora darba laiks, kurā tiek pieņemti apmeklētāji. 

Stiprās puses:  

 Skolas darba plānošana, realizācija un izvērtēšana notiek sistēmiski.  

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Metodiskajā darbā vairāk sadarboties ar sporta veidu federācijām.  

Vērtējums-labi 

 
4.6.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skolai ir regulāra sadarbība ar dibinātāju Daugavpils novada domi. Dome sniedz 

atbalstu sporta bāžu izmantošanā, finansiāli atbalsta labāko sportistu nokļūšanu uz 

starptautiskajām sacensībām, Izglītības pārvalde palīdz ar dokumentācijas izstrādi, kopā ar 

Daugavpils novada domes Sporta nodaļu tiek organizētas sacensības, novada pagastu 

pārvaldes palīdz ar transportu savā administratīvajā teritorijā dzīvojošo Skolas izglītojamo 

nogādāšanai uz/no sacensībām. 



16 

 

Kopā ar Daugavpils novada Sporta skolotāju metodisko apvienību tiek sastādīti 

nolikumi novada skolēnu sporta spēlēm, risināti dažādi metodiskie jautājumi, jautājumi 

saistībā ar ārsta atļaujām, atbrīvojumi no mācībām un citi.     

Izveidojusies laba sadarbība ar kaimiņiem - Ilūkstes un Daugavpils sporta skolām, 

novada vispārizglītojošām skolām, sporta klubiem, citām LR sporta skolām. Epizodiski notiek 

starptautiska sadarbība, Skolas audzēkņi piedalās sacensībās aiz valsts robežām. 

Stiprās puses:  

 Izglītības iestādes vadība veicina daudzveidīgu sadarbību ar citām institūcijām.  

Turpmākās attīstības iespējas:  

 Paplašināt sadarbību ar sporta veidu federācijām.  

Vērtējums-ļoti labi 

 

Skolas darbības pašnovērtējuma kopsavilkuma tabula 
Kvalitatīvais rādītājs Novērtējums 

4.1.Mācību saturs Labi 

4.2.Mācīšana un mācīšanās  

4.2.1.Mācīšanas kvalitāte  Ļoti labi  

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte  Labi  

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  Labi  

4.3.Atbalsts izglītojamiem  

4.3.1.Psiholoģiskais atbalsts sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  

Labi 

4.3.2. Atbalsts personības veidošanā  Labi  

4.3.3. Atbalsts karjeras izvēlē  Pietiekami 

4.3.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  Labi  

4.3.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām  Bez vērtējuma 

4.3.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  Pietiekami 

4.4.Skolas vide  

4.4.1. Skolas mikroklimats  Labi  

4.4.2. Skolas fiziskā vide  Labi 

4.5. Skolas resursi   

4.5.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  Labi 

4.5.2. Personālresursi  Ļoti labi  

4.6. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes  

4.6.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  Labi  

4.6.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība  Labi  

4.6.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām  Ļoti labi  

 

5. CITI SASNIEGUMI (IESTĀDEI SVARĪGAIS, 

SPECIFISKAIS) 
 
5.1. Ņemot vērā smago sociāli ekonomisko situāciju Daugavpils novadā un Latvijā 

vispār, vairumā izglītojamo ģimenēm apmaksāt bērnu nokļūšanu uz/no mācību-treniņu 

nodarbībām ir smags finansiāls slogs. Daugavpils novada dome ir gājusi izglītojamiem pretī 

un daļēji atmaksā nokļūšanu uz/no nodarbībām. Ar deputātu lēmumu ir apstiprināti noteikumi 

pēc kuriem tiek veikta atmaksa, galvenais kritērijs ir regulārs treniņu apmeklējums (vismaz 

75%), ja izglītojamais treniņu nodarbības neattaisnotu iemeslu dēļ apmeklē retāk, tad ceļa 

izdevumi netiek apmaksāti. 

5.2. No Skolas budžeta tiek izmaksāta uzturturdeva izglītojamiem dodoties uz 

sacensībām.  
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5.3. Kā redzams 3.zīmējumā, Daugavpils novadā ir daudz „balto” plankumu (pagastu), 

kur nav Skolas mācību – treniņu grupu. Lai bērniem no šiem pagastiem būtu iespēja izbaudīt 

sacenšanās prieku un parādīt savas spējas sporta jomā, Skola organizē Daugavpils novada 

skolēnu sporta spēles 16 veidos pamatskolu grupā un 7 veidos vidusskolām. Atsevišķu veidu 

uzvarētājām komandu vērtējumā, tiek nodrošināta iespēja piedalīties Latgales reģiona skolēnu 

spēlēs un Latvijas skolēnu spēlēs. Skolēnu sporta spēlēs Skolas treneri piedalās gan kā 

organizētāji gan arī vēro skolniekus, lai talantīgākos varētu piesaistīt savām treniņu grupām. 

5.4. Skolā strādā augsti kvalificēti treneri, kuri ir spējuši sagatavot Latvijas 

Republikas čempionus un godalgoto vietu ieguvējus dažādās vecuma grupās, kā arī vairāki 

Skolas audzēkņi pārstāvējuši Latviju Starptautiskajās sacensībās. 

5.5. Daugavpils novada dome atbalsta Skolas audzēkņus, kuri iekļuvuši savu sporta 

veidu Latvijas izlasēs, par novada līdzekļiem tiek organizētas sagatavošanās nometnes, 

apmaksātas dalības maksas un ceļa izdevumi nokļūšanai uz Starptautiskajām sacensībām. 

3.zīmējums 

Skolas treniņu grupu nodarbību vietas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apzīmējumi 

 

Valsts robeža  

Novada robeža 

Novada pilsētas/pagasta robeža 

Pagasta robeža 

Daugavpils 

LIETUVA 

Ilūkstes 

novads 

Vārkavas 

novads Riebiņu 

novads 
Pelēču 

pag. 

Aglonas 

pag. 
Dvietes 

pag. 

Dunavas 

pag. 

Šķeltovas 

pag. 

Izvaltas 

pag. 

Kaplavas 

pag. 

Ūdrīšu 

pag. 

Daugavpils nov. 

Nīcgales pag. 

Daugavpils nov. 

    Kalupes pag. 

Daugavpils 

nov. 
Dubnas 

pag. 

Daugavpils  

nov. 

     Višķu 

       pag. 

Daugavpils 

nov. 

Sventes 

pag. 

Daugavpils nov. 

Līksnas pag. 

Daugavpils nov. 

              Medumu pag. 
Daugavpils nov. 

Demenes pag. 

Daugavpils 

nov. 
Kalkūnes 

pag. 

Daugavpils novads 

Daugavpils nov. 

Laucesas pag. 
Daugavpils 
      nov. 

   Skrudalienas 

            pag. 

Daugavpils 
nov. 

Salienas 

pag. 

Daugavpils nov. 

Naujenes pag. 

Daugavpils nov. 

Tabores pag. 

Daugavpils nov. 

Vecsalienas 
 pag. 

Daugavpils 

nov. 
Ambeļu 

pag. 

Daugavpils nov. 

Maļinovas pag. 

Daugavpils 

nov. 

   Vaboles 

pag. 
Daugavpils 

nov. 

Biķernieku 

pag. 

Jersikas 

pag. 

BALTKRIEVIJ

AaaaaaaaaaA 
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6.  TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

 
 6.1. Sadarbībā ar novada domi pirms svarīgākajām sacensībām organizēt mācību – 

treniņu nometnes. 

6.2. Pilnveidot sasniegumu vērtēšanu, uzsākt vienotas datu bāzes izveidi.  

6.3. Pilnveidot sadarbības formas, kas veicinātu audzēkņu un vecāku līdzdalību skolas 

dzīvē un līdzatbildību par sava bērna sportiskajiem sasniegumiem un iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošanu. 

6.4. Izveidot Skolas mājas lapu, sniegt informāciju tajā par skolas darbu un 

sasniegumiem. 

6.5. Veidot Skolas bibliotēku ar mācību literatūru, metodisko materiālu. 

6.6.  Plānot un strukturēt Skolas pašvērtēšanas sistēmu. 

6.9. Paplašināt Skolas ģeogrāfiju, atverot Skolas treniņu grupas pagastos, kur to nav. 

6.8. Rīkot atklātās Skolas sacensības brīvajā cīņā. 

 

 

Daugavpils novada 

sporta skolas direktors Jānis Skrinda          _______________ 

                                                                              (paraksts)            

 

 2014.gada_____.februāris                                                                                     Z.v.         
 

SASKAŅOTS: 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins                ___________________ 

                                                                                          (paraksts) 

 

2014.gada_____.februāris                                                                                     Z.v.         


