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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-14142 15.06.2016. 15 

Brīvā cīņa 20V 813 00 P-14143 15.06.2016. 64 

Brīvā cīņa 30V 813 00 P-14144 15.06.2016. 5 

Vieglatlētika 20V 813 00 P-14145 15.06.2016. 126 

Vieglatlētika 30V 813 00 P-14146 15.06.2016. 6 

KOPĀ: 216 

 

1.zīmējums 

Izglītojamo skaits izglītības programmās 

 

Vieglatlētika 20V 

813 00;

 126

Vieglatlētika 30V 

813 00;

 6

Bokss

 20V 813 00;

 15

Brīvā cīņa

 20V 813 00;

 64

Brīvā cīņa 30V 813 

00

 5

 
1.2. Treniņu nodarbību vietas 

 
Vieglatlētika 

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

Daugavpils novads LV-5473 

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

Daugavpils novads, LV-5481 

3. Kalupes pamatskolas sporta zāle un stadions, Lielā iela 35, Kalupe, Kalupes pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5450 
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4. Lāču pamatskolas sporta zāle un stadions, Muzeja iela 2, Lociku c., Naujenes pagasta, 

Daugavpils novads, LV-5458 

5. Salienas vidusskolas sporta zāle un stadions, Centrāles iela 21, Saliena, Salienas 

pagasts, Daugavpils novads, LV 5469 

Brīvā cīņa 

1. Demenes pagasta kultūras nama zāle un trenažieru telpa, Briģenes iela 2, Demene, 

Daugavpils novads LV-5442 

2. 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 

 

 

2.zīmējums 

Skolas treniņu grupu nodarbību 

 vietas Daugavpils novadā 
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1.3. Ziņas par iepriekšējo akreditāciju 

 

Programmas nosaukums 
Akreditācijas 

lapas Nr. 

Izsniegšanas 

datums 

Akreditācijas 

termiņš 

Bokss 20V 813 00 1 AI9781 07.07.2016. 24.06.2020. 

Brīvā cīņa 20V 813 00 1 AI9782 07.07.2016. 24.06.2020. 

Brīvā cīņa 30V 813 00 1 AI9783 07.07.2016. 24.06.2020. 

Vieglatlētika 20V 813 00 1 AI9784 07.07.2016. 24.06.2020. 

Vieglatlētika 30V 813 00 1 AI9785 07.07.2016. 24.06.2020. 

 

1.4. Skolas personāls 
2016./2017. mācību gadā Skolā strādāja 12 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, uz līguma pamata skolu pārrauga 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 

11 treneriem iegūti B kategorijas treneru 

sertifikāti, 1- A kategorija. 

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. Ar direktora rīkojumu ir iecelti vieglatlētikas un brīvās 

cīņas nodaļu vecākie treneri, kuru pienākumos ietilpst sniegt metodisko palīdzību nodaļas 

treneriem.  
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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 

EXCELL tabulās treneri fiksē katra 

audzēkņa mācību gadā sasniegtos labākos 

rezultātus atsevišķās vieglatlētikas 

disciplīnās (vieglatlētikas nodaļa) vai 

fiziskās sagatavotības kontrolnormatīvu 

rezultātus (brīvā cīņa un bokss)  

EXCELL tabulas 

 

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. 

Izveidotas EXCELL tabulas, kurās fiksē audzēkņu labākos rezultātus fiziskajā vai 

speciālajā sagatavotībā. Pamatojoties uz šīm tabulām treneri vai skolas vadība var novērtēt 

izglītojamā izaugsmes dinamiku.  

 

2.4. Izglītojamo sasniegumi 
Gandrīz visās sacensībās, kur piedalās Daugavpils novada sporta skolas izglītojamie 

tiek izcīnītas vietas pirmajā trijniekā. 

Līdz šim par Skolas “zvaigžņu stundu” varētu uzskatīt 2015.gada Latvijas Jaunatnes 

Olimpiādi, kur 86 pašvaldību konkurencē pēc medaļu skaita Daugavpils novads, kuru 100% 

pārstāvēja Skolas izglītojamie, izcīnīja 13.vietu, apsteidzot pat tādas lielas pilsētas, kā 

Rēzekne un Jēkabpils. Treneru Andreja Andrijanova un Ivana Kolosova brīvās cīņas sportisti 

izcīnīja 4 zelta (Aleksandrs Potapovs, Aeksandrs Semjonovs, Veronika Zujeva, Ivars 

Šumskis)  un vienu bronzas medaļu (Jevģēnijs Ostapko), treneru Janas un Dmitrija Hadakovas 

audzēkne Marina Andrejeva bija otrā trīssoļlēkšanā un trešā tāllēkšanā un vēl vienu bronzas 

medaļu pievienoja boksa trenera Gļeba Zujeva audzēknis Valērijs Ivanovs. 

Regulāri Skolas labākie izglītojamie tiek iekļauti Latvijas izlases sastāvā startiem 

dažādās starptautiskās sacensībās: 

Brīvajā cīņā 2015.gadā Eiropas čempionātā kadetiem piedalījās Aleksandrs Potapovs, 

2016.gadā Veronika Zujeva un Jevģēnijs Ostapko. Labāko sešiniekā gan vēl Eiropā nav 

izdevies ielauzties, bet ceram, ka drīz tas notiks. 

Vieglatlētikā 2015.gadā un 2016.gadā Eiropas čempionātā junioriem krosā Latviju 

pārstāvēja Kristīne Jevsejeva. Marina Andrejeva ir četrkārtēja Baltijas valstu čempione 

tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā gan stadionā gan telpās. Vēl Baltijas valstu sacensībās ir startējusi 

vesera metēja Regīna Aņisjko, Daudzi skolas vieglatlēti Latvijas izlases sastāvā ir 

piedalījušies Starptautiskajās bērnu vieglatlētikas spēlēs Varšavā (PL) U-12, U-14 vecuma 

grupās. 

Kā apliecinājumu Skolas augstajiem sportiskajiem panākumiem vēl gribētos minēt 

pēdējos 3 gados izcīnītās godalgas dažādu vecuma grupu Latvijas čempionātos: 

2014.gadā – 22, no kurām 5 zelta, 

2015.gadā – 36, no kurām 8 zelta, 

2016.gadā – 32, no kurām 8 zelta. 
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Daugavpils novada sporta skolas 

labākie sasniegumi 2016./2017.m.g. 

 

Brīvā cīņa 

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 

❖ Sergejs Šatrevičs -3.vieta 

Latvijas čempionāts 

❖ Aleksandrs Potapovs -1.vieta 

❖  Veronika Zujeva-2.vieta 

❖ Jevģenijs Ostapko -3.vieta 

❖ Tatjana Tarasova -3.vieta 

Latvijas čempionāts junioriem 

❖ Tatjana Tarasova -1.vieta 

❖ Veronika Zujeva , Jevģenijs Ostapko un Aleksandrs Potapovs-2.vieta 

❖ Sergejs Ešenvalds -3.vieta 

Latvijas čempionāts kadetiem 

❖ Sergejs Ešenvalds, Daniels Vanags un Andris Trofimovs -3.vieta 

 

Bokss 

 Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 

❖ Valerijs Ivanovs -2.vieta 

❖  Edvīns Kotels un Daniels Vasiļjevs-3.vieta 

Starptautiskais   ziemassvētku turnīrs boksā 

❖ Edvīns Kotels, Valerijs Ivanovs,  Maksims Radionovs un Daniels Vasiļjevs   -1.vieta 

❖ Sergejs Ribakovs -2.vieta        

❖ Andrejs Baranovs , Vjačeslavs Strazdoniks un Romualds Gribanovs -3.vieta 

  Starptautiskais  sacensības “Leonarda un Aleksandra Purvinsku   piemiņas  turnīrs 

boksā” 

❖  Artjoms Baltruķevičs, Vjačeslavs Strazdoniks, Edvīns Kotels un Daniels Vasiļjevs -

1.vieta 

❖  Valerijs Ivanovs -2.vieta 

❖ Romualds Gribanovs un Maksims Radionovs, -3.vieta 

 

Vieglatlētika 

Eiropas čempionāts krosā  U-23 

Kristīne Jevsejeva -53.vieta 6000m skrējienā 

Eiropas komandu čempionāts  

❖ Kristīne Jevsejeva-12.vieta 3000m/kavēkļu skrējienā 

 

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 

❖ Olga Ignatjeva-2.vieta trīssoļlēkšanā 

❖ Viktorija Jevdokimova-3.vieta 400m/b skrējienā 

❖ Mareks Meženiks-3.vieta 3000m skrējienā 

Baltijas Jūras spēles U-16 

❖ Edvīns Hadakovs- 3.vieta 4x100m stafetē 

Baltijas valstu sacensības U-18  

❖ Vladislavs Suvorovs - 2.vieta 2000m/kavēkļu skrējienā 

Baltijas valstu sacensības U-16 

❖ Edvīns Hadakovs - 1.vieta trīssoļlēkšanā 



8 
 

❖ Olga Ignatjeva - 2.vieta trīssoļlēkšanā 

Latvijas čempionāts U-14 

❖ Adriana Kandu - 2.vieta lodes grūšanā 

❖ Arijāna Marcinķeviča - 2.vieta diska mešanā 

Latvijas čempionāts U-16 

❖ Olga Ignatjeva - 2.vieta telpās  un 1.vieta trīssoļlēkšanā stadionā 

❖ Edvīns Hadakovs-1.vieta telpās  un 3.vieta trīssoļlēkšanā stadionā, 3.vieta 110m/b 

skrējienā 

❖ Viktorija Jevdokimova - 2.vieta 600m telpās, 3.vieta 300m/b skrējienā 

❖ Mareks Meženiks - 3.vieta 1000m skrējienā telpās, 2.vieta 2000m skrējienā telpās un 

1.vieta 2000m/kavēkļu skrējienā 

❖ Olga Ignatjeva, Viktorija Jevdokimova, Darija Stepanova un Jūlija Ignatjeva-3.vieta 

zviedru stafete 

Latvijas čempionāts U-18 

❖ Vladislavs Suvorovs - 2.vieta 2000m/kavēkļu skrējienā, 2.vieta 5000m skrējienā. 

Latvijas čempionāts U-20 

❖ Marīte Rimicāne - 2.vieta 2000m/kavēkļu skrējienā. 

Latvijas čempionāts  

❖ Kristīne Jevsejeva - 1.vieta 3000m/kavēkļu skrējienā un 3.vieta 5000m skrējienā. 

Latvijas čempionāts krosā  U-20 

❖ Kristīne Jevsejeva-1.vieta  6000m skrējienā 

Latvijas ziemas čempionāts mešanas disciplīnas 

❖ Regīna Aņisko - 1.vieta vesera mešanā 

Prezidenta balva izcīņa 

❖ Kristīne Jevsejeva - 3.vieta 3000m/kavēkļu skrējienā 

LVS kauss 

❖ Viktorija Jevdokimova-3.vieta 400m skrējienā 

❖ Kristīne Jevsejeva-1.vieta 2000m/kavēkļu skrējienā 

❖ Vladislavs Suvorovs-2.vieta 2000m/kavēkļu skrējienā 

 

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 

Labākajiem sportistiem daļēji tiek segti 

rehabilitācijas izdevumi pēc treniņos vai 

sacensībās gūtajām traumām 

Fizioterapeitu rēķini 

Treneri organizē vecāku sapulces, 

individuālas pārrunas tiek fiksētas kartiņās 

Sapulču protokoli 

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

tiek pilnībā sasprindzināta visa ķermeņa muskulatūra. Rehabilitācijas nolūkos, labākajiem 

sportistiem Skola apmaksā vienu reizi nedēļā baseina un pirts apmeklējumu.  
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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. 

Labākajiem Skolas sportistiem tiek daļēji segti izdevumi par fizioterapeita 

pakalpojumiem pēc treniņos vai sacensībās gūtajām traumām. Ir izstrādāti Skolas noteikumi 

kādos gadījumos ši apmaksa tiek veikta. 

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

telefoniskas vai klātienes tikšanās. Vismaz reizi gadā treneri organizē vecāku sapulces. 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, apmeklē treniņu nometnes 

• Noslēgts līgums ar Darba aizsardzības speciālisti, kura novērtē treniņu vietu 

atbilstību drošības noteikumiem un veic drošības instruktāžas 

• Katrā treniņu vietā ir medicīniskās aptieciņas 

 

Skolas kolektīva mikroklimata uzlabošana 

• Veikts skolas estētiskais noformējums. Katru gadu tiek aktualizēts 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 

• Gandrīz katru gadu tiek izveidota jauna treniņu grupa kādā no pagastiem, kur 

iepriekš nav bijušas Skolas grupas, līdz ar to šajos pagastos dzīvojošajiem 

bērniem radās iespēju nodarboties ar sportu. 

2013.gadā atvērta boksa nodaļa Kalkūnes pagastā, 2014.gadā brīvās cīņas nodaļa 

Silenes pamatskolā, 2015.gadā vieglatlētikas grupas Kalupes, Salienas, Naujenes 

pagastos, 2016.gadā brīvās cīņas grupa Demenes pagastā.  

• 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. 

• Silenes pamatskolas cīņas zālē ar mīkstu materiālu apstrādātas sienas. 

• Iegādāts jauns sacensību cīņas sacensību paklājs. 

• Ierīkots treniņu boksa rings. 

 

2.8. Skolas darba organizācijas, vadības un kvalitātes nodrošināšana. 
Prioritāte - izvērtēt Skolas darbību, noteikt turpmākās attīstības prioritātes 
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2016.gadā izstrādāts Attīstības plāns 2017.-2021.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 virzīts uz jaunu treniņu grupu veidošanu novada skolās, kā arī nodrošināt 

iespēju talantīgākajiem bērniem nokļūt uz treniņiem Daugavpilī pie augsti kvalificētiem 

Skolas treneriem un spēcīgiem sparinga partneriem.  

 

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA 

         IETEIKUMU IZPILDE 
Ieteikums Izpilde 

Vieglatlētika 

1. Kritērijs 2.1. 

 Mācību - treniņu nodarbību uzskaites 

žurnālos būtu jāatspoguļo pārskatāmāka 

informācija par audzēkņu sasniegumiem 

(kontrolnormatīviem) un būtu jāreģistrē 

izglītojamo medicīniskie dati. Aktivizēt 

darbību skolas pašpārvaldē un vecāku 

padomē   

Mācību - treniņu nodarbību uzskaites 

žurnālos tiek atspoguļoti audzēkņu 

būtiskākie sasniegumi, jo visiem 

sasniegumiem žurnālos nav paredzēta 

vieta. Medicīniskie dati žurnālos, tajos 

pieprasītajos apjomos ir reģistrēti, Skolas 

medmāsa uztur failu, kur var apskatīt visu 

skolas izglītojamo medicīniskās pārbaudes. 

1. Kritērijs 2.3. 

Jāpilnveido audzēkņu sasniegumu 

izvērtēšanas sistēma, nodrošinot grupu 

stabilitāti un kontingenta pēctecību 

Audzēkņu izvērtēšanas sistēma, kurā 

iekļauti izaugsmes dinamikas rādītāji gan 

atsevišķās vieglatlētikas disciplīnās gan 

vispārējā fiziskajā attīstībā ir izstrādāta un 

darbojas 

1. Kritērijs 4.6. 

Jāuzlabo izglītības iestādes sadarbība ar 

izglītojamā ģimeni izglītojamā izaugsmes 

veicināšanai. Vecāki jāiesaista izglītības 

iestādes pašpārvaldes darbā 

1-2x gadā 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 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 2.1. 

Nepieciešams pilnveidot mācību treniņu 

procesu, izvērtējot sacensību rezultātus, 

izglītojamo fizisko sagatavotību u.c. 

Sacensību rezultāti tiek analizēti un 

saskaņā ar analīzes rezultātiem tiek 

koriģēts treniņu process. 2 reizes gadā visi 

treniņu grupu audzēkņi izpilda fiziskās 

sagatavotības kontrolnormatīvus, 

analizējot katra audzēkņa fiziskās 

sagatavotības izaugsmes dinamiku tiek 

veidoti atbilstoši treniņu plāni 

2. Kritērijs 2.3. Kontrolnormatīvi ir izstrādāti. Audzēkņi 
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Nepieciešams izstrādāt izglītojamo 

kontrolnormatīvu rādītājus katras sporta 

grupas ietvaros un prasības katras sporta 

grupas izglītojamo pārcelšanai nākošajā 

grupā 

tiek pārcelti uz nākamā apmācības gada  

grupu saskaņā ar MK noteikumos Nr.1036 

noteiktajiem kritērijiem. 

2.Kritērijs 6.1. 

Nepieciešams zālē ierīkot drošības zonas 

(apkārt paklājam sienas noklāt ar mīkstiem 

paklājiem). Vajadzētu veikt kosmētisko 

remontu Vecstropu cīņas zālē. Zālēs ir 

nepieciešami svari. 

Drošības zonas ir ierīkotas, sienas ir 

apšūtas ar mīksto materiālu, jautājums par 

kosmētisko remontu tiks risināts piešķirtā 

budžeta ietvaros, svari ir uzstādīti visās 

treniņu nodarbību vietās 

Bokss 

3. Kritērijs 3.2. 

Regulāri papildināt informāciju par 

izglītības iestādes izglītojamo 

sasniegumiem 

Skolas audzēkņu sasniegumi tiek 

atspoguļoti novada mājas lapā, stendā pie 

skolas vadības un novada presē 

3. Kritērijs 6.1. 

Pēc iespējas papildināt materiāltehnisko 

resursus boksa prasmju pilnveidei. Veicot 

inventāra papildinājumu ciešāk sadarboties 

ar sporta veidu federācijām, meklējot 

izdevīgākos piedāvājumus 

2014.gadā par pašvaldības līdzekļiem 

ierīkots boksa rings, nopirkts 

nepieciešamais treniņu un sacensību 

inventārs, mīkstais inventārs tiek regulāri 

atjaunots 

3. Kritērijs 7.1. 

Vēlams izvērtēt iespējas veidot jaunas 

esošo sporta veidu grupas, kā arī apsvērt 

iespēju veidot jauna sporta veida grupas. 

Turpināt radīt priekšnoteikumus katram 

izglītojamajam sasniegt optimālus mācību 

treniņu rezultātus atbilstoši viņa 

potenciālajām iespējām 

Patstāvīgi tiek domāts par jaunu treniņu 

grupu atvēršanu, lielākā problēma ir bērnu 

trūkums mazajās lauku skolās, neskatoties 

uz to no 2015.gada 1.janvāra darbu uzsāka 

jauna vieglatlētikas treniņu grupa Kalupes 

pamatskolā no 2015.gada 1.septembra 

jaunas vieglatlētikas grupas Špoģu 

vidusskolā, Lāču pamatskolā, Salienas 

vidusskolā, 2016.gadā atvērta jauna brīvās 

cīņas grupa Demenes pagastā. 



4. SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS 

KRITĒRIJOS 
4.1. Mācību saturs 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods 
Licence Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo skaits 

2016./2017. m.g. 

Izglītojamo skaits 

2015./2016. m.g. 

Izglītojamo skaits 

2014./2015. m.g. 

Nr. Datums Sākumā  Beigās  Sākumā  Beigās  Sākumā  Beigās  

Bokss 20V 813 00 1 P-14142 15.06.2016. 24.06.2020. 15 15 16 15 13 12 

Brīvā cīņa  20V 813 00 1 P-14143 15.06.2016. 24.06.2020. 84 64 55 57 72 68 

Brīvā cīņa  30V 813 00 1 P-14144 15.06.2016. 24.06.2020. 6 5 8 8 7 6 

Vieglatlētika  20V 813 00 1 P-14145 15.06.2016. 24.06.2020. 129 126 110 111 74 82 

Vieglatlētika  30V 813 00 1 P-14146 15.06.2016. 24.06.2020. 6 6 25 25 18 16 

 Mācību treniņu darbs tiek organizēts, atbilstoši licencētajam programmām pēc apstiprinātajiem gada plāniem un treniņu nodarbību sarakstiem. 

Mācību treniņu nodarbību saraksti atbilst licencēto sporta veidu programmu atbilstošajam stundu skaitam. Skolas vadība regulāri izbrauc uz treniņu 

nodarbībām. Vērojot mācību treniņu nodarbības vērtē, analizē trenera un audzēkņu iemaņas un prasmes. Par nodarbību apmeklējumiem tiek sastādīti 

Pārbaudes akti, kuros tiek fiksēti trūkumi un izteikti priekšlikumi to novēršanai. Vadība analizē treneru iesniegtos pašnovērtējumus par audzēkņu 

sasniegumiem un sacensību rezultātiem. Mācību grupu komplektēšanas pamatnosacījumi nav pārkāpti un ir izpildīti. Mācību un audzināšanas darbs 

skolā tiek realizēts mācību treniņnodarbībās un sacensībās. Katrs pedagogs savā sporta veidā izmanto atbilstošas mācību metodes. Mācību metožu 

izmantošana ir cieši saistīta gan ar mācību procesa mērķiem un uzdevumiem, gan ar katra pedagoga personību un viņa pieredzi radoši strādāt kā 

pedagogam. Mācību plāna teorētiskie priekšmeti tiek integrēti praktiskajās nodarbībās. Regulāri tiek pārrunāti un analizēti paveiktā darba rezultāti, lai 

veicinātu mācību procesa uzlabošanu un pilnveidi. Tiek veikta mācību līdzekļu, aprīkojuma un citu vajadzīgo resursu savlaicīga plānošana un iegāde, lai 

īstenotu izglītības programmas mērķus un uzdevumus. Katru gadu tiek iegādāts inventārs, apģērbs un apavi. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana 

nākošajā mācību – treniņu grupā notiek mācību gada sākumā, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 

27.12.2011.Nr.1036 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” (turpmāk MK noteikumi Nr.1036) spēkā esošo 

redakciju. Plānojot darbu, treneri ņem vērā izglītojamā fizisko sagatavotību, strādā individuāli ar izglītojamajiem tehnisko un taktisko elementu apguvei 

individuālajos sporta veidos.  

Stiprās puses:   

• Ir stabils un kvalificēts pedagoģiskais kolektīvs, kurš pārzina programmas un prasmīgi pielieto to mācību darbā  

• 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 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.  

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.  

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. Treneri prasmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, kuriem ir iespēja risināt 

gan sportiskās gan sadzīves problēmas ar treneriem. 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 MK noteikumiem 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 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 Cīņas 

federācijas oficiālajās sacensībās; 

• Starptautiskajās sacensībās Latvijā un ārzemēs. 

Boksa grupa piedalās visās sacensībās, kuras notiek Latvijā, kā arī izbrauc uz sacensībām 

Lietuvā. 
Stiprās puses:  

• Skola regulāri izvērtē pedagogu darba rezultātus.  

• Lielākajai daļai nodarbību ir augsts metodiskais līmenis. 

• 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 
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4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Mācību gada sākumā sporta skolas administrācija informē trenerus par noteiktajām 

prasībām vecumam atbilstošajā mācību treniņu grupā. Audzēkņi tiek informēti, kādā 

apmācības gada grupā trenēsies, kādas ir šīs mācību treniņu grupas prasības, mērķi, uzdevumi 

un galvenās sacensības. Prasības tiek noteiktas audzēkņiem saprotamā veidā un tiek īstenotas 

mācību treniņu procesā. 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 

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, kuriem ir augsti sportiskie panākumi vai kuri ar savu atbildīgo darbu un izaugsmes 

perspektīvām treneru vērtējumā ir pelnījuši ceļa izdevumu apmaksu. 

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.  

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. 

 Uzsākot nodarbības skolā, treneris izglītojamajam EXCELL failā atver lappusi un 

uzsāk atzīmēt viņa labākos rezultātus vispārējā fiziskajā sagatavotībā un speciālajā 

sagatavotībā, kurus aktualizē katru gadu līdz ar to var veikt viņa izaugsmes analīzi. 

 Mācību gada beigās treneri iesniedz pašnovērtējumu par savu grupu un katra audzēkņa 

darbu un secinājumu turpmākiem plāniem. Skolas nomenklatūrā tiek saglabāti sacensību 

nolikumi un protokoli. 

Stiprās puses:  

• Apkopota un analizēta informācija par izglītojamo sasniegumiem, Skolas vadība veic 

šīs informācijas pārraudzību.  

Tālākās attīstības iespējas:  

• Turpināt dažādot pārbaudes darbu sistēmu.  

  Vērtējums- labi 

 

4.3.  Izglītojamo sasniegumi 
Kā novērtējums izglītojamo sasniegumiem ikdienas darbā ir sasniegtie rezultāti 

sacensībās. Skola lepojas, ka gandrīz katrās, jebkura līmeņa sacensībās, izglītojamie izcīna 
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godalgas visos trīs sporta veidos. Galvenais sasniegumu rādītājs gan ir godalgas Latvijas 

čempionātos un Olimpiādēs, kā arī dalība starptautiskās sacensībās Latvijas izlases sastāvā, to 

Skolai pēdējos 3 gados bijis daudz (skat.2.4. Izglītojamo sasniegumi 6. lpp). 

Daudzās atbildīgās sacensībās brīvajā cīņā, kur tiek apkopots komandu vērtējums, kā 

arī 2016.gada komandu sacensībās brīvajā cīņā Skola tradicionāli ierindojas 3.vietā zaudējot 

tikai Rīgai un Daugavpils pilsētai. Vieglatlētikā, pēc Latvijas jaunatnes čempionātos pēc 

izcīnītajām medaļām Latvijā esam desmitniekā, no Latgales sporta skolām piekāpjamies tikai 

Balviem, arī boksā mūsu sportisti ir starp vadošajiem valstī. 

Problēmas ikdienas sasniegumu uzlabošanā galvenokārt slēpjas materiālajā bāzē. Kā 

būtiskāko varētu minēt savas vieglatlētikas manēžas trūkums, jo vieglatlētiem 7 mēneši gadā 

jātrenējas tieši manēžā, boksam un brīvajai cīņai problēmas ir atbilstošu sparinga partneru 

trūkums. Boksam nav plašas treniņu zāles. 

Skola aktīvi risina jautājumu par manēžas būvniecību, kurā atrastos vieta arī boksa 

ringam, 2017.gada pašvaldības vēlēšanās visas vadošās partijas bija iekļāvušas tās celtniecību 

savās programmās. Uz doto brīdi Skola apmaksā labāko vieglatlētu treniņus Daugavpils 

pilsētas manēžā, kā arī apmaksā treneriem degvielas izdevumus par labāko brīvās cīņas un 

boksa izglītojamo nogādāšanu uz/no treniņiem Daugavpilī, kur tie var trenēties ar stipriem 

sparinga partneriem. 

 

4.4.  Atbalsts izglītojamajiem 
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts. 

Skolas atbalsta personāla sastāvā ietilpst darba aizsardzības speciāliste un medmāsa. 

Izglītojamajiem ir pieejams Daugavpils novada domes psihologs.  

Reizi gadā audzēkņi no 10 līdz 18 gadu vecumam iziet pārbaudi Valsts sporta 

medicīnas centrā. Pārējie vai nu iesniedz Skolā ģimenes ārsta izziņu vai iziet medicīnisko 

apskati pie sporta ārsta Daugavpils Olimpiskajā centrā, par šīm apskatēm maksā Skola. Skolas 

medmāsa izstrādātos EXCELL failos fiksē katra audzēkņa izietās pārbaudes datumus un 

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

žurnālos, informācija pieejama treneriem un vecākiem. Nepieciešamības gadījumā 

audzēkņiem aizliegts apmeklēt nodarbības līdz speciālista dotai atļaujai. Sacensībās dežurē 

medmāsa, viņa fiksē nelaimes gadījumus izstrādātos žurnālos, medmāsa nepieciešamības 

gadījumos arī apmeklē un sniedz konsultācijas treniņu nodarbībās. Uzsākot nodarbības brīvās 

cīņas un boksa grupās, izglītojamie iziet neirologa apskati.  

Augsta līmeņa sportistiem, Latvijas izlases kandidātiem, Skola daļēji apmaksā 

rehabilitāciju pēc treniņos vai sacensībās gūtajām traumām. 

Treneri ir iejūtīgi, prot uzklausīt audzēkņus, izpalīdz tiem, kad tas nepieciešams. 

Nenosoda, bet gan pamāca, palīdz saprast un risināt radušās konfliktu situācijas. Visi Skolas 

pedagogi un darbinieki ir noklausījušies kursus par bērnu tiesībām. 

Stiprās puses:  

• Izglītojamajiem un viņu vecākiem pieejami atbalsta personāla pakalpojumi. 

• Skola nodrošina izglītojamo medicīnisko apskati, palīdz atjaunoties pēc traumām.  

 Vērtējums-ļoti labi 

 

4.4.2. 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.  
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Ir izstrādātas darba aizsardzības instrukcijas darbiniekiem. Atbildīgā persona veic 

darba vides novērtējumu. Skolas personāls iepazīstināts ar Darba kārtības noteikumiem, 

amata aprakstu, Darba aizsardzības noteikumiem, Ugunsdrošības noteikumiem, 
Elektrodrošības noteikumiem, 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.  

Stiprās puses:  

• Skolā darbojas darba aizsardzības speciālists 

• Izglītojamie tiek iepazīstināti ar drošības instrukcijām  

Vērtējums-labi 

 
4.4.3. 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. Sacensību un 

pasākumu organizēšanā lielu atbalstu sniedz 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 

 
4.4.4. 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. Pēdējo 3 gadu laikā mācības tajā uzsākuši 2 Skolas 

absolventi. 

 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:  
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• 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-labi 

 
4.4.5. 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 ļoti labi 

 
4.4.6. 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   

 
4.4.7. 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. 

Izbraucot uz sacensībām treneris 3 dienas iepriekš vai nu izsniedz izglītojamajam 

speciālu kartīti ar informāciju par sacensībām, kurā vecākiem jāparakstās un jāatgriež atpakaļ, 

vai arī personīgi apzvana katra pasākumā iesaistītā bērna vecākus.  
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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. 

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. 

• Veidot aktīvāku dialogu ar ģimenēm, kuras nav atvērtas sadarbībai ar Skolu. 

Vērtējums-labi 

 

  4.5. Skolas vide 
 4.5.1. 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. Šie sasniegumi jau ir pamanīti un novērtēti Daugavpils novadā, jo pēc visām 

lielākajām sacensībām tiek sniegta informācija arī novada presē. Informējam presi arī par 

visām Daugavpils novada skolēnu sacensībām, kuras ir populāras novada skolu vidū.   

Pēc stadiona Višķu pagastā nodošanas ekspluatācijā Skola jau ir organizējusi vairākas 

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

2014.gadā tika nopirkts brīvās cīņas paklājs, līdz ar to jau 2 reizes esam novadījuši Skolas 

atklātos čempionātus ar citu sporta skolu audzēkņu piedalīšanos.  

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. 

• Uz savstarpēju cieņu balstītas pedagogu, darbinieku un izglītojamo attiecības. 

• 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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 4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Skolas pārziņā nav neviens sporta objekts, nodarbības notiek novada vispārizglītojošās 

skolās vai novadam piederošos sporta objektos. 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. Ierīkots 

neliels boksa rings. 

Atzinumi darbības turpināšanai 

Adrese Atzinums 
Izsniegšanas 

datums 

Sventes vidusskolas sporta zāle un 

stadions, Daugavpils 1a, Svente, 

Sventes pagasts, Daugavpils novads 

LV-5473 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta 

19.04.2016. 

Atzinums no Veselības inspekcijas 12.10.2016. 

Špoģu vidusskolas sporta zāle un 

stadions, Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta 

07.04.2017. 

Atzinums no Veselības inspekcijas 22.05.2017. 

Kalupes pamatskolas sporta zāle un 

stadions, Lielā iela 35, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5450 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta 

27.04.2016. 

Atzinums no Veselības inspekcijas 16.10.2015. 

Lāču pamatskolas sporta zāle un 

stadions, Muzeja iela 2, Lociku c., 

Naujenes pagasta, Daugavpils novads, 

LV-5458 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta 

16.03.2016. 

Atzinums no Veselības inspekcijas 30.09.2016. 

Salienas vidusskolas sporta zāle un 

stadions, Centrāles iela 21, Saliena, 

Salienas pagasts, Daugavpils novads, 

LV 5469 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta 

08.05.2017. 

Atzinums no Veselības inspekcijas 05.02.2016. 

Vaboles vidusskola, Vabolē, Vaboles 

pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta 

30.06.2016. 

Atzinums no Veselības inspekcijas 03.01.2017. 

Demenes pagasta kultūras nama zāle 

un trenažieru telpa, Briģenes iela 2, 

Demene, Daugavpils novads LV-5442 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta 

08.06.2017. 

Atzinums no Veselības inspekcijas 06.06.2017. 

Silenes pamatskolas sporta zāle un 

stadions, Silenes pagasts, Daugavpils 

novads LV-5474 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta 

05.07.2016. 

Atzinums no Veselības inspekcijas 04.10.2016. 

Kalkūnu pagasta sabiedriskais centrs 

„Kaleidoskops”, Jubilejas iela 2, 

Kalkūni, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads LV-5449 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta 

04.03.2016. 

Atzinums no Veselības inspekcijas 02.12.2016. 

Stiprās puses:  

• Treniņu nodarbību vajadzībām ir piemērotas telpas un inventārs.  

Nepieciešamie uzlabojumi:  

• Nepieciešama vieglatlētikas manēža un boksa zāle 

 

Vērtējums-labi 
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4.6. Skolas resursi 
4.6.1. 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.gadā ir iegādāts cīņas sacensību paklājs un iekārtots boksa rings. 

Stiprās puses:  

• Skolā ir nepieciešamie materiālie resursi izglītības programmu īstenošanai.  

Turpmākās attīstības iespējas:  

• Papildināt nodarbību vietas ar tehniskajiem līdzekļiem un mācību materiāliem. 

  Vērtējums-labi 

 
 4.6.2. Personālresursi 

Skolā ir nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. 

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

administrācijā – direktors un direktora vietniece izglītības jomā, dokumentus kārtībā uztur 

lietvede.  

Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. Skolā 

strādā 12 treneri, visiem augstākā pedagoģiskā izglītība sporta jomā:  

• 10 treneri beiguši Daugavpils universitātes Sporta pedagoģijas programmu; 

• 1 treneris Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtu; 

• 1 treneris beidzis Valsts fiziskās kultūras institūtu Maskavā. 

ESF projektā „Pedagoga konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” 2 pedagogi ieguva 3. pakāpi.  

Pēc projekta beigām 1 pedagogs ieguva 3. pakāpi.  

11 treneriem ir „B” kategorijas sporta speciālista sertifikāts, 1- A kategorija.  

Treneru kolektīvs ir jauns, 8 no 12 treneriem vēl nav sasnieguši 40 gadu vecumu, 

vidējais vecums – 39 gadi. Labākie treneri ar pedagoģiskās sēdes balsojumu un direktora 

rīkojumu nozīmēti par sporta veidu vecākajiem treneriem, viņu pienākumos ietilpst sniegt 

pārējiem treneriem metodisko palīdzību, koordinēt izbraukumus uz sacensībām un treniņu 

nometnēm, palīdzēt Skolas vadībai nodaļas budžeta veidošanā. 

Treneri patstāvīgi apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus, kurus finansiāli apmaksā 

Skola. Kursu, semināru apliecību un sertifikātu kopijas tiek glabātas personu lietās, savukārt 

informācija regulāri tiek reģistrēta VIIS datu bāzē. Treneri iesaistās Daugavpils novada sporta 

dzīves organizēšanā.  

Pedagogu darba slodzes tiek sadalītas, ievērojot sporta veidu programmu un darba 

organizācijas vajadzības. Prioritāte ir izveidot Skolas treniņu grupas pēc iespējas vairāk 

novada pagastos, nevis koncentrētie 1-2 vietās, bet pārējo pagastu bērniem sports būtu 

nesasniedzams. 
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3.zīmējums 

Treneru sadalījums pēc vecuma 

3

5

1

2

1

0

1

2

3

4

5

Vidējais vecums - 39 gadi

20.-30.gadi

30.-40.gadi

40.-50.gadi

50.60.gadi

60.un vecāki

  

Stiprās puses:  

1. Skola ir pilnībā nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem personālresursiem.  

2. Treneri aktīvi iesaistās tālākizglītībā. 

3. Jauns, ambiciozs uz sasniegumiem vērsts treneru kolektīvs 

 

Turpmākās attīstības iespējas:  

• Turpināt treneru tālākizglītību.  

• Motivēt trenerus darbībai, kas ļautu iegūt augstāku pedagoģisko kvalitātes pakāpi. 

  Vērtējums-ļoti labi 

 

 4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 
 4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas misija ir nodrošināt, lai pēc iespējas vairāk novada bērniem būtu iespēja 

nodarboties ar sportu, iegūt visu labo, ko tas spēj sniegt un iespējams caur šo nodarbi atrast 

savu ceļu dzīvē. 

Mācību gada un kalendārā gada beigās pedagoģiskās padomes sēdē tiek pārskatīts un 

analizēts aizvadītā mācību perioda paveiktais darbs, izglītības procesa rezultāti, audzināšanas 

darbs, metodiskais un saimnieciskais darbs, katrs izsaka savu redzējumu par paveikto, un tiek 

izteikti priekšlikumi, lai sporta skolas darbs būtu vēl kvalitatīvāks un produktīvāks. Tiek 

ieskicēta vīzija nākošajam mācību gadam. Skola plāno darbu gan mācību gadam, gan ilgākam 

laika periodam. Katru gadu tiek izstrādāts darba plāns mācību gadam. Mācību gada plānā 

ietilpst organizatoriskais darbs, mācību darbs, sporta pasākumi, audzināšanas darbs, aģitācijas 

darbs, finansiāli saimnieciskā darbība, darbs ar vecākiem un skolām, medicīniskā kontrole un 

treneru kvalifikācijas celšana. Vadība plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu visos tās 

darbības virzienos. Skolas pašnovērtējums sevī ietver visas iestādes darbības jomas. 

Pašnovērtējums ir objektīvi pamatots. Pašnovērtējuma procesā ir izmantoti pedagoģiskā 

procesa izvērtējuma materiāli. Pašnovērtējuma ziņojums balstīts uz iekšējās kontroles 

materiāliem un paveikto darbu. Process ir nepārtraukts un tajā iesaistās visi darbinieki. 

Pašnovērtējuma procesa rezultātā konstatētas skolas darba stiprās puses un vājās puses, kā arī 

jomas, kuras jāuzlabo. Pašnovērtējums tiek analizēts un ņemts vērā, plānojot skolas turpmāko 

attīstību. Treneri katra mācību gada beigās analizē savu darbu, pildot pašvērtējuma lapu, 

atzīstot kas izdevās un kas neizdevās konkrētajā mācību gadā, kas nepieciešams, lai uzlabotu 

savas trenera prasmes. Grupu komplektēšanā iesaistās treneri un skolas vadība. Skolā ir 

izstrādāts un Daugavpils novada deputātu apstiprināts attīstības plāns 2017.-2021. gadam. 
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Skolas attīstības plāns veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķus un uzdevumus. Plāns ir 

publicēts novada Izglītības pārvaldes mājas lapā un ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm. 

Stiprās puses:  

• Ir sagatavots Skolas darba plāns kārtējam mācību gadam un attīstības plāns 2017.-

2021.gadam. 

• Pēdējo 3 gadu laikā Skola ir atvērusi 5 jaunas treniņu grupas 5 pagastos, pie tam 3 

pagastos nekad nav atradusies neviena sporta skolas treniņu grupa. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

• Izveidot Skolas treniņu grupas pagastos, kur to vēl nav 

Vērtējums-labi 

 
4.7.2. 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 12 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. Iestādes vadība regulāri uzklausa un izvērtē darbinieku, 

vecāku un audzēkņu ierosinājumus sporta skolas darba uzlabošanai. Iegūtie rezultāti tiek 

apspriesti sporta skolas pedagoģiskās padomes sēdēs. Skolas vadītājs plāno, organizē un vada 

izglītības iestādes darbu, sadala pienākumus un pārrauga to izpildi. Vadība plāno sanāksmes 

pēc darba plāna, vai nepieciešamības gadījumos arī ārkārtas sanāksmes. Skolas darbā 

treneriem ir pieejams internets.  

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 

4.7.3. 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. 

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. Skola par saviem līdzekļiem ir 

organizējusi novada skolu sporta skolotāju braucienus uz semināriem Rīgā, Rēzeknē, Balvos.     

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. 

Skola ir juridiskais biedrs Latvijas Cīņas federācijā, Latvijas Vieglatlētikas savienībā, 

Latvijas Boksa federācijā un Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomē. 

Stiprās puses:  

• Skolas vadība veicina daudzveidīgu sadarbību ar citām institūcijām.  

Turpmākās attīstības iespējas:  
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• 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.Izglītojamo sasniegumi  

4.4.Atbalsts izglītojamiem  

4.4.1.Psiholoģiskais atbalsts sociālpedagoģiskais atbalsts  Ļoti labi 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana Labi 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā  Labi  

4.4.4. Atbalsts karjeras izvēlē  Labi 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  Ļoti labi 

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām  Bez vērtējuma 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  Labi 

4.5.Skolas vide  

4.5.1. Skolas mikroklimats  Labi  

4.5.2. Skolas fiziskā vide  Labi 

4.6. Skolas resursi   

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  Labi 

4.6.2. 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) 
• 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 sportiskie sasniegumi, 

attieksme un atdeve treniņos, 

• no Skolas budžeta tiek izmaksāta uzturdeva izglītojamiem dodoties uz sacensībām, 

• lai bērniem no pagastiem, kuros nav Skolas treniņu grupas 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, 

• 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, 
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• perspektīvākajiem audzēkņiem tiek nodrošināti regulāri treniņi brīvajā cīņā un boksā ar 

Daugavpils pilsētas labākajiem sportistiem, 

• ņemot vērā brīvās cīņas un boksa specifiku Skola apmaksā sportistiem pirti un baseinu, 

• visu trīs sporta veidu izglītojamie regulāri kandidē un startē Latvijas izlases sastāvā 

dažādās starptautiskās sacensībās, 

• Skolas izglītojamo skaits, neskatoties uz bērnu skaita samazināšanos novadā ir stabils un 

ir pat saskatāma rezerve izaugsmei, 

• izveidota laba sportiskā piramīda vieglatlētikā. Pagastos ar bērniem nodarbojas sporta 

skolotāji, kuri ieguvuši B klases treneru sertifikātus, bet talantīgākie bērni, sākot no MT3, 

MT4 grupām tiek nodoti treneru Janas un Dmitrija Hadakovu pārziņā, kuri ar savu darbu 

ir pierādījuši, ka spēj sagatavot augstas klases sportistus, 

• brīvās cīņas treneris Andrejs Andrijanovs ir sagatavojis 5 Eiropas čempionātu kadetiem 

dalībniekus un kā pirmais Skolā ir ieguvis A kategorijas trenera sertifikātu, 

• jau 2 gadus esam iesnieguši pieteikumus Jaunatnes sporta fondā ar lūgumu atbalstīt 

talantīgākos novada sportistus un abas reizes atbalsts ir saņemts, par šo naudu vieglatlēti 

aukstajos pavasara mēnešos ir trenējušies Portugālē, brīvās cīņas sportisti gatavojušies 

Eiropas kadetu čempionātam brīvajā cīņā, 

• 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. 

 

6.  TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 
• Vieglatlētikas manēžas un boksa zāles būvniecība, 

• paplašināt Skolas ģeogrāfiju, atverot Skolas treniņu grupas pagastos, kur to nav, rast 

iespēju attīstīt skolā kādu no sporta spēlēm, 

• sekmēt vecāku un izglītojamo līdzdalību mācību procesā, 

• uzlabot apstākļus Vectropu sporta zālei “Ceļinieks”, lai tur varētu atgriezties brīvās cīņas 

treniņu grupas, šobrīd tas nav iespējams, jo zālē nav ievilkta ugunsdrošības signalizācija 

un bēdīgā stāvoklī ir logu rāmji, 

• sagatavot Latvijas izlases dalībniekus augsta līmeņa starptautiskām sacensībām, 

• pilnveidot izglītojamo sasniegumu uzskaiti un analīzi, 

• turpināt koordinēt treneru un vadības tālākizglītību, 

• turpināt informēt un radīt interesi par sporta speciālista profesiju, 

• strādāt pie izglītojamo motivācijas trenēties un sasniegt augstus sportiskos rezultātus, 

• rīkot Skolas atklātās sacensības brīvajā cīņā un boksā, 

• turpināt uzlabot treniņu nodarbību apstākļus sporta skolas audzēkņiem, 

• regulāri sniegt informāciju Daugavpils novada mājas lapā www.dnd.lv par skolas darbu 

un sasniegumiem, veidojot skolas tēlu un nodrošinot ar aktuālas informācijas atjaunošanu. 
 
 

Daugavpils novada 

sporta skolas direktors Jānis Skrinda          _______________ 

                                                                              (paraksts)    

2017.gada_____.jūnijs                                                                                     Z.v.       

   
SASKAŅOTS: 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja Janīna Jalinska                _______________________  
                                                                                (paraksts) 

 

2017.gada_____.jūnijs                                                                                     Z.v.         


