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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 Licences 

Nr. 

Izsniegšanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

Bokss 20V 813 00 1 P-14142 15.06.2016. 12 

Bokss 30V 813 00 1 P-15407 25.04.2017. 9 

Brīvā cīņa 20V 813 00 1 P-14143 15.06.2016. 55 

Brīvā cīņa 30V 813 00 1 P-14144 15.06.2016. 8 

Vieglatlētika 20V 813 00 1 P-14145 15.06.2016. 104 

Vieglatlētika 30V 813 00 1 P-14146 15.06.2016. 24 

Interešu izglītība volejbols - - 21 

KOPĀ: 233 

 

1.zīmējums 

Izglītojamo skaits izglītības programmās 
 

 
 

 

Bokss 30 V
9

Bokss 20 V
12

Brīvā cīņa 20 V
55

Brīvā cīņa 30 V
8

Vieglatlētika 20 V
104

Vieglatlētika 30 V
24

Volejbols
21
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1.2. Treniņu nodarbību vietas 
Mācību – treniņu procesa organizēšanai Skola izmanto Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu un organizāciju sporta bāzes, kā arī saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem Daugavpils pilsētas 

vieglatlētikas manēžu un Olimpiskā centra trenažieru zāli. Atkarībā no piešķirtā finansējuma 

sezonas laikā, ņemot vērā sporta veidu specifiku, labākajiem brīvās cīņas un boksa sportistiem tiek 

apmaksāts baseins. 
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 

 4. Lāču pamatskolas sporta zāle un stadions, Muzeja iela 2, Lociku c., Naujenes pagasts,     
Daugavpils novads, LV-5458 

5. Višķu stadions, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads LV-5481 

6. Daugavpils vieglatlētikas manēža, Valkas iela 4B, Daugavpils, LV-5404 

Brīvā cīņa 

1.Naujenes kultūras centrs, Muzeja iela 6, Lociki, Naujenes pagasts,  Daugavpils novads, 
LV 5462 

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 

Pašvaldības finansēta volejbola interešu izglītības treniņu grupa 

1.Vaboles vidusskolā, Vaboles pagastā, Daugavpils novads, LV-5477. 

 

1. zīmējums Skolas treniņu grupu nodarbību vietas Daugavpils novadā 
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1.3.Skolas personāls 
2019./2020. mācību gadā Skolā strādāja 11 treneri. 

10 treneriem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 1 mācījās Daugavpils Universitātes sporta 

programmā, treneru vidējais vecums 43 gadi. 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. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI UN UZDEVUMI 

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. Skolas pamatuzdevumi 
• atbilstoši normatīvajiem aktiem, izstrādāt un īstenot profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmas un metodiskā darba programmas; 

• veikt audzēkņu atlasi, komplektēt mācību – treniņu grupas, nodrošināt šo grupu 

darbu; 

• nodrošināt audzēkņiem veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību; 

• talantīgākajiem bērniem un jauniešiem nodrošināt sporta meistarības 

pilnveidošanas iespējas, sagatavot augstas klases sportistus Latvijas 

nacionālajām izlasēm; 

• veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto 

pedagogu tālākizglītību; 

• racionāli izmantot izglītībai un medicīniskajai aprūpei iedalītos finanšu 

līdzekļus; 

• popularizēt sportu kā veselīgu dzīves veidu 

2.3. Skolas uzdevumi 2019./2020.mācību gadam 

• sagatavot normatīvus izpildījušos Latvijas izlases dalībniekus startiem Eiropas 

čempionātam vieglatlētikā U-18 vecuma grupā, ISSF Pasaules čempionātam 

krosā skolēniem, Eiropas kadetu čempionātam brīvajā cīņā; 

• veiksmīgi nokārtot skolas akreditāciju. 

2.4. Mācību saturs 
 Prioritāte - mūsdienīgas mācību treniņu nodarbības satura plānošana, tās kontrole, e-žurnāla 

ieviešana,  

 

Darbības rādītājs Apliecinājums 

Tiek apmeklēti kursi un semināri par 

mūsdienīgu treniņa nodarbības plānošanu 

un organizēšanu 

7 treneriem iegūti B kategorijas treneru 

sertifikāti, 1- A kategorija, 1 - 2019.gadā 

beidza Daugavpils Universitātes sporta 

programmu, 1 mācās Daugavpils 

Universitātes sporta programmā 

Direktors un direktora vietnieks pārbauda 

klātienē treniņu nodarbības 

Pārbaudes akti 

Sporta izglītības programmu īstenošana 

atbilstoši normatīvajiem aktiem 

Treneri strādā atbilstoši programmu 

prasībām, Skolā tiek īstenotas 6 

profesionālās ievirzes izglītības 

programmas 

Visi treneri apgūst darbības MYKOOB 

sistēmā 

No 2019.gada 1.septembra skola darbojas 

tikai MYKOOB sistēmā 
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2.5. Mācīšana un mācīšanās 
 Prioritāte - izveidot kontrolnormatīvu izpildes un uzskaites sistēmu visos sporta veidos, treneru 

analīze par savām treniņu grupām 

 
Darbības rādītājs Apliecinājums 

Sadarbībā ar sporta veidu federācijām 

izveidotas kontrolnormatīvu tabulas  

Kontrolnormatīvu tabulas 

Pedagoģiskajā sēdē apstiprināti 
kontrolnormatīvi katrā sporta veidā un 
noteikti nepieciešamie kontrolnormatīvu 
izpildes kritēriji, lai audzēknis tiktu pārcelts 
uz nākošo mācību gadu. Brīvajai cīņai 
2020. gada jūlijā federācija izstrādāja 
jaunus kontrolnormatīvus un sportisti  

Tika nolemts rīkot kontrolnormatīvu izpildi 

sacensību veidā līdz katra gada 1.jūlijam, 

tomēr COVID epidēmijas dēļ termiņš tika 
pagarināts līdz 2020.gada 31.augustam, kā 

arī atcelta prasība rīkot to sacensību veidā. 

Brīvajai cīņai, saskaņā ar federācijas 

iesniegtajiem normatīviem, lai audzēkņus 
pārceltu uz nākošo mācību gadu ir jāsavāc 

30 no maksimāli iespējamajiem 50 

punktiem. Boksam un vieglatlētikai 

audzēkņu pārcelšanai nepieciešams izpildīt 
75% no kontrolnormatīvu skaita (boksam 7 

no desmit, vieglatlētikai 4 no pieciem) 
Visās treniņu grupās tika veikta 
kontrolnormatīvu izpilde 

Visos sporta veidos kontrolnormatīvi 

tika kārtoti treniņos, savas treniņu grupas 

ietvaros 
 

Mācību gada beigās treneri iesniedz Skolas 
vadībai savas grupas analīzi par iepriekšējo 
mācību gadu 

Skolas mācību treniņu grupas analīzes 

veidlapas 

 

2.6. Izglītojamo sasniegumi 

Prioritāte – augstas klases sportistu sagatavošana 

 

Darbības rādītājs Apliecinājums 

Izcīnīt tiesības un pārstāvēt Latviju 

starptautiskās sacensībās 

Prezidenta balvā piedalījās vieglatlēts – 

E.Hadakovs, 

Baltijas valstu čempionātā vieglatlētikā – 

E.Hadakovs, Ē.Gusevs 

Pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu 

Latvijas izlasēs tikušajiem audzēkņiem  

Par pašvaldības līdzekļiem izlašu dalībnieki 

tika nogādāti uz Prezidenta balvu un 

Baltijas valstu čempionātu vieglatlētikā U-

18, U-20 vecuma grupā 

Labāko sportistu godināšana  E.Hadakovs LVS aptaujā tika atzīts par 

2019.gada Latvijas labāko vieglatlētu U-18 

vecuma grupā, kā arī saņēma balvu un 

finansiālu atbalstu no Latvijas Jaunatnes 
sporta fonda. Edvīna trenerus Janu un 

Dmitriju Hadakovus Latvijas Jaunatnes 

sporta fonds apbalvoja nominācijā “Gada 

treneris”. Labākie sportisti un treneri 
sezonas kontekstā tika godināti pasākumā  

“Daugavpils novada gada sporta laureāts” 
Sportistu panākumu atspoguļošana presē Visi Skolas sportistu panākumi tiek 

aprakstīti Daugavpils novada domes 
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mājas lapā, izcilākie panākumi reģiona 

laikrakstā “Latgales laiks”. 
 

Augstas klases sportistiem tiek apmaksātas 
treniņu nometnes ārzemēs 

Treneru J. un D. Hadakovu labākajiem 

vieglatlētiem skolas 2020.gada budžetā 

tika iekļauti līdzekļi treniņu nometnei 

marta mēnesī Portugālē, bet COVID 

vīrusa izplatības dēļ, nometne tika atcelta 
 

2.7. Atbalsts izglītojamajiem 
 Prioritātes – 1.Ieviest un attīstīt rehabilitācijas pasākumus. 

2.Paplašināt sadarbību ar izglītojamo vecākiem. 

3.Atbalsts nokļūšanai uz/no treniņu nodarbībām. 

4.Atbalstīt dalību sacensībās 

 

 
Darbības rādītājs Apliecinājums 

Budžetā tiek iedalīti līdzekļi labāko brīvās 

cīņas un boksa nodaļas izglītojamo baseina 

un pirts apmeklējumam 

Atcelti COVID dēļ 

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 

Dalībai sacensībās Skola apmaksā 

transporta izdevumus, naktsmītnes, dalības 

maksu un svarīgākajās sacensībās arī 

uzturdevu līdz 6 EUR dienā 

Pavadzīmes, maksājumu uzdevumi 

Audzēkņu nogādāšana uz/no treniņu 

vietām tiek apmaksātas sabiedriskā 

transporta biļetes, apmaksāta degviela un 

transporta līdzekļa amortizācijas izdevumi 

treneriem par bērnu nogādāšanu uz/no 

treniņiem ar personisko transportu, iedalīts 

8 vietīgs autobuss 

Ceļazīmes, maksājumu uzdevumi 

 
2.8. 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 

• Darba aizsardzības speciālisti novērtē treniņu vietu atbilstību drošības 

noteikumiem un veic drošības instruktāžas 

• Katrā treniņu vietā ir medicīniskās aptieciņas 

• Daugavpils novada domes datu aizsardzības speciālisti sniedz konsultācijas par 

atbilstošu dokumentu pareizu noformēšanu 



8  

Skolas kolektīva mikroklimata uzlabošana 

• Veikts skolas estētiskais noformējums. Katru gadu tiek aktualizēts stends ar 

Skolas panākumiem, papildināts patriotiskās audzināšanas stūrītis. 

• Uzturētas labas attiecības starp skolotājiem, izglītojamajiem un vecākiem. 

• Skolas sasniegumi regulāri tiek atspoguļoti Daugavpils novada mājas lapā un 

novada presē. 

 

2.9. Skolas resursi 
 Prioritātes: 

1. Paplašināt Skolas ģeogrāfiju, iekārtot treniņu bāzes 

2. Pedagogu attīstība 

3. Materiāltehniskā nodrošinājuma papildināšana 
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, 2019. gadā volejbola 

grupa Vaboles pagastā. 

• Treneriem tiek apmaksāti kursi un semināri. 

• Skolas budžetā tiek iedalīti līdzekļi inventāra iegādei 2 500 EUR (2312, 2350, 

2361 kodi) 

 

2.10. Skolas darba organizācijas, vadības un kvalitātes 

nodrošināšana. 
Prioritāte - izvērtēt Skolas darbību, noteikt turpmākās attīstības prioritātes 

Darbības rādītājs 

• 2016.gadā izstrādāts Attīstības plāns 2017.-2021.gadam. 

• Skolas vadība izstrādā un saskaņo ar dibinātāju gada darba plānu 

• Regulāri notiek iekšējo normatīvo aktu aktualizācija 

• 2 reizes gadā notiek pedagoģiskās padomes sēdes 

 

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒJUMA PERIODA IETEIKUMU IZPILDE  
 

Ieteikumi Izpilde 

Treneru sanāksmes organizēt regulāri 2 reizes gadā notiek pedagoģiskās padomes 

sēdes, 3 – 4 reizes gadā notiek sporta veidu 

treneru sanāksmes 

Izstrādāt audzināšanas darba virzienus un 

audzināšanas darba plānu 

Ar rīkojumu Nr.1.19/34 03.12.2018. izstrādāta 

Audzināšanas darba programma 2019.-

2022.gadam 

Regulāri papildināt informāciju par sporta 

skolas audzēkņu sasniegumiem 

Visi Skolas sportistu panākumi tiek aprakstīti 

Daugavpils novada domes mājas lapā, izcilākie 

panākumi reģiona laikrakstā “Latgales laiks” 

Veikt izglītojamo mācību sasniegumu 

dinamiku 

Vieglatlētiem ir izveidota laba sasniegumu 

dinamikas atspoguļošanas programma LVS 

mājas lapā. Bokss un brīvā cīņa aizpilda Skolas 

izstrādātas tabulas 
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Papildināt iekšējās kārtības noteikumus ar 

rīcības plānu, ja izglītības iestādē konstatē 

vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā 

vai izplata atkarību izraisošas vielas 

Ar rīkojumu 02.03.2018.Nr.1.19/4 apstiprināts 

“Rīcības plāns ja Daugavpils novada sporta skolā 

konstatē vai ir aizdomas, ka audzēkņi lieto, glabā 

vai izplata atkarību izraisošas vielas” 

Izglītības iestādē izveidot izglītības 

iestādes padomi 

Ar rīkojumu 03.09.2018. Nr.1.19/20 izveidota un 

apstiprināta Daugavpils novada sporta skolas 

padome, 2019.gada septembrī notika pirmā sēde, 

mācību gada beigās sēde nenotika COVID 

ierobežojumu dēļ  

Organizēt informatīvus pasākumus 

izglītojamajiem, viņu vecākiem. 

Dokumentēt tos. Papildināt informāciju par 

absolventu turpmākajām gaitām. 

Katrs treneris gadā novada 2 vecāku sapulces, 

sapulču protokolus iesniedz Skolas vadībai. 

Absolventu gaitas tiek fiksētas tabulā, Skolas 

nomenklatūras Nr.3.27 

Izstrādāt ētikas kodeksu. 23.03.2018. Apstiprināts Daugavpils novada 

sporta skolas Ētikas kodekss 

Mācību – treniņu nodarbības telpas mazas, 

nav iespējams tuvināt treniņu nodarbības 

sacensību apstākļiem. Nepieciešama boksa 

ringa iekārtošana. Veicot inventāra 

papildinājumu ciešāk sadarboties ar sporta 

veidu federācijām meklējot izdevīgākos 

piedāvājumus. 

Specializētu boksa sporta zāli ar plašākām telpām 

joprojām nav izdevies izveidot. Boksa treniņu 

grupām tiek apmaksāts peldbaseins un vienreiz 

nedēļā treniņu nodarbībām tiek piešķirta Sventes 

sporta zāle. Pirms atbildīgām sacensībām notiek 

sparinga treniņi Daugavpilī ar vietējās sporta 

skolas audzēkņiem  

Izvērtēt iespējas veidot jaunas esošo sporta 

veidu grupas, kā arī apsvērt iespēju veidot 

jaunu sporta veida grupas. Rosināt idejas un 

vadīt to īstenošanu. Sekmēt vecāku 

pedagoģiskās pieredzes attīstību. Īstenot 

radošus pētnieciskus projektus, kuriem ir 

pedagoģiska nozīmība novadā, valstī. 

Turpināt radīt priekšnoteikumus katram 

audzēknim sasniegt optimālus mācību 

treniņu rezultātus atbilstoši viņu 

potenciālajām iespējām. 

Aktualizēt pašvērtējumu izglītības iestādes 

mājas lapā. 

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, 2019. gadā 

volejbola grupa Vaboles pagastā. 

2019./2020.mācību gadā jaunas grupas netika 

atvērtas, bet Sventes vidusskolā uzsākta 

vieglatlētikas grupas komplektācija 

2020./2021.mācību gadam 

Izglītības iestādē izstrādāt noteiktu vadības 

organizatorisko struktūru. 

Struktūra ir izstrādāta 

 

 

 

 



 

 

4. SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS 

KRITĒRIJOS 
4.1. Mācību saturs 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods 

Licence 
Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo skaits  

Nr. Datums 2019./2020.  2018./2019.  2017./2018. 2016./2017.  2015./2016. 

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

Bokss 30V 813 00 1 P-15407 25.04.2017. 16.10.2023. 9 9 15   

Brīvā cīņa  20V 813 00 1 P-14143 15.06.2016. 24.06.2020. 55 52 64 84 55 

Brīvā cīņa  30V 813 00 1 P-14144 15.06.2016. 24.06.2020. 8 14 5 6 8 

Vieglatlētika  20V 813 00 1 P-14145 15.06.2016. 24.06.2020. 104 137 126 129 110 

Vieglatlētika  30V 813 00 1 P-14146 15.06.2016. 24.06.2020. 24 24 6 6 25 

    KOPĀ: 212 248 231 240 189 

 
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 izbrauca uz treniņu 

nodarbībām. Vērojot mācību treniņu nodarbības vērtēja, analizēja trenera un audzēkņu iemaņas un prasmes. Par nodarbību apmeklējumiem tika 

sastādīti Pārbaudes akti, kuros fiksēti trūkumi un izteikti priekšlikumi to novēršanai. Vadība analizēja 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. 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 notika mācību gada sākumā, pamatojoties uz sasniegtajiem 

rezultātiem un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 29.08.2017.Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmas” (turpmāk MK noteikumi Nr.508) spēkā esošo redakciju. Plānojot darbu, treneri ņem vērā izglītojamā fizisko sagatavotību, strādā 

individuāli ar izglītojamajiem tehnisko un taktisko elementu apguvei individuālajos sporta veidos. 

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, 
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darba paņēmieniem, kas veicina fizisko spēju attīstību, kā arī iesaistās savas pieredzes 

popularizēšanā. Treneri savstarpēji sadarbojas plānojot treniņu nodarbību saturu, tā apguves 

secību. Būtu vēlama ciešāka sadarbība starp dažādu sporta veidu treneriem, atbalsts un 

palīdzība organizējot un tiesājot Skolas rīkotās sacensības. Ar direktora rīkojumu ir iecelti 

vieglatlētikas un brīvās cīņas nodaļu vecākie treneri, kuru pienākumos ietilpst sniegt metodisko 

palīdzību nodaļas treneriem. 2019.gada 1.septembrī notika pilna pāreja uz darbu MYKOOB 

sistēmā. 

 

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 

Elektroniskie žurnāli tika aizpildīti saskaņā ar mācību plānu un normatīvajos aktos 

izvirzītajām prasībām. Reizi mēnesī administrācija veica nodarbību žurnālu pārbaudi. 

Mācību-treniņu nodarbības tika 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 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.  

2020.gadā ierastā kārtība tika mainīta, No 2020.gada 12.marta treneri pārsvarā aizgāja 

algas vai bezalgas atvaļinājumos, no 14.04.2020. tika uzsāktas attālinātās mācības. Mācību 

norise, atgriezeniskā saite un kontrole tika noteikta direktora rīkojumā. Veicot pārbaudes, 

noskaidrojās, ka ņemot vērā pastāvošos apstākļus mācību treniņu darbs notiek labā līmenī, ko 

vasaras periodā apstiprināja vieglatlēti, izcīnot svarīgākajās sacensībās medaļas un 7 reizes, 

izcīnot Latvijas čempionātos medaļas, sportisti laboja personiskos rekordus. Cīņā un boksā 

Latvijas čempionāti bija paredzēti pavasarī un tika pārcelti, 2020. gada augustā un septembrī 

notikušajos čempionātos ir godalgas arī šajos sporta veidos. No 15.05.2020. skola atsāka 

klātienes nodarbības, ievērojot IZM rekomendācijas.  

Audzēkņu piedalīšanās sacensībās tiek plānota saskaņā ar MK noteikumos Nr.508 

noteikto obligāto sacensību skaitu un sacensību līmeni, kurās jāpiedalās lai izglītojamos varētu 
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pārcelt uz nākošo mācību treniņu grupu un grupa varētu pretendēt uz Valsts finansējumu. 

Vieglatlēti 2019./2020. mācību gadā pilnībā izpildīja iepriekš minētajos noteikumos noteiktās 

prasības par piedalīšanos sacensībās un citus tajos noteiktos kritērijus. Brīvajā cīņa un boksā 

sezona pārsvarā ir janvārī – maijā un COVID – 19 ierobežojumu dēļ nenotika vairāki Latvijas 

čempionāti, starptautiskās un oficiālās sacensības. 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 Sporta 

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. 

• Sekmīgi darbojās pandēmijas laikā. 

Tālākās attīstības iespējas: 

• Informāciju tehnoloģiju optimāla izmantošana mācību procesā. 

• Daudzveidīgu treniņu metožu izmantošana. 

Vērtējums-ļoti labi 

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. Brīvās cīņas sportisti brauc izbraukuma 

treniņos uz Krāslavas sporta skolu vai uzņem krāslaviešus pie sevīm. Skolēnu brīvlaikos tiek 

organizētas kopējas nometnes. 

Vieglatlētiem, kuri trenējas kavēkļu skrējienā tiek nodrošināti izbraukuma treniņi 

Ilūkstes stadionā, jo Daugavpils novada Višķu stadionā nav šim veidam paredzēto šķēršļu un 

ūdens bedres, ziemas periodā uz līguma pamata treniņi notiek Daugavpils vieglatlētikas manēžā 

vai izbraukuma treniņi Līvānu vieglatlētikas manēžā.  

    Mācību-treniņu procesu kontrolē skolas administrācija. Pilnvērtīgu kontroli un 

metodiskās     palīdzības sniegšanu nedaudz apgrūtina lielie attālumi no Skolas vadības ofisa 

līdz treniņu vietām. 
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Stiprās puses: 

• Laba sadarbība ar Daugavpils, Līvānu, Krāslavas 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: 

• elektroniskās saiknes vadība-treneri-izglītojamie nodrošināšana. 

Vērtējums-labi 

 

 
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Treneri veic patstāvīgu audzēkņu sasniegumu vērtēšanu. Katram audzēknim ir 

iekārtota “Sacensību rezultātu uzskaites kartes”, kurā tiek atzīmēta audzēkņu piedalīšanās 

sacensībās, tajās izcīnītā vieta un dalībnieku skaits, izpildītā sporta klase, labākais 

rezultāts sezonā.  

Pedagoģiskajā sēdē 2019.gada septembrī tika nolemts rīkot kontrolnormatīvu 

izpildi sacensību veidā līdz katra gada 1.jūljijam. Brīvajai cīņai, saskaņā ar federācijas 

iesniegtajiem normatīviem, lai audzēkņus pārceltu uz nākošo mācību gadu, izpildot 

kontrolnormatīvus, katram audzēknim ir jāsavāc 30 no maksimāli iespējamajiem 50 

punktiem. Boksam un vieglatlētikai audzēkņu pārcelšanai nepieciešams izpildīt 75% no 

kontrolnormatīvu skaita (boksam doti 10 kontrolnormatīvi, lai tos atzītu par nokārtotiem, 

vismaz 7 ir jābūt ieskaitītiem, vieglatlētikai 4 no pieciem). Uzsākoties pandēmijai šis 

lēmums tika atcelts un kontrolniormatīvus sportisti pildīja treniņu grupas ietvaros Visi 

audzēkņi kontrolnormatīvus izpildīja  

Vieglatlētikas treneri savu audzēkņu izaugsmes dinamiku pārskata un analizē 

Latvijas Vieglatlētikas savienības mājas lapā, kur ievadot audzēkņa uzvārdu var redzēt 

viņa labākos personiskos rezultātus un sasniegumus sacensībās visā viņa sportiskās 

karjeras laikā. Brīvajā cīņā un boksā katram grupas audzēknim treneri EXCELL failā atver 

lappusi un atzīmē 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 secinājumus turpmākajam mācību gadam. 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 pilnveidot pārbaudes darbu sistēmu. 

Vērtējums- labi 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 
2019./2020.mācību gads Skolai bija ļoti sarežģīts. COVID – 19 dēļ nenotika 

plānotā pirmssezonas sagatavošanās, kā arī tika atceltas vairākas starptautiskas sacensības, 

kurām skolas izglītojamie bija izpildījuši normatīvus un ar kurām saistījām lielas cerības, 

tā Edvīns Hadakovs 2019.gadā izpildīja normatīvus tāllēkšanā (7,10m) un trīssoļlēkšanā 

(14,20m) dalībai Eiropas čempionātam U-18 vecuma grupā vieglatlētikā un plānos ietilpa 

arī starts Pasaules Ģimnaziādē 2020 (CH). Brīvās cīņas cīkstonis Rinalds Skorodihins 

uzvaras gadījumā Latvijas čempionātā būtu devies uz Eiropas kadetu čempionātu cīņā, bet 

kā jau minēts visas šīs sacensības atcēla. Tomēr arī tik sarežģītā sezonā bez panākumiem 

nepalikām. Divi audzēkņi tika iekļauti Latvijas izlasē un pārstāvēja Latviju starptautiskās 

sacensībās. Latvijas čempionātos izcīnīta 21 medaļa (5 zelta), kas šajā mācību gadā bija 
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ļoti atzīstams rādītājs. 

 

VIEGLATLĒTIKA 

Baltijas komandu čempionāts/Prezidenta balva  

• Edvīns Hadakovs 3.vieta tāllēkšanā  (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi) 

Baltijas valstu sacensības U-18 

•  Edvīns Hadakovs – 1.vieta trīssoļlēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi) 

•  Edvīns Hadakovs – 1.vieta tāllēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi) 

Baltijas valstu sacensības U-20 

• Ēriks Gusevs – 4.vieta trīssoļlēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi) 

Latvijas čempionāts pieaugušajiem 

• Jānis Soms-3.vieta 4x400m stafetes skrējiens (treneris Sergejs Petrakovs) 

Latvijas čempionāts U-23 

• Sandis Proms-1.vieta  vesera mešanā (treneris Sergejs Petrakovs) 

• Jānis Soms-1.vieta 4x400m stafetes skrējiens (treneris Sergejs Petrakovs) 

• Sandis Proms-  3.vieta diska mešanā (treneris Sergejs Petrakovs)  

Latvijas čempionāts U-20  

• Eriks Gusevs- 1.vieta trīssoļlēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi) 

• Olga Ignatjeva, Jūlija Ignatjeva, Viktorija Jevdokimova un Darija Stepanova-2.vieta 

4x100m stafetes skrējiens (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi) 

• Viktorija Jevdokimova -3.vieta 400m barjerskrējienā (treneri Jana un Dmitrijs 

Hadakovi) 

• Darija Stepanova -3.vieta augstlēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi) 

• Diāna Nedvedje -3.vieta 3000m kavēkļu skrējienā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi) 

• Olga Ignatjeva, Jūlija Ignatjeva, Viktorija Jevdikimiva un Darija Stepanova-3.vieta 

4x400m stafetes skrējiens (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi) 

Latvijas čempionāts U-18 

• Edvīns Hadakovs – 1. vieta trīssoļlēkšanā  (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi) 

• Edvīns Hadakovs – 1. vieta tāllēkšanā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi)  

• Edvīns Hadakovs – 3. vieta  200m skrējienā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi)  

• Adriana Kandu - 3. vieta lodes grūšanā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi) 

Latvijas čempionāts U-14              

• Alisa Gerasimova -2.vieta tāllēkšanā  (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi) 

• Alisa Gerasimova, Ksenija Kozlova, Līga Ozoļiņa un Jana Griškjāne -2.vieta 4x160m 

stafetes skrējiens (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi) 

• Alisa Gerasimova, Ksenija Kozlova, Līga Ozoļiņa un Jana Griškjāne -2.vieta 4x100m 

stafetes skrējiens (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi) 

• Alisa Gerasimova -3.vieta 60m telpās (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi) 

• Alisa Gerasimova -3.vieta 80m skrējienā (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi) 

• Līga Ozoļiņa - 3.vieta 60m telpās (treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi) 

 

Kopsavilkums par vieglatlētiku 2019./2020.mācību gadā. 

Latvijas izlasē startēja 2 skolas vieglatlēti. Lielākais panākums Edvīna Hadakova 

divas zelta medaļas Baltijas valstu sacensības U-18 vecumā grupā, kā arī bronza pieaugušo 

konkurencē Prezidenta balvas izcīņā. 

20 medaļas izcīnītas dažādu vecumu Latvijas čempionātos, no kurām 5 zelta. 

Vairāk par izcīnītajām medaļām priecēja fakts, ka tik grūtos apstākļos, 2 mēnešus strādājot 

attālināti, 7 reizes, izcīnot godalgas Latvijas čempionātos, skolas vieglatlēti laboja 

personiskos rekordus. Tas apliecina treneru augsto profesionalitāti. 
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BRĪVĀ CĪŅA 

Latvijas meistarsacīkstes junioriem 

• Romans Atrahimovičs – 2.vieta (treneris Andrejs Andrijanovs) 

Latvijas atklātais čempionāts pludmales cīņā 

• Anastasija Kuzmicka - 1.vieta (treneris Andrejs Andrijanovs) 

Latvijas meistarsacīkstes kadetiem 

• Rinalds Skorodihins – 5. vieta (treneris Andrejs Andrijanovs) 

• Daniils Antonovs – 5.vieta (treneris Andrejs Andrijanovs) 

 

Kopsavilkums par brīvo cīņu 2019./2020.mācību gadā. 

Latvijas čempionātos izcīnītas 2 medaļas (1 zelta). Objektīvs rezultātu kritums 

salīdzinoši ar iepriekšējo gadu. Visi Latvijas čempionāti bija paredzēti janvārī-maijā, tam 

arī tika pakārtota gatavošanās, organizējot sparinga treniņus ar Daugavpils un Krāslavas 

sporta skolu cīkstoņiem, bet paredzētajā termiņā notika tikai Latvijas junioru čempionāts, 

kadetu čempionāts pārcelts uz septembri, bet U-15 grupai uz 2020.gada oktobra vidu. 

Diemžēl vasarā COVID dēļ nespējām atrast sparinga partnerus, kā arī nenotika 

pirmssezonas sagatavošanās nometne, tāpēc kadetu čempionātā šogad palikām bez 

medaļām, “tikai” divas 5.vietas. Vēl paliek cerības uz jauniešu U-15 vecuma grupas 

meisrsacīkstēm. 

        

BOKSS 

“Rīgas BJSS  ”Rīdzene” 2020.g.atklātās meistarsacīkstes boksā” 

• Andrejs Baranovs - 2.vieta (treneris G.Zujevs) 

• Ņikita Zujevs - 2.vieta (treneris G.Zujevs) 

• Artjoms Boltrukevičs - 3.vieta (treneris G.Zujevs) 

• Aleksandrs Rabotjaga- 3.vieta (treneris G.Zujevs) 

2020.gada Daugavpils ISVS atklātas meistarsacīkstes boksā 

• Davids Petrovs-1.vieta (treneris G.Zujevs) 

• Andrejs Baranovs - 2.vieta (treneris G.Zujevs) 

• Artjoms Boltrukevičs - 3.vieta (treneris G.Zujevs) 

 

Bokseriem, līdzīgi kā cīkstoņiem, tika atceltas vairākas starptautiskās un oficiālās sacensības, 

tanī skaitā Latvijas meistarsacīkstes, bet sacensībās, kur piedalījāmies, tika izcīnītas godalgas, 

kā arī izpildīti kritēriji MT-6 grupas pārcelšanai uz MT-7. Beidzoties mācību gadam tika 

aizvērta SMP-3 grupa. 

 

    Vērtējums- ļoti labi 

 

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

Skolas atbalsta personāla sastāvā ietilpst medmāsa. Izglītojamajiem ir pieejams 

Daugavpils novada domes psihologs. 

Treneri zina kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Mācoties augstskolās 

treneri ir apguvuši psiholoģijas pamatus. Pazīstot savus audzēkņus trenerim ir iespēja sniegt 

viņam psiholoģisku atbalstu ikdienas situācijās.  

Visās treniņu vietās ir nokomplektēta pirmās palīdzības aptieciņa. 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 veidlapās 

elektroniski fiksē katra audzēkņa izietās pārbaudes datumus un rezultātus. Par pārbaudēm 

liecina sporta ārstu ieraksti medicīnas kartē un ieraksti grupu žurnālos, informācija pieejama 
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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. 

Sociālpedagoģiskais atbalsts tiek sniegts konfidenciāli, individuāli izvērtējot katru 

situāciju. Problēmu gadījumos notiek sadarbība arī ar vispārizglītojošajām skolām, kuras bērni 

apmeklē ikdienā, šajos gadījumos gan vēlama stiprāka atgriezeniskā saite, lai arī 

vispārizglītojošās skolas pamanot kādas problēmas sporta skolas bērniem ģimenē, viņu 

uzvedībā vai attieksmē pret mācībām vairāk kontaktētos ar Skolas treneriem, jo nereti ir 

gadījumi, kad bērnam neiet labi ar mācībām vai ir uzvedības problēmas, bet skolotāji vienkārši 

aizliedz apmeklēt treniņu nodarbības vai doties izbraukumos uz sacensībām. Sadarbojamies arī 

ar sociālo dienestu, ir bijis gadījums, kad trenere bija spiesta griezties pie pagasta sociālajiem 

darbiniekiem, jo bērnam pēc treniņa nebija, kur iet. Nepieciešamības gadījumos ir iespēja 

vērsties bāriņtiesā. Visi treneri ir izgājuši bērnu tiesību aizsardzības apmācības. Treneri ir 

iejūtīgi, prot uzklausīt audzēkņus, izpalīdz tiem, kad tas nepieciešams. Nenosoda, bet gan 

pamāca, palīdz saprast un risināt radušās konfliktu situācijas.  

Stiprās puses: 

• Izglītojamajiem un viņu vecākiem pieejami atbalsta personāla pakalpojumi. 

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

Tālākās attīstības iespējas: 

• Attīstīt sadarbību ar vispārizglītojošajām skolām, kurās mācās Skolas audzēkņi 

 

Vērtējums-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. 2019.gadā papildus jau esošajām instrukcijām treneri 

iepazīstināja pret parakstu par kārtību kādā notiek treniņi COVID -19 laikā, kā arī instrukcijas 

par šo tēmu un izmaiņas tajās tiek ievietotas novada mājas lapā un elektroniskajā žurnālā.  

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. 

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, kā ārpakalpojuma sniedzējs darbojas darba 

aizsardzības speciālists, kurš veic nepieciešamās instruktāžas personālam, vada mācības un 

novērtē treniņu nodarbību telpu drošību. 

Katrā treniņu nodarbību vietā ir nokomplektēta medicīnas soma un instruēti treneri par 

pirmās palīdzības sniegšanu. Pārbaudot treneru prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, 

konstatēts, ka tās ir pietiekošas, bet nepieciešams reizi gadā vai divos atsvaidzināt praktiskās 

iemaņas.  

Stiprās puses: 
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• Skolā darbojas darba aizsardzības speciālists 

• Izglītojamie un treneri tiek iepazīstināti ar drošības instrukcijām 

• Tiek pildītas IZM rekomendācijas darbam COVID - 19 laikā. 

Tālākās attīstības iespējas: 

• Nodrošināt personāla regulāru izglītošanu pirmās palīdzības sniegšanā 

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. Skolā gan nav pieņemts rīkot kādus kopējus 

pasākumus uz svētkiem, jo treniņu grupas atrodas tālu viena no otras un atvest visus uz vienu 

kopēju pasākuma vietu izmaksā dārgi. 

Īpaši tiek strādāts ar talantīgiem jauniešiem, kuriem pašvaldība apmaksā startus Latvijas 

izlases sastāvā dažādās starptautiskajās sacensībās, kā arī iespēju robežās nodrošina treniņu 

nometnes ārpus Latvijas. Par augstiem sasniegumiem tiek audzēkņi un viņu treneri saņem 

naudas balvas.  

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. 

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. 

Izejot Skolas apmācību ciklu audzēkņi iegūst apliecību par profesionālās ievirzes 

izglītības apguvi. Pateicoties šīm apliecībām, audzēkņi, kuri mācās Daugavpils Universitātē jau 

no 1.kursa var strādāt Skolā par treneriem.  

Liela daļa Skolas absolventu izvēlas karavīra vai robežsarga profesiju, arī stājoties šajos 

dienestos ļoti noder Skolas beigšanas apliecības, kā arī Skolā treniņu un sacensību procesā 

gūtais rūdījums. 

Vecāko mācību-treniņu grupu izglītojamie palīdz sacensību organizēšanā un tiesāšanā. 
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  Stiprās puses: 

• Skolā ir pieejama informācija par karjeras iespējām. 

• Skolas izglītojamie izvēlas sporta speciālista darbu pēc vidusskolas beigšanas. 

• Skolas izglītojamie izvēlas profesijas, kur nepieciešamas Skolā iegūtās stipras gribas 

un fiziskās īpašības. 

Tālākās attīstības iespējas: 

• Informēt izglītojamos par sporta speciālista profesiju. 
Vērtējums-labi 

 
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Visiem Skolas audzēkņiem ir iespēja apgūt mācību programmu atbilstoši savām spējām 

un interesēm. Skolas treneri sniedz individuālu atbalstu izvēlētā sporta veida programmas 

apgūšanā. Organizējot treniņus pēc individuālā plāna, treneri izmanto dažādas treniņu metodes, 

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

Talantīgākajiem sportistiem, katram uz nodarbību tiek izstrādāts treniņu plāns. 

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 un boksā, 

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. 
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, diemžēl apmeklējums sastāda tikai 

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

fiksētas speciālās kartiņās. 

Aktīvāk ar Skolu sadarbojas jaunāko grupu izglītojamo vecāki, tāpat aktīvākie vecāki darbojas 

Skolas padomē, kur sniedz savus priekšlikumus gan par finanšu sadali gan audzināšanas darbu 

gan citiem Skolai aktuāliem jautājumiem. 

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 katru gadu organizē vairākas 

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

2014.gadā tika nopirkts brīvās cīņas paklājs, līdz ar to katru gadu tiek novadītas vismaz 2 

sacensības 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. 

Treneri savā starpā komunicējas draudzīgi, neradot nevajadzīgu konkurenci savā starpā, 

bet darbojas kopīgi palīdzot sasniegt visiem Skolas sportistiem augstākus rezultātus. 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. 
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Vērtējums-labi 

 

4.5.2.Fiziskā vide un vides pieejamība 

Skolas pārziņā nav neviens sporta objekts, nodarbības notiek novada 6 vispārizglītojošās 

skolās ar kurām noslēgti līgumi par telpu lietošanu: 

• Silenes pamatskolā – brīvā cīņa, 

• Sventes vidusskolā - vieglatlētika, 

• Špoģu vidusskolā - vieglatlētika, 

• Kalupes pamatskolā - vieglatlētika, 

• Lāču pamatskolā vieglatlētika, 

• Vaboles vidusskolā – volejbola interešu izglītības grupa, 

3 novadam piederošos sporta objektos: 

• Kalkūnu pagasta sabiedriskais centrs - bokss, 

• Višķu stadions - vieglatlētika, 

• Naujenes kultūras centrs – brīvā cīņa. 

Uz līguma pamata vieglatlēti trenējas Daugavpils pilsētas sporta manēžā.  

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. 

2019.gadā brīvās cīņas sportisti beidzot tika pie savas sporta zāles Lociku ciemā 

Naujenes kultūras centrā. Telpas ir ļoti gaišas, labiekārtotas ar ģērbtuvēm, mūsdienīgu sanitāro 

mezglu, dušām, sportistu vajadzībām ieklāts viens sacensību izmēra paklājs un viens treniņu 

izmēra. Paklāju kvadratūra tagad ļauj rīkot kopīgus sparinga treniņus ar Silenes cīņas grupu un 

viesiem no Krāslavas sporta skolas. Stadionam Višķu pagastā pēc speciālistu atzinuma ir lieliski 

celiņi, tas ir aprīkots ar visu vieglatlētikas sacensībām un treniņiem nepieciešamo inventāru. 

Kalkūnu sabiedriskajā centrā ierīkots neliels boksa rings, kurš diemžēl telpu izmēra dēļ neatbilst 

klasiskajam ringam, bet ir izmantojams treniņu vajadzībām. 

Stiprās puses: 

• Treniņu nodarbību vajadzībām ir piemērotas telpas un inventārs. 
Nepieciešamie uzlabojumi: 

• Nepieciešama vieglatlētikas manēža un boksa zāle 
Vērtējums-labi 

 

4.6. Skolas resursi 
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

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. Katru gadu tiek iegādāts specifiskais sporta inventārs, kā arī darba vides 

uzlabošanai nepieciešamais inventārs. Sportistiem atļauts izmantot arī vispārizglītojošo skolu, 

kurās notiek nodarbības, sporta inventāru. Skolas administratīvajās telpās treneriem ir pieejams 

internets un nepieciešamā biroja tehnika. Audzēkņiem iespēju robežās tiek iegādātas naglenes, 

cīņas apavi triko, boksa cimdi, ķiveres un sacensību apģērbs. 

Ņemot vērā apstākli, ka novada teritorija ir liela, problēmas sagādā audzēkņu 

nogādāšana uz/no treniņu vietām, sevišķi mācību treniņu vecāko gadu grupām, SMP vai ASM 

grupu vieglatlētiem, kuru dzīves vietas grupas ietvaros var būt izkaisītas pa visu novadu – 

Saliena, Kalupe, Špoģi, Svente. Lai varētu šos audzēkņus no visa novada sapulcināt un nogādāt 

uz/no Višķu stadionu, Skolai ir iedalīts 8 vietīgs autobuss. Lielākas grupas uz sacensībām vai 

treniņiem pārsvarā nogādā pagastu, kurās bāzējas treniņu grupas un kuros dzīvo Skolas 

audzēkņi, autobusi, tiek izmantots arī komerctransports. 

Treneriem Skolas administrācijas telpās ir pieejami datori.  
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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 medmāsa, pašvaldības psihologs un 

ārpakalpojumus sniedz Darba aizsardzības speciālists, administrācijā – direktors un 

direktora vietniece izglītības jomā, dokumentus kārtībā uztur lietvede. 

Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. 

Skolā strādā 11 treneri, 10 ir augstākā pedagoģiskā izglītība sporta jomā, viens mācās: 

• 7 treneri beiguši Daugavpils universitātes Sporta pedagoģijas programmu; 

• 1 treneris Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtu (LSPA); 

• 1 treneris beidzis Valsts fiziskās kultūras institūtu Maskavā; 

• 1 mācās Daugavpils Universitātē. 

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

Treneru kolektīvs ir salīdzinoši jauns, 8 no 10 treneriem vēl nav sasnieguši 40 gadu 

vecumu, vidējais vecums – 43 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. 

 

 

 

 

 

 

3.zīmējums Treneru sadalījums pēc vecuma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējais vecums - 43 gadi 

Stiprās puses: 

1. Skola ir pilnībā nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem personālresursiem. 
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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. Pašvērtējuma izstrādē piedalās arī Skolas padome un audzēkņu vecāki. 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. 

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. 
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Sakarā ar to, ka Skolā strādā tikai 11 pedagogi, sarežģītāko jautājumu apspriešanai tiek 

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

Skolā ir izveidota Skolas padome, kura palīdz risināt organizatoriskos un plānošanas 

jautājumus. 

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, Līvānu, Krāslavas 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: 

• Paplašināt sadarbību ar sporta veidu federācijām. 

Vērtējums-ļoti labi 

 

5. CITI SASNIEGUMI (IESTĀDEI

 SVARĪGAIS, SPECIFISKAIS) 
• Daugavpils novada dome 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, 

• Reizi nedēļā brīvās cīņas sportisti, kuri dzīvo Skrudalienas un Demenes pagastos tiek 

nogādāti Locikos uz sparinga treniņiem ar Naujenes brīvās cīņas grupām. Treneris ved 

bērnus ar savu personisko transportu un viņam tiek apmaksāti degvielas un transporta 

amortizācijas izdevumi. 
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• 2020.gadā Skolai tika iegādāts 8 vietīgs autobuss, kurš pārsvarā tiek izmantots 

vieglatlētu nogādāšanai uz/no Višķu stadionu, taču nepieciešamības gadījumos to 

izmanto arī pārējie sporta veidi. 

• no Skolas budžeta tiek izmaksāta uzturdeva izglītojamiem dodoties uz svarīgākajām 

 un attāluma ziņā tālākajām 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, 

• perspektīvākajiem audzēkņiem tiek nodrošināti regulāri sparinga 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 6 Eiropas čempionātu 

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

• talantīgākajiem vieglatlētiem aukstajos pavasara mēnešos tika rīkota treniņu nometne 

Portugālē, brīvās cīņas sportistiem apmaksāta nometne Kaļiņingradā (RU) 

gatavojoties 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, 

• sekmēt vecāku un izglītojamo līdzdalību mācību procesā, 

• 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. 
Daugavpils novada 

sporta skolas direktors Jānis Skrinda    

(paraksts) 

http://www.dnd.lv/
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