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1. SPORTA SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skola (turpmāk – Sporta skola) ir 

Rēzeknes novada pašvaldības dibināta un tās Izglītības pārvaldes pakļautībā esošā 

profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde.  

1960.gadā tika nodibināta Rēzeknes Rajona sporta skola. 1992.gadā skolu slēdza, pēc 

četru gadu pārtraukuma 1996.gadā tās darbība tika atjaunota. Kopš 2009.gada pēc novadu 

reformas Sporta skola turpina darbu ar jaunu nosaukumu - Rēzeknes novada pašvaldības 

Bērnu-jaunatnes sporta skola. 

Sporta skola tiek finansēta no Rēzeknes novada pašvaldības līdzekļiem un no valsts 

budžeta mērķdotācijām pedagogu atalgojumam un sociālajām iemaksām. Papildus ieņēmusi ir 

juridisko personu ziedojumi, sporta federāciju finansiālais atbalsts un ES fondu piešķirtais 

finansējums projektu realizācijai. 

2016.gada 12.aprīlī Sporta skola akreditēta uz sešiem gadiem, līdz 2022.gada 

11.aprīlim. 

Sporta skolā 2020./2021.m.g. tiek īstenotas 7 licencētās profesionālās ievirzes izglītības 

programmas: Basketbols, Futbols, Volejbols, Vieglatlētika, Dambrete un Galda teniss. 

Mācību – treniņu procesa organizēšanai Sporta skola izmanto Rēzeknes novada 

pašvaldības izglītības iestāžu sporta zāles un laukumus saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības 

līgumiem.  

Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīti  356 sporta skolas 

audzēkņi 27 mācību treniņu grupās: 

 futbolā -115 audzēkņi 

 basketbolā - 110 audzēkņi  

 volejbolā – 77 audzēkņi 

 vieglatlētikā – 35 audzēkņi 

 dambretē – 8 audzēkņi 

 galda tenisā – 11 audzēkņi 

 

Interešu izglītības programmās nodarbojas 391 audzēkņi 18 treniņu grupās:  

 volejbolā - 12 

 peldēšanā – 336 

 florbolā – 25 

 šahā - 18 

 

 Sporta skola ir atbildīga par Rēzeknes novada skolēnu sporta spēļu organizēšanu. 

Pamatojoties uz sacensību kalendāru, katru mācību gadu notiek 25-27 sacensības dažādos 

sporta veidos. Sacensību rīkošanā  iesaistītās Sporta skolas treneri un audzēkņi, veicot tienešu 

un sekretariāta pienākumus.  Pirmo vietu ieguvušās komandas tiek izvirzītas dalībai Latgales 

reģiona un valsts sacensībās. 

 Sporta skola organizē  Latgales reģiona sacensības dambretē un florbolā dažādās 

vecuma grupās.  

 Sporta skola sadarbojās ar Latvijas Basketbola savienību un  Latvijas Futbola 

federāciju dažādu realizēšanā.  

 Katru  gadu, kopš 2005.gada  notiek  tradicionālās sacensības futbolā “Latgales kauss” 

un ceturto gadu - “Maltas Ziemas kauss”, kurā piedalās  komandas no kaimiņvalstīm - 

Baltkrievijas un Krievijas.  

Sporta skola attīsta Rēzeknes novada Junioru līgas. Jau 7. sezonu tiek izspēlēta  

Rēzeknes novada Junioru florbola līga, 6.sezonu -  Rēzeknes novada Junioru volejbola līga, 

7.sezonu  Rēzeknes novada jaunatnes galda tenisa līga, 4.sezonu  Latgales Jauniešu šaha līga 
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un 2.sezona Latgales Jaunatnes dambretes līga.  Šādi  Sporta skola pilda vienu no sev 

uzstādītajiem uzdevumiem - radīt apstākļus Rēzeknes novada bērniem un jauniešiem fiziskās 

veselības attīstīšanai un nostiprināšanai, popularizējot sportu kā interesantu un aizraujošu 

brīvā laika pavadīšanu. 

 

1.diagramma 

 

 

 

Sporta skolā strādā 20 treneris: 

 ar augstāko pedagoģisko izglītību – 12, t.sk. ar maģistra grādu – 2 

 ar citu augtāko izglītību – 5 

 ar citu izglītību – 1 

 mācās - 2 

Treneri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju tālākizglītības kursos, semināros un 

konferencēs. 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc darba stāža: 

2.diagramma 

 

Pedagoģiskais 
darba stāžs  

Treneru skaits 0-4 gadi

20%

5-10 gadi

35%

11-20 gadi

15%

21-30 gadi

25%

31 un va irāk

5%

 

0-4 gadi 4 

5-10 gadi 7 

11-20 gadi 3 

21-30 gadi 5 

31 un vairāk 1 
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 Sporta skolas administrāciju veido - direktors, sporta speciālists un lietvedis. 

 

 

2. SPORTA SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

(iepriekšējo mācību gadu prioritātes un sasniegtie  rezultāti)  

    

 Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbības mērķis ir 

sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana,  nodrošinot izglītojamiem 

pilnveidi izvēlētajā sporta jomā, radot apstākļus veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības  

veidošanai. 

 

 Sporta skolas darbības mērķa sasniegšanai izvirzīti trīs uzdevumi: 

1. Radīt apstākļus Rēzeknes novada bērniem un jauniešiem sporta nodarbībām, fiziskās 

veselības attīstīšanai. 

2. Sekmēt jauno sportistu meistarības pilnveidi attiecīgajā profesionālās ievirzes 

programmā. 

3. Motivēt sporta skolas absolventus iegūto izglītību sporta jomā turpināt augstāka 

līmeņa sporta meistarības grupās. 

 

 

Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Pamatjoma Darbības prioritāte Rezultāts 

Trenēšana un 

trenēšanās 

Organizēt pieredzes apmaiņu 

citās sporta skolās. 

Netika īstenots 2020.gada pavasarī Covid-

19 ierobežojumu dēļ 

Audzēkņu 

sasniegumi 

Izstrādāt metodiku un veikt 

audzēkņu sasniegumu 

dinamikas analīzi pēc 

kontrolnormatīvu izpildes 

Ar 2018./2019.mācību gadu treneri uzsāka 

strādāt informācijas sistēmā E-klasē, kurā 

arī ir iespēja ievadīt kontrolnormatīvu 

rezultātus. Sistēma ļauj redzēt audzēkņu 

sasniegumu salīdzinājumu un dinamiku. 

Sporta skolas 

darba 

organizācija, 

valdība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Organizēt pasākumus 

audzēkņu personisko īpašību, 

disciplīnas, sadarbības 

prasmju, pilsoniskuma 

attīstīšanai 

2018.-2020.gadam izstrādāts sporta skolas 

audzināšanas plāns. Mācību-treniņu darbā 

treneri veic pārrunas par šādām tēmām: 

darbs komandā, pienākumu sadale 

komandā, uzvedības kodekss, pilsoniskā 

līdzdalība, patriotiskā piederība. 

 

 

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 

Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skola ar 08.04.2016. IKVD 

lēmumu  akreditēta uz sešiem gadiem no 2016.gada 12.aprīļa līdz 2022.gada 11.aprīlim 

sekojošajās programmās: basketbolā, futbolā, vieglatlētikā, dambretē un šahā. Akreditācijas  

ekspertu komisija, kas darbojās Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skolā 

laika posmā no 2016.gada 7.marta līdz 2016.gada 11.martam,  izvirzīja sekojošus ieteikumus 

sporta skolas turpmākās darbības uzlabošanai: 

Ieteikumi Izpilde 

No Latvijas Vieglatlētikas savienības iegādāties 

izstrādāto vieglatlētikas programmu vai 

Vieglatlētikas programma iegādāta no 

Latvijas Vieglatlētikas savienības. 
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pedagogiem izstrādāt autorprogrammu 

vieglatlētikā. 

Sastādīt sporta veida nodaļu kalendārā gada 

sacensību kalendārus. 

Sacensību kalendāri ir izstrādāti futbola, 

basketbola, šaha un dambretes sporta 

veidos. Apkopots un izveidots sacensību 

plāns vieglatlētikā. 

Izveidot sacensību protokolu datu bāzi (mapēs 

vai elektroniski), vieglatlētikas sacensībām, 

kurās piedalījušies izglītojamie. 

Elektroniski izstrādāta vieglatlētikas 

sacensību uzskaites kontroles veidlapa, 

pieejama Sporta skolas nomenklatūrā. 

Aizpildīt mācību treniņu uzskaites žurnālus 

atbilstoši norādītajām sadaļām. Izglītības 

iestādes vadībai mācību treniņu uzskaites 

žurnālos veikt ierakstus par veikto kontroli. 

Mācību treniņu žurnāli aizpildīti 

atbilstoši prasībām, veikta  kontrole un 

rakstisks apliecinājums. 

Sastādīt pieejamās literatūras un mācību līdzekļu 

sarakstu. 

Sastādīts izglītības iestādē pieejamais 

literatūras un mācību līdzekļu saraksts, 

norādīta katras vienības atrašanās vieta. 

Saraksta kopijas pieejamas visiem 

darbiniekiem.  

Uzsākt izglītojamo sacensību rezultātu 

uzskatāmu analīzi (ar diagrammām un 

aprakstošu analīzi). 

Izveidots Excel programmatūrā 

izglītojamo rezultātu apkopojums un 

uzskatāma sacensībās iegūto rezultātu 

dinamikas analīze. 

Rast iespēju paplašināt vieglatlētikas grupu 

skaitu, darbam Maltas vidusskolas sporta bāzē. 

No 1996.gada Maltas vidusskolas sporta 

bāzē darbojās Vieglatlētikas grupas.  

Šobrīd grupa nedarbojas kvalificētu 

treneru trūkuma dēļ.  

Tiek meklēts risinājums. 

Pievērst uzmanību, sekot līdzi, izveidot 

pilnveides plānu, lai pedagogi ievērotu 

02.07.2013.MK noteikumus „Noteikumi par 

pedagogiem nepieciešamo izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”. 

Izstrādāts sporta skolas treneru 

profesionālās pilnveides plāns 

2017./2018.-2019./2020.m.g.  

Izglītības iestādē nepieciešams direktora 

vietnieks izglītības jomā. 

Direktora vietnieka amata pienākumus 

pilda sporta speciālists. 

Katru pedagoģisko sēdi sākt ar iepriekšējās 

sēdes lēmumu izpildi.  

Pedagoģiskās sēdes tiek uzsāktas ar 

iepriekšējās sēdes lēmumu izpildes 

izskatīšanu. 

Pedagoģiskās padomes sastāvā iekļaut 

medicīnas darbinieci. 

Sporta skolas medmāsa ir iekļauta 

pedagoģiskās padomes sastāvā.  

 

Akreditācijas ekspertu komisijas, kas darbojās Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-

jaunatnes sporta skolā laika posmā no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 7.septembrim, 

izvirzīto ieteikumu izpilde: 

 

Ieteikumi Izpilde 

Skolai no attiecīgā sporta veida federācijas vai 

savienības iegādāties izstrādāto programmu vai 

pedagogiem izstrādāt programmas 

īstenojamajā profesionālās ievirzes izglītības 

programmā.  

Ir uzsākta sadarbība ar sporta veidu 

federācijām programmu izstrādes 

īstenošanā. 
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Mācību metodiskos materiālus izvietot mācību 

treniņu nodarbību norises vietās, pie treneriem. 

Nodrošināt mācību materiālu izmantošanas 

iespējas izglītojamajiem. 

Ir izstrādāta sistēma iegādātās literatūras 

sadalei vai nodrošināta tās pieejamība 

ikvienam trenerim.  

Sastādīts izglītības iestādē pieejamais 

literatūras un mācību līdzekļu saraksts, 

norādīta katras vienības atrašanās vieta. 

Saraksta kopijas pieejamas visiem 

darbiniekiem. 

Pilnveidot izglītojamo uzskaites un 

reģistrācijas sistēmu – regulāri veikt ierakstus 

par izglītojamajiem, kas pārtraukuši mācības 

profesionālās ievirzes izglītības programmās. 

Ieraksti par izglītojamajiem “Izglītojamo 

reģistrācijas un uzskaites grāmatā” tiek 

veikti attiecīgajā mācību gadā  līdz 

5.oktobrim, līdz 5. janvārim un līdz 

5.jūlijam. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesa 

norisi, skolai izveidot un iekārtot mācību telpu, 

kur analizēt mācību – treniņu un spēļu norisi, 

iepazīties ar videomateriāliem. 

Sadarbību līgumu 1.1 punktā, kas noslēgts  

starp sporta skolu un vispārējās izglītības 

iestādēm,  ir paredzēta iespēja treneriem un 

izglītojamiem izmantot datorklasi mācību-

treniņu procesa analīzei. 

Izveidot nolikumu un protokolu reģistrus. Izveidoti sacensību nolikumu un protokolu 

reģistri. 

Sacensību nolikumi ir pieejami viesiem 

darbiniekiem elektroniskā un papīra 

formātā. 

Iespēju robežās organizēt diennakts nometnes. 

Rast iespēju arī  profesionālās ievirzes 

izglītības programmas “Futbols” 

talantīgākajiem audzēkņiem apgūt 

nepieciešamos tiesāšanas kursus un apmaksāt 

tiesneša licenci. 

Vasaras periodā Sporta skola organizē 

dienas festivālus audzēkņiem, kuri trenējas 

futbolā, basketbolā un vieglatlētikā.  

Sporta skola atbalsta  talantīgu  un 

motivētu  audzēkņu iesaistīšanos sacensību 

tiesāšanas procesā, organizē un apmaksā 

tiesnešu apmācības kursus  Futbola un 

Basketbola programmās. 

Izstrādāt vienotus kontrolnormatīvus un ieviest 

tos mācību procesā. 

Izstrādāti vienoti kontrolnormatīvi  20V 

sporta veidu programmās Futbolā, 

Basketbolā, Vieglatlētikā, Šahā,  Dambretē 

un 30V Futbola programmā. 

Izveidot audzēkņu sasniegumu rezultātu datu 

bāzi, regulāri sekot audzēkņu dinamikai. 

Izveidots izglītojamo rezultātu datu bāze 

un uzskatāma sacensībās iegūto rezultātu 

dinamikas analīze Excel programmatūrā. 

Skolai vēlams izveidot savu mājas lapu, lai 

nodrošinātu visas informācijas pieejamību 

vienā vietā. 

Rēzeknes novada mājas lapā 

rezeknesnovads.lv  ir izveidota Sporta 

skolas sadaļa 

http://rezeknesnovads.lv/novada-

iestades/bernu-jaunatnes-sporta-skola/ 

Nepieciešams izveidot datu bāzi par 

absolventu tālākajām gaitām, popularizēt 

pozitīvo pieredzi. 

Apkopota informācija par sporta skolas 

absolventu tālākajām gaitām no 

2014./2015.mācību gada. 

Nepieciešams pilnveidot sadarbību ar 

izglītojamo vecākiem, izmantojot dažādas 

sadarbības formas.  

Nepieciešams pilnveidot skolas padomes 

darbu, aktīvi tās darbā iesaistot izglītojamo 

Uzsākts darbs audzēkņu vecāku aktīvākai 

iesaistei  treniņu un sacensību procesa 

atbalstīšanā. Vecāki tiek aicināti apmeklēt 

sacensības. Ir pozitīva prakse, sacensību 

dienā organizēt vecāku sapulces.  
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vecākus. Katrs treneris vismaz reizi mācību gada 

laikā organizē neformālu pasākumu 

audzēkņiem un vecākiem.  

Nepieciešams aktualizēt sadarbības līgumus ar 

citām izglītības iestādēm un risināt jautājumu 

par novada pašvaldības lēmuma pieņemšanu 

par bezatlīdzības līgumiem telpu izmantošanai. 

Sporta skolas sadarbības līgumi ar 

vispārizglītojošām skolām par sporta zāļu, 

attiecīgo telpu un stadionu izmantošanu 

tiek noslēgti katra mācību gada sākumā. 

Skolā nepieciešams nodrošināt darba telpas 

treneriem,  treneriem nav nodrošināti datori  ar  

interneta pieslēgumu, nav mācību telpas, kur 

varētu veikt video analīzi. 

Lai nostiprinātu izglītojamo fizisko 

sagatavotību, rast iespēju reizi nedēļā treniņu 

vajadzībām  izmantot pieejamo pilsētas 

baseinu. 

Nepieciešams nodrošināt inventāra un 

aprīkojuma uzskaiti. 

Sadarbību līgumu 1.1 punktā paredzēts, ka 

Sporta skolas treneriem un audzēkņiem 

treniņu norises vietās ir iespēja izmantot 

vispārizglītojošās skolās esošās 

datorklases, kurās ir  interneta pieslēgums, 

bibliotēkas, kurās veikt spēļu video analīzi. 

2016./2017.m.g. audzēknēm, kuras trenējas 

Futbola 30V programmā, rasta iespēja  

vienu reizi nedēļa apmeklēt baseinu 

Rēzeknes Robežsardzes koledžas 

peldbaseinā.  

Regulāri tiek uzskaitīts inventārs un 

aprīkojums.  

Skolai nepieciešams izstrādāt pedagogu 

tālākizglītības plānu, veicināt pedagogu 

tālākizglītību. 

Izstrādāts sporta skolas treneru 

profesionālās pilnveides plāns 2018./2019.-

2020./2021.m.g.  

Nepieciešams pilnveidot Sporta skolas 

attīstības koncepciju 2013.-2018. gadam - 

izvērtēt paveikto, plānot finansējumu, izdarīt 

secinājumus.  

Skolas darba pašvērtēšanā iesaistīt skolas 

personālu, izglītojamos un vecākus. 

Ir  izstrādāts jauns Rēzeknes novada BJSS 

attīstības plāns 2019. – 2021. gadam. 

Mācību gada noslēguma pedagoģiskās 

padomes sēdē tiek aktualizētas attīstības 

plānā izvirzītās prioritātes un veikta 

personāla aptauja par grozījumiem, 

ieteikumiem darba pilnveidei.  

Aptaujas rezultāti tiek apkopoti un 

ieteikumi tiek izmantoti nākamā mācību 

gada darba plāna veidošanai.  

Vecāki tiek iepazīstināti ar skolas gada 

darba plānu un attīstības plānu, viņiem ir 

iespēja izteikt savu viedokli un 

ierosinājumus darba uzlabošanai.   

Izglītojamie atbilstoši vecumposmam tiek 

informēti par svarīgākajiem skolas darba 

mērķiem, uzdevumiem un pasākumiem.  

Nepieciešams pilnveidot skolas dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanu saskaņā ar lietu 

nomenklatūru. 

Sadarbībā ar sporta federācijām, savienībām 

un citām sportu pārstāvošām institūcijām 

nepieciešams sadarbībā veikt arī metodisko 

darbu – izstrādāt kontrolnormatīvus, 

metodiskos materiālus, risināt aktuālus sporta 

jautājumus u.c. 

Katra mācību gada sākumā  ir izstrādāta 

Lietu nomenklatūra, precizēta, papildināta 

un apstiprināta  sadarbībā ar Rēzeknes 

zonālo arhīvu. 

Ar sporta federācijām un savienībām 

notiek sadarbība aktuālu sporta jautājumu 

risināšanā. Treneri apmeklē federāciju 

organizētos kursus, kuros saņem 

metodiskos norādījumus un materiālus. 

Sporta skola piedalās LFF un LBS 

izsludināto projektu izstrādē un realizācijā. 

Sporta jomā metodiskie materiāli tiek 
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sistemātiski papildināti. 

 

 

4. SPORTA SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

 

4.1. MĀCĪBU SATURS (sporta skolas īstenotās profesionālās ievirzes izglītības 

programmas) 

Sporta skolā tiek īstenota septiņas licencētās profesionālās ievirzes izglītības 

programmas: 
 

Profesionālās ievirzes 

izglītības programmas 

nosaukums 

Kods 
Īstenošanas 

ilgums 

Licences 

izdošanas 

datums 

Audzēkņu 

skaits 

Basketbols 20V 813 001 8 gadi 29.02.2016. 110 

Futbols 
20V 813 001 8 gadi 29.02.2016. 105 

30V 813 001 3 gadi 06.07.2016. 9 

Vieglatlētika 20V 813 001 8 gadi 29.02.2016. 35 

Dambrete 20V 813 001 8 gadi 23.07.2015. 8 

Galda teniss 20V 813 001 8 gadi 18.01.2016. 11 

Volejbols 20V 813 001 8 gadi 18.01.2016. 77 

 

 Profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošana notiek saskaņā ar 

Sporta skolas nolikumu. Mācību grupu komplektēšanā ievēroti Ministru Kabineta noteikumi 

Nr.508.   

 Mācību-treniņu process tiek organizēts atbilstoši licencētām un akreditētām izglītības 

programmām. Treniņu nodarbību saraksts apstiprināts mācību gada sākumā, pēc 

nepieciešamības tiek  koriģēts. Nodarbību saraksts tiek izsūtīts uz visām mācību-treniņu 

vietām, tādejādi ievērots pārskatāmības un informācijas pieejamības princips. Par izmaiņām 

treniņu grafikos treneri savlaicīgi ziņo audzēkņiem  un viņu vecākiem. 

 Ar 2018./2019.mācību gadu ieviesta informācijas sistēma E-klase. Sporta skolas 

treneri mācību treniņu uzskaiti un nodarbību apmeklētību veic elektroniskajā žurnālā. Labākie 

mācību-treniņu grupas sasniegumi tiek publiskoti Rēzeknes novada mājas lapas 

(www.rezeknesnovads.lv) “Bērnu-jaunatnes sporta skola” sadaļā. 

Treneri pirms mācību gada sākuma izstrādā gada plānu, kurā izvirza  mērķi un 

uzdevumus, ieplāno vispārējās, speciālās, tehniskās sagatavotības, taktisko un teorētisko 

prasmju apguvi un pilnveidi. Programmas plāni ir aktualizēti un tajos ir teorētisko un 

praktisko nodarbību sadalījums.  

  Dalība sacensībās tiek mērķtiecīgi plānota, sastādīti sacensību kalendāri. Lai 

novērtētu komandu sportisko sagatavotību, tiek plānotas un organizētas vairāku treniņgrupu 

kopīgas nodarbības un draudzības spēles.  

 Katram  mācību gadam  tiek sastādīts un realizēts atklāto nodarbību vērošanas grafiks. 

Mācību gada noslēgumā  treneri iesniedz un prezentē atskaites par savu treniņu darbu un 

sasniegtajiem rezultātiem.  

 Sporta skolas administrācija iegādājas jaunāko sporta literatūru. Metodiskie materiāli 

(video, prezentācijas) tiek elektroniski apkopoti. Regulāri tiek papildināts sporta veidu 

inventārs un aprīkojums.  

Ar iesaistīšanos ERAF finansētajos projektos, papildināts inventāra saraksts 

basketbola un volejbola sporta veidos. Savukārt ar izstrādāto sporta skolas Futbola attīstības 

stratēģijas plānu 2017.-2020.gadam, pamatojoties uz Latvijas Futbola federācijas izsludināto 

Klubu ilgtspējīgas attīstības programmu, piešķirtais finansējums saskaņā ar budžeta 
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plānojumu tiek izmantots treniņfestivālu organizēšanai, inventāra un aprīkojuma iegādei, un 

izbraukuma sacensību nodrošināšanai. 

 Saskaņā ar MK 15.07.2016. noteikumiem Nr.480, izstrādāts sporta skolas 

audzināšanas plāns 2018.-2020.gadam. Darba plānā iekļauto pasākumu mērķis un uzdevumi  

– veicināt audzēkņu patriotismu un pilsoniskumu, attīstīt saskarsmes prasmes un uzvedības 

kultūru, veicināt pašapkalpošanās prasmju attīstību, attīstīt atbildības par savu rīcību un 

lēmumu pieņemšanas izpratni, papildināt zināšanas par veselīga dzīvesveida nozīmi un 

sekmēt personības vērtību veidošanos.  Plānā iekļauti arī karjeras veidošanas pasākumi. 

Audzināšanas darbā treneri izmanto dažādas metodes – pārrunas, darbs komandā, tikšanās ar 

psihologu, citiem atbalsta darbiniekiem, pienākumu sadale komandā, uzvedības kodeksa 

veidošana, tikšanās ar sporta profesiju pārstāvjiem, ekskursijas, kinofilmu skatīšanās un to 

vērtēšana, sabiedriskais darbs un dalība dažāda mēroga aktivitātēs.  

 Kvalitātes vērtējums - labi   

 

4.2.TRENĒŠANA UN TRENĒŠANĀS 

 

4.2.1.Trenēšanas kvalitāte 

  

 Mācību-treniņu organizēšana ir noteikta Sporta skolas Nolikumā. Treneri plāno un 

organizē pedagoģisko darbību atbilstoši Sporta skolas mērķim un uzdevumiem, veic  darba 

pienākumus saskaņā ar amata aprakstu. Audzēkņu uzskaite un reģistrācija notiek VIIS sistēmā 

un Izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā. 

 Galvenā Sporta skola darba forma ir mācību treniņu nodarbība. Treneri vada treniņus 

saskaņā ar apstiprinātiem nodarbību grafikiem. Mācību gada sākumā treneri izstrādā sporta 

veida programmai atbilstošus gada plānu.  Mācību-treniņu darba uzskaite E-klases žurnālos 

tiek kontrolēta. 

 Sporta skolas pedagoģiskajās sēdēs apspriež un apstiprina gada sacensību plānu. 

Audzēkņu dalība sacensībās tiek organizēta ievērojot drošības instrukcijas, kuras izstrādātas 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tiek veikta  sacensību rezultātu 

apkopošana.  

  Kā viens no svarīgākajiem treniņu darba  kvalitātes rādītājiem ir treneru izglītība un 

sporta speciālista sertifikācija (3.diagramma), pieredze (2.diagramma) un regulāra 

profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana. Profesionālā ievirzes sporta programmas Sporta 

skolā realizē 60% treneri ar augstāko pedagoģisko izglītību, 25% - ar citu augstāko izglītību, 

5% - ar maģistra grādu, 15% - mācās augstākās izglītības iestādēs sporta izglītības 

programmās. 

 2017.gadā Sporta skolai izstrādāta un apstiprināta “Pedagogu profesionālās darbības 

novērtēšanas kārtība”, pamatojoties uz MK 22.08.2017. noteikumiem Nr.501. Katram 

trenerim ir iespēja pieteikties kvalitātes pakāpei, iesniedzot savu pašvērtējumu un iesniegumu. 

 

3.diagramma 
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 Treneri strādā atbilstoši tematiskajam plānojumam. Izmantotās treniņmetodes ir 

daudzveidīgas. Tās atbilst izglītojamo spējām un vecumposmam, mācību satura prasībām un 

programmas specifikai. Treniņnodarbībās, izmantojot specifiskos sporta veidu vingrinājumus, 

citu sporta veidu spēles un rotaļas, veicina saikni starp dažādiem sporta veidiem. Komandu 

sporta veidos treneri saviem audzēkņiem treniņprocesā, kā obligāto sastāvdaļu, ieplāno 

vieglatlētikas elementu apguvi un izpildi. 

 Treniņprocesa analīze notiek, pamatojoties uz kontrolnormatīvu izpildi un sacensībās 

sasniegto rezultātu. Kontrolnormatīvu izpilde audzēkņiem notiek 2 reizes mācību gadā. 

Sasniegto rezultātu dinamika tiek pārrunāta ar audzēkņiem, pamatota un analizēta.  

 Treniņprocesa un sacensību filmēšana ar sporta videokameru, tas ļauj trenerim kopā ar 

audzēkņiem veikt  treniņu un audzēkņu darba efektivitātes  analīzi. 

 Sporta zāļu aprīkojums un inventāra daudzveidība, atbilstoši pielietojot mūsdienīgās 

tehnoloģijas un resursus, ļauj treneriem kvalitatīvi un inovatīvi organizēt treniņprocesu. 

Sistemātiski tiek atjaunots sporta aprīkojums un inventārs, pamatojoties uz treneru 

iesniegtajiem nepieciešamā inventāra iegādes sarakstiem. 

 Sporta skola ik gadu atbalsta un iesaista savu audzēkņus un trenerus Rēzeknes novada 

Izglītības pārvaldes organizētajos pasākumos - “Atbalsts talantīgiem Rēzeknes novada 

pašvaldības bērniem un jauniešiem” un “Jaunatnes gada balva”, izvirzot nominācijai “Gada 

jaunais sportists”.   

 Basketbola treneru audzēkņi piedalās, Izglītības pārvaldes izsludinātajos jaunatnes 

iniciatīvu projektos, inventāra iegādei un vasaras nometņu organizēšanai. 2018.gadā tika 

apstiprināti divi projektu pieteikumi ar nosaukumu “100 strītbola spēļu sacensības par godu 

Latvijas simtgadei” un “Spēlējam tīkla bumbu”.  

 Kvalitātes vērtējums - labi  

 

4.2.2.Trenēšanās kvalitāte 

 

 Sporta skolā audzēkņi tiek uzņemti, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un ģimenes 

ārsta izziņu. Treneri audzēkņus iepazīstina ar attiecīgā sporta veida mērķiem un prasībām, 

iekšējās kārtības noteikumiem un ar drošību reglamentējošajām instrukcijām, kā arī par dalību 

svarīgākajās sacensībās.  

 Audzēkņiem ir pieejamas Rēzeknes novada skolu sporta zāles, laukumi, sporta 

inventārs un aprīkojums. Sporta treneri motivē bērnus un jauniešus mērķtiecīgi un regulāri 

trenēties. Kavējuma iemesli tiek pārrunāti ar audzēkņiem, viņu vecākiem, vajadzības 

gadījumā ar Sporta skolas vadību.  

 Treniņu procesā apgūto fizisko prasmju pielietošana sacensībās ļauj novērtēt audzēkņu 

sportisko izaugsmi, nākotnē  sasniegt vēlamo rezultātu. Audzēkņi  piedalās Latvijas, reģionu 

un novadu jaunatnes līgās un čempionātos, Latvijas Olimpiādēs. Audzēkņi ar augstiem 

sasniegumiem savā sporta veidā virzīti arī uz Eiropas un Pasaules mēroga sacensībām. 

2017.gadā Latvijas meiteņu futbola izlašu sarakstā iekļuva divas sporta skolas audzēknes U-

17 un U-19 vecuma grupās. 

 Talantīgākajiem audzēkņiem, kas izrāda interesi par tiesāšanas apguvi komandu sporta 

veidos, tiek radīta iespēja apgūt nepieciešamos tiesāšanas kursus un apmaksāta tiesneša 

licence. 2020.gadā tiesnešu licences ieguva 3 programmas Basketbols sporta audzēkņi, kuri 

veic tiesāšanu Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas mājas un izbraukuma spēlēs.  

 Mācību gada beigās katrs treneris pedagoģiskajās padomes seminārā prezentē savas 

mācību treniņu (MT) grupas sasniegumus un sniedz rekomendācijas audzēkņu pārcelšanai 

nākamajā apmācības grupā.  

 Audzēkņi un viņu vecāki par Sporta skolas organizētajiem un citām sabiedriskajām 

aktivitātēm tiek informēti savlaicīgi ar treneru, sporta skolu skolotāju starpniecību. 

Aktualitātes tiek ievietotas www.rezeknesnovads.lv mājas lapā, dublētas www.faceebook.lv.   

 Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

http://www.rezeknesnovads.lv/
http://www.faceebook.lv/
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4.2.3.Vērtēšana kā treniņa procesa sastāvdaļa 

 

 Treniņu grupu komplektēšana un pārcelšana nākamajā MT grupā, notiek saskaņā ar 

MK noteikumiem Nr.508 un Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skolas 

noteikumiem “Par audzēkņu uzņemšanu, pārcelšanu nākamajā grupā, par pāriešanu uz citu 

sporta veida programmu, par atskaitīšanu no sporta skolas”.  

 Lai realizētu vienotu vērtēšanas sistēmu un prasības, Sporta skolā ir izstrādāti 

kontrolnormatīvi futbolā, basketbolā, vieglatlētikā un šahā. Dambretē, galda tenisā un 

volejbolā ņemti par pamatu federāciju piedāvātie kontrolnormatīvi. Vērtēšanas normatīvi  

atbilst audzēkņu vecumam un katra sporta veida specifikai. Kontrolnormatīvu izpilde notiek 

divas reizes – mācību gada sākumā un noslēgumā. Tie tiek fiksēti  mācību darba uzskaites 

žurnālos. 

 2017./2018.m.g. Sporta skolas administrācija sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmijas Inženieru fakultātes  izveidoja  datorprogrammu, kas ietver sportistu fiziskās 

sagatavotības  datu bāzi un nosaka   vispārējo fiziskās sagatavotības līmeni. Programmu-  

“Vērtēšanas sistēma” izmantos sporta treneri, sporta skolas audzēkņi, administrācija. Tā 

atvieglos darbu un ietaupīs laiku audzēkņu testēšanai un fiziskā līmeņa noteikšanai, šāda 

veida vērtēšanas sistēma ir novitāte  Latvijas sporta skolās. 

 Katrs Sporta skolas treneris varēs kontrolēt savu audzēkņu fiziskos rādītājus, sekot 

līdzi  fiziskās sagatavotības izaugsmei, nepieciešamības gadījumā uzlabot noteiktas muskuļu 

darbības attīstību. Treneriem iespēja glabāt audzēkņu datus  un veikt salīdzinošu  audzēkņu 

attīstības dinamiku. Administrācija to izmantos audzēkņu  pārcelšanai nākamajā mācību 

treniņgrupā.  

 Mācību-treniņu grupām 3.apmācības gadā svarīgs vērtēšanas kritērijs ir iegūtās vietas 

sacensībās. Mācību gada beigās treneri par katru savu treniņu grupu sniedz atskaiti Sporta 

skolas administrācijai, kurā uzrāda kādās sacensībās audzēkņi ir piedalījušies un tajās izcīnītās 

vietas. Pamatojoties uz treneru iesniegtajiem datiem, tiek veikta  komandu un individuālo 

sporta veidu sasniegumu un rezultātu analīze. No  2013./2014. mācību gadu Sporta skolas 

audzēkņu labākie sacensību rezultāti tiek apkopoti un publiskoti 

http://rezeknesnovads.lv/novada-iestades/bernu-jaunatnes-sporta-skola/sporta-skolas-

sasniegumi/. 

 Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

4.3.AUDZĒKŅU SASNIEGUMI 

4.3.1.Audzēkņu sasniegumi ikdienas darbā 

 Audzēkņu sasniegumi ir vērojami regulāros  treniņu nodarbību apmeklējumos, 

kontrolnormatīvu izpildē un sacensību rezultātos. Ikdienas treniņu procesā apgūto fizisko 

prasmju pielietošana sacensībās, ļauj novērtēt audzēkņu sportisko izaugsmi un psiholoģisko 

gatavību. 

 Sporta skolas audzēkņi piedalās Latvijas, reģionu un novadu sacensībās, novada masu 

skrējienos, skolu sacensībās. 

4.3.2.Audzēkņu sasniegumi sacensībās (no 2016.līdz 2020.gadam) 

 

 

 

 

 

http://rezeknesnovads.lv/novada-iestades/bernu-jaunatnes-sporta-skola/sporta-skolas-sasniegumi/
http://rezeknesnovads.lv/novada-iestades/bernu-jaunatnes-sporta-skola/sporta-skolas-sasniegumi/
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BASKETBOLS 

 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Vecuma 
grupa 

Treneris  
Iegūtā 
vieta 

Fiba 3x3 Latvijas skolu kauss  
Rēzeknes 
novads 

09.04.2019.  U-16V A.Putrāns 3.v. 

Latvijas Jaunatnes Basketbola 
līga, Nacionālā līga - Austrumi 

Latvija 
2017./2018.g. 

sezona 
U-16V A.Putrāns 9.v. 

Latvijas Jaunatnes Basketbola 
līga, 2.divīzija, Austrumi 

Latvija 
2016./2017.g. 

sezona 
U-15V A.Putrāns 10.v. 

Latvijas Jaunatnes Basketbola 
līga 

Latvija 
2015./2016 .g. 

sezona 
U-15S I.Fjodorovs 5.v. 

 

FUTBOLS 

 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Vecuma 
grupa 

Treneris  
Iegūtā 
vieta 

Latgales Jaunatnes futbola 
čempionāts (B grupa)  

Latgales 
reģions 

13.07.-
15.10.2020. 

U-12 
(2008.dz.g.) 

S.Kondrats 1.v. 

Starptautiskais turnīrs futbolā 
8x8 “Hummel Kauss 2019” 

Lietuva 
Visaginas 

23.03.2019. 
2006.dz.g. 
un vecākas 

I.Derjagins 1.v. 

2018.gada Latgales jaunatnes 
telpu futbola čempionāts 

Latgale 
06.01.-

24.02.2018. 
U-15 

(2003.dz.g.) 
A.Borodulins 2.v. 

VII Latvijas Jaunatnes 
Olimpiāde 

Cēsis 
07.07-

09.2017. 
2001.dz.g. I.Derjagins 1.v. 

Starpvalstu turnīrs “Latgales 
kauss 2017” 

Malta 
28.06.-

30.06.2017. 
U-14 A.Borodulins 2.v. 

Latgales Jaunatnes futbola 
čempionāts 

Latgale 
25.04.-

17.08.2017. 
U-10 S.Kondrats 4.v. 

Starptautiskais turnīrs futbolā 
sieviešu komandām 

Visaginas 
(Lietuva) 

31.03.-
02.04.2017. 

2003.dz.g. 
un vecākas 

I.Derjagins 2.v. 

Latgales Jaunatnes telpu futbola 
čempionāts 

Sala 
18.02.-

19.02.2017. 
U-8 I.Semjonovs 4.v. 

2016.gada Latvijas jaunatnes 
futbola čempionāts. Attīstības 
grupa 

Latvija 
2016.gada 

sezona 
2003.dz.g A.Borodulins 3.v. 

 

VIEGLATLĒTIKA 

EMĪLS VERČINSKIS 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Disciplīna Rezultāts 

Iegūtā 
vieta 

Latvijas U18 un U20 čempionāts 
2020 

Ventspils  
22.-

23.07.2020. 
5000 m 
3000 m 

17.06,18 
9.29,84 

1.v. 
3.v. 
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Preiļu novada BJSS jauno 
vieglatlētu sacensības   

Preiļi 10.03.2020 1000 m 3.20,8 1.v. 

Skrējiens Mākoņkalnā 
Rēzeknes 
novads 

06.05.2019. 
5000 m 
skrējiens 

20.49,04 3.v. 

Ludzas novada sporta skolas 
atklātās sacensības vieglatlētikā 

Ludza 27.01.2017. 
600 m 

skrējiens 
2.01,9 1.v. 

 

MAIJA LIVDĀNE 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Disciplīna Rezultāts 

Iegūtā 
vieta 

Skrējiens Mākoņkalnā 
Rēzeknes 
novads 

06.05.2019. 
3500 m 
skrējiens 

20.28 3.v. 

Ludzas novada sporta skolas 
atklātās sacensības vieglatlētikā 

Ludza 20.01.2017. 
1000 m 
skrējiens 

3.45,5 1.v. 

 

ANASTASIJA JONINA 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Disciplīna Rezultāts 

Iegūtā 
vieta 

Ludzas novada sporta skolas 
atklātās sacensības vieglatlētikā 

Ludza 27.01.2017. 
150 m 
600 m 

skrējiens 

00.24,9 
2.04,2 

1.v. 
1.v. 

 

ANNA KOLISNIKOVA 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Disciplīna Rezultāts 

Iegūtā 
vieta 

Ludzas novada sporta skolas 
atklātās sacensības vieglatlētikā 

Ludza 27.01.2017. 
150 m 

skrējiens 
00.25,2 2.v. 

 

SERGEJS DOBRECOVS 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Disciplīna Rezultāts 

Iegūtā 
vieta 

Bigbankskrienlatvija Rēzeknes 
pusmaratona posms 

Rēzekne 01.06.2019. 5000 m 22.38,80 13.v. 

Rēzeknes un Viļānu novada 
skola sporta spēles Krosa 
stafetes 

Kaunata 25.04.2017. 
6x800 m 
stafete 

17.25,0 1.v. 

 

LILITA BAUSKA 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Disciplīna Rezultāts 

Iegūtā 
vieta 

Skrējiens Preiļu pilsētas ielās 
“Cīruļputenis 2019” 

Preiļi 23.04.2019. 
4000 m 
skrējiens 

16.48 3.v. 

Ludzas novada sporta skolas 
atklātās sacensības vieglatlētikā 

Ludza 09.12.2016. 
600 m 

skrējiens 
2.04,8 1.v. 
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KEVINS AMEĻKO 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Disciplīna Rezultāts 

Iegūtā 
vieta 

Preiļu novada BJSS jauno 
vieglatlētu sacensības   

Preiļi 10.03.2020 1000 m 3.40,4 1.v. 

 
AGRIS ŠMAUKSTELIS 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Disciplīna Rezultāts 

Iegūtā 
vieta 

Preiļu novada BJSS jauno 
vieglatlētu sacensības   

Preiļi 10.03.2020 
60 m 

soļošana 
0.13,5 2.v. 

 
 

ŠAHS 

JEKATERINA SMIRNOVA 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Vecuma 

grupa 
Rezultāts 
(punkti) 

Iegūtā 
vieta 

Jauno šahistu festivāls “Jēkabpils 
pavasaris - 2018”  

Jēkabpils  15.04.2018. 2.sp.kl 7 1.v. 

Latvijas 2018.gada jauniešu šaha 
čempionāta fināls/Atlases 
sacensības Pasaules un Eiropas 
jauniešu čempionātiem 

Rīga 15.03.2018. 2.sp.kl 4,5 6.v. 

Balvu novada atklātā šaha turnīrs  Balvu nov. 
10.03.-

11.03.2018. 
2.sp.kl 51/2 1.v. 

Latgales 2018.gada atklātais 
jauniešu čempionāts šahā 

Malta  13.01.2018. 2.sp.kl 6 2.v. 

 
DANIILS ŠKŅAROVS 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Vecuma 

grupa 
Rezultāts 
(punkti) 

Iegūtā 
vieta 

Jauno šahistu festivāls “Jēkabpils 
pavasaris - 2018”  

Jēkabpils  15.04.2018. 4.sp.kl 7 2.v. 

 
 
ALEKSEJS GRIGORJEVS 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Vecuma 

grupa 
Rezultāts 
(punkti) 

Iegūtā 
vieta 

Jauno šahistu festivāls “Maltas 
pavasaris - 2018”  

Malta   12.05.2018. 4.sp.kl 5,5 1.v. 

 
ADRIANS TAŠKĀNS 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Vecuma 

grupa 
Rezultāts 
(punkti) 

Iegūtā 
vieta 

Jauno šahistu festivāls “Maltas 
pavasaris - 2018”  

Malta   12.05.2018. 3.sp.kl 4 1.v. 
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ANDREJS GEDUŠS 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Vecuma 

grupa 
Rezultāts 
(punkti) 

Iegūtā 
vieta 

Jauno šahistu festivāls “Jēkabpils 
pavasaris - 2018” 

Jēkabpils  
28.-

29.04.2017. 
4.sp.kl 10 1.v. 

 
KRITĪNE GRUZNOVA 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Vecuma 

grupa 
Rezultāts 
(punkti) 

Iegūtā 
vieta 

Jauno šahistu festivāls 
“Jēkabpils pavasaris - 2018”  

Jēkabpils  15.04.2018. 3.sp.kl 7 1.v. 

Jauno šahistu festivāls “Malta -
2017” 

Malta 26.05.2017. 3.sp.kl 4 1.v. 

 Rokiško rajona atklātais 
čempionāts 

Lietuva 15.11.2016. 
Bez vecuma 

ierobežojuma 
5,5 1.v. 

 

ŽASMĪNA KADIROVA 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Vecuma 

grupa 
Rezultāts 
(punkti) 

Iegūtā 
vieta 

Jauno šahistu festivāls “Malta -
2017” 

Malta 26.05.2017. 3.sp.kl 2 2.v. 

 
EDVARDS ŠTEKELS 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises laiks 

Vecuma 
grupa 

Rezultāts 
(punkti) 

Iegūtā 
vieta 

Balvu novada atklātā šaha 
turnīrs  

Balvu nov. 
10.03.-

11.03.2018. 
2.sp.kl 51/2 1.v. 

Balvu novada 2017.gada 
atklātais čempionāts  

Balvu nov. 11.12.03.2017. jaunieši 6,5 1.v. 

 

DAMBRETE 

NEĻA KRISTĪNE MALAHOVSKA 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Vecuma 

grupa 
Iegūtā 
vieta 

Latvijas 73.Skolēnu sporta spēles 64 
lauciņu dambretē 

Liepupe 02.2020. U-19 1.v. 

Latvijas Jaunatnes čempionāts 100 
lauciņu dambretē  

Rīga 
19.04.-

21.04.2019. 
U-16 1.v. 

Latvijas Jaunatnes čempionāts 64 
lauciņu dambretē  

Rīga 
11.03.-

16.03.2019. 
U-16 1.v. 

Latvijas Jaunatnes čempionāta fināls 
64 lauciņu dambretē  

Rīga 
08.02.-

11.02.2018. 
U-16 3.v. 

  
JĀZEPS AUGUSTĀNS 
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Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Vecuma 

grupa 
Iegūtā 
vieta 

Rēzeknes un Viļānu novadu skolu 
sporta spēles 64-lauciņu dambretē 

Malta 30.10.2009. U-16 1.v. 

 
JĀNIS GUDRIKS 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Vecuma 

grupa 
Iegūtā 
vieta 

Rēzeknes un Viļānu novadu skolu 
sporta spēles 64-lauciņu dambretē 

Tiskādi 08.11.2016. U-10 1.v. 

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles 
dambretē 

Tiskādi 14.11.2016. U-10 1.v. 

 
TĀLIS LOZDA 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Vecuma 

grupa 
Iegūtā 
vieta 

Latvijas 73.Skolēnu sporta spēles 64 
lauciņu dambretē 

Liepupe 02.2020. U-13 3.v. 

Rēzeknes un Viļānu novadu skolu 
sporta spēles 64-lauciņu dambretē 

Malta 07.11.2018 U-10 1.v. 

Rēzeknes un Viļānu novadu skolu 
sporta spēles 64-lauciņu dambretē 

Tiskādi 08.11.2016. U-10 2.v. 

 

GALDA TENISS 

ARNIS NIZINS 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Vecuma 

grupa 
Iegūtā 
vieta 

LR 2018.gada komandu čempionāts 
jauniešiem 

Rīga 22.04.2018. 
2005.-

2006.dz.g. 
4.v. 

LR 2017.gada komandu čempionāts 
jauniešiem 

Rīga 15.10.2017. 
2006.gadā 

dzimušie un 
jaunāki 

2.v. 

LR 2017.gada jaunatnes 
meistarsacīkstes “D” grupā 

Rīga 13.05.2017. 
2006.gadā 

dzimušie un 
jaunāki 

3.v. 

 
DAINIS RUSAKOVS 

Sacensību nosaukums 
Norises 

vieta 
Norises 

laiks 
Vecuma 

grupa 
Iegūtā 
vieta 

LR 2018.gada komandu čempionāts 
jauniešiem 

Rīga 22.04.2018. 
2005.-

2006.dz.g. 
4.v. 

Jēkabpils 42.atklātais lieldienu turnīrs 
galda tenisā 

Jēkabpils 24.03.2018. 
2002.gadā 

dzimušie un 
jaunāki 

3.v. 
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4.4.ATBALSTS AUDZĒKŅIEM 

4.4.1.Psiholoģiskais  un sociālpedagoģiskais atbalsts  

 Sporta skola sadarbojas ar Rēzeknes novada Speciālās izglītības atbalsta centru un 

sociālo pedagogu. Tiek apzinātas audzēkņu psiholoģiskās, fiziskās un sociālpedagoģiskās 

vajadzības. Audzēkņiem ir iespēja pārrunāt viņus interesējošos jautājumus ar treneriem, 

psihologu, sociālo pedagogu vai citu atbalsta personālu.  No aptaujātajiem audzēkņiem 33% 

norādīja, ka treniņos vienmēr izjūt prieku par paveikto, 45% - gandrīz vienmēr un 22% 

reizēm. Neviens no  aptaujātajiem neatbildēja , ka gandrīz nekad vai nekad neizjūt prieku no 

treniņprocesā sasniegtā.  

 Rēzeknes novada psiholoģe, sniedz konsultācijas audzēkņiem un treneriem, vada 

interesantas un aktuālas nodarbības, sniedz individuālās konsultācijas vecākiem. Ikdienas 

darbā tiek ņemti vērā dati par atsevišķu izglītojamo individuālām vajadzībām. 

 Vērtējuma līmenis: labi 

 

4.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  

 Skolas iekšējās kārtības noteikumi nosaka, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas 

gadījumos, audzēkņi un treneri to zina un ievēro. Katra mācību gada sākumā un otrā mācību 

semestra sākumā, treneri iepazīstina audzēkņus ar Sporta skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem sporta bāzēs, nodarbībās un sacensību laikā. Audzēkņi pārzina iekšējās kārtības 

noteikumus. Sporta skolai ir izstrādāti iekšējie normatīvi dokumenti, kas nosaka vadības, 

treneru kompetenci ar drošību saistītos jautājumos. 

  Ar darba drošības instrukcijām audzēkņi tiek iepazīstināti katra semestra sākumā. Pēc 

drošības instruktāžas novadīšanas audzēkņi un visi sporta skolas darbinieki parakstās žurnālā. 

Iestādē ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija (evakuācijas plāni, norādes). 

Audzēkņi zina, kur zvanīt ekstremālos gadījumos (audzēkņi tiek instruēti, kā arī nepieciešamā 

informācija atrodas telpās, kur notiek nodarbības). Audzēkņi zina, kā rīkoties ārkārtas 

situācijās vai evakuācijas gadījumā un audzēkņi jūtas droši iestādes telpās un tās apkārtnē.  

 Visos sporta pasākumos tiek nodrošināti medmāsas pakalpojumi. Katrā treniņu norises 

vietā ir pirmās palīdzības sniegšanas medicīniskās aptieciņas. Treneri sistemātiski tiek 

norīkoti un piedalās pirmās medicīniskās palīdzības kursos. 

 Kopš 2015.gada tika meklēta iespēja nodrošināt sistēmu audzēkņu regulārai 

padziļinātas veselības stāvokļa apsekošanai.  

 2017.gadā tika izstrādāts projekts, kurš Rēzeknes rajona kopienu partnerības teritorijā 

ELFLA LEADER programmas pasākuma “19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” rīcības “2.3. Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība” 

guva atbalstu.  Rezultātā 2018.gadā tika iekārtots Medicīnas kabinets Maltas vidusskolas telpā 

un iegādāta nepieciešamā aparatūra. Rēzeknes novadā šāda veida aparatūra līdz šim nebija 

pieejama.  Galvenais rezultāts – iespēja   sportistiem veikt padziļinātu veselības pārbaudi ar 

slodzes testiem kvalificēta speciālista vadībā. Aparatūra ļaus novērtēt svarīgāko cilvēka 

organisma sistēmu darbību - sirds-asinsvadu, elpošanas, balsta-kustību darbību miera, slodzes 

un pēcslodzes režīmā.  

 Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

 4.4.3.Atbalsts personības veidošanā 

  

 Sporta skola sniedz atbalstu audzēkņu personības veidošanā, tiek nodrošināts mācību 

– treniņu process, veikts audzinošais un izglītojošais darbs. Notiek veselīga dzīvesveida 

veicināšana un sporta popularizēšana. Tiek sniegta informācija par interešu izglītības 

programmām – florbolā, volejbolā un peldēšanā.  
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 Audzēkņi tiek rosināti veidoties par individuālām personībām, ar savu dzīves mērķi un 

augstu apziņu, kas spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus un atbildēt par savas rīcības sekām.  

 Ikdienas procesā trenerim ir svarīga  loma audzēkņu personības veidošanā. Audzēkņu 

aptaujas rezultātā 53% aptaujātie Sporta skolas audzēkņi atzina, ka trenera atzinība 

treniņprocesā ir vienmēr svarīga, 13% - gandrīz vienmēr un 14% audzēkņiem trenera atzinība 

nepieciešama reizēm. No aptaujas rezultātiem var secināt, ka treneris ir cilvēks, kurš attīsta 

audzēkņos ne tikai viņa funkcionālās iespējas un meistarību, bet arī personību kā veselumu. 

 Sporta skolas audzēkņi tiek iesaistīti sporta skolas pasākumu un sacensību 

organizēšanā, tiek sniegts atbalsts dažādu jaunu ideju un projektu realizēšanai. 

 Visa mācību gada garumā Sporta skola organizē novada volejbola, florbola, galda 

tenisa Jaunatnes līgas. Tajās piedalās ne tikai Sporta skolas audzēkņi, bet ikkatrs sportot 

gribētājs, kas atbilst nolikuma prasībām. Sacensības notiek sabraukumu veidā un veicina 

bērnu un jauniešu meistarības izaugsmi un jaunu komandu veidošanos. 

  Sporta skolas audzēkņi aktīvi piedalās skolas padomes darbā. Audzēkņi veidojas par 

inteliģentām personībām, ar savu skatienu un viedokli par nākotnes plāniem. 

 Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

4.4.4.Atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē 

  

 Sporta skola realizējot profesionālās ievirzes izglītību, licencējot sporta programmas, 

rada Rēzeknes novada sporta skolas audzēkņiem iespēju iegūt pirmo apliecību par 

profesionālās ievirzes izglītību sportā. Nereti talantīgākie un mērķtiecīgākie sporta skolas 

absolventi, arī turpina savas karjeras gaitas sporta jomā, izvēloties studēt LSPA vai LU. No 

2014.gada porta skola apkopo informāciju par absolventa turpmākajām izglītības gaitām. 

 Audzēkņu aptaujā uz jautājumu, vai turpmāk vēlies trenēties izvēlētajā sporta veidā, 

67% jauno sportistu atbildēja, ka  jā,vienmēr, 25% - gandrīz vienmēr un 8% - reizēm domā 

nākotnē turpināt trenēties. Aptaujas rezultāti ļauj apzināties, ka Sporta skolas audzēkņi ir 

motivēti, vēlas turpināt trenēties un iespējams strādāt par treneri.  

 Sporta skola sadarbojas ar Rēzeknes novada Jaunatnes lietu un izglītības darba 

speciālistiem, kas sistemātiski informē par iespējām tālākai izglītības turpināšanai. Audzēkņi 

iesaistās sporta klubos un paaugstina savu meistarību. 

 Savā sporta skolā audzēkņi piedalās dažādu pasākumu organizēšanā un tiesāšanā, kur 

viņi iegūst iemaņas teorijā un praksē, pēc tam iegūstot tiesnešu kategorijas. Turpinot mācības 

jebkurā augstākās izglītības mācību iestādē, absolventiem ir iespēja turpināt trenēties 

augstskolu un klubu komandās.  

 Otro gadu pēc kārtas basketbola audzēkņi brauc uz tikšanos ar Kristapu Porziņģi Rīgas 

Olimpiskajā sporta centrā. Kā audzēkņi atzina, ka tikšanās ar NBA līderi ir interesants un 

iedvesmojošs piedzīvojums. 

 2017.gadā Dricānu vidusskolā viesojās Getto Basket līderi un vēdiskās filozofijas un 

psiholoģijas konsultants Uģis Kuģis.  

 Rēzeknes novada ultramaratonists Andrejs Jesko daudzkārtēji uzrunājis sporta skolas 

audzēkņus par veselīga uztura nozīmīgumu, īpaši sportistiem gan ikdienā gan gatavojoties 

sacensībām. 

 Vērtējuma līmenis: labi 

 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

 Sporta skolas atbalsta trenerus darbā ar talantīgākiem audzēkņiem, kā arī nodrošina 

spējīgāko audzēkņu augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas sportā – piedalīšanās 

Latvijas izlašu sastāvos.  

 Tiek piedāvātas dažādas mācību programmas atbilstoši katra audzēkņa interesēm un 

spējām. Treneri izmanto dažādas treniņu metodes, kuras pielāgo atbilstoši audzēkņu spējām 
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un apmācības grupas kvalifikācijai. Treneri ņem vērā visu audzēkņu intereses.

 Individuālos treniņu plānus treneri pēc situācijas konkrētajā mācību gadā, izstrādā 

vasaras periodam, spējīgākajiem un treniņus iekavējušajiem audzēkņiem. Audzēkņiem tiek 

radīti apstākļi, lai pēc iespējas ilgāk būtu aktīviem treniņprocesā un pēc iespējas ātrāk 

atgrieztos treniņnodarbībās pēc ilgstošas saslimšanas vai traumas.  

 Treneriem kā papildus palīdzība nāks iegādātā līdzsvara platforma, ar kuru strādās 

sporta skolas fizioterapeits, lai pēc speciālas sastādītas programmas un vingrinājumiem 

audzēknis pēc iegūtās traumas varētu pakāpeniskāk un ātrāk atgriezties treniņnodarbībās. 

 Vērtējuma līmenis: labi 

  

4.4.6. Atbalsts audzēkņiem ar speciālām vajadzībām  

 

 Sporta skolā uz šo brīdi šādu grupu un audzēkņu nav. Audzēkņiem, kuriem ir 

veselības problēmas strādā pēc individuāliem plāniem, ko izstrādā treneris, konsultējoties ar 

ģimenes ārstu. Bērniem un pieaugušiem ar īpašām vajadzībām ir visas iespējas izmantot visas 

esošās sporta bāzes.  

 Sporta bāzes ir pieejamas audzēkņiem ar speciālajām vajadzībām, ir nodrošināta 

iekļūšana un ērta pārvietošanās tajās. Nākotnē piesaistot speciālistus ir iespēja izstrādāt 

koriģējošās vingrošanas programmu audzēkņiem ar speciālajām vajadzībām.  

 Vērtējuma līmenis: labi 

 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

 

 Bērni tiek uzņemti Sporta skolā pēc vecāku rakstiska iesnieguma. Tiek rīkotas vecāku 

sapulces, kur vecāki tiek informēti par treniņu nodarbībām, gada plāniem, sacensību 

kalendāriem un rezultātiem. Pozitīvas sadarbības veicināšanai tiek uzlabota sporta skolas 

vide, ieviešot jaunus informācijas veidus – izmantojot pašvaldības, novada presi, internetu, 

sporta skolas mājaslapu u.c. Visa jaunākā informācija tiek ievietota Rēzeknes novada 

mājaslapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Bērnu-jaunatnes sporta skola”, kā arī aktuālākā 

informācija Rēzeknes laikrakstā „Rēzeknes Vēstis”. Notiek regulāra sadarbība ar vecākiem 

vai aizbildņiem. Treneri regulāri informē audzēkņu vecākus par mācību – treniņu procesu un 

sacensību norisi. 

 Vecāku aptaujas dati liecina, ka 82% aptaujāto vecāku ir apmierināti un sadarbojas ar 

Sporta skolu. Izprotot sporta skolas darbības specifiku, palielinās audzēkņu iespējas 

piedalīties dažāda mēroga sacensībās. Vecāki tiek aicināti un sacensībām, vecāki apmeklē tās 

un atbalsta bērnus.  

 Audzēkņu vecāki ir iesaistīti skolas padomē. Vecākiem ir iespēja paust savu viedokli 

un dot savus ierosinājumus skolas darba plāna izstrādē. Audzēkņu vecāki tiek iesaistīti dažādu 

sacensību tiesāšanā. Sporta skola sadarbojas ar  maznodrošinātām ģimenēm, kuru bērni tiek 

nodrošināti ar inventāru un sporta apģērbu. Skolas audzēkņiem visās grupās nodarbības ir 

bezmaksas, kā arī audzēkņi, startējot sacensībās, saņem pusdienu naudu. Notiek individuālas 

sarunas ar vecākiem gan tieši tiekoties, gan telefoniski, kā arī informējot rakstveidā un pa e-

pastu. 

 2017./2018.mācību gadā apstiprināts pasākumu plāns  mācību-treniņu grupu 

audzēkņiem un to vecākiem. Treneri to īsteno saskaņa ar mācību gada darba plānu. Kā 

pozitīvas prakses piemērus var nosaukt : pēcsezonas spēļu noslēguma pasākumu, orientēšanās 

sacensības, konkursus. Pasākuma laikā notiek pārrunas par paveikto treniņprocesā un 

sacensībās, aktuālos disciplīnas jautājumus un izvirza mērķus turpmākajai sadarbībai. Par 

izpildi treneris atskaitās rakstiski un iesūtot fotogrāfijas.  

 Vērtējuma līmenis: labi 
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4.5.SPORTA SKOLAS VIDE 

4.5.1. Mikroklimats 

  Sporta skola, veicina audzēkņu, treneru un citu iesaistīto pušu savstarpēju sadarbību. 

Darbinieki un audzēkņi ar cieņu izturas viens pret otru, valda labvēlība, savstarpēja cieņa un 

uzticēšanās. Audzēkņu attiecības ir draudzīgas, treniņos nav naidīga konkurence, sadarbība 

turpinās arī ikdienā, skolā un brīvajā laikā. Radušās konfliktsituācijas tiek risinātas pārrunu 

ceļā, piedaloties visām iesaistītajām pusēm. 

 Sporta skolai ir savs logo. Ieplānots izstrādāt nolikumu zīmēšanas konkursam 

Rēzeknes novada skolēniem, ar mērķi veiksmīgāko zīmējumus izmantot diploma dizainam 

nākamā gada sacensībām.  

 Darbinieki, treneri un audzēkņi netiek diskriminēti pēc dzimuma, nacionālās 

piederības un reliģiskās pārliecības. Sporta skola treneriem iegādājusies vienotus sporta 

tērpus, vējjakas ar vienotu nosaukumu un logo, skolas popularizēšanai un skolas tēla 

veidošanai sabiedrībā. 

 Skolai ir savas tradīcijas un tradicionālās sacensības. Ik gadu notiek Rēzeknes novada 

un Viļānu novadu sporta skolotāju un treneru mācību gada sasniegumu kopvērtējuma 

noslēguma pasākums Ūdens Tūrisma Attīstības centrā “Bāka”. No 2014.gada notiek sporta 

skolas absolventu izlaidumi. 

 Audzēkņu un treneru sasniegumi tiek aktualizēti un publiskoti Rēzeknes novada mājas 

lapā, sniegta informācija Rēzeknes Vēstīm. Par labākiem sasniegumiem audzēkņi un treneri 

tiek izvirzīti apbalvojumiem un pateicībām.  

 Iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti demokrātiski, kuros ir darbinieku un audzēkņu 

tiesības un pienākumi. Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. Informāciju par 

treniņu nodarbības vietām, laikiem un treneriem var saņemt interneta resursos un treniņu 

vietās. 

 Vērtējuma līmenis: labi 

  

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

  

 Sporta skolas nodarbības notiek Rēzeknes novada izglītības iestāžu sporta bāzēs, 

noslēdzot sadarbības līgumu. Sporta bāzes atbilst visām sanitārajām prasībām un drošības 

standartiem. Katrai mācību – treniņu vietai (sporta zālei, bāzei u.c.) ir noteikti izmantošanas 

un kārtības noteikumi, evakuācijas plāni. Telpas un mācību – treniņu bāzes ir modernas un 

drošas, ar labiekārtotām ģērbtuvēm un dušu telpām - atbilstoši mācību procesa prasībām. 

Skolas un mācību – treniņu bāžu apkārtne ir labiekārtota, sakopta un izskatās estētiski 

noformēta. 

 Kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls ir iekārtots un pārbaužu 

dokumenti ir pieejami. 

 Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

4.6.SORTA SKOLAS RESURSI 

 

4.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

 Sporta skola izmanto vispārīgās izglītības iestādēs esošās sporta bāzes, pamatojoties 

uz noslēgtiem sadarbības līgumiem: 

 Maltas vidusskolā notiek futbola, basketbola, šaha un dambretes mācību treniņi 

 Liepu pamatskolā – basketbola nodarbību treniņi 

 Nautrēnu vidusskolā – basketbola un volejbola mācību treniņi 

 Dricānu vidusskolā – basketbola mācību treniņi un florbola nodarbības 
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 Kaunatas vidusskolā – futbola, volejbola mācību treniņi un florbola nodarbības 

 Tiskādu vidusskolā – galda tenisa mācību treniņi 

 Bērzgales pamatskolā – volejbola mācību treniņi  

 Feimaņu pamatskolā – vieglatlētikas mācību treniņi 

 L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā - volejbola mācību treniņi 

 Adamovas sporta zālē - volejbola mācību treniņi 

 Gaigalavas pamatskolā – vieglatlētika mācību treniņi 

 Rēzeknes 5.vidusskolas peldbaseinā – peldēšanas nodarbības 2.klases skolēniem 

 Valsts Robežsardzes koledžas peldbaseinā – peldēšanas nodarbības  

  

 Sporta zāļu un laukumu iekārtojums ļauj veiksmīgi īstenot profesionālās ievirzes un 

interešu izglītības programmas. 

  Sporta skola iegādājas un plānveidīgi papildina sporta inventāru un aprīkojumu visām 

profesionālās ievirzes un interešu sporta izglītības programmām.  

2015.gadā tika īstenots projekts “Rēzeknes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas 

basketbola formas un aprīkojuma iegāde”. Projekta rezultātā tika iegādātas jaunas un 

modernas basketbola sporta formas un 2 pārvietojamie strītbola grozi un basketbola inventārs. 

 2017.gadā realizēts ELFLA finansētais projekts “Sporta inventāra un aprīkojuma 

iegāde fizisko aktivitāšu veicināšanai”. Projekta īstenošanas rezultātā esam iegādājušies 

Dricānu vidusskolas sporta zālei mazgājamo mašīnu un vispārattīstošo sporta inventāru. 

 Pašlaik tiek īstenots projekts “Aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko 

īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem”. Realizējot šo 

projektu iegādāta aparatūra, ar kuru sportistiem tiks veikta padziļinātā veselības pārbaude ar 

slodzes testiem kvalificēta speciālista vadībā. 

 Īpaša uzmanība tiek pievērsta jaunu tehnoloģiju ieviešanai mācību treniņu un 

sacensību organizēšanas procesā. Šajā gadā apstiprināts un īstenošanas stadijā ir projekts 

“Volejbola treniņu mašīnas iegāde treniņa procesa dažādošanai Rēzeknes novada volejbola 

spēlētājiem”. Projekta mērķis ir iegādāties volejbola treniņu mašīnu. 

 Sporta skola ir iegādājusies multifunkcionālo tablo, video kameru, portatīvos datorus, 

printeri, projektoru. 

 Treneru aptaujas rezultātā 64% aptaujātie Sporta skolas treneri apgalvoja, ka labi 

iekārtotas sporta zāles, kuras nodrošinātas ar nepieciešamo sporta veidu inventāru u.c. 

materiāltehniskiem resursiem, ir ļoti svarīgs faktors un 36% - svarīgs. Tas treneriem rada 

papildus motivāciju strādāt ar augstu atdevi. 

  Sporta skola izsludina iepirkuma procedūru uz Sporta spēļu aprīkojuma un inventāra 

iegādi, izstrādā  tehnisko specifikāciju, lai iegādātais inventārs būtu kvalitatīvs un 

izmantojams ilgtermiņā. 

 Regulāri tiek papildināts treniņprocesam nepieciešamā metodiskās literatūras un  

metodisko materiālu klāsts.  

 Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

4.6.2.Personālresursi 

 

 Sporta skolā strādā 16 sporta treneri, kas realizē profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmas un 4 interešu izglītības skolotāji, kuri vada ārpusstundu sporta nodarbības. 

Sporta treneru izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām 

(3.diagramma). 

 Treneru profesionālā pilnveide tiek mērķtiecīgi atbalstīta, plānota un nodrošināta. 

Treneri apmeklē Latvijas treneru tālākizglītības un sporta veidu federāciju rīkotos 

profesionālās pilnveides kursus un konferences. Pašlaik 83% treneru ir apliecinājumi par 

profesionālās pilnveides kursiem 30 un vairāk stundu apjomā. Treneri informē par kursos 
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noklausītajām tēmām, prezentējot tās sanāksmēs, izvērtē kursu efektivitāti un cenšas izmantot 

iegūto informāciju darbā. Informācija par treneru profesionālās pilnveides kursiem pieejama 

VIIS datu bāzē. Treneri ir aktīvi dažādu sacensību organizēšanā un tiesāšanā.  

 Skolas vadību nodrošina direktors, sporta speciālists un lietvedis. Sporta skolā strādā 

medmāsa, kura nodrošina neatliekamo palīdzību Sporta skolas audzēkņiem sporta sacensībās 

(Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību sporta sacensībās, Latvijas un Latgales mēroga 

sacensībās) un treniņnometnēs, sniedz pirmo palīdzību sporta traumu un pēkšņu, akūtu 

slimību gadījumos. 

 2018.gadā sporta skola pieņem darbā sporta ārstu un fizioterapeitu, kuri nodrošinās 

audzēkņiem padziļinātās veselības pārbaudes.  

 Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

4.7.SPORTA SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

 

4.7.1.Sporta skolas pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

 Sporta skolai ir darba plāns katram mācību gadam. Mācību gada beigās treneri analizē 

savu un skolas darbu un iesniedz noteiktas formas atskaiti. Vismaz reizi gadā notiek  

seminārs, kurā treneri prezentē audzēkņu sasniegumus ikdienas darbā un sacensībās, izsaka 

ierosinājumus darba un rezultātu uzlabošanai. Pedagoģiskās padomes sēdēs, sanāksmēs un 

semināros ir  iekļauti  audzināšanas darba, iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas, treniņu un 

metodiskā darba jautājumi, informācija par  profesionālās pilnveides iespējām, sporta 

izglītības aktualitātēm. Treneri informē par tālākizglītības kursos gūtajām atziņām, dalās 

pieredzē.  

  Ir izstrādāta Sporta skolas attīstības plāns 2019.-2021. gadam, kuras galvenais mērķis 

ir radīt Rēzeknes novada bērniem un jauniešiem apstākļus veselas, fiziski un garīgi attīstītas 

personības veidošanai. Sporta skolas attīstības plānošana notiek saskaņā ar   Rēzeknes novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2033.gadam rīcības plāna galvenajiem uzdevumiem. 

Viens no svarīgākajiem  uzdevumiem - jaunu profesionālās ievirzes un interešu programmu 

izstrāde un ieviešana, lai nodrošinātu pēc iespējas daudzveidīgu sporta programmu 

piedāvājumu. 

 Vērtējuma līmenis: labi 

 

4.7.2.Sporta skolas vadības darbs un personālā pārvaldība 

 

 2014.gadā apstiprināts Sporta skolas nolikums un 2020.gadā veikti aktuālie grozījumi. 

Izstrādāti Sporta skolas “Darba kārtības noteikumi”, noteikumi par audzēkņu uzņemšanu, 

pārcelšanu nākamajā grupā, par pāriešanu uz cita sporta veida programmu, par atskaitīšanu no 

sporta skolas. 

 Sporta skolā ir sakārtota personālvadības dokumentācija. Dokumentācija tiek 

sistematizēta atbilstoši nomenklatūrai, ir iekārtotas visu treneru  un audzēkņu personas lietas.   

 Sporta treneru un interešu izglītības skolotāju pienākumi, tiesības un atbildība ir 

noteikta amata aprakstos. Slodzes likmju skaits  treneriem tiek noteikts , ievērojot Ministru 

kabineta 2017. gada 29.augusta noteikumus Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”. 

 Direktors plāno treneru un skolotāju metodiskās apvienības seminārus, un tie tiek 

protokolēti. Ir nodrošināta informācijas apmaiņa dažādu jautājumu risināšanā. Skolas vadība 

konsultējas ar kolektīvu, bet uzņemas atbildību par svarīgu lēmumu pieņemšanu. Motivē 

darbiniekus un audzēkņus. 45% aptaujātie Sporta skolas treneri apgalvoja, ka ir ļoti svarīgs, 

45% ka svarīgs un 10% ka vidēji svarīgs faktors, kas sagādā prieku ikdienas darbā, ir labi 

organizēta iekšējā komunikācija starp treneriem un ar vadību. 
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 Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

4.7.3.Sporta skolas sadarbība ar citām institūcijām 

 

 Sporta skola sadarbojas ar Rēzeknes novada pašvaldību, Izglītības pārvaldi un tās 

speciālistiem. Sporta skolai ir noslēgti sadarbības līgumi ar 11 Rēzeknes novada vispārējās  

izglītības iestādēm, kurās tiek īstenotas profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

programmas dažādos sporta veidos.  

 Notiek regulāra sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju un to departamentiem, 

Latvijas Sporta federācija padomi sporta speciālistu sertifikācijas jautājumos, Izglītības 

kvalitātes dienestu izglītības programmu licencēšanā, sporta veidu federācijām.  

 Sporta skola ir  Latvijas Vieglatlētikas savienības, Latvijas Futbola federācijas, 

Latvijas Basketbola savienības, Latvijas Galda Tenisa federācijas, Latvijas šaha federācijas un 

Latvijas Dambretes savienības biedrs. Sadarbojoties ar federācijām, Sporta skolas vadība un 

treneri risina aktuālus sporta jautājumus, paaugstina profesionālo kvalifikāciju. 

 Otro gadu pēc kārtas ir izveidojusies sadarbība ar AS “SEB banka”, kura līdzfinansē 

sporta skolas sacensības. Piešķirtais finansējums tiek izlietots sacensību dalībnieku balvām. 

 Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

5. CITI SASNIEGUMI 

 

 Sporta skolā strādā 20 % sertificēti treneri, kuri teorētiskās zināšanas veiksmīgi apvieno ar 

praktisko pieredzi savā sporta veidā, jo paši vēl trenējas un piedalās dažāda mēroga 

sacensībās. 

 Vasaras periodā tiek organizēti treniņu festivāli profesionālās ievirzes treniņu grupām.  

 No 2013./2014.mācību gada Sporta skola uzsākusi organizēt Junioru Florbola līgu (JFL), 

no 2014./2015. mācību gada - Rēzeknes novada Junioru Volejbola līgas (JVL) spēles, no 

2015./2016.mācību gada - Rēzeknes novada Junioru līgu galda tenisā, no 

2016./2017.mācību gada – Latgales Jauniešu šaha līgu. 

 No 2014./2015. mācību gada visiem  Rēzeknes novada izglītības iestāžu 2.klases 

skolēniem tiek nodrošināta  iespēja apmeklēt peldbaseinu reizi nedēļā Rēzeknes 

5.viduskolas peldbaseinā.  

 Sporta skolas audzēkņiem sporta bāzes izmantošana ir bezmaksas. Uz sacensībām  

sportisti tiek nogādāti ar autobusu un katram tiek izmaksāta dienas nauda.  

 2014.gadā www.rezeknesnovads.lv mājas lapā tika izveidota atsevišķa Sporta skolas 

sadaļa. 

 

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

 

Joma/ 

mācību gads 
2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 2020./2021.m.g 

Mācību saturs Iesniegt akreditācijai 

profesionālās ievirzes sporta 

izglītības 20V programmas 

“Volejbols”, “Galda teniss”, 

“un 30V programmu 

“Futbols” 

 

Izstrādāt un iesniegt 

akreditācijai jaunas 

izglītības programmas 

‘Pludmales volejbols’ un 

‘3x3 basketbols’ 

Trenēšana un 

trenēšanās 

 Organizēt pieredzes apmaiņu 

ar citām sporta skolām 

Latvijā  

Izstrādāt sporta veidu 

vispārīgās fiziskās 

sagatavotības programmu   

Audzēkņu 

sasniegumi 
 

Izstrādāt metodiku un veikt 

audzēkņu sasniegumu 
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dinamikas analīzi pēc 

kontrolnormatīvu izpildes 

Atbalsts 

audzēkņiem 

Padziļināto profilaktisko 

medicīnisko pārbaužu 

veikšana visiem sporta skolas 

audzēkņiem, kuri sasnieguši 

10 gadu vecumu. 

 Izstrādāt sporta psihologa 

pasākumu plānu un to 

realizēt  

Skolas vide Ieviest skolvadības sistēmu 

E-klase 
 

 

Resursi   Piedalīties Eiropas fondu 

piedāvātajos projektos, 

inventāra un sporta 

aprīkojuma iegādei  

Sporta skolas 

darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Pilnveidot sadarbību ar 

izglītojamo vecākiem, 

realizēt pasākumu plānu MT 

grupu audzēkņiem un viņu 

vecākiem. 

Organizēt pasākumus 

audzēkņu personisko īpašību, 

disciplīnas, sadarbības 

prasmju, pilsoniskuma 

attīstīšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes 

vadītājs 
Aldis Ciukmacis 

    

     (paraksts) 

  Z.v. 

 


