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1. Ventspils Sporta skolas „Spars” vispārīgs raksturojums 
 

Ventspils Sporta skola „Spars” (turpmāk – Sporta skola) ir Ventspils pilsētas Domes 

dibināta un Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes padotībā esoša profesionālās ievirzes 

sporta izglītības iestāde, kura 2018./2019. mācību gadā īsteno 10 licencētas un akreditētas 

profesionālās ievirzes izglītības programmas sekojošos sporta veidos:  

 

1. Basketbols - kods 20V 813 00, kods 30V 813 00;  

2. BMX  - kods 20V 813 00, kods 30V 813 00; 

3. Džudo - kods 20V 813 00, kods 30V 813 00; 

4. Peldēšana -  kods 20V 813 00, kods 30V 813 00; 

5. Smaiļošanas un kanoe airēšana - kods 20V 813 00, kods 30V 813 00; 

6. Sporta vingrošana - kods 20V 813 00, kods 30V 813 00;  

7. Svarcelšana - kods 20V 813 00, kods 30V 813 00; 

8. Ložu šaušana - kods 20V 813 00; 

9. Šorttreks  - kods 20V 813 00, kods 30V 813 00; 

10. Vieglatlētika - kods 20V 813 00, kods 30V 813 00. 

 

Sporta skola atrodas Olimpiskā centra „Ventspils” basketbola hallē, Sporta ielā Nr.7/9, 

Ventspilī.  

Sporta skolas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi 

likumi un normatīvie akti, kā arī Sporta skolas nolikums. 

 

1.1.  Sporta skolas vēsture un attīstība 
 

Gandrīz trīs paaudžu laikā - no kaijas sporta skolas emblēmā līdz divu sportistu logo – 

veidojusies sporta skola. Mainījušies sportisti, sporta veidi un pedagogi, bet sporta skola bijusi 

centrs fiziskajām aktivitātēm Ventspilī. Visi sasniegumi panākti neatlaidīgā darbā un lielākoties, 

pateicoties treneru entuziasmam un darba mīlestībai. 

Ventspils pilsētas sporta skola sāka darboties 1951.gada 2.jūnijā. 

Sporta skola dibināta tālajā 1951. gada 2. jūnijā un savu darbību uzsāka pilsētas 

1.vidusskolas telpās - Kuldīgas ielā 1. Trīs pedagogu - Almas Lāmes (mākslas vingrošanā), 

Anatolija Mudeļa (akrobātikā) un Imanta Krautmaņa (vieglatlētikā) vadībā nodarbības uzsāka 

pirmie 50 sporta skolas izglītojamie. 

Direktori: 

 1951. – 1952. g. Aleksandrs Rolands 

 1952. – 1953.g. Vija Āboliņa (Bikše) 

 1953. – 2001.g. Gunārs Lučins 

 2001. – 2012.g. Ilmārs Seilis 

 2012. - 2017.g. Viktors Zujevs 

 2018. – 2019.g. Aleksejs Spasjoņņikovs 

 2019.g. –          Solvita Pleinica 

Sporta skolas nosaukumu maiņa un izglītojamo vecums: 

 1951. – 1954.g. Jaunatnes sporta skola, izglītojamo vecums 13 – 18 gadi; 

 1955.- 1967.g. Bērnu sporta skola, izglītojamo vecums 10 – 18 gadi; 

 1968.- 1989.g. Bērnu un jaunatnes sporta skola, izglītojamo vecums 7 -18 gadi; 

 1990. – 1991.g. Bērnu un jaunatnes fiziskās sagatavotības klubs „Spars”, izglītojamo 

vecums 7 – 19 gadi; 
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 1991. – 2019. g. Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes sporta skola “Spars” no 

1992. . sporta skola „Spars” – izglītojamo vecums 7 – 19 gadi; no 1998.g. 5 – 25 gadi. 

 2019. g. Ventspils Sporta skola “Spars”.  

Mācību - treniņu procesa organizēšanai Sporta skola izmanto Ventspils pilsētas 

pašvaldības izglītības iestāžu un organizāciju sporta bāzes saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. 

Skola savos 68 pastāvēšanas gados ir vairākkārt mainījusi savu atrašanās vietu, bet sākot 

ar 1997.gadu līdz šim brīdim atrodas Olimpiskā centra ”Ventspils” sporta hallē, kurā īrē trīs 

administrācijas telpas, sporta zāles un palīgtelpas sporta veidos: basketbolā, džudo, sporta 

vingrošanā, šorttrekā un vieglatlētikā.  Sporta skola izmanto  arī Ventspils pilsētas pašvaldības 

izglītības iestāžu sporta zāles, kurās pārsvarā nodarbojas basketbolisti, kā arī fizisko 

sagatavotību ziemas periodā attīsta Smaiļošanas un kanoe airēšanas un BMX nodaļas 

izglītojamiem.   

2019. gada februārī tika atklāta iekštelpu BMX ziemas treniņu bāze, kurā uzstādīta starta 

estakāde un neliela trase, lai sekmīgi gatavotos sezonai arī ziemas periodā, tādējādi labāk 

sagatavojot izglītojamos gaidāmajai sezonai.  

 

Ventspils Sporta skolas “Spars” mācību-treniņu nodarbību bāzes 
                                                                                                       Tabula Nr.1.  

Vispārizglītojošo skolu sporta bāzes 

Ventspils Centra sākumskola  

Ventspils 1.pamatskola  

Ventspils 2.pamatskola  

Ventspils 2.vidusskola  

Ventspils 4.vidusskola  

Ventspils 6.vidusskola  

Iekštelpu BMX ziemas treniņbāze 

SIA "Olimpiskais centrs 

"Ventspils"" sporta bāzes  

Basketbola zāles  

Vingrošanas zāle 

Cīņas zāle 

Vieglatlētikas stadions 

Vieglatlētika manēža 

Ledus Halle 

Atlētiskās vingrošanas zāles 

Sporta nama "Centrs" smagatlētikas zāle 

Sporta nama "Centrs" sporta zāle  

Piedzīvojuma parka BMX trase 

Peldbaseins  

Airēšanas bāze "Dampeļi" 

 

Sporta skola ir viena no skaitliski lielākajām izglītības iestādēm pilsētā.  

Sporta skola ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta  lēmumu 2014. gadā 17. jūnijā tika 

akreditēta uz sešiem gadiem (līdz 2020.gada 18. jūnijam).  

2008. gada 12. martā tika licencēta programma ložu šaušanā - tās īstenošana tika uzsākta 

2009. gada septembrī un turpinājās līdz 2013.gada augustam. Sakarā ar to, ka pedagogs 

pārtrauca profesionālo izglītības apguvi,  2013./2014. mācību gadā   ložu šaušanas programmas 

turpināšana tika pārtraukta un  atsākta  2014./2015.mācību gadā. 2016. gada 29. septembrī tika 

akreditēta  ložu šaušanas 20V 813001 programmas licence uz 6 gadiem (28.09.2022.)   

Kopš 2015. gada 1.spetembra ar Latvijas Nacionālā sporta padomes un Izglītības un 

zinātnes ministrijas atbalstu Sporta skolā tiek uzsākta programma “Augstas klases sportistu 

sagatavošanas centrs” (turpmāk – AKSSC). AKSSC mērķis ir sagatavot starptautiski 

konkurētspējīgus augstas klases sportistus olimpiskajās sporta veidos, lai nodrošinātu izcilus 
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sasniegumus ilgtermiņā. Sākotnēji šajā programmā iesaistījās divas pilsētas –Ventspils un 

Valmiera, pašreiz šīm pilsētām pievienojušās ir arī Limbaži un Liepāja.  

Sporta skolas centrā iekļauti trīs sporta veidi – svarcelšana, vieglatlētika un šorttreks, kur 

kopā trenējas 18 sportisti 5 pedagogu vadībā. AKSSC sportistiem ar pašvaldības un valsts 

finansējumu tiek nodrošināta iespēja trenēties modernās un starptautiskām prasībām atbilstošās 

sporta bāzēs ir pieejami profesionāli pedagogi, kvalitatīvas izglītības apguves iespējas, tiek 

nodrošināta dzīvošana un ēdināšana, inventārs, dalības maksas vietēja un starptautiska mēroga 

sacensībās, nometnēs, kā arī sportistiem ir pieejami medicīnas un rehabilitācijas pakalpojumi.  

  

1.2.  Izglītojamo un pedagogu skaits 
 

Sporta skolā 2018./2019.mācību gada sākumā 10 profesionālās ievirzes programmās 

uzsāka 1191 izglītojamie 102 grupās.  Pēdējos 4 gados ir vērojama tendence izglītojamo 

skaitam pieaugt, noturoties virs 1140 izglītojamajiem mācību gadā (skatīt attēlu Nr. 1).  

 

Izglītojamo skaits no 2013. – 2019. gadam 

 
Attēls Nr. 1 

 

 
 

Sporta skolā populārākie sporta veidi ir basketbols, sporta vingrošana, vieglatlētika un 
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Izglītojamo skaits profesionālās izglītības programmās 2018./2019. m.g. 
 

Attēls Nr. 2  
 

 
 

Izglītojamo sadalījums pa sporta veidiem un mācību grupām 2018./2019.m.g. 

 

Tabula Nr.2  

Sporta  veids SSG 
MT-

1 
MT-2 MT-3 MT-4 MT-5 MT-6 MT-7 SMP-1 SMP-2 SMP-3 ASM KOPĀ 

Basketbols 57 59 38 36 38 28 27 24 19 25 11 12 374 

BMX  18 11 8 19     14   70 

Džudo  12 13 9 14  8  5 5   66 

Peldēšana 29  20 23   9 17 12 20  5 135 

Smaiļošana un 

kanoe airēšana  
  15 29   14 9 6 6  3 82 

Sporta 

vingrošana  
34 48 56 9 8 9 11     4 179 

Svarcelšana  12   10 7      6 35 

Šorttreks 11 19   16  10   7  5 68 

Vieglatlētika  33 14 37   22 17 14 5 9 5 11 167 

Ložu šaušana    15         15 

Kopā     164 182 190 129 105 66 96 64 47 86 16 46 1191 

 

 

Izglītojamo skaita izmaiņas 2013./2014.m.g.- 2018./2019.m.g. 

 
Tabula Nr.3 

Mācību gads 
Grupas / izglītojamo skaits 

SSG – MT-3 MT-4 – MT-7 
SMP-1 – SMP-

3 
ASM Kopā uz 01.10. 

2013./2014. 32 / 516 31 / 358 20 / 168 6 / 27 89 / 1069 

2014./2015. 32 / 527 29 / 365 18 / 146 9 / 34 88 / 1072 

2015./2016. 36 / 603 26 / 337 15 / 143 15 / 64 92 / 1147 

2016./2017. 35 / 591 33 / 411 13 / 118 14 / 50 95 / 1170 

2017./2018. 39 / 692 28 / 349 20 / 151 9 / 28 96 / 1220 

2018./2019. 47 / 674 26 / 322 19 / 149 10 / 46  102 / 1191 

 

Ar Sporta skolas izglītojamajiem ikdienā strādā 49 pedagogi.  
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Pedagogu skaits 2018./2019. mācību gadā 

 

                                                                                                         Tabula Nr.4 

Sporta veids Pedagogu skaits 

Basketbols  13 

BMX 4 

Džudo 2  

Peldēšana  3 

Smaiļošana un kanoe airēšana  3 

Sporta vingrošana  9  

Svarcelšana 3 

Šorttreks  3 

Vieglatlētika  8  

Ložu šaušana  1   

 

Sporta skolā vairāk kā 50 % pedagogu ir vecumā līdz 39 gadiem, kur 26% ir 29 gadus 

veci un jaunāki. Pedagogu sadalījumu pa vecuma grupām skatīt Attēlā Nr. 3.  

 

Pedagogu sadalījums pa vecuma 2018./2019. mācību gadā 

 

Attēls Nr.3 

 

 

Sporta skolā strādā 49 pedagogi, no tiem 33 pedagogi ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, 

tai skaitā pedagoģijas maģistri – 12, 6 pedagogi ir ar citu augstāko izglītību.  

8 pedagogi ir saņēmuši „A” kategorijas sporta speciālista sertifikātu.   

26 pedagogi ir saņēmuši „B” kategorijas sporta speciālista sertifikātu.  

5 pedagogi ir saņēmuši „C” kategorijas sporta speciālista sertifikātu.  

6 pedagogi studē.  
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1.3. Sporta skolas piedāvājumi 

 

Sporta skola veic sporta metodiski organizatorisko darbu, sadarbojoties  ar pilsētas 

vispārizglītojošām skolām, sporta darba koordinēšanā, peldēt-apmācības un slidot apmācības 

projekta darbības organizēšanā, sniedz atbalstu skolas Olimpisko dienu organizēšanā. Rīko 

pieredzes apmaiņas braucienus, seko līdzi pedagogu tālākizglītības pilnveidei, piedāvājot dalību 

Latvijas un starptautiskos pedagogu semināros.    

Olimpiskajā centrā “Ventspils” 2018. gadā atklāja jaunu Fizoterapijas kabinetu, kurā  

Sporta skolas izglītojamie ar ārsta nosūtījumu bez maksas var saņemt fizikālās terapijas 

procedūras, masāžas, mīksto audu tehnikas, manuāla locītavu mobilizāciju, terapeitisko 

vingrojumu apmācību, teipošanu un ārstēšanas procesa uzraudzību. Tiek nodrošinātas arī 

funkcionālās medicīniskās pārbaudes - stājas, garuma, svara, balansa, koordinācijas un spēka 

testus. Kabinetā darbojas 2 profesionāli un pieredzējušie fizioterapeiti, kuri piedāvā sporta 

traumu rehabilitāciju, ķermeņa kompozīcijas analīzi,  kas tiks veikta ar segmentāro ķermeņa 

kompozīcijas analizatoru, ar ko iespējams noteikt masu atsevišķi katrai ķermeņa daļai. 

Sporta skolā ikdienas veselības aprūpi nodrošina sporta ārsts un pirmsskolas iestāžu un 

skolu māsa, kuri veic regulārās nepieciešamās veselības pārbaudes, kā arī iesaistās akūtu 

saslimšanu vai traumu gadījumos. Traumas  tiek fiksētas atsevišķā traumu žurnālā, savukārt 

izglītojamā veselības stāvoklis tiek fiksēts pacienta kartiņā. Izglītojamiem ir pieejamas arī 

kardiologa konsultācijas, kuras veic profesionāls kardiologs, pārbaudot uz veloergometra un 

sniedzot ieteikumus.  

Lai informētu sabiedrību par notikumiem Sporta skolā, regulāri tiek ievietota informācija 

par aktualitātēm oficiālajos sociālajos kontos gan Sporta skolai, gan arī Ventspils pilsētas un 

Izglītības pārvaldes sociālajos kontos. Sporta skolai ir vairāki sociālo portālu kanāli – facebook, 

twitter, instagram.  

Sporta skolai ir arī pašai sava mājas lapa www.spars.ventspils.lv . Tajā ir atrodama 

informācija par Sporta skolas aktualitātēm, plānotiem pasākumiem, pieejams apraksts par sporta 

veidiem, piedāvājumiem, pedagogiem, kā arī treniņu grafiks. Tāpat mājas lapas apmeklētāji var 

iepazīties ar Sporta skolas dokumentāciju, vēsturi, apskatīt attēlu un video galerijas, veidot ātru 

un ērtu saziņu ar skolu un elektronisko žurnālu www.eklase.lv.  

Ar Sporta skolas sasniegumiem un plānotām sacensībām labprāt dalās arī Ventspils 

pašvaldības oficiālā mājas lapa www.ventspils.lv un arī  viņu oficiālie sociālie portāli. 

Informāciju ievieto savos sociālajos kontos arī Ventspils Sporta pārvalde, kā arī Ventspils 

Izglītības pārvalde. Nereti ar informāciju dalās arī Olimpiskais cents “Ventspils”.  

Sporta skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar vietējo mediju laikrakstu “Ventas Balss”, 

kuri ievieto informāciju par Sporta skolas sasniegumiem gan drukātā laikrakstā, gan arī interneta 

vidē – portālā www.ventasbalss.lv .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spars.ventspils.lv/
http://www.eklase.lv/
http://www.ventspils.lv/
http://www.ventasbalss.lv/


 

1.4. Sporta skolas vadības struktūra 
 

Attēls Nr.4 

 

 
  

 

 

 

Ventspils Sporta skolas "Spars" 
direktors

Direktores vietnieks Izglītības 
jomā 

Metodiķis 

Pedagogi 

Saimniecības vadītājs 

Tehniskais 
personāls 

Sporta 
ārsts 

Pirmsskolas 
iestāžu un 
skolu māsa 

Lietvedības 
sekretārs

AKSSC 

Treneru padome 
Izglītības iestādes 

padome
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1.5. Sporta skolas budžeta struktūra 2018. gadā 

 
                                                        Attēls Nr.5 

 

 

 

Ventspils 
Sporta skolas 

"Spars" 
budžets 100%

Komandējumi 
10%

Inventārs 3%

Citi izdevumi 
12%

Citi pašu ieņēmumi  0,21 %
Pašvaldības finansējums 

50,02 %
Valsts dotācija 49,77%

Sporta bāzu 
īre

20%

Atalgojums

55%



 

1.6. Sporta skolas organizētie pasākumi  
 

Sporta skola ir vairāku pārstāvēto sporta veidu federāciju, savienību un asociāciju 

juridiskie biedri, tāpēc veidojas cieša sadarbība ar šīm iestādēm gan lemjot jautājumus par sporta 

veidu attīstību, gan arī organizējot dažāda līmeņa sacensības.  

Katru gadu Sporta skola sadarbojas arī ar dažādām Ventspils pilsētas biedrībām un sporta 

klubiem, organizējot kopīgas sacensības un veicinot sporta veida attīstību. Nereti tiek veicināti 

arī veselīga dzīves veida uzturēšanas nodarbošanās, kā piemēru minot – Biedrību “Ventspils 

Jūras lauvas”, kuri nodarbojas ar ziemas peldēšanu un organizē sacensības airēšanas bāzē 

“Dampeļi”, iesaistot arī Sporta skolas izglītojamos.  

 

Sporta organizācijas ar kurām sadarbojas Sporta skola 
 

Tabula Nr.5 

Sporta veids Organizācija 

Basketbols Biedrība "Latvijas Basketbola savienība" 

BMX 

Biedrība "Latvijas Riteņbraukšanas federācija" 

BMX Aģentūra 

Nodibinājums "Ventspils BMX atbalsta fonds" 

Džudo 
Biedrība "Latvijas Džudo federācija" 

Vlasjuks Ventspils individuālais uzņēmums sporta klubs "Venta" 

Ložu šaušana 
Biedrība "Latvijas Šaušanas federācija" 

Sporta klubs "10/10" 

Peldēšana 
Biedrība "Latvijas Peldēšanas federācija" 

Sporta centrs "Ezerzeme" 

Smaiļošana un kanoe airēšana 

Biedrība "Latvijas Kanoe federācija" 

Smaiļošanas klubs "Uz Viļņa" 

Biedrība "Ventspils Jūras lauvas" 

Ventspils airēšanas sporta klubs "Venta" 

Sporta vingrošana Biedrība "Latvijas Vingrošanas federācija" 

Svarcelšana 

Biedrība "Latvijas Svarcelšanas federācija" 

Biedrība "Ventspils Svarcelšanas sporta klubs" 

Sporta klubs "Dobeles atlēts" 

Šorttreks 
Biedrība "Latvijas Slidošanas asociācija" 

Biedrība "Mazais slidotājs" 

Vieglatlētika 
Biedrība "Latvijas Vieglatlētikas savienība" 

SIA "AM Sporta aģentūra" 

 

Ciešā sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm, dažādām Ventspils un 

Latvijas sporta organizācijām tiek organizētas dažāda līmeņa sacensības. Sadarbojoties arī ar 

citu valstu sportistiem un sporta organizācijām, tiek organizētas arī nometnes. Tā, piemēram, 

šorttreka nodaļa katru gadu augustā organizē kopīgas nometnes ar Krievijas sportistiem.  

Katru gadu, pamatojoties uz izstrādātiem sacensību nolikumiem un saskaņā ar Sporta 

skolas budžetu, tiek organizētas sacensības.  

Sporta skola iesaistās arī pilsētas organizētajos pasākumos. Piedalās Ventspils pilsētas 

svētku gājienā, kā arī bērnu svētku gājienā, organizējot arī aktivitātes pilsētas bērniem.  
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Sporta skolas organizētās sacensības 2018./2019. mācību gadā 
 

Tabula Nr.6 

Sacensības  Datums  

Basketbols  

Latvijas Jaunatnes basketbola līga (LJBL).  2018./2019. mācību 

gadā organizētas spēles 

LJBL ietvaros 

Eiropas Jaunatnes basketbola līga(EYBL) posmu organizēšana 

2018./2019.m.g. sezonā.  

U-14 (22.-24.03.2019.),               

U-19 (14.-6.12.2018  

MINI  basketbola sacensības zēniem, meitenēm.  
U-8,9,10 (2009.g. un 

jaunākiem zēniem un 

meitenēm) I posma 

sacensības  23.,24., 30. 

01.2019.  II posma 

sacensības  8.05.2019.  

BMX  

SMScredit.lv BMX čempionāta 1.posms.  25.05. 

Ventspils kausa izcīņa BMX.  26.05. 

Džudo  

"Ventspils Open 2018".  22.12.2018. 

Vingrošana  

SS "Spars" sacensības vingrošanā "Kurzemes grācija" , "Kurzemes 

talants".  11.-12.10.2018.  

SS "Spars" klasifikācijas sacensības.  30.11.2018.  

SS "Spars" Ziemassvētku balvu izcīņa sporta vingrošanā meitenēm 

un zēniem. (WAG,MAG). 
20.21.12.2018.  

Ventspils atklātais Čempionāts. 16.-17.03.2019.  

SS "Spars" atklātā  kausa izcīņa.  16.-19.05.2019.  

Smaiļošana un kanoe airēšana 

Jauno mācību gadu uzsākot sacensības.  01.09. 2018.  

Spars sezonas noslēguma sacensības. 12.10 2018.g. 

SS "Spars" airētāju sacensības fiziskajā sagatavotībā.   14.12. 2018.  

Airēšanas nodaļas peldēšanas sacensības.  16.02.2019.  

SS "Spars" airētāju sacensības fiziskajā sagatavotībā.   23.03.2019.  

SS "Spars"  sezonas atklāšanas sacensības. 27.04.2019.  

Ventspils čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā.  24.08.2019.  

Svarcelšana 

LČ svarcelšanā  atsevišķos vingrinājumos .  08.10.2018.  

Ventspils "SPARS" atklātais čempionāts.  09.06.2019.  
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Vieglatlētika 

Ventspils SS "Spars" sezonas noslēguma sacensības vieglatlētikā.                                     

Ventspils čempionāts vieglatlētikā -pieaugušie, juniori, A gr.  
21.09.2018.  

Ventspils SS "Spars" atklātās sacensības vieglatlētikā C  vecuma 

grupai.  23.11.2018.  

 "Ziemassvētku kauss 2018" sacensības vieglatlētikā.  14.12.2018.  

Ventspils SS "Spars" atkl. Čempionāts pavasara krosa sacensībām.    10.05.2019.  

Ventspils "Spars" sezonas atklātās sacensības vieglatlētikā.    25.05.2019.  

Latvijas  čempionāts  U-16 un U-14 daudzcīņā. 
29.-30.06. 2019.  

Šorttreks 

Sporta skolas "Spars' balvas izcīņa I p.   23.09.2018.  

Latvijas čempionāts šorttrekā. 28.12.2018.  

Sporta skolas "Spars"  balvas izcīņa II posms  "Ziemassvētku balva".  29.12.2018.. 

Sporta skolas "Spars" balva III posms. 15.04.2019.  

Peldēšana  

SS "Spars" sacensības peldēšanā "Brīvā stila diena" - 50m .              18.10.2018.  

Latvijas jauniešu čempionāts peldēšanā.  26.10.2018.  

Kurzemes čempionāts peldēšanā. 16.11.2018.  

"Spars" sacensības "Ledus lāse". 20.12.2019.  

" Spars" sacensības peldēšanā " Ātrā muguriņa"    50m .  15.02.2019.  

12. ST Sacensības "Kristāla lāse".  29.-30.03.2019.  

SS "Spars" sacensības "Jautrā varde".  19.04.2019.  

SS "Spars" sacensības  "Mans rekords".  31.05.2019.  

Ložu šaušana  

SS "Spars" sacensības ložu šaušanā .  25.06.2019. 

 

Sporta skolā tiek organizēts arī skolas absolventu izlaidums, kurš norisinājās svinīgā 

ceremonijā Ventspils Jaunrades namā. Tāpat organizēta arī Atvērto durvju diena, kurā jaunajiem 

izglītojamajiem ir iespēja iepazīties ar sporta veidiem, pedagogiem un apskatīties sporta bāzes.  

2. Sporta skolas darbības pamatmērķi. 
 

Sporta skolas darbības mērķis ir veidot sporta izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, 

kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu – 

veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam 

dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi personības veidošanās procesā.  

Sporta skolas darbības pamatvirziens ir profesionālās ievirzes sporta izglītības, sporta 

interešu izglītības un apstiprināto sporta metodisko programmu īstenošana.  
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Programmu īstenošana nodrošina bērnu un jauniešu iesaistīšanos sporta aktivitātēs, radot 

iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, samazinot risku pievērsties noziedzībai, narkomānijai, 

alkoholismam un citām negatīvajām tendencēm  

 

2.1 Misija 
 

Pilnveidot izglītības saturu un kvalitāti, saglabājot programmu īstenošanas 

pamatprincipus, tādējādi kļūstot par efektīvu un mūsdienīgu izglītības iestādi, kur profesionālu 

pedagogu vadībā iespējam apgūt daudzveidīgu programmu.  

Ar fizisko aktivitāšu un audzinoša rakstura metodēm izglītojamos audzināt kā personības, 

kuras spēj būt atbildīgas, mērķtiecīgas, ievērot godīgas cīņas principus, būt savas skolas, pilsētas 

un valsts patriotiem, uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un pielietot iegūtās zināšanas 

turpmākajā tālākizglītības ieguves procesā.  

 

2.2. Vīzija 
 

Viena no labākajām Latvijas sporta izglītības iestādēm, kas īsteno profesionālās ievirzes 

programmas, kā arī pilda Augstas klases sportistu sagatavošanas centra funkcijas. Izglītības 

iestāde, kurā pedagogi izmanto jaunākās metodes mācību treniņu darbā, izvērtējot individuāli 

katra izglītojamā fiziskās un garīgās spējas.  

Sagatavot Latvijas izlasei kandidātus, kuri pārstāv valsti Eiropas un Pasaules līmeņa 

sacensībās, kā arī pārstāv valsti Olimpiskajās spēlēs.  

  

2.3.  Sporta skolas pamatuzdevumi 

 
o atbilstoši normatīvajiem aktiem, izstrādāt un īstenot profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmas un metodiskā darba programmas;  

o iespēju robežās nodrošināt talantīgākajiem bērniem un jauniešiem augstākās 

sporta meistarības pilnveidošanas iespējas;  

o komplektēt mācību – treniņu grupas, nodrošināt šo grupu darbu, veikt atlasi, 

sagatavot augstas klases sportistus Latvijas nacionālajām izlasēm;  

o veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu 

tālākizglītību;  

o nodrošināt organizatoriski metodiskā darba vadību Sporta skolā īstenotajām 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām;  

o nodrošināt izglītojamiem veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību Sporta 

skolā;  

o racionāli izmantot izglītībai un medicīniskajai aprūpei piešķirtos līdzekļus;  

o popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu.  

 

2.4. Iepriekšējā darbības perioda prioritātes un to sasniegšanas 

rezultāti 
 

Iepriekšējā 2017./2018.m.g. prioritātes un konkrētie rezultāti 

 
Tabula Nr.7 

Pamatjoma Darbības prioritāte Sasniegtais 

Mācību-

treniņu darba 

saturs 

1.Kvalitatīvi īstenot 

profesionālās ievirzes 

izglītības programmas, 

1.Izstrādāts jaunas un licencētas profesionālās 

ievirzes programmas basketbolā, džudo, 

BMX, peldēšanā, sporta vingrošanā, 
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aktualizēt sporta veidu 

sacensību programmas. 

 

 

smaiļošanā un kanoe airēšanā, svarcelšanā, 

šorttrekā, ložu šaušanā un vieglatlētikā. 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

1.Nodrošināt kvalitatīvu 

mācību-treniņa procesu. 

 

2.Trenēšanas un 

trenēšanās metožu 

daudzveidība – sacensību 

metodes izmantošana 

treniņu procesā.  

1.Mācību procesa kontrole un analīze tiek 

veikta regulāri. 

 

2. Mācību treniņu procesā  tiek pilnveidota 

sacensību metodika. Pedagogi piedalās 

dažādos kvalifikācijas celšanas semināros.  

Izglītojamo 

sasniegumi 

1.Pilnveidot izglītojamo 

sasniegumu apkopošanas, 

izvērtēšanas sistēmu.  

 

2.Gatavot sportistus valsts 

izlasei.  

 

 

 

 

 

3.Veicināt sporta 

meistarības izaugsmi 

svarcelšanā, vieglatlētikā, 

šorttrekā - sniegt 

maksimālo atbalstu augstas 

klases sportistiem, kuri ir 

iekļauti valsts pasūtījuma 

programmā- “Augstas 

klases sporta centrs”    

programmas īstenošanā. 

1.Izstrādāti izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanas kritēriji un veikta to analīze. 

 

 

2. Sacensību rezultāti saglabāti un 

sistematizēti elektroniskajā datu bāzē. 

Latvija jaunatnes izlases un pieaugušo izlases 

sastāvos ir iekļauti  36 dalībnieki un 19 

kandidāti deviņos sporta veidos.  

3.  “Augstas klases sportistu sagatavošanas 

centrā” darbojas 18 sportisti 3 sporta veidos, 

sasniedzot augstus rezultātus. 

 

Atbalsts 

izglītojama-

jiem 

1.Katra izglītojamā 

līdzdalības nodrošināšana 

sacensībās.  

 

2. Veselības pārbaudes 

kontrole un fizioterapija. 

 

3. Mācību treniņu 

nometņu rīkošana.  

 

4.Turpināt pilnveidot darba 

metodes izglītojamo 

tehniskai sagatavotībai.  

 

 

5.Pilnveidot sadarbības 

formas ar izglītojamo 

vecākiem, Sporta Skolas 

padomes lomas 

1.Nodrošināta piedalīšanās dažāda mēroga 

sacensībās un organizētas sacensības sporta 

veidos.  

 

2.Ir nodrošināta profilaktiskā veselības aprūpe 

un fizioterapija. 

  

3.Talantīgākajiem izglītojamajiem 

nodrošinātas  mācību – treniņu nometnes 

Ventspilī un izbraukumā. 

4. Pedagogi apmeklējuši tālākizglītības kursu, 

kuros guvuši zināšanas sporta veida tehniskas 

pilnveidošanai, daloties savās zināšanās ar 

citiem kolēģiem un pielietojot mācību-treniņu 

darbā. 

5. Ir veiktas iestrādes, lai izveidotu Izglītības 

iestādes padomi.  
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nozīmīguma 

paaugstināšana. 

6.Turpināt strādāt pie 

Sporta skolas tēla 

popularizēšanas, ievadīt un 

aktualizēt  nepieciešamo 

informāciju sporta skolas 

mājas lapu nodrošinot 

vecākus, izglītojamos un 

interesentus par skolas 

darbību.   

 

 

6. Tiek izstrādāta jauna mājas lapa, kā arī 

izveidoti vairāki sociālie konti, izveidota 

sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem. Tiek 

nodarbināts sabiedrisko attiecību speciālists, 

kurš atbild par Sporta skolas tēla veidošanu un 

informācijas plūsmu publiskā telpā.  

 

Skolas vide  1.Pozitīva mikroklimata 

veicināšana; 

2. Personāla 

iepazīstināšana ar darba 

drošību, iekšējās kārtības 

noteikumiem.  

1.Pedagogi ikdienas darbā ievēro 

vispārpieņemtās ētikas normas; 

2. Drošības instrukciju un iekšējās kārtības, kā 

arī citu normatīvo aktu pārzināšana;  

.  

Resursi 1.Jaunu pedagogu 

iesaistīšana skolas darbā.  

 

2.Pedagogu profesionālā 

pilnveide. 

 

 

3.Sporta inventāra 

modernizācija. 

 

4.Aktualizēt treniņu bāžu 

lietderīgu plānošanu, 

nodarbību uzskaiti 

 

1.Skolas darbā iesaistīti   pedagogi – sporta 

vingrošanā, BMX, vieglatlētikā.  

 

2.Visiem pedagogiem ir atbilstoša kategorija, 

pedagogi pilnveido zināšanas tālākizglītības 

kursos.  

 

3.Visas sporta nodaļas nodrošinātas ar 

inventāru un sporta apģērbu.  

 

4.Tiek uzskaitīta bāžu izmantošana un izvērtēta 

tās lietderīga izmantošana.  

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

novērtēšana. 

1.Pilnveidot Skolas 

darbību reglamentējošos 

dokumentus, atbilstoši 

iekšējiem un ārējiem 

normatīvajiem aktiem.  

 

2.Veikt regulāru Skolas 

darba izvērtēšanu un 

tālākās darbības 

plānošanu.  

 

 

3.Pilnveidot pedagogu 

zināšanas darbam ar e-

klasi, ievadot apmeklējumu 

uzskaiti, nodarbību 

grafikus un citus 

nepieciešamos datus.   

 

 

1.Regulāri notiek reglamentējošo dokumentu 

pilnveide 

 

 

 

 

2.Skolas vadība kopā ar pedagogiem sastāda 

kalendāros plānus, veic darba plānošanu un  

izvērtēšanu, kas tiek dokumentētas 

pedagoģiskās padomes un metodiskās  

sanāksmēs. 

 

3.Pedagogi ir apguvuši iemaņas darbam ar 

elektronisko žurnālu e-klase, to izmantojot 

kavēju atzīmēšanai, treniņu tēmu aizpildei, 

saziņai ar vecākiem un izglītojamajiem, kā arī 

administrāciju. Atzīmē kontroles normatīvu 

un sacensību rezultātus, pielāgojoties 

elektroniskā žurnāla iespējām,  
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2.5. Prioritātes un plānotās darbības nākamajiem 2 gadiem  
 

Tabula Nr. 8 

Pamatjoma Prioritātes Uzdevumi 

Mācību-treniņu darba 

saturs  

1.Jaunizveidoto sporta 

programmu licencēšana un 

akreditēšana; 

2. Jauno programmu 

ieviešana mācību treniņu 

darba procesā;  

3. Mācību gada plānu 

pārstrāde, pamatojoties uz 

jaunām programmām; 

4. Pedagogu darba 

plānošanas pilnveidošana un 

papildināšana atbilstoši 

mācību programmām.   

1. Mācību treniņu procesos 

ieviest jaunās programmas;  

2. Iepazīties ar jaunajiem 

nosacījumiem un 

aktuālajiem normatīvajiem 

dokumentiem mācību satura 

jomā, veikt atbilstošus 

grozījumus Sporta skolas 

programmās un citos 

normatīvajos dokumentos;  

3. Veicināt pedagogu 

tālākizglītību. 

Mācīšana un mācīšanās 1.Nodrošināt mūsdienīgu, 

programmu apguvei 

atbilstošu mācību-treniņu 

procesu; 

2.Veidot izglītojamos 

izpratni par mācību-treniņu 

darba procesa sasaisti  ar 

ikdienu; 

3.Veidot izglītojamos 

izpratni par sporta nozīmi 

personības veidošanā.  

1.Nodrošināt visaptverošas 

un aktuālas informācijas 

pieejamību tālākizglītības 

iespējām; 

2. Ieviest novitāte mācību-

treniņu procesā, nodrošināt 

pedagogu pieredzes apmaiņu 

un atgriezenisko saiti 

kolēģiem; 

3. Veikt individuālu darbu ar 

talantīgiem izglītojamajiem; 

4. Veikt izglītojamo 

sasniegumu uzskaiti, vērtēt 

izaugsmes dinamiku;  

5. Piesaistīt speciālistus – 

veselības uzturs, psihologs, 

fizioterapeits u.c., kuri 

sniedz konsultācijas, lekcijas 

izglītojamajiem (atbilstoši 

vecumposmam) un viņu 

vecākiem.   

6.Veidot Tiesnešu skolas, 

kurā izglītojamie apgūst sava 

sporta veida tiesāšanas 

prasmes. 

Izglītojamo sasniegumi 1.Sagatavot un motivēt 

izglītojamos dažāda līmeņa 

sacensībām; 

2. Izglītojamo rezultātu 

dinamikas datu bāzes 

izveidošana.  

1. Nodrošināt pilnvērtīgu 

mācību-treniņu procesu, 

organizēt nometnes, 

sagatavojot izglītojamos 

sacensībām;  

2. Nodrošināt izglītojamo 

vecākus ar pieeju sacensību 

rezultātiem un izaugsmes 

dinamiku elektroniskā vidē 

(e-klase);  
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3. Plānot sporta veidu 

sacensības atbilstoši 

grafikam, nodrošināt 

izglītojamo nokļūšanu uz 

sacensībām un dalību 

sacensības atbilstoši Sporta 

skolas budžetam;  

4. Pēc sacensībām apkopot 

rezultātus un sniegt 

informāciju sabiedrībai, 

izmantojot dažādus 

informatīvos kanālus;  

5. Izvērtēt katra pedagoga 

darbu pēc iesniegtiem 

izglītojamo sasniegumiem, 

noteikt piemaksu noteiktā 

konkursa kārtībā, kas 

noteikta iekšējos normatīvos 

aktos; 

6.Izvirzīt apbalvojumam 

izglītojamos un viņu 

pedagogus Ventspils 

pašvaldībā par augstiem 

sasniegumiem Eiropas un 

Pasaules līmeņa sacensībās.  

Atbalsts izglītojamajiem 1.Izglītojamā kā vispusīgas 

personības veidošana; 

2. Drošas vides veidošana 

mācību-treniņu darba laikā, 

kā arī sacensību un 

izbraukuma laikā;  

3. Godīgas cīņas principu 

ievērošana; 

4. Mācību-treniņu procesa 

nodrošināšana ar 

attiecīgajam sporta veidam 

piemērotām sporta bāzēm;  

5.Vispusīga atbalsta 

pilnveidošana izglītojamo 

veselības aprūpē; 

6.Audzināšana programmas 

izstrāde.  

1.Sekmēt izglītojamo vēlmi 

piedalīties Sporta skolas 

pasākumu plānošanā un 

organizēšanā. 

2.Veicināt interesi par sporta 

speciālista karjeras iespējām.  

3.Iesaistīt izglītojamos 

sporta pasākumu 

organizēšanā un tiesāšanā.  

4. Sekmēt sadarbību ar 

izglītojamo vecākiem, 

iesaistīt sacensību un citu 

pasākumu organizēšanā; 

5.Noslēgt sadarbības līgumu 

ar sporta bāzēm, kontrolēt tā 

atbilstību izglītojamo 

vajadzībām;  

6.Nodrošināt izglītojamos ar 

obligāto sportistu veselības 

aprūpi un profilaksi, kā arī 

nodrošināt ar fizioterapijas 

procedūrām un speciālista 

konsultāciju; 

7. Izglītojamo 

iepazīstināšana ar iekšējās 

kārtības noteikumiem un 

drošības instrukcijām.  
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Skolas vide  1.Pozitīva mikroklimata 

veicināšana; 

2.Iekšējās komunikācijas un 

aprites informācijas 

uzlabošana; 

3.Skolas administrācijas 

telpu paplašināšana un 

nodrošināšana ar 

nepieciešamo tehniku, 

materiāliem;  

4. Personāla iepazīstināšana 

ar darba drošību, iekšējās 

kārtības noteikumiem.  

 

1.Pedagogi ikdienas darbā 

ievēro vispārpieņemtās 

ētikas normas; 

2. Ātrai komunikācijas 

apmaiņai izmanto Sporta 

skolas izveidotos tiešsaistes 

dokumentus un elektroniskā 

žurnāla e-pastu.  

3. Tiek paplašināta 

administrācija ar vēl divām 

telpām, kurā viena ir 

paredzēta telpa pedagogiem 

ikdienas darbam;  

4. Drošības instrukciju un 

iekšējās kārtības, kā arī citu 

normatīvo aktu pārzināšana;  

5. Tiek veidoti saliedēšanas 

pasākumi izglītojamajiem 

starp sporta veidiem un 

grupām. 

6. Tiek organizēti tematiski 

pasākumi un izbraukumi 

pedagogiem.  

Resursi  1.Pedagogu kvalifikācijas un 

kompetences celšana, jaunu 

pedagogu piesaiste; 

2.Kadru politikas izstrāde 3 

turpmākiem gadiem; 

3. Jaunu tehnoloģiju 

ieviešana mācību-treniņu 

procesa darbība uzlabošanā.  

1. Pedagogiem piedāvāt 

iespēju piedalīties dažādu 

sporta veidu tālākizglītības 

kursos; 

2.Izstrādāt kadru politikas 

dokumentu, norādot 

nepieciešamos 

cilvēkresursus tuvākajos 

gados, kā arī to izglītošanos 

un plānotos tālākizglītības 

kursus; 

3.Nodrošināt sporta veidu 

nodaļas ar datoriem, ierīkot 

pedagogu telpu, kurā 

pieejamas tehnoloģijas 

jaunāko metožu izpētei, 

ieviešot mācību treniņu 

darbā. Jaunākās tehnoloģijas 

izmantot mācību-treniņu 

darbā un to analīzei. 

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

1.Sporta skolas Attīstības 

plāna izveidošana 2020. – 

2024.gadam;  

2.Sekmīgi noslēgt pārmaiņu 

vadību Sporta skolā; 

3. Sastādīt un efektīgi 

pārvaldīt finanšu resursus; 

4. Pilnveidot iekšējo un ārējo 

komunikāciju; 

1. Izveidot un sākt īstenot 

Sporta skolas Attīstības 

plānu, saskaņojot to 

Ventspils pilsētas domes 

Izglītības komisijā; 

2. Veikt detalizētu analīzi 

darba vērtēšanai 

pamatjomās; 

3.Sagatavoties skolas 

akreditācijai 2020. gadā; 
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5.Pilnveidot komunikāciju ar 

izglītojamo vecākiem un 

konsultatīvām padomēm, kā 

arī sadarbības partneriem.  

6.Turpināt popularizēt 

Sporta skolu.  

4. Izskatīt, pārstrādāt skolas 

iekšējos normatīvos aktus; 

5.Iesaistīt lēmuma 

pieņemšanā konsultatīvās 

padomes; 

6.Organizēt un piedalīties 

dažādos pilsētas pasākumos, 

tādējādi popularizējot skolas 

tēlu;  

7. Modernizēt un uzlabot 

skolas administrācijas darbu; 

8. Veidot efektīvu 

komunikāciju E vidē, 

izmantojot elektronisko 

žurnālu www.eklae.lv; 

9.Veidot ārējo komunikāciju 

ar sabiedrību, izmantojot 

plašsaziņas līdzekļu un 

sociālo portālu platformu; 

10.Organizēt vecāku 

kopsapulces, sazināties E 

vidē, komunikācijas 

apmaiņai.  
 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

2016.g. no 5.-9. 09. akreditācijas komisijas atzinums. 

4. Sporta skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 

 

4.1.  Mācību saturs – īstenotās izglītības programmas 

Sporta skolas īstenotās licencētās mācību programmas 2018./2019. mācību gadā: 

  

Sporta veidu programmas un licences 

 
Tabula Nr.9 

Nr. 

p. 

k. 

Programmas nosaukums Programmas 

kods 

Īstenošanas 

ilgums 
Licence

s Nr. 

Izglītojamo 

skaits 

2018./2019.m.g. 

1. Basketbols 20V 813 00 8 gadi P-9358 307 

2. Basketbols 30V 831 00 4 gadi P-17302 67 

3. BMX 20V 813 00 8 gadi P -9360 56 

4. BMX 30V 813 00 4 gadi P-9361 14 

5. Džudo 20V 813 00 8 gadi P-9362 56 

6. Džudo 30V 813 00 4 gadi P-9363 10 

7. Peldēšana 20V 813 00 8 gadi P-9366 98 

8. Peldēšana 30V 813 00 4 gadi P-9367 37 

9. Smaiļošana un kanoe airēšana 20V 813 00 7 gadi P-9368 67 

10. Smaiļošana un kanoe airēšana 30V 813 00 4 gadi P-9369 15 

http://www.eklae.lv/
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11. Sporta vingrošana 20V 813 00 8 gadi P-9370 175 

12. Sporta vingrošana 30V 813 00 4 gadi P-9371 4 

13. Svarcelšana 20V 813 00 7 gadi P-9372 29 

14. Svarcelšana 30V 813 00 4 gadi P-9373 6 

15. Ložu šaušana 20V 813 00 7 gadi P-14168 15 

16. Šorttreks 20V 813 00 8 gadi P-9374 56 

17. Šorttreks 30V 813 00 4 gadi P-9375 12 

18. Vieglatlētika  20V 813 00 8 gadi P-9376 137 

19. Vieglatlētika 30V 813 00 4 gadi P-9377 30 

 

Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs (AKSSC) 

 
                                                                 Tabula Nr.10 

Nr.p.k. Programmas nosaukums Izglītojamo skaits 

1. Svarcelšana  8 

2. Vieglatlētika  6 

3. Šorttreks  4 

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana notiek saskaņā ar Sporta skolas 

nolikumu, mācību process tiek organizēts, atbilstoši licencētajām programmām, ievēroti 

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 508. Pedagogi strādā pēc sporta skolas  direktora  

apstiprinātiem gada plāniem un treniņu nodarbību sarakstiem, grozījumi tiek veikti atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām.  

Pedagogi mācību-treniņa procesā izmanto sporta veidu paraug- programmas, un 

apstiprinātās autorprogrammas.  

AKSSC darbība tiek saskaņota ar attiecīgā sporta veida federāciju, Latvijas Olimpisko 

vienību un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju.  

Mācību gada sākumā pedagoģiskās padomes sēdē tiek apstiprinātas treniņu grupas un 

pedagoģisko darbinieku slodzes. 

 

Izglītojamo skaits sporta veidu programmās (01.11.18) 

 
                                                                                                       Tabula Nr. 11 

Sporta veids Izglītojamo skaits % no kopējā 

izglītojamo skaita 

Basketbols  374 31,4 % 

BMX 70 5,88 % 

Džudo  66 5,54 % 

Ložu šaušana  15 1,26 % 

Peldēšana 135 11,3 % 

Smaiļošana un kanoe airēšana  82 6,88 % 

Sporta vingrošana  179 15,0 % 

Svarcelšana 35 2,94 % 

Šorttreks  68 5,71 % 

Vieglatlētika  167 14,0 % 

 

          Korekcijas mācību plānos tiek veiktas katra mēneša sākumā, nepieciešamības 

gadījumā arī mēneša gaitā.  

Sporta skolas vadība pārrauga, koordinē un sniedz atbalstu metodisko darbu sporta veidu 

programmu izstrādē  un pilnveidošanā., tiek piedāvāta visa nepieciešamā informācija un resursi 

plānu izstrādei.   

Plānojot darbu, pedagogi ņem vērā izglītojamā fizisko sagatavotību. Gan basketbolā, gan 

individuālajos sporta veidos tehnisko un taktisko apmācību veic, izmantojot daudzveidīgas 
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darba metodes. Mācību plāna teorētiskie priekšmeti tiek integrēti praktiskajās nodarbībās. 

Praktisko nodarbību procesā veicina dažādu sporta veidu saikni.  

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

novērtējumu. Nodarbību vērtēšanā  tiek aizpildīta nodarbību vērošanas  lapa, kurā tiek fiksētas 

pozitīvās ievirzes, trūkumi un izteikti priekšlikumi to novēršanai.  

 

Vērtējums - Labi.  

4.2.  Mācīšana un mācīšanās 

Mācību-treniņu  nodarbības pedagogi plāno, pamatojoties uz Profesionālās ievirzes 

izglītības programmām sportā un  organizē atbilstoši Sporta skolas vadības  apstiprinātajam 

nodarbību sarakstam, kuri mācību gada laikā tiek koriģēti pēc nepieciešamības.  

Mācību procesa un pedagogu darba kvalitāte tiek regulāri izvērtēta un  analizēta   

pedagoģiskajās un metodiskajās sēdēs. Pedagogi, atbilstoši normatīvajos aktos izvirzītajām 

prasībām, aizpilda elektroniskos žurnālus – eklase.lv, ko regulāri pārbauda un apstiprina 

direktora vietnieks izglītības jomā. Izglītojamie tiek reģistrēti saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā, tiek kārtotas izglītojamo personas 

lietas. 

Ir izstrādāts reglaments par izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību 

un tiek veikta atbilstoši Sporta skolas nolikuma prasībām.  

Pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes atbilstoši izglītojamo spējām un 

vecuma īpatnībām, treniņa satura prasībām. Pedagogi regulāri pilnveido savas zināšanas kursos, 

dalās pieredzē, vēro un piedalās dažādos semināros un sporta sacensībās. Tiek  veicināta 

pedagogu metodisko materiālu izstrāde. 

Pedagogi mācību-treniņu darbā iesaista visus izglītojamos, rosina izteikt savu viedokli, 

analizēt un  secināt.   Demonstrējums un skaidrojums ir mērķtiecīgs, saprotams,  piemērots 

apgūstamai tēmai un izglītojamo vecumam.  Izglītojamajiem  tiek izskaidrots darba mērķis, 

saistība ar iepriekš mācīto. Visu mācību –treniņu programmu satura apguvē veiksmīgi tiek 

nodrošināta treniņa procesa saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm.  

  Mācību procesā pedagogi izmanto attiecīgās nozares jaunākās tehnoloģijas, iekārtas un 

materiālus, mācību procesa pilnveidošanai pedagogi izmanto video-materiālus.  

Sporta skola sadarbojas ar visu sporta veidu federācijām un dažādām sportu pārstāvošām 

institūcijām. Pamatojoties uz sporta veidu federāciju un asociāciju apstiprinātajiem sporta veidu 

sacensību kalendāriem, ir sastādīts Sporta skolas sacensību kalendārs . Izglītojamie piedalās 

sacensībās  saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sacensību startu skaitu un sacensību līmeni. 

Informācija pirms un pēc sacensībām  tiek ievietota plašsaziņas līdzekļos un pieejama ikvienam 

pedagogam, izglītojamajam un viņu vecākiem. 

Sporta skolas izglītojamiem piedalās dažāda mēroga sacensībās:  Sporta skolas atklātajās 

sacensībās, Latvijas čempionātos un meistarsacīkstēs jauniešiem, junioriem un pieaugušiem, 

Latvijas Jaunatnes un pieaugušo Olimpiādēs,  Starptautiskās sacensībās. Labākie sportisti 

iekļauti Latvijas sporta veidu izlašu sastāvos un startē: ārzemju turnīros, Eiropas un pasaules 

līmeņa starptautiskās sporta sacensībās  (pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī atlases 

turnīros),  Olimpiskajās spēlēs. 
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Izlašu kandidāti un dalībnieki pa sporta veidiem 2016.-2019.gads  

 

Tabula Nr.12 

Sporta veidi  2016 2017 2018 2019 

  
 

Kandidāti  Dalībnieki Kandidāti  Dalībnieki Kandidāti  Dalībnieki Kandidāti  Dalībnieki 

Basketbols 8 3 3 5 1 4   6 

BMX 1 2   5 2 5 1 3 

Džudo 2     1   3 2 1 

Ložu 

šaušana                 

Peldēšana 3   1 3   3 1 1 

Svarcelšana   4   3 1 6 2 6 

Sporta 

vingrošana 2 2 1 2 1 3   3 

Smaiļošana 

un kaone 

airēšana 3 5 3 3 4 2 3 4 

Šorttreks   9   6 2 5 2 4 

Vieglatlētika 9 10 6 11 8 5 5 8 

  28 35 14 39 19 36 16 36 

 

Sporta skolas izglītojamie katru gadu izpilda prasības par pārcelšanu nākamajā mācību 

treniņu grupā. Pedagogi veic regulāru mācību-treniņu darba, sacensību rezultātu analīzi un 

pilnveido turpmāko mācību-treniņu procesu atbilstoši sasniegumu analīzes rezultātiem. 

Mācību-treniņu darba vērtēšanas procesu pedagogs veic gan personīgi, gan individuāli ar 

izglītojamajiem.  
 

Vērtējums – Labi. 

4.2.1.Mācīšanās kvalitāte 

Sporta skolas izglītojamie mācību gada sākumā tiek informēti kādā apmācības gada grupā 

nodarbosies, par grupas prasībām, mērķiem, uzdevumiem, galvenajām sacensībām. Izglītojamie 

tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem savā sporta veidā un drošības tehnikas 

noteikumiem. Izglītojamie tos zina un izpilda. 

Izglītojamie aktīvi apmeklē mācību-treniņu nodarbības un regulāri piedalās sacensībās. 

Mācību darba elektroniskās uzskaites žurnālos tiek veikta apmeklējumu uzskaite un pedagogi 

ar izglītojamajiem pārrunā kavējumu iemeslus.  

Izglītojamiem ir pieejamas labas sporta bāzes un atbilstošs inventārs, tehniskie līdzekļi, 

lai izpildītu programmas prasības.  Treniņu bāzes atbilst sporta veidu sacensību un izglītojamo 

drošības noteikumiem. Ir pieejama metodiskā literatūra.  Video-apmācības laikā kopā ar 

pedagogu ir iespēja izmantot interneta pieslēgumu. Teorētisko nodarbību īstenošanai tiek 

izmantotas informātikas tehnoloģijas (videokameras, datori, DVD u.c.) Izglītojamie aktīvi 

apmeklē mācību-treniņu nodarbības un regulāri piedalās plānotajās sacensībās.  

Tiek regulāri apkopota informācija par piedalīšanos sacensībās un sportiskiem 

sasniegumiem, uzskaiti un analīzi. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, tiek plānota un 

pilnveidota tālākā darbība.  

Labākie izglītojamie piedalās Latvijas Jaunatnes meistarsacīkstēs un Latvijas 

čempionātos. Izglītojamie, kuri ir iekļauti izlašu sastāvā, pārstāv Latviju Eiropas un pasaules 

mēroga turnīros. OC „Ventspils” ir izstrādāta augstas klases sportistu atbalsta programma.  

Labākie sporta skolas izglītojamie sadarbojoties ar Murjāņu sporta ģimnāziju, Olimpisko 

centru, Latvijas Olimpisko vienību un, esot valsts izlases komandu pieaugušajiem, junioriem, 
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jauniešiem sastāvā, saņem organizatorisku un finansiālu atbalstu ar mērķi uzlabot treniņu darba 

kvalitāti. Izglītojamie – starptautisko nometņu dalībnieki, uzrāda labākus rezultātus sporta 

meistarības izaugsmē un attaisno ieguldīto darbu un finanšu līdzekļus.  
 

Vērtējums -  Ļoti labi.  

4.2.2. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Mācību treniņa process tiek vērtēts nepārtraukti. Pedagogi vērtē izglītojamo darbu un 

sacensību rezultātus. Galvenais vērtēšanas kritērijs ir iegūtās vietas galvenajās sacensībās: 

Latvijas čempionātos, olimpiādēs, Eiropas čempionātos jauniešiem un junioriem, pieaugušiem, 

Pasaules čempionātos junioriem, pieaugušiem, Pasaules kausa posmos un citās sacensībās.  

Pedagogi veic rezultātu un vērtējumu uzskaiti,  ierakstot tos Sporta skolas noteiktajos 

dokumentos. Vērtējumu uzskaite tiek regulāri pārraudzīta un kontrolēta. Mācību gada beigās 

pedagogi analizē un vērtē sporta veidu programmu izpildi, gatavojot atskaiti par katru grupu. 

Atskaitē tiek atspoguļoti mācību treniņu grupu programmas izpildes kritēriji - nodarbību 

apmeklētība, kontroles normatīvu izpilde, starti sacensībās, sportiskais sniegums, u.c. 

Sporta Skolai ir izstrādāta sava  sporta veidu programmu prasību izpildes atskaites forma 

mācību-treniņu grupām. Apkopojot pedagogu  sagatavotās atskaites un izvērtējot izglītojamo 

uzrādītos rezultātus, tiek sagatavotas atskaites Izglītības un zinātnes ministrijas normatīvo aktu 

prasībām. Analīzes rezultāti tiek izmantoti izstrādājot mācību-treniņu darba plānu nākamajam 

mācību gadam. 

Ir izstrādāti noteikumi par izglītojamo uzņemšanas un pārcelšanas kārtību, kas paredz 

mācību treniņu grupu programmas prasību (sacensību skaita, kontroles normatīvu kārtošanas 

rezultāti, nodarbību apmeklējuma, izcīnīto vietu sacensībās, sporta klases u.c.) izpildi atbilstoši 

grupu komplektēšanas nosacījumiem. Izglītojamie veic kontroles normatīvu izpildi sev 

izvēlētajā sporta veidā, nodrošina praktisko iemaņu pārbaudi.  

 Rezultātu apkopojums tiek glabāts Sporta skolas datu bāzē (katra sporta veida sacensību 

kalendārs, nolikumi, protokoli, dalība sacensībās, izcīnītās vietas).Treneru padomes sēdē tiek 

analizēts iepriekšējā mācību gada darbs, tā rezultāti, izvirzīti nākotnes uzdevumi, izteikti 

priekšlikumi.  Izglītojamie un vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar rezultātiem un to analīzi. 

 

Vērtējums  - Ļoti labi.  

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

 

4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Izglītojamie sekmīgi apgūst programmas paredzētos teorētiskos un praktiskos 

uzdevumus. Izglītojamie apzinīgi apmeklē treniņ-nodarbības, piedalās sacensībās un 

treniņnometnēs. Kontroles normatīvu rezultāti tiek fiksēti pedagogu darba uzskaites žurnālos, 

tiek analizēti sasniegumi un to rezultāti izvērtēti.  

Sporta skolā ir izveidota datu bāze izglītojamo sasniegumu dinamikas uzskaitei un 

analīzei, tā tiek regulāri papildināta.  Notiek pastāvīga sacensību rezultātu sistematizācija un 

analīze. Izglītojamie ar interesi un atbildības sajūtu piedalās treniņu procesā, kā arī aktīvi 

iesaistās sacensību organizēšanā.  

Pamatojoties uz apkopotajiem rezultātiem un sporta veidu federāciju izveidoto 

klasifikāciju, izglītojamajiem tiek piešķirtas sporta klases. 

Analīzes procesā izdarītos secinājumus pedagogi izmanto mācību treniņu procesa 

pilnveidē un turpmākā darba plānošanā.  
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4.3.2. Izglītojamo sasniegumi sacensībās 2018.-2019.mg. 

1. Basketbola nodaļa - zēni  

 

U-19 grupā  - 3.v.  Latvijas Jaunatnes basketbola līgas finālsacensībās . 

*Basketbola nodaļā 6 sportisti iedalīti Latvijas izlases kandidātos un startējuši dažādās izlases 

komandās.   

Kristaps Ķilps – U-18 vecuma grupa 

Ričards Vitoļskis – U-19 vecuma grupa 

Dāvis Vīksne – U-19 vecuma grupa  

Ralfs Lācis – U- 20 vecuma grupa  

Ralfs Ērkšķis  U-20 vecuma grupa   

Roberts Smildzējs  U-18 vecuma grupa - kandidāts  

Pedagogs–  Matīss Graudiņš.  

 

2. Vieglatlētikas nodaļa    

 

Ruslans Smolonskis – Ventspils olimpiskās vienības sportists Ruslans Smolonskis Eiropas kausā 

uzstādīja jaunu personīgo rekordu.   

1.v. Latvijas čempionāts 5km (Latvijas izlases dalībnieks pieaugušiem); 

Darja Sopova   2.v. Baltijas čempionāts tāllēkšana ; 

   2.v. Latvijas čempionāts telpās 

   2.v. Latvijas Jaunatnes olimpiāde tāllēkšana  

Gunta Holštroma  3.v. Latvijas čempionāts, 3km (izlases kandidāte U-23); 

Rūta Kate Lasmane   3.v.  Eiropas U-20 čempionāts - trīssoļlēkšana (izlases dalībniece)  

    1.v. Latvijas čempionāts  telpās un stadionā tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā; 

Luīze Dārta Sietiņa  3.v. Baltijas čempionāts 100m/b  (Izlases dalībniece U-18)  

   1.vieta Latvijas čempionātā U-18 100m/b, 4x100m  

 1.v.  Latvijas čempionātā U-18 200m  

Marija Svistuna  2.v. Latvijas Jaunatnes olimpiāde - šķēpa mešanā 

Matīss Kaudze  3.v. Latvijas Jaunatnes olimpiāde šķēpa mešana  

   2.v. Latvijas čempionāts šķēpa mešana  

Frederika Rūmniece  3.v. Latvijas čempionāts telpās   augstlēkšanā                               

Fēlikss Rūmnieks 3.v. Latvijas čempionāts  augstlēkšana   

Daniels Staruks  1.v. Latvijas čempionāts 800m ,  

Ralfs Roga   3.v   Latvijas čempionāts U-18 5000m distancē  

 

Pedagogi: Juris Petrovičs,  Andris Kronbergs, A.Matisons. 

. 

3. Smaiļošanas un kanoe airēšanas nodaļa  

Rinalds Ozolnieks  3.v. Latvijas Junioru čempionāts  C-1 1000m ; 

Deniss Volkovs 15.v. Pasaules čempionāts  K-4 500m  (izlases dalībnieks); 

   1.v. Latvijas čempionātā C-1 200m ; 

Jēkabs Kalenda  2.v. Junioru čempionāts  K-1 200m (izlases junioru kandidāts);  

   2.v. Latvijas Jaunatnes olimpiāde  K-1 200m 
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   14.v. Eiropas junioru čempionāts K-1 200m  

   16.v. Pasaules junioru čempionāts K-4 500m  

   1.v. Baltijas kauss K-4 500m   

Reinis Grundulis  1.v. Latvijas Junioru čempionāts  U-23  C-1 1000m  

Alīna Mihailova  1.v. Latvijas Junioru čempionāts U-23  C-1 200m  

   3.v. Baltijas kauss C-1 500m  

Daniels Siders  1.v. LR Jaunatnes čempionāts C-1 500m  

   2.v. Baltijas čempionāts  C-1 4000m  

Aleksandrs Sabarņa  2.v. LR Jaunatnes čempionāts C-1 500m  

Renārs Bronka  2.v. – Latvijas Junioru čempionāts  K-4 500m  

Dalība Pasaules Junioru čempionātā U-23  K-2 1000m (pr.br.)  

 

Pedagogi - Ojārs Burkovskis, Rūta Šauberga. 

  

4. Sporta vingrošanas nodaļa 

 

Marija Ribaļčenko       9. vieta Pasaules kausa etapā  vingrojumā līdztekās,    

                                     18.vietu vingrojumā uz baļķa.  

                                     23.vieta  Eiropas čempionātā  atbalsta lēcienā.  

    2.vieta Latvijas čempionātā  atbalsta lēcienos . 

     

Sabīne Anna Cinovska -  Dalība Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā festivālā Baku  

                                           Azerbaidžānā – 46. vieta līdztekās.  

                                           1.vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē  vingrojumā     

                                           līdztekās , 2. vieta daudzcīņā  

                               1.vieta   Latvijas čempionātā vingrojumā uz līdztekām  

Jūlija Karpuka       3.vieta Latvijas Jaunatnes olimpiāde - . atbalsta lēciens  

 

Pedagogi  - Nadežda Seile, Valērija Savicka  

     

5. Peldēšanas nodaļa   

Rinats Mavļudovs, Arturs Kiriša, Timurs Kiseļčuks, Vladislavs Maksimčuks -   

 3.v.Latvijas Jaunatnes olimpiāde  4x100m stafete - brīvais stils,  

3.v. .Latvijas Jaunatnes olimpiāde  4x100 kombinētā stafete  

Pedagogs – Sergejs Iļjins  

 

6.  BMX nodaļa 

Klāvs Lisovskis 1.v. Pasaules čempionātā krūzeru klasē  

   2.v.  Pasaules čempionātā (U 25/29g) 

 Rolands Pommers  12.v. Eiropas čempionātā  U-17/24  (izlases dalībnieks) 

Markuss Valdmanis – 24.v. Eiropas čempionātā  U-17/24  (izlases dalībnieks) 

Pedagogs – Jānis Šķeperis 

 

7. Svarcelšanas nodaļa 

 

Rebeka Koha              3.v.  Pasaules čempionāts  (izlases dalībn. )  

1.v.  Eiropas Čempionāts    

   1.v. Eiropas Čempionāts   U-20/23 
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Ritvars Suharevs 1.v. Pasaules junioru čempionātā U-20/23 (izlases dalībn.);  

   3.v. Eiropas čempionāts 

   2.v. Eiropas čempionāts U-20/23;  
 

Daniela Ivanova – Eiropas čempionāts pieaugušiem – 17.vieta,(izlases dalībniece) 

      Latvijas Jaunatnes Olimpiāde  1.vieta  

        Latvijas čempionāts junioriem 1.vieta,  pieaugušajiem  2.vieta  

 

Jevgēņijs Haustovs 2.v. Latvijas čempionāts junioriem  U-17 (izlases dalībnieks) 

   1.v. Latvijas Jaunatnes olimpiāde 

Artjoms Griščenko 11.v. Eiropas čempionātā junioriem (izlases dalībnieks)  

1.v. Latvijas Čempionātā junioriem ; 

Jānis Škrabe   3.v. Latvijas Jaunatnes olimpiāde  

Māris Ozoliņš   2.v. Latvijas Jaunatnes olimpiāde  

Veronika Bezdoļnaja Latvijas Čempionāts atsevišķos vingrinājumos – 3.v.  

Edgars Kāpiņš  Latvijas Čempionāts U-17 – 2.vieta  

Konstantins Kirilovs   Latvijas Čempionāts jauniešiem U-15 – 2.vieta  

Valters Vieško  Latvijas Jaunatnes olimpiāde – 2.vieta  

Madis Urbāns    Latvijas Čempionāts jauniešiem U-15 – 2.vieta  

Jaroslavs Jakobsons  Latvijas Čempionāts jauniešiem U-15 – 3.vieta  

Roberts Glaudāns   Latvijas Čempionāts jauniešiem U-15 – 3.vieta 

Ernests Pūce   Latvijas Čempionāts jauniešiem U-15 – 1.vieta  

Pedagogs – Ulvis Bērzons. 
 

8. Šorttreka nodaļa  
 

Izlases dalībnieku starti  

Roberts Krūzbergs     7.v. Eiropas čempionātā –  5000m stafetē ;  

15. v. Pasaules junioru čempionātā – 1500m;   

11.v. Pasaules kausā -5000m stafetē.     

Kārlis Krūzbergs        7.v.  Eiropas čempionātā –  5000m stafetē; 

           11.v. Pasaules kausā  - 5000m stafetē.     

Anna Jansone             1.v.  Eiropas junioru kausa finālā  – 500m, 4.vieta 1000m, 2.vieta  

   Kopvērtējumā;  

           11.v.14. Eiropas Jaunatnes olimpiskajā festivālā 1000m.  

Marija Borodovska -  1.vieta ISU Danubia Series 3  - 2000m Stafetes slidojumā.   

Pedagogs - Sergejs Kugajevskis. 
 

9. Džudo nodaļa  

Vladlens Jarockis 3.v. Eiropas kauss džudo  +100kg  (izlases dalībnieks U-21); 

   1.v. Latvijas m/sacīkstes +100kg ;  

Artjoms Kvašņins 2.v. Latvijas m/sacīkstes U-18 

Marija Seļezņova  1.v. Latvijas meistarsacīkstes U-18 (izlases dalībniece U-18) 

   2.v. Latvijas Jaunatnes olimpiāde  

Artjoms Gorbatenko    2.v. Latvijas meistarsacīkstes  U-8 

   1.v. Latvijas Jaunatnes olimpiāde 

Pedagogi - Vladimirs Vlasjuks, Vadims Popovs.  

Vērtējums -  Ļoti labi.  
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4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociāli pedagoģiskais atbalsts 

Sporta skolas personāls ikdienā strādā pēc izstrādāta un apstiprināta darba plāna, īsteno 

sociāli pedagoģiskās darbības atbilstoši Sporta skolas izvirzītajiem mērķiem. 

Apgūstot pedagogu specialitāti, apmācības procesā ir iekļauti psiholoģiskie pamati. 

Ikdiena darba procesā, zinot konkrēto izglītojamo, viņa rakstura iezīmes un ikdienas problēmas, 

pedagogs pats spēj sniegt izglītojamajam psiholoģisko atbalstu. Tāpat pedagogi spēj labi 

orientēties arī vecumposma attīstības īpatnībās, grupu un komandu veidošanas psiholoģiskos 

pamatos. Nepieciešamības gadījumā, kontaktējoties ar Ventspils Izglītības pārvaldi, ir iespējams 

nodrošināt attiecīgā speciālista piesaisti. Cieša sadarbība veidojas arī ar Ventspils Sociālo 

dienestu.  

Sporta skolā katru gadu tiek organizēts seminārs par pirmās medicīniskās palīdzības 

sniegšanu un kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumā. Pedagogi regulāri veic 

pārrunas un informē izglītojamos par veselīgu dzīvesveidu. Sporta skolas personāls ir apguvis 

zināšanas par bērnu tiesību sistēmu aizsardzības jomā un normatīvajiem aktiem.   

Sporta skolā ir nodrošināta izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās 

palīdzības pieejamība. Medicīnas kabinetā strādā augsti kvalificēts sporta ārsts un pirmsskolas 

iestāžu un skolu māsa. Vienu reizi gadā notiek izglītojamo padziļinātās medicīniskās apskates. 

Sporta skolas izglītojamie saņem fizikālās terapijas pakalpojumus sporta traumu profilaksei un 

ārstēšanai modernā terapijas centrā, kurš atrodas Olimpiskā centra “Ventspils” medicīnas 

centrā. Izglītojamos konsultē profesionāli fizioterapeiti, kuri sniedz konsultācijas un praktisku 

palīdzību. Fizioterapijas kabineta speciālisti cieši sadarbojas ar Sporta skolas ārstu, vienojoties 

par labāko procedūru piemērošanu izglītojamajam. Visas fizioterapeitu konsultācijas un 

procedūras Sporta skolas izglītojamajiem ir apmaksātas. Šos izdevumus sedz Ventspils pilsētas 

pašvaldība. Basketbola nodaļas izglītojamie, atbilstoši līgumam ar LBS, iziet sirds-asinsvadu 

pārbaudi (EKG ar fiziskās slodzes testu). Katrā treniņu nodarbību vietā, sporta bāzē ir 

medicīniskā aptieciņa. Sporta sacensībās tiek nodrošināta medicīnas darbinieka klātbūtne. 

Sporta skolas vadība veic mērķtiecīgu sadarbību ar medicīnas darbiniekiem un 

izglītojamo vecākiem. Pamatojoties uz izglītojamo veselības stāvokļa negatīvām izmaiņām, 

Sporta skola, sadarbībā ar ģimenes ārstiem, nozīmē atkārtotu izglītojamā veselības pārbaudi pie 

speciālistiem.  

AKSSC sportisti veselības pārbaudes veic Latvijas Olimpiskajā vienībā. 
 

Vērtējums – Ļoti labi.  

4.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana  (drošības un darba aizsardzība) 

Sporta skolā ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti un izvietota 

drošības prasībām atbilstoša informācija.  

Izglītojamie un iestādes personāls iepazīstināti  ar iekšējās kārtības, darba kārtības  un 

drošības noteikumiem, evakuācijas plānu.  Katrā nodarbību vietā, sporta bāzē redzamā vietā ir 

izvietoti evakuācijas plāni. Paredzēts rīcības plāns, konstatējot alkohola, narkotisko vielu,  

lietošanas, glabāšanas  un realizēšanas gadījumos, aizliegumu pārkāpumu gadījumos mācību 

treniņu vietās un tās teritorijā.  

Visi izglītojamie ir apmācīti, kā rīkoties ārkārtas situācijās, tiek veikta praktiskā apmācība. 

Izglītojamajiem ir pieejama informācija, kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar palīdzības 

dienestiem. Lielākā daļa Sporta skolas nodarbību vietās un tās apkārtnē  jūtas droši. 

  Pirms izbraukšanas uz sacensībām, treniņnometnēm, aktīvās atpūtas pasākumiem,  

izglītojam tiek  instruēti par drošību, kas tiek apstiprināta ar izglītojamā parakstu. Nelaimes 

gadījumi tiek fiksēti speciālā žurnālā.  

 

Vērtējums – Ļoti labi.  
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4.4.3. Atbalsts personības veidošanā. 

Pedagogi, sadarbojoties ar vecākiem, risina izglītojamā personības veidošanās un 

attīstības jautājumus, rūpējas par psiholoģiski labvēlīgu vidi, veido grupas kolektīvu. Pedagogi, 

iepazīstot izglītojamos un plānojot darbu, paralēli mācību-treniņu darbam – veido prasmes un 

iemaņas, veicinot jauniešu līdzdalību un sabiedrisko aktivitāti, veic pārrunas par veselīgu 

dzīvesveidu, drošu un sakārtotu vidi, tās nozīmi.  

Izglītojamie piedalās  Sporta skolas darbībā: izglītojamie nodrošina sacensību tiesāšanu, 

vecākie sportisti ir palīgi pedagogiem darbā ar jaunākajiem sportistiem. Izglītojamie piedalās 

dažādu organizatorisku jautājumu risināšanā. Izglītojamo pārstāvji darbojas Sporta skolas 

Izglītības iestādes padomē.  

2019.gada 23.augustā tika organizēt absolventu izlaidums, kas veicināja izglītojamo 

piederības sajūtu Sporta skolai. Izglītojamie piedalās arī pilsētas rīkotajos pasākumos – Bērnu 

svētku gājiens un aktivitātes, Pilsētas svētku gājiens un aktivitātes, piedalās Ghetto Games 

pasākuma organizēšanā un piedalās kā sacensību dalībnieki.  

2019. gada jūlijā piedalījās Sporta skolas izglītojamie un pedagogi devās uz Latvijas 

Jaunatnes Olimpiādi, mājās atvedot 18 medaļās, no tām 4 zelta medaļas.  

Viens no galvenajiem atbalsta pasākumiem ir izglītojamo dalības nodrošināšana dažāda 

līmeņa sacensībās.  

 2018./2019.m.gadā 490 izglītojamie (gan pirms atbildīgām sacensībām, gan vasarā 

fiziskās bāzes veidošanai) piedalās mācību - treniņu nometnēs. Nometņu ietvaros tika organizēti 

dažādi kultūras pasākumu apmeklējumi, notika veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšana. 

Pedagogi organizē mācību-treniņu grupu kolektīvu saliedēšanā dažādus pasākumus  – pārgājieni 

un ekskursijas, kultūras pasākumu apmeklēšana.  

Notiek regulāra sadarbība ar vispārizglītojošām skolām, piedaloties:  dažādu starpskolu 

sacensību organizēšanā, skolu olimpisko dienu organizēšanā un c. pasākumos. Tiek veicināta 

izglītojamo dalība projektos, izstādēs, konkursos, olimpiādēs. 

 Nepieciešamības gadījumā skolām tiek sniegta metodiskā palīdzība. Sporta skola aktīvi 

sadarbojas ar Olimpisko Centru „Ventspils”, Ventspils Sporta pārvaldi, pilsētas sporta klubiem.  

 

Vērtējums -  Ļoti labi. 

 

4.4.4.  Atbalsts karjeras izglītībā 

Sporta skolā ir pieejama informācija par tālākām izglītības iespējām sporta jomā. 

Izglītojamie tiek informēti par iespējām apgūt profesijas, kuras ir saistītas ar sportu.  

2019. gadā vairāki Sporta skolas absolventi LSPA apgūst Sporta zinātni. Sporta skolā 

pašreiz par pedagogiem strādā 22 bijušie Spora skolas izglītojamie.  

LSPA un Sporta skola kopīgi realizē sadarbību pedagoģisko prakšu organizēšanā un 

vadīšanā.  

Sabiedrība regulāri tiek informēta par Sporta skolas darbību, izglītojamo startiem un 

sasniegumiem. Sportisti turpina startēt pieaugušo komandās gan basketbolā, gan individuālajos 

sporta veidos.  

2018./ 2019.m.gadā 25 Sporta skolas izglītojamie saņēma atbalstu „Jaunatnes sporta 

attīstības programmas” ietvaros.  

Tiek veikts regulārs darbs, lai sagatavotu jaunos tiesnešus. Sporta skolas izglītojamie 

piedalās ne tikai Sporta skolas, bet arī valsts mēroga sacensību organizēšanā un tiesāšanā.  

Nokārtojot sporta veidu federāciju organizētos vai starptautisko tiesnešu semināru 

eksāmenus, tiek piešķirtas attiecīgas tiesnešu kategorijas ar tiesībām piedalīties valsts, Eiropas 

un pasaules mēroga sacensību tiesāšanā. Sporta skolas tiesneši piedalās gan Latvijas, gan 

starptautisku sacensību tiesāšanā.  

 

Vērtējums - Labi.  
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4.4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Izglītojamo piedalīšanās sporta sacensībās tiek uzskatīta par prioritāti. Sporta skola 

atbalsta talantīgāko izglītojamo līdzdalību augstākā līmeņa sacensībās un citos sporta 

pasākumos. Visos sporta veidos notiek cieša sadarbība ar sporta veidu federācijām, asociācijām, 

tas sniedz iespēju piedalīties dažāda mēroga starptautiskos turnīros papildus normatīvajos aktos 

noteiktajam sacensību minimumam, tādējādi pilnveidojot sportistu meistarību.  

Olimpiskā centra „Ventspils”, Latvijas Olimpiskās Vienības atbalstāmo dalībnieku 

sarakstā iekļautie izglītojamie tiek atbalstīti, nodrošinot iespēju startēt starptautiskās sacensībās, 

plānojot treniņu darbu sporta nometnēs, izmantojot papildus ēdināšanu, medikamentus, 

kvalitatīvu inventāru. 

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Sporta skolā darbojas programma “Augstas 

klases sportistu sagatavošanas centrs”, kurā darbojas augsta līmeņa sportisti, kuri ir arī Latvijas 

izlases dalībnieki savos sporta veidos. Kopumā darbojas 18 sportisti 3 sporta veidos – 

svarcelšana (8), vieglatlētika (6), šorttreks (4). Ar šiem sportistiem strādā augsta līmeņa 

pedagogi – svarcelšanā Ulvis Bērzonis, kuru konsultē Eduards Andruškevičs, vieglatlētikā Juris 

Petrovičs un Modris Liepiņš, Šorttrekā – Sergejs Kugajevskis. Programmas dalībnieki sasniedz 

visaugstākos sasniegumus savos sporta veidos gan jauniešu, gan pieaugušo konkurencē.  

Visiem Sporta skolas izglītojamajiem ir iespēja apgūt mācību programmu atbilstoši savām 

spējām un interesēm. Pedagogi sniedz individuālu atbalstu izglītojamajiem izvēlētā sporta veida 

programmas apgūšanā - teorētisko un praktisko nodarbību ietvaros, organizējot individuālas 

treniņu nodarbības, kā arī, izmantojot dažādas metodes, atbilstoši izglītojamā spējām. Sporta 

skolas talantīgākajiem izglītojamajiem tiek izstrādāti perspektīvie mācību treniņu darba plāni, 

paredzot rezultātu izaugsmi turpmākajā periodā.  

Pedagogiem ir dota iespēja piedalīties mācību-treniņu darba sasniegumu novērtēšanas 

konkursā, kurš tiek organizēts pamatojoties uz izstrādāto „Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas 

nolikumu”.  

 

Vērtējums – Ļoti labi.  

4.4.6.Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Sporta skolas izglītojamo skaitā ir arī izglītojamie ar iedzimtiem vai iegūtiem 

funkcionāliem traucējumiem. Visiem izglītojamajiem tiek dota iespēja atbilstoši savam 

veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim piedalīties mācību - treniņu procesā, 

nodarbojoties ar izvēlēto sporta veidu. Šiem izglītojamajiem tiek izstrādāti speciālo 

vingrinājumu kompleksi un veikts individuāls darbs. 

Sporta skolas izglītojamie un pedagogi aktīvi piedalās invalīdu (cilvēku ar īpašām 

vajadzībām) sporta sacensību organizēšanā, tiesāšanā un sacensību pieejamības nodrošināšanā.  

 

                                                                                                                                                     

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Uzņemot izglītojamo Sporta skolā, katrs vecāks tiek  informēts par Sporta skolas 

iekšējiem noteikumiem un prasībām.  

Sporta skolā notiek regulāra sadarbība ar izglītojamā ģimeni. Sporta veidu nodaļās tiek 

rīkotas vecāku sapulces, kurās tiek pārrunāti izglītojamiem svarīgi jautājumi –izglītojamo 

sasniegumi, nodarbību apmeklējums, attieksmi pret mācību darbu,  sportiskais dienas režīms, 

atpūta, uzturs, medikamentu lietošana, mācību un sportiskā režīma sabalansēšana, izglītības 

iestādes darbība izglītojamo attīstības atbalstam problemātiskas uzvedības jautājumu un 

vardarbības gadījumu risināšanas kārtību, u.c. Mācību gada sākumā tiek organizētas vecāku 

dienas (atklātās nodarbības). 
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Vecāki ir informēti par nodarbību sarakstiem, sacensību kalendārajiem plāniem, kā arī 

tiek iepazīstināti ar medicīnas pārbaužu rezultātiem. Visi pedagogi sniedz informāciju 

izglītojamo vecākiem, ja izglītojamajam ir nepieciešama jebkāda veida palīdzība vai atbalsts.  

Būtiska sadarbības forma ir individuāla pedagoga un vecāku saruna, kura visplašāk tiek 

izmantota, sadarbojoties ar jaunāko grupu izglītojamo vecākiem.  

 Vecāki piedalās un palīdz dažādu mācību treniņu procesa organizēšanā (sacensības, 

sporta nometnes, uztura un atpūtas režīma uzturēšana, kultūras pasākumi u.c.) Informācija 

vecākiem, par viņu bērnu sasniegumiem, treniņu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret 

treniņu darbu ir kvalitatīva un lietderīga. Vecāku izteiktos priekšlikumus  analizē un izmanto 

turpmākajā darbā.  

Sporta skola veica vecāku elektronisko aptauju, par darba uzlabošanu grupā, pedagogu 

pozitīvu darbību un priekšlikumiem  darba uzlabošanai.  Tika gūta liela vecāku atsaucība, darba 

novērtējums un priekšlikumi.   

Sporta skolas mācību grupās mācās bērni arī no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. Iespēju 

robežās tiek sniegts materiālais atbalsts talantīgiem, maznodrošinātiem izglītojamajiem, sporta 

ietērpa un apavu iegādei treniņu vajadzībām, ar speciālās Jaunatnes sporta atbalsta programmas 

palīdzību.  

Īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītojamo sekmēm vispārizglītojošās skolās, kā arī par 

kavējumiem. Pedagogi sadarbojas ar izglītojamo klases audzinātājiem un vecākiem, lai 

pārliecinātos par viņu sekmēm. Nesekmības gadījumos veic audzinoša rakstura darbus, kā arī 

pastiprināti sekot līdzi tam, lai sekmes uzlabotos. Nepieciešamības gadījumā sastāda individuālu 

mācību-treniņa plānu, lai sporta aktivitātes netraucētu mācību procesam.  

 

Vērtējums - Labi.  

4.5.  Sporta skolas vide 

4.5.1.  Mikroklimats 

Gandrīz trīs paaudžu laikā veidojusies Sporta skola.  Mainījušies sportisti, sporta veidi un 

pedagogi, bet Sporta skola bijusi un ir centrs fiziskajām aktivitātēm pilsētā. Sporta skola veicina 

piederības apziņu un lepnumu par skolu, veicot plānveidīgu darbu, organizējot pasākumus un 

informējot sabiedrību par skolas darbību, sasniegumiem un iespējām.  

Sporta skola var pamatoti lepoties ar izglītojamo sniegumu visā pastāvēšanas vēsturē. 

Sporta skolas izglītojamie ir regulāri iekļauti sporta veidu izlasēs. Dažādos valsts organizētos 

sporta skolu konkursos, Olimpiādēs un citās sacensībās ir regulāri izcīnītas godalgotas vietas. 

Sporta skolas pedagogu kolektīvs ar izglītojamajiem daudzu gadu garumā prasmīgi sadarbojies 

dažāda līmeņa sacensību organizēšanā.  

Mērķtiecīgi tiek plānota un īstenota Sporta skolas tēla veidošana. Izglītojamo un pedagogu 

sasniegumi tiek novērtēti un atspoguļoti svētku pasākumos, Ventspils pašvaldības portālā – 

www.ventspils.lv, Ventspils pašvaldības laikrakstā „Ventas Balss”, informatīvajos stendos 

sporta bāzēs . Ir izveidota sporta skolas mājas lapa www.spars.ventspils.lv  gatavoti materiāli 

informācijas daudzveidīgai atspoguļošanai. Aktīvi tiek informēts par sasniegumiem un Sporta 

skolas ikdienas dzīve sociālo portālu platformās.  

Izglītojamie Sporta skolā jūtas komfortabli un vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, 

nacionālās, reliģiskās, u.c. piederības. Sporta skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu 

vecākiem ir iespēja izteikt savu viedokli un ierosinājumus. Konfliktsituācijas tiek risinātas 

nekavējoties, ievērojot Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumus. Jaunie izglītojamie un 

darbinieki izjūt atbalstu, iekļaujoties izglītības iestādes dzīvē. Izglītojamo un pedagogu 

sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informē Sporta skolas sapulcēs, svētku pasākumos, 

pašvaldības presē, informatīvajos stendos, plašsaziņas līdzekļos, sociālajos portālos. 

Sporta skolas iekšējos kārtības noteikumos nav pretrunu ar normatīvajiem aktiem. 

Pedagogi un izglītojamie regulāri tiek instruēti par iekšējās kārtības noteikumiem, kuri 

izstrādāti, ievērojot izglītojamo, pedagogu un darbinieku tiesības un pienākumus. Izveidota 

http://www.ventspils.lv/
http://www.spars.ventspils.lv/
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demokrātiski akceptēta iekšējās kārtības noteikumu izpildes sistēma. Personāls ievēro politisko 

neitralitāti mācību un audzināšanas procesā un ir lojāls Latvijai un tā satversmei. 

Par tradicionāliem pasākumiem kļuvuši: Olimpiskā diena, Vecāku dienas (sporta veidu 

nodaļās), Ziemassvētku pasākumi, skolas jubilejas un izlaidumi.  

Sporta skolas personāls ir laipns un korekts saskarsmē ar apmeklētājiem.  

 

Vērtējums - Labi.  

 

4.5.2.Fiziskā vide un vides pieejamība 

Sporta skolai ir pietiekams nodrošinājums ar sporta bāzēm, lai īstenotu mācību-treniņu  

programmas. Aprīkojums atbilst sporta veida programmā veicamajām aktivitātēm. Treniņu 

bāzes atbilst sporta veidu sacensību un izglītojamo drošības noteikumiem. Tomēr sakarā ar 

vieglatlētikas manēžas, basketbola halles lielo noslogotību jāvērš uzmanība papildus nodarbību 

vietu organizēšanu.  

Sporta skolai ir telpu īres līgums par Olimpisko centru „Ventspils” piederošo sporta bāžu 

īri. Vispārizglītojošo skolu sporta zāles tiek izmantotas bez maksas.  

Īrētajās telpās par tīrību atbild izīrētājs. Vispārpieņemtās sanitārijas un higiēnas prasības 

tiek ievērotas. Pirms nodarbībām tiek uzkoptas sporta zāles un koplietošanas telpas.  

Sporta skolas darbs organizēts atbilstoši Darba kārtības un Iekšējās kārtības noteikumiem. 

Visās nodarbību vietās veikta darba vides faktoru noteikšana un novērtēšana, kas ietver 

apgaismojumu, temperatūru, troksni, ventilāciju u.c. Visās Sporta skolu bāzēs ir izvietoti 

evakuācijas plāni un izglītojamie ar tiem ir iepazīstināti.  

 

Vērtējums – Ļoti labi.  

4.6.Sporta skolas resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Sporta skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, iekārtojums un 

platība ir atbilstoša īstenojamo izglītības programmu specifikai, izglītojamo skaitam un 

veicamajām mācību-treniņu nodarbībām. Praktiskā un teorētiskā mācību procesu īstenošanai 

Sporta skolai ir nepieciešamais inventārs un tehniskais aprīkojums. Treniņu bāzes atbilst sporta 

veidu sacensību un izglītojamo drošības noteikumiem.  

Sporta skolas mācību treniņu nodarbības notiek Olimpiskā centra  „Ventspils” sporta 

bāzēs / telpu nomas līgumu termiņi atbilst izglītības programmu īstenošanas periodam/, Skolu 

sporta bāzēs, un  šo bāžu ekspluatācijas atbilstība ir izīrētāja kompetencē.  

Sporta skola, īstenojot sporta veidu programmas, nodrošina Sporta skolas izglītojamos ar 

nepieciešamo inventāru un mācību palīglīdzekļiem. Iespēju robežās tiek izmantots jaunākās 

modifikācijas sporta inventārs un tehniskie līdzekļi.  

Regulāri notiek mācību literatūras un mācību līdzekļu fondu papildināšana. Teorētisko 

nodarbību īstenošanai, tiek izmantotas modernās tehnoloģijas (videokameras, datori, DVD u.c.). 

Materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas un sporta inventārs tiek turēts darba kārtībā un ir drošs 

lietošanai, notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un remonts, pieaicinot 

attiecīgos speciālistus.  

Sporta skolas izglītojamie ir nodrošināti gan ar sacensību tērpiem, gan ar speciālajiem 

ietērpiem un apaviem katrā konkrētajā sporta veidā, atbilstoši programmā noteiktam. 

Sporta skolā ir noteikta kārtība, kura izglītojamajiem ir jāievēro, nodarbojoties sporta 

bāzēs un izmantojot materiāltehniskos līdzekļus (to nosaka skolas iekšējās kārtības noteikumi, 

Drošības noteikumi un izglītojamie to apliecina ar parakstu mācību treniņu žurnālā divas reizes 

gadā).  
 

Vērtējums - Labi.  



33 

4.6.2. Personālresursi.  

Sporta skolā ir nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

pedagogu personāls. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām 

prasībām. 

Sporta skolā strādā 49 pedagogi, no tiem 33 pedagogi ir ar augstāko pedagoģisko 

izglītību, tai skaitā pedagoģijas maģistri – 12, 6 pedagogi ir ar citu augstāko izglītību.  

8 pedagogi ir saņēmuši „A” kategorijas sporta speciālista sertifikātu.   

26 pedagogi ir saņēmuši „B” kategorijas sporta speciālista sertifikātu.  

5 pedagogi ir saņēmuši „C” kategorijas sporta speciālista sertifikātu.  

6 pedagogi studē.  

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

organizācijas vajadzības. Mācību gada noslēgumā sporta skolas vadība plāno slodžu sadalījumu 

nākamajam mācību gadam.  

Sporta skolas pedagogu pilnveides process notiek katru gadu. Sporta skolas pedagoģiskie 

darbinieki regulāri piedalās gan Latvijas pedagogu rīkotajos tālākizglītības semināros, gan 

Latvijas sporta veidu federāciju rīkotajos semināros, gan sporta veidu starptautiskajos 

semināros-klīnikās (basketbolā, vingrošanā, šorttrekā u.c.), tādējādi pilnveidojot savu 

kvalifikāciju.  

Iegūtās atziņas ieviešot praksē, tiek veicināta  mācību - treniņu procesa uzlabošana, jaunu 

mācību metožu ieviešana un metodisko materiālu izstrādāšana. Pedagogi dalās pieredzē, 

iepazīstinot kolēģus ar jaunākām tendencēm mācību procesa pilnveidošanā. Kursu un semināru 

apliecību un sertifikātu kopijas tiek glabātas personu lietās, informācija regulāri tiek aktualizēta 

VIIS datu bāzē.  

Pedagogu sadalījums pēc vecuma 

 
                                                                                                              Attēls Nr.6 

 
 

Sporta skolas vadība veicina, materiāli stimulē un atbalsta pedagogu individuālo darbu 

mācību-treniņu procesa uzlabošanā un mācību metodisko materiālu izstrādē. Sporta skolas 

pedagogi regulāri tiek aicināti piedalīties darbā ar Latvijas izlasēm.  

Piemēram 2019. gadā:  

o ar U-19 sieviešu   basketbola izlasi kā galvenais treneris strādāja  Matīss Graudiņš;  
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o ar U-18 sieviešu basketbola izlasi kā trenera asistents strādāja Reinis Ziemelis; 

o Nadežda Seile – starptautiskās kategorijas tiesnese sporta vingrošanā , regulāri tiesā 

Eiropas , Pasaules čempionātus un Pasaules kausa posmus. 

 

Lai atjaunotu pedagoģisko kolektīvu, Sporta skolā kā pedagogi tiek piesaistīti bijušie 

izglītojamie un pieaicināti jauni speciālisti.  

 

Sporta skolā nodarbināts ir arī tehniskais personāls:  

1. Saimniecības vadītājs; 

2. Lietvedības sekretārs; 

3. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis airēšanas bāzes “Dampeļi”; 

4. Sports ārsts; 

5. Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa; 

6. Remonstrādnieki – Smaiļošana un kanoe airēšanā 1cilvēks, BMX 1 cilvēks.  

 

Vērtējums - Labi.  

 

4.7. Sporta skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

4.7.1. Sporta skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana   

Sporta skolas pašvērtējuma ziņojums ietver visas iestādes darbības jomas un aspektus. 

Sporta skolas pašvērtējums ir objektīvs un pamatots, balstīts uz iekšējās kontroles materiāliem 

un paveikto darbu. Pašnovērtēšanas procesā tiek iesaistīts viss Sporta skolas personāls.  

Pašvērtējuma ziņojums publiski pieejams Ventspils mājas lapā – www.ventspils.lv, 

www.spars.ventspils.lv, www.vip.ventspils.lv 

Sporta skolai ir izstrādāts attīstības plāns  2015.-2019. gadam.  Attīstības plānošanā 

ietverta analīze par iepriekšējo plānošanas periodu. Attīstības plāna īstenošana tika pārraudzīta, 

nepieciešamības gadījumā tika veiktas izmaiņas. Katru gadu Sporta skolā notiek 

materiāltehnisko resursu iegādes plānošana. 

 

Vērtējums - Labi.  

4.7.2. Sporta skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 

Sporta skolā ir izstrādāta visa normatīvajos aktos noteiktā  obligātā dokumentācija. Sporta 

skolā  ir visu darbinieku amatu apraksti, kuros ir noteikti darba pienākumi, tiesības un atbildības 

jomas, kuri tiek pārskatīti un pilnveidoti. Dokumenti sakārtoti un uzglabāti atbilstoši lietu 

nomenklatūrai, arhivēti atbilstoši Arhīva likumam un saistošajiem iekšējiem un ārējiem 

normatīvajiem aktiem.  

Vadības struktūra, un kompetences joma ir precīzi noteikta, visiem zināma. Vadītāji, savas 

kompetences ietvaros, regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem 

nepieciešamo atbalstu. Sporta skolā ir nodrošināts tās sekmīgs darbs. Direktoru maiņas 

rezultātā, esošie dokumenti tika  pārskatīti un noteikti uzdevumi nākotnē, lai veiktu 

nepieciešamās  korekcijas. Direktore Solvita Pleinica iepazinās ar Sporta skolas darbu, veica 

uzlabojumus, ieveda jauninājumus un ieviesa  dokumentu satura izmaiņas, kuras vēl jāturpina. 

Aktīvi piedalās e- klases  darba plānošanā un uzsākšanā. Direktore plāno, organizē un vada 

Sporta skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Lēmumu pieņemšanā direktore 

konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem.    

Sporta skolā ir izveidota Treneru padome, kura savas kompetences ietvaros un atbilstoši 

izstrādātai kārtībai, atbalsta direktori lēmumu pieņemšanā. Četras reizes mācību gada laikā 

norisinās pedagoģiskās padomes sēdes, kurās tiek lemts par būtiskākiem Sporta skolas 

jautājumiem.  

http://www.ventspils.lv/
http://www.spars.ventspils.lv/
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Ikdienas saziņa ar administrāciju - pedagogiem notiek elektroniskā žurnālā eklase.lv, kā 

arī tikšanās klātienē.  

Iknedēļu norisinās administrācijas sapulces, kurās tiek pārrunāti aktuālie jautājumi, kuri 

tiek fiksēti protokolā.  

Tiek sniegta informācija pedagogiem par iespējām pilnveidot  profesionālo kompetenču 

līmeni, pedagogi regulāri piedalās semināros, konferencēs, meistarklasēs, atklātās nodarbībās.  

Sporta skolas vadība nodrošina organizatoriski metodisko vadību īstenotajām izglītības 

programmām, pedagogi dalās pieredzē vadot atklātās nodarbības, gatavojot dažādus metodiskos 

materiālus. Sporta skolas vadība atbalsta un veicina sporta speciālistu metodisko darbu izstrādi. 

Saskaņā ar darba plānu, notiek Treneru padomes sēdes, metodiskās padomes sēdes, kurās 

tiek pārrunāti aktuāli jautājumi mācību – treniņu un audzināšanas darbā , uzklausītas atskaites 

informācijas par paveikto un plānotajiem uzdevumiem. Sēdes ir dokumentētas, tiek nodrošināta 

informācijas apmaiņa par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.   

Sporta skola veic aktīvu sadarbību ar visu sporta veidu federācijām un dažādām sportu 

pārstāvošām institūcijām.  

Sporta skolā ir noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki.. 

 

Vērtējums -  Labi 

4.7.3. Sporta skolas sadarbība ar citām institūcijām 

Sporta skola ir Ventspils pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura realizē 

profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā.  

Sporta skolai ir cieša sadarbība ar pašvaldības un valsts institūcijām (IZM Sporta un 

jaunatnes departamentu, LR Sporta veidu federācijām, LOV, LOK) darba organizācijas un 

stratēģijas jautājumos.  

Sadarbības rezultātā Ventspilī tiek organizētas Latvijas mēroga sacensības – Latvijas 

čempionāts vieglatlētikā, šorttrekā,  Latvijas jaunatnes finālsacensības basketbolā, EYBL posmi 

basketbolā zēniem, LR kauss un čempionāts atsevišķos veidos sporta vingrošanā,  

Notiek vadības, pedagogu un dibinātāju dialogs mācību treniņu procesa un materiālās 

bāzes dinamiskai uzlabošanai Sporta skolā. Tiek apkopota informācija  izglītojamo un pedagogu 

viedokļa izzināšanai, kas tiek ņemta vērā darba plānošanā un realizēšanā. 

Izveidojusies sadarbība ar LSPA, ar Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomi 

(JSF), kā arī  ar citām sporta skolām.  

Sporta skolai veidojas laba sadarbība ar ārzemju sporta klubiem un daudzu gadu garumā 

tiek īstenotas tradicionālas starptautiskas sadarbības sacensības vieglatlētikā, džudo, basketbolā, 

šorttrekā, sporta vingrošanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, BMX.  

Sadarbības rezultātā Ventspilī tika organizētas starptautiskas Eiropas kausa sacensības 

šorttrekā  - “Danubia cup” - Latvia Open..   

Katru gadu tiek izstrādāti projekti sportistu elites programmām, tiek iesniegti pieteikumi 

konkursam par augstiem sasniegumiem sportā, Sporta skolas programmas atbalstam. 

 

Vērtējums - Ļoti labi.  

5. Citi sasniegumi  

 Sporta skolā strādā augsti kvalificēti pedagogi, kuri ir spējuši sagatavot Latvijas Republikas 

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

izglītojamie godam pārstāvējuši Latviju Starptautiskajās sacensībās.  

Sporta skolas pedagogi ir motivēti paaugstināt kvalifikāciju, lai, īstenotu sporta veidu 

programmas, varētu sasniegt augstākus rezultātus. 

Nadežda Seile - ieguvusi augstākās kategorijas starptautiskās vingrošanas federācijas (FIG) 

treneru Akadēmijas Sertifikātu ar tiesībām apmācīt pedagogus savā valstī un ārvalstīs. Ir 

Latvijas Vingrošanas federācijas rīkoto pedagogu un tiesnešu kvalifikācijas celšanas semināru 
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un kursu vadītāja.  2015. gadā “Spars” vingrošanas nodaļas pedagogu Nadeždu Seili 

Starptautiskā vingrošanas federācija apstiprināja tiesnešu sastāvā Olimpisko spēļu tiesāšanā 

sporta vingrošanā sievietēm Riodeženeiro 2016. gadā. 2019. gadā Nadežda Seile turpināja savu 

starptautisko tiesneša darbu, piedaloties Pasaules un Eiropas čempionātā vingrošanā, kā arī 

Pasaules kausos. 

Gints Fogels – līdztekus darbojas klubā „ BK Ventspils” kā galvenā trenera asistents.  

Matīss Graudiņš - līdztekus darbojas klubā „BK Ventspils” kā „Ventspils Augstskola” 

komandas galvenais treneris un valsts jaunatnes basketbola  meiteņu izlases U-19  galvenais 

treneris.  

Sporta skolas talantīgākie izglītojamie ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta veidā, lai 

sasniegtu augstus rezultātus, nodarboties ar sportu un ievērotu veselīgu dzīvesveidu pēc skolas 

beigšanas. Kā paraugs izglītojamajiem ir talantīgie Ventspils sporta skolas sportisti, kuri 

saņēmuši Ventspils pilsētas atzinību pasākumā “Gada atzinība sportā 2018”:  

Nominācijā „Cerība sportā” Rūta Kate Lasmane 

Pasaules U20 čempionātā trīssoļlēkšanā izcīnīja 5.vietu ar rezultātu 13,54m. Sasniedza divus 

Latvijas junioru rekordus. Latvijas U20 čempionāta uzvarētāja trīssoļlēkšanā. 

Nominācijā „Labākā sportiste” Rebeka Koha 

Eiropas pieaugušo čempionātā svarcelšanā 1.vieta summā (220kg). Pasaules pieaugušo 

čempionātā 3.vieta summā (227kg). Pasaules junioru čempionātā 1.vieta summā (219kg). 

Eiropas junioru čempionātā 1.vieta summā (220kg). 

6. Turpmākā attīstība  

1. Izstrādāt Sporta skolas attīstības plānu 2020. – 2024. gadam. 

2. Sagatavoties Sporta skolas akreditācijai līdz 2020. gada 18.jūnijam. 

3. Gatavot sportistus valsts izlasei. Veicināt sporta meistarības izaugsmi svarcelšanā, 

vieglatlētikā, šorttrekā- sniegt maksimālo atbalstu augstas klases sportistiem, kuri ir 

iekļauti valsts pasūtījuma programmā- “Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs”    

programmas īstenošanā.  

4. Turpināt darbu pie normatīvo dokumentu izstrādes un apstiprināšanas.  

5. Veikt pētījumu un sagatavot priekšlikumus vecāku līdzfinansējuma ieviešanai Sporta 

skolā.  

6. Pilnveidot Jaunatnes attīstības programmas darbību, iekļaujot tajā talantīgus un 

perspektīvus sportistus.  

7. Turpināt pilnveidot darba metodes izglītojamo tehniskai sagatavotībai, pašapziņas 

paaugstināšanai. 

8. Turpināt jaunu, perspektīvu pedagogu piesaisti, veicināt pedagogu profesionālās 

meistarības paaugstināšanu.  
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9. Pilnveidot pedagogu zināšanas darbam ar elektronisko žurnālu www.eklase.lv, ievadot 

apmeklējumu uzskaiti, nodarbību grafikus un citus nepieciešamos datus.   

10. Pilnveidot izglītojamo sasniegumu uzskaiti, apkopojumu un vērtēšanu skolas mājas 

lapā. 

11. Pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem, Sporta skolas Izglītības padomes 

lomas nozīmīguma paaugstināšana. 

12. Vairot Sporta skolas prestižu un tēlu ar caurspīdīgu pārvaldību, informācijas plūsmu, 

atvērtu komunikāciju un tradīciju ieviešanu.  

13. Izstrādāt jaunus metodiskos materiālus, plānot pieredzes apmaiņas. 

 

Ventspils Sporta skolas “Spars” direktore 

 

______________________                                     _____________________ 

          (paraksts)       (Vārds, Uzvārds)  

 

SASKAŅOTS 

 

_______________________________________________________________ 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 

 

______________________                                     _____________________ 

          (paraksts)       (Vārds, Uzvārds)  

 

______________________                                      

           (datums)        
 

 


