
 

 

 

Latvijas Republika 

Ventspils novada Bērnu un Jaunatnes sporta skola 
Reģ.nr. 4171902182, Skolas 4, Ventspilī, LV-3600, tālr. 63629461, fakss 63629462, e-pasts: 

sportaskola@ventspilsnd.lv 

 

VENTSPILS NOVADA BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLAS 

PAŠNOVĒRTĒJUMA 

ZIŅOJUMS 

2014 

mailto:sportaskola@ventspilsnd.lv


Saturs 

1. Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vispārīgs raksturojums ........... 3 

1.1. Ventspils novada BJSS budžeta sadalījums ............................................................ 3 

1.2.  Ventspils novada BJSS mācību treniņu grupu un audzēkņu skaits   2010.-2014.g. 4 

2. Ventspils novada BJSS darbības pamatmērķi .......................................................... 6 

3. Iepriekšējās akreditācijas perioda (2008.g.) ieteikumu izpilde ................................ 8 

4. Ventspils novada BJSS sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos  .................................................................................................................................. 9 

4.1. Mācību saturs – īstenotās mācību programmas ...................................................... 9 

4.2. Mācīšana un mācīšanās ........................................................................................... 9 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte ................................................................................................. 9 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte ............................................................................................... 10 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa ............................................................... 11 

4.3. Izglītojamo sasniegumi ......................................................................................... 12 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ................................................................. 12 

4.3.2.  Izglītojamo sasniegumi sacensībās ....................................................................... 13 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem ........................................................................................ 18 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un audzēkņu drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) ............................................................................. 18 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā............................................................................... 19 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā ...................................................................................... 20 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai ................................................................... 20 

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. ................................................. 21 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. ........................................................................... 21 

4.5. Skolas vide ............................................................................................................ 22 

4.5.1. Mikroklimats ......................................................................................................... 22 

4.5.2. Fiziskā vide ........................................................................................................... 23 

4.6. Iestādes resursi ...................................................................................................... 23 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi. .................................................................... 23 

4.6.2.  Personālresursi ...................................................................................................... 24 

4.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana ............................ 25 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtējums un attīstības plānošana ............................................. 25 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība. ................................................... 26 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām. ............................................................... 26 

5. Citi sasniegumi ....................................................................................................... 28 

5.1. Sportisti ................................................................................................................. 28 

6. Turpmākā attīstība .................................................................................................. 30 



3 

 

1. Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

vispārīgs raksturojums 

Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ir Ventspils novada domes 

dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde; tā darbojas kopš 1974.gada,  

darbības tiesiskais pamats ir Nolikums, Izglītības likums, Profesionālās izglītības 

likums, Sporta likums  citi  normatīvie akti. Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta 

skolas (turpmāk tekstā BJSS ) juridiskā adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV – 3601.                   

Sporta skola tika, saņemot aukstu novērtējumu, tika akreditēta 2008.gada  18.jūnijā uz 

sešiem gadiem (līdz 2014.gada 17.jūnijam).      

 Sporta skola īsteno sekojošas licencētas profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmas: 

- Vieglatlētikas programma, kods 30V 81300, licence Nr. P-233 

- Vieglatlētikas programma, kods 20V 81300, licence Nr. P-9278 

- Vieglatlētikas programma, kods 30V 81300, licence Nr. P9279 

 Ventspils novada pašvaldība  nodrošina skolas uzturēšanu, materiāli tehniskās 

bāzes pilnveidi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī veic treneru 

algas daļēju finansējumu. BJSS tiek finansēta no novada pašvaldības budžeta un no 

valsts mērķdotācijas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un līgumu ar LR IZM.  

1.1.Ventspils novada BJSS budžeta sadalījums 

BJSS budžets tiek veidots no valsts iedalītās mērķdotācijas pedagogu darba 

algām un sociālās apdrošināšanas iemaksām, un no Ventspils novada pašvaldības 

iedalītā finansējuma skolas darbības nodrošināšanai. 

 

Finansējuma avoti 2010. gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 

Kopējais finansējums 36790,00 Ls 46140,00 Ls 48299,00 Ls 56029,00 Ls 93258,00 € 

t.sk. no valsts budžeta 17126,00 Ls 17500,00 Ls 17967,00 Ls 21228,00 Ls 38497,00 € 

no pašvaldības budžeta 19664,00 Ls 28640,00 Ls 30332,00 Ls 34801,00 Ls  54761,00 € 
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Attēls nr.1 „Ventspils novada BJSS budžeta sadalījums” 

 

 

Sporta skola praktisko nodarbību un treniņu nodrošināšanai izmanto Ventspils 

novada pašvaldības izglītības iestāžu sporta bāzes – Ugāles vidusskolā (vieglatlētikas 

manēža un stadions), Piltenes vidusskolā (sporta zāle un stadions), Tārgales pamatskolā 

(sporta zāle), Zūru pamatskolā (sporta zāle), Popes sporta angārs. Skolas administrācija 

atrodas Ventspils novada pašvaldības telpās (Skolas iela 4, Ventspils). 

1.2. Ventspils novada BJSS mācību treniņu grupu un audzēkņu 

skaits   2010.-2014.g. 

BJSS 2013./2014.māc.g. tiek realizēta profesionālās ievirzes programma vieglatlētikā – 

14 mācību treniņu grupās. Programmu apgūst  208 izglītojamie.   

 

 

 

Mācību gads Grupu skaits Audzēkņu skaits Pedagoģiskās likmes 

2010.g. 11 188 6,09 

2011.g. 12 188 6,38 

2012.g. 13 204 6,86 

2013.g. 13 195 7,48 

2014.g. 14 208 8,56 
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Attēls nr. 2 „Mācību-treniņu grupu skaits 2010.-2014.gads” 

11 12 13 13 14

2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Mācību - treniņu rupu skaits 2010.-2014. 

gads

 

Attēls nr.3 „Audzēkņu skaits 2010.-2014.gads” 
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1. Ventspils novada BJSS darbības pamatmērķi 

BJSS darbības mērķis ir profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 

vieglatlētikā īstenošana, izglītojamo fizisko un garīgo spēju attīstīšana veidojot sporta 

izglītības vidi, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā noteikto 

mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības 

veidošanu. BJSS pamatuzdevumi: 

1) izstrādāt un īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas 

un metodiskā darba programmas atbilstoši normatīvajiem aktiem;  

2) nodrošināt talantīgākajiem bērniem un jauniešiem augstākās sporta 

meistarības pilnveidošanas iespējas;  

3) komplektēt mācību – treniņu grupas, nodrošināt to darbu, veikt atlasi, 

sagatavojot augstas klases sportistus Latvijas nacionālajām izlasēm;  

4) veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto 

pedagogu tālākizglītību;  

5) nodrošināt Izglītības iestādē īstenotajām profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmām organizatoriski metodiskā darba vadību;  

6) nodrošināt izglītojamiem (turpmāk audzēkņi) veselības aprūpi un 

medicīnisko uzraudzību izglītības iestādē;  

7) racionāli izmantot izglītībai un medicīniskajai aprūpei piešķirtos 

līdzekļus;  

8) popularizēt sabiedrībā sportu un veselīgu dzīves veidu. 

Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrētie rezultāti 

Pamatjoma Darbības prioritāte Sasniegtais 

Trenēšana un 

trenēšanās. 

Mācību 

saturs. 

1.Kvalitatīvi īstenot 

profesionālās ievirzes 

izglītības programmas.  

2.Analizēt sporta veidu 

programmas. 

1.Īstenotas profesionālās ievirzes 

programmas   vieglatlētikā.  

2.Treneri plāno mācību darbu saskaņā ar 

licencētajām profesionālās ievirzes 

programmām.  

3.Treneri piedalās ES projektā „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”. 

Audzēkņu 

sasniegumi. 

1.Pilnveidot audzēkņu 

sasniegumu izvērtēšanas 

sistēmu.  

2.Veikt atskaišu izpildi, 

apkopojumu un analīzi. 

1.Pilnveidota audzēkņu sasniegumu 

vērtēšanas  kārtība un veikta to analīze.  

2.Veikta atskaišu izpilde, apkopojums, 

analīze. 

Mācīšana un 

mācīšanās. 

1.Nodrošināt kvalitatīvu 

mācību- treniņa procesu.  

1.Mācību procesa kontrole un analīze tiek 

veikta regulāri, darbā pilnveidotas dažādas 
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2.Veicināt audzēkņu 

personiskās atbildības un 

darba motivācijas 

paaugstināšanos. 

mācību metodes.  

2.Tiek koordinēta pasniedzēju tālākizglītība.  

3.Tiek izpildītas mācību treniņu grupu  

programmas prasības.  

Atbalsts 

audzēkņiem. 

1.Nodrošināt atbalsta 

pasākumus audzēkņiem.  

2.Darbs ar talantīgajiem 

audzēkņiem.  

3.Respektēt audzēkņu 

individualitāti un tiesības.  

4.Labāko sportistu 

godināšana.  

1.Nodrošināta dalība dažāda mēroga 

sacensībās, saņemot dienas naudu. Ir 

nodrošināta profilaktiskā veselības aprūpe. 

2.Nodrošinātas mācību treniņu-nometnes 

talantīgajiem sportistiem. Ir nodrošināts 

finansiāls atbalsts talantīgākajiem 

sportistiem.  

3. Audzēkņi iepazīstināti ar saviem 

pienākumiem un tiesībām, ir radīta iespēja 

piedalīties skolas pašpārvaldē.  

4.Izvirzīti Labākie sportisti novada ikgadējā 

olimpiāžu uzvarētāju godināšanas pasākumā  

apbalvošanai. 

Skolas vide 1.Skolā veidot pozitīvu 

mikrovidi, psiholoģiski un 

fiziski drošu.  

2.Veicināt audzēkņu, viņu 

vecāku, pedagogu un 

darbinieku personisko 

ieinteresētību skolas vides 

uzlabošanā.  

3.Nodrošināt metodisko  

palīdzību jaunajiem 

pedagogiem.  

4.Novērtēt pedagogu darbu 

un  dalīties darba pieredzē. 

1.Ir apzināti riska faktori un trūkumi. Veikti 

iespējamie trūkumu novēršanas pasākumi.  

2.Pedagogu kolektīvs regulāri sadarbojas ar 

audzēkņiem, viņu vecākiem, darbiniekiem 

skolas vides uzlabošanā (vecāku sapulces, 

pašpārvalde), tiek veikta skolas darba analīze 

un noteikti jauni uzdevumi.  

3.Notiek sadarbība ar pieredzējušiem 

treneriem jaunajam pedagogam. 

4.Skolā tiek organizēta treneru darba  labās 

prakses piemēru analīze, sniegta  metodiskā 

palīdzība.  

 

Resursi 1.Piesaistīt resursus skolas 

izglītības mācību procesa 

uzlabošanai.  

2.Skolas resursu  informāciju 

tehnoloģiju (IT) izmantošana 

mācību audzināšanas 

procesā.  

1.Treneri apmeklē Latvijas treneru 

tālākizglītības, sporta veidu federāciju 

rīkotos seminārus un kursus.  

2.Administrācija piedalās, Latvijas 

Pašvaldības mācību centra,Biznesa 

augstskola Turība vadības kursos.  

3.Treneri piedalās Eiropas Sociālā Fonda 

(ESF) projektos.  

4. Darba plānošanā, treniņos un sacensībās, 

darbā ar plašsaziņas līdzekļiem tiek 

izmantotas IT. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

novērtēšana. 

1.Pilnveidot BJSS  

reglamentējošos 

dokumentus, atbilstoši 

iekšējiem un ārējiem 

normatīvajiem aktiem.  

2.Veikt regulāru skolas darba 

izvērtēšanu un tālākās 

darbības plānošanu.  

3.Iesaistīt skolas darbiniekus 

darba organizācijas procesā.  

1. Reglamentējošo dokumentu pilnveide.  

 

2.Katra mācību gada noslēgumā skolas 

vadība veic BJSS  darba  izvērtēšanu.  

 

3.Regulāri notiek pedagoģiskās padomes 

sēdes.  

 

 



8 

 

2. Iepriekšējās akreditācijas perioda (2008.g.) 

ieteikumu izpilde 

Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola akreditēta 2008.gadā         (uz 

sešiem gadiem). Ekspertu komisijas ziņojumā tika norādīti sekojoši ieteikumi BJSS 

turpmākās darbības uzlabošanai: 

Ieteikumi Paveiktais 

1.Pilnveidot kvalitātes un pašvaldības 

piemaksas nolikumu.  

Ventspils novada pašvaldības saistošajos 

noteikumos un „Ventspils novada izglītības 

iestāžu izglītojamo un pedagogu 

apbalvošans nolikumā” 2014.27.februārī, ir 

noteikta kārtība, kādā Ventspils novada 

sportistiem un treneriem tiek piešķirtas 

naudas balvas un atzinības raksti.  

2. Noformēt darba kārtības un iekšējās 

kārtības noteikumus. 

Darba kārtības un iekšējās kārtības 

noteikumi ir izstrādāti, apstiprināti un 

atrodas BJSS, kā arī atrodas pie 

informācijas dēļa. 

3.Apstiprināt katru mēnesi treneru 

nostrādāto stundu skaitu.
 

Katru mēnesi tiek pārbaudīts un apstiprināts 

mācību treniņu žurnāls, treneru nostrādāto 

stundu skaits. 

4.Ievērot audzēkņu uzskaites grāmatas 

aizpildīšanas kārtību. 

Izglītojamo reģistrācijas uzskaites grāmata 

tiek aizpildīta ievērojot noteiktās prasības.  
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4. Ventspils novada BJSS sniegums kvalitātes rādītājos visu 

jomu atbilstošajos kritērijos 

4.1. Mācību saturs – īstenotās mācību programmas   

Mācību treniņu darbs tiek organizēts, atbilstoši licencētajām programmām pēc 

apstiprinātiem gada plāniem un treniņu nodarbību grafikiem. Mācību gada sākumā 

pedagoģiskās padomes sēdē tiek apstiprinātas mācību treniņu grupas un pedagoģisko 

darbinieku slodzes. Mācību-treniņu nodarbību saraksti atbilst licencētajām sporta veidu 

programmām un ir sporta skolas direktores apstiprināti. Plānojot darbu, treneri ievēro 

izglītojamo fizisko sagatavotību. Administrācija regulāri plāno mācību treniņu 

nodarbību pārbaudes un izvērtēšanu. Hospitējot nodarbības, tiek aizpildīta hospitācijas 

lapa, kurā tiek atzīmēti labās prakse piemēri, izteikti priekšlikumi darba uzlabošnai. 

Stiprās puses Turpmākās attīstības uzdevumi 

Skolā ir pieejama sporta literatūra un 

metodiskie materiāli;  

Sporta skolas atklāto sacensību organizēšana.  

Mācību-treniņu procesa un sacensību 

sistēmas pilnveidošana;  

Sporta veidu materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošana 

Vērtējums – ļoti labi.  

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību-treniņu nodarbības tiek plānotas pamatojoties uz Profesionālās ievirzes 

izglītības programmām sportā. Nodarbības tiek organizētas saskaņā ar apstiprinātajiem 

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

Mācību gada beigās plānotajās Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēts un 

izvērtēts mācību-treniņu grupu darbs gan no treneru (treneri analizē mācību treniņu 

grupu programmu prasību izpildi un sniedz sava darba pašvērtējumu), gan no vadības 

puses. Mācību darba uzskaites žurnāli tiek aizpildīti saskaņā ar mācību plānu un 

normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām. Reizi mēnesī administrācija veic nodarbību 

žurnālu pārbaudi un apstiprina nostrādāto stundu skaitu. Ir izstrādāts reglaments par 

izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību. Tā tiek veikta atbilstoši 

BJSS nolikuma prasībām - audzēkņus skolā uzņem pamatojoties uz vecāku iesniegumu 

un ģimenes ārsta atļauju, ar skolas direktora rīkojumu. Izglītojamo reģistrāciju veic 
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izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā. Pārcelšana nākošajā mācību treniņu 

grupā notiek mācību gada sākumā, pamatojoties uz mācību treniņu grupas programmas 

izpildi. Iestājoties sporta skolā audzēkņi un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar iekšējās 

kārtības un drošības noteikumiem, kuri jāievēro atrodoties treniņu nodarbībās sporta 

zālēs, atklātos laukumos, kā arī piedaloties sacensībās. Treniņu un teorētisko nodarbību 

procesā treneri izmanto daudzveidīgas mācību metodes atbilstoši audzēkņu spējām un 

vecuma īpatnībām. Talantīgākajiem audzēkņiem tiek izstrādāti individuālie gada plāni. 

Treneri veic individuālo darbu mācību-treniņu procesa uzlabošanā un mācību vielas 

apguves veicināšanā (individuālie treniņi, konsultācijas, sporta nometnes). BJSS vadība 

atbalsta un veicina treneru metodisko materiālu izstrādi. BJSS veic aktīvu sadarbību ar 

Latvijas Vieglatlētikas Savienību, Valsts medicīnas centru, Latvijas Sporta izglītības 

iestāžu Direktoru padomi, Latvijas Olimpisko komiteju, IZM Sporta departamentu, 

Hanbola federāciju, LSPA u.c. dažādām sportu pārstāvošām institūcijām. Pamatojoties 

uz sporta veidu federāciju apstiprinātajiem sacensību kalendāriem, ir izveidots BJSS 

sacensību kalendārs mācību gadam.  

Audzēkņu piedalīšanās sacensībās tiek plānota saskaņā ar apstiprināto 

sacensību kalendāru, BJSS audzēkņi piedalās dažāda mēroga sacensībās: 

vispārizglītojošo skolu, BJSS atklātajās sacensībās, Latvijas čempionātos un 

meistarsacīkstēs jauniešiem, junioriem un pieaugušiem, Latvijas Jaunatnes Olimpiādē, 

Latvijas Olimpiādē; Starptautiskajās sacensībās Latvijā, Lietuvā, Zviedrijā. Labākie 

sportisti iekļauti Latvijas vieglatlētikas izlašu sastāvos.  

Treneri veic regulāru mācību treniņu darba, sacensību rezultātu analīzi un 

pilnveido turpmāko mācību-treniņu procesu, atbilstoši sasniegumu analīzes rezultātiem.  

Stiprās puses Turpmākās attīstības uzdevumi 

Sakārtota mācību-treniņu procesa 

organizācija. 

Treneri piedalās projektā „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” un 

iegūtās prasmes izmanto ikdienas darbā  

Turpināt pilnveidot darbu ar 

talantīgākajiem  izglītojamajiem.  

Turpināt piedalīties ES ”ERASMUS” 

projektos. 

Vērtējums – ļoti labi.  

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Mācību gada sākumā treneri iepazīstina izglītojamos ar mācību gadam 

izvirzītajiem uzdevumiem, iekšējās kārtības un drošības tehnikas noteikumiem.  
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Audzēkņi aktīvi apmeklē mācību-treniņu nodarbības un regulāri piedalās 

sacensībās. Mācību darba uzskaites žurnālos tiek veikta apmeklējumu uzskaite un 

treneri ar audzēkņiem pārrunā kavējumu iemeslus.  

BJSS, mācību programmu īstenošanai tiek izmantotas Ventspils novada 

pašvaldības un vispārizglītojošo skolu sporta bāzes (bez maksas); tās atbilst sporta veidu 

sacensību un audzēkņu drošības noteikumiem.  

BJSS nodrošina sporta skolas audzēkņus ar nepieciešamo inventāru un mācību 

palīglīdzekļiem, speciālo literatūru mācību programmu īstenošanas procesā. Video 

apmācības laikā kopā ar treneri ir iespēja izmantot INTERNETA pieslēgumu.  

Teorētisko nodarbību īstenošanai tiek izmantotas jaunākās informātikas tehnoloģijas 

(videokameras, datori, DVD u.c.)  

Skolas vadība un treneri regulāri veic informācijas uzskaiti un analīzi, kura 

atspoguļo izglītojamo mācību-treniņu nodarbību apmeklējumu, piedalīšanos sacensībās 

un sportiskos sasniegumus. Pamatojoties tās rezultātiem tiek plānota un pilnveidota 

tālākā darbība.  

Labākie audzēkņi piedalās Latvijas Jaunatnes meistarsacīkstēs un Latvijas 

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

mēroga turnīros. 

Stiprās puses Turpmākās attīstības uzdevumi 

Tiek saņemts papildus finansējums 

sporta skolas talantīgāko izglītojamo 

atbalstam. 

Izglītojamie ir motivēti mācību-treniņu 

darbam.  

Turpināt piesaistīt papildus finansējumu 

talantīgāko audzēkņu sacensību 

nodrošināšanai. 

Vērtējums – ļoti labi.  

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

Treneri veic patstāvīgu audzēkņu sasniegumu vērtēšanu. Mācību darba 

uzskaites žurnālos tiek veikti ieraksti par izglītojamo piedalīšanos sacensībās, 

izcīnītajām vietām, uzrādītajiem rezultātiem un dalībnieku skaitu.  

Mācību gada beigās treneri analizē un vērtē sporta programmu izpildi, 

izvērtējot mācību treniņu grupu darbu.  Atskaitē tiek atspoguļoti mācību treniņu grupu 

programmas izpildes kritēriji - nodarbību apmeklētība, kontrolnormatīvu izpilde, starti 

sacensībās, sportiskais sniegums, dinamiskā izaugsme u.c. 

Analīzes rezultātus treneri iesniedz administrācijai. Apkopojot treneru 

sagatavotās atskaites un izvērtējot audzēkņu uzrādītos rezultātus, tiek sagatavotas 
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atskaites IZM Sporta un jaunatnes departamentam. Analīzes rezultāti tiek izmantoti arī 

izstrādājot mācību-treniņu darba plānu nākamajam mācību gadam. 

Ir izstrādāti noteikumi  par audzēkņu uzņemšanas un pārcelšanas kārtību, kas 

paredz mācību treniņu grupu programmas prasību (sacensību skaita, kontrolnormatīvu 

kārtošanas rezultāti, nodarbību apmeklējuma, izcīnīto vietu sacensībās, sporta klases 

u.c.) izpildi atbilstoši grupu komplektēšanas nosacījumiem. Rezultātu apkopojums tiek 

uzglabāts BJSS elektroniskajā datu bāzē. Pamatojoties uz iegūto informāciju, treneri 

izvirza audzēkņiem uzdevumus, iekļaujot tos turpmākajā mācību treniņu procesā, 

veicinot viņu sportisko meistarību un izaugsmi.  

Stiprās puses Turpmākās attīstības uzdevumi 

Tiek veikta sacensību rezultātu uzskaite un 

analīze. 

Tiek veikta regulāra datu bāzes 

papildināšana.  

Katru gadu tiek veikta mācību-treniņu 

procesa analīze. Analīzes rezultātā tiek 

izvirzīti uzdevumi nākamajam gadam.  

Turpināt pilnveidot izglītojamo 

sasniegumu vērtēšanu un analīzi.  

Vērtējums – labi. 

4.3. Izglītojamo sasniegumi   

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā   

Audzēkņi sekmīgi apgūst programmā paredzētos teorētiskos un praktiskos 

uzdevumus; apzinīgi apmeklē treniņnodarbības, piedalās sacensībās un treniņnometnēs. 

Sporta skolā ir izveidota datu bāze izglītojamo sasniegumu dinamikas uzskaitei un 

analīzei, tā tiek regulāri papildināta. Rezultāti pēc katrām sacensībām tiek ievadīti un 

apkopoti sistēmā. Pamatojoties uz apkopotajiem rezultātiem un vieglatlētikas 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  

2010. gads 

Latvijas republikas čempionāti 

Vārds, uzvārds Vieta Sacensības, disciplīna, rezultāts, grupa 

Guntis Ivančišins 3.vieta 

1.vieta 

3.vieta 

3.vieta 

Latvijas vasaras čemp., astoņcīņa- 3957p., B grupa 

Latvijas ziemas čemp.daudzcīņā,  2581p., B grupa 

Latvijas ziemas čemp., T/l- 5,54m, B gr. 

Latvijas ziemas čemp., A/l- 1,70m, B gr. 

Madars Vējkājs 3.vieta LČ daudzcīņā, astoņcīņa- 4608p., jaunieši 

Konstantīns Savčuks 1.vieta 

1.vieta 

1.vieta 

1.vieta 

Latvijas ziemas čemp., 1500m, 03:55,33, vīrieši 

Latvijas ziemas čemp., 3000m, 08:24,99, vīrieši 

Latvijas vasaras čemp., 1500m- 03:55,47, vīrieši 

Latvijas vasaras čemp., 3000m/kav.-09:26,83, vīr. 

Mārtiņš Bišofs 3.vieta Latvijas vasaras čemp., 2000m/kav.-07:30,01, B grupa 

Kaspars Gulbis 2.vieta Latvijas vasaras čemp., 3000m/kav.-09:38,83, vīr. 

Aigars Matisons 3.vieta Latvijas vasaras čemp., 3000m/kav.-09:49,06, vīr. 

Annija Bileskalne 3.vieta Latvijas ziemas čemp. pieccīņā-  2528p., jaunietes 

Monta Mertena 3.vieta LČ daudzcīņā, septiņcīņa- 3882p., sievietes 

Ieva Dovgaļeca 3.vieta Latvijas vasaras čemp., lode- 9,74m, B grupa 

Laine Leite 3.vieta Latvijas vasaras čemp., disks- 23,89m, B grupa 

Sintija Krūmiņa 2.vieta Latvijas vasaras čemp., 2000m/kav.-08:13,39, B grupa 

Inna Poluškina 1.vieta Latvijas vasaras čemp., 5000m-17:09,51, sievietes 

 

2011. gads 

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde un Latvijas republikas čempionāti 

Vārds, uzvārds Vieta Sacensības, disciplīna, rezultāts, grupa 

Madars Vējkājs 3.vieta 

3.vieta 

2.vieta 

3.vieta 

3.vieta 

3.vieta 

2.vieta 

Latv. Jaun. Olimpiāde, 3-solis- 12,83m, A grupa 

Latv. Jaun. Olimpiāde, 4x100m- 46,38s, A grupa 

Latv. jaun. Olimpiāde, lode- 13,61m, A grupa 

Latv. vasaras čemp., 3-solis- 13,06m, A grupa 

Latv. vasaras čemp., 4x100m- 46,81s, A grupa 

Latv. vasaras čemp., lode-13,27m, A grupa 

Latv. vasaras čemp., 3-solis-13,03m, A grupa 
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Guntis Ivančišins 3.vieta Latv. Jaun. olimpiāde, 4x100m- 46,38s, A grupa 

Māris Ābele 3.vieta 

3.vieta 

Latv. Jaun. Olimpiāde, 4x100m- 46,38s, A grupa 

Latv. vasaras čemp., 4x100m- 46,81s, A grupa 

Krists Lindenblats 3.vieta 

3.vieta 

3.vieta 

Latv. Jaun. Olimpiāde, 4x100m- 46,38s, A grupa 

Latv. vasaras čemp., 4x100m- 46,81s, A grupa 

Latvijas vasaras čemp.daudzcīņā,8-cīņa-5100p., B gr. 

Sandijs Mazsviķis 3.vieta 

3.vieta 

Latv. Jaun. Olimpiāde, kārtslēkš.-2,90m, A grupa 

Latvijas ziemas čemp.daudzcīņā,7-cīņa-3801p., jaun. 

Kaspars Gulbis 1.vieta Latvijas vasaras čemp., 3000m/kav.-09:45,88, vīr. 

Aigars Matisons 2.vieta Latvijas vasaras čemp., 3000m/kav.-09:59,86, vīr. 

Guntis Ivančišins 3.vieta Latv. vasaras čemp., 4x100m- 46,81s, A grupa 

Krists Ševčenko 2.vieta Latv. vasaras čemp., 5000m- 50:21,07, A grupa 

Dāvis Rustants 3.vieta Latvijas čemp. krosā, 8000m-33:24, juniori 

Konstantīns Savčuks 1.vieta 

2.vieta 

Latvijas ziemas čemp., 3000m-08:28,51, vīrieši 

Latvijas ziemas čemp., 1500m-03:54,81, vīrieši 

Edijs Teiermanis 1.vieta Latvijas ziemas čemp., 2000m-06:35,68, B grupa 

Santa Melkurte 3.vieta Latvijas vasaras čemp., 2000m/kav.-08:37,95, B grupa 

Anna Priekule 1.vieta Latvijas čemp. krosā, 2000m-08:57, C grupa 

Ilze Tropiņa 3.vieta Latv. vasaras čemp., 400m/b- 01:08,61, A grupa 

Annija Bileskalne 3.vieta Latv. vasaras čemp., 2000m/k.- 08:13,04, A grupa 

Zane Dankbāre 2.vieta Latvijas vasaras čemp., 3000m-13:48,05, B grupa 

 

2012. gads 

Latvijas republikas čempionāti, Baltik Miles pusmaratons 

Vārds, uzvārds Vieta Sacensības, disciplīna, rezultāts, grupa 

Dāvis Rustants 3.vieta Latv. vasaras čemp., 3000m/k.- 10:41,88, juniori 

Madars Vējkājs 2.vieta 

2.vieta 

Latv. vasaras čemp., 3-solis- 12,90m , juniori 

Latvijas ziemas čemp., 3-solis- 12,86m , juniori 

Kārlis Raimonds 

Eniņš 

1.vieta 

3.vieta 

Latv. vasaras čemp., 2000m/k.- 07:31,78, B grupa 

Latvijas ziemas čemp., 600m- 1:37,14, B gr. 

Konstantīns Savčuks 1.vieta 

2.vieta 

2.vieta 

Latvijas ziemas čemp., 3000m- 08:34,98, pieaug. 

Latvijas ziemas čemp., 1500m- 04:00,80, pieaug. 

Baltik Miles pusmaratons, 0:15:32,45 
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Kaspars Gulbis 10.vieta Baltik Miles pusmaratons, 1:16,08,00 

Mārtiņš Lāceklis 33.vieta Baltik Miles pusmaratons, 0:19,39,10 

Olga Jučinska 1.vieta 

1.vieta 

Latv. vasaras čemp., kārtslēkš.-2,40m, B grupa 

Latv. ziemas čemp., kārtslēkš.-2,20m, B grupa 

Anna Priekule 2.vieta 

3.vieta 

Latv. vasaras čemp., 80m/b- 13,54s, C grupa 

Latv. vasaras čemp., 4x100m- 54,92s, C grupa 

Rūta Freimane 3.vieta Latv. vasaras čemp., 4x100m- 54,92s, C grupa 

Dita Zāle 3.vieta Latv. vasaras čemp., 4x100m- 54,92s, C grupa 

Līna Mieze 3.vieta Latv. vasaras čemp., 4x100m- 54,92s, C grupa 

 

2013. gads 

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde un Latvijas republikas čempionāti 

Vārds, uzvārds Vieta Sacensības, disciplīna, rezultāts, grupa 

Edijs Teiermanis 3.vieta 

5.vieta 

4.vieta 

3.vieta 

Latv. Jaun. Olimpiāde, 2000m/k.- 06:56,48, A grupa 

Latv. ziemas čemp., 3000m- 09:57,42s, jaunieši 

Latv. vasaras čemp., 5000m- 17:20,94, A gr. 

Latv. vasaras čemp., 2000m/k.- 06:58,63, A gr. 

Roberts Veselis 3.vieta Latv. Jaun. Olimpiāde, kārtslēkš.-3,40m, A grupa 

Kārlis Raimonds 

Eniņš 

3.vieta Latv. Jaun. Olimpiāde, 3000m- 10:20,92, A grupa 

Madars Vējkājs 2.vieta Latv. Jaun. Olimpiāde, lode- 14,88m, A grupa 

Dāvis Tīsons 4.vieta 

3.vieta 

Latv. ziemas čemp., 300m- 38,47s, jaunieši 

Latv. ziemas čemp., 600m- 01:30,06, jaunieši 

Roberts Veselis 5.vieta Latv. ziemas čemp., kārtslēkš.-2,90m, jaunieši 

Dmitrijs Rjabovs 4.vieta 

5.vieta 

Latv. ziemas čemp., 60m/b-10,28s, C grupa 

Latv. ziemas čemp., A/l- 1,40m, C gr. 

Edgars Zīberts 5.vieta 

3.vieta 

Latvijas ziemas čemp. daudzcīņā,  2479p., B grupa 

Latv. ziemas čemp., 60m/b- 9,44s, B gr. 

Endijs Ruzga 3.vieta Latv. ziemas čemp., 3-solis-10,33s, B gr. 

Konstantīns Savčuks 5.vieta Latvijas čemp. krosā, 8km, vīrieši 

Olga Jučinska 2.vieta 

1.vieta 

Latv. vasaras čemp., kārtslēkš.- 2,40m, A grupa 

Latv. ziemas čemp., kārtslēkš.- 2,60m, jaunietes 

Laura Kesenfelde 3.vieta Latv. ziemas čemp., A/l- 1,55m, jaunietes 
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5.vieta Latvijas ziemas čemp. daudzcīņā,  2319p., jaunietes 

Anna Priekule 1.vieta 

3.vieta 

Latvijas ziemas čemp,. 300m- 44,25s, B grupa 

Latvijas ziemas čemp, T/l-5,10m, B grupa 

Krista Voina 1.vieta Latvijas  čemp. 1000m- 3:33,4, C grupa 

Baltijas valstu sacensībās Latvijas izlases U-16 sastāvā piedalījās Anna Priekule, 

stafetē izcīnīja 1.vietu un 400 m distancē- 3.vietu. U-18 sastāvā Anna stafetē – 1.vieta 

un 400m distancē 4.vieta un Olga Jučinska 4.vieta kārtslēkšanā. 

2013. gada vasaras sezonā Latvijas vieglatlētu Top 10 iekļuvuši- K. Savčuks , 

K. Gulbis, M. Vējkājs, O. Jučinska, A. Priekule, D. Rustants. 

2014. gads 

Latvijas republikas čempionāti 

Vārds, uzvārds Vieta Sacensības, disciplīna, rezultāts, grupa 

Edgars Andersons 3.vieta Latv. ziemas čemp., A/l- 1,93m, juniori 

Teodors Drazlovskis 4.vieta Latv. ziemas čemp., 1000m-3:00,82, B grupa 

Ņikita Agapovs 1.vieta 

4.vieta 

Latv. ziemas čemp., A/l- 1,35m, C grupa 

Latv. ziemas čemp., 4x200m- 2:09,02, C grupa 

Madars Bakanauskis 1.vieta Latv. ziemas čemp., lode- 11,03m, C grupa 

Frenks Klapars 4.vieta Latv. ziemas čemp., 4x200m- 2:09,02, C grupa 

Toms Melderis 4.vieta Latv. ziemas čemp., 4x200m- 2:09,02, C grupa 

Pauls Slanķis 4.vieta Latv. ziemas čemp., 4x200m- 2:09,02, C grupa 

Olga Jučinska 1.vieta Latv. ziemas čemp., A/l- 2,70m, jaunietes 

Anna Priekule 2.vieta Latv. ziemas čemp., 300m- 42,19s, B grupa 

Rebeka Vesele 1.vieta Latv. ziemas čemp., kārtslēkš.- 2,00m, C grupa 

Linda Līduma 4.vieta Latv. ziemas čemp., lode- 10,52m, C grupa 

Madara Čače 4.vieta Latv. ziemas čemp., 1000m- 3:50,41m, C grupa 

         

 2014.gada U-18 un U-16 Nacionālās izlases kandidāti: Olga Jučinska,  Kārlis 

Raimonds Eniņš, Roberts Veselis un Anna Priekule. 

Edijs Teiermanis piedalījās pasaules skolu čempionātā krosā Izraēlā ar 

Ventspils novada pašvaldības atbalstu. 
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Izcīnīto medaļu skaits Latvijas ziemas un vasaras čempionātos un 

nozīmīgākajās sacensībās pa vecuma grupām  

2010. gads 
V

ec
. 
g

ru
p
as

 LR ziemas 

čemp. 

LR vasaras 

čemp. 

Rīgas 

atklātās 

sacens. v/t 

LR 

vasaras/ziema

s čemp. 

daudzcīņās 

Kuldīgas 

nov.SS. 

atkl.sac. 

Jauno viegl. 

diena/ V-pils 

atklātās sac. 

Kuldīgas kauss/ 

Liepājas kauss 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

“D” gr.             3 4 2       

“C” gr.              2      3 1 

“B” gr.   2       1  1 1  1 1  1 1 1 1 

“A” gr.        3  1  1     2 4    

Juniori   6  1 3  2 1 2  2          

Pieaug.             3 4 2       

2011. gads 

V
ec

u
m

a 
g

ru
p

a LR Jaunatnes 

olimpiāde 

LR ziemas 

čemp. 

LR vasaras 

čemp. 

Latv./V-pils 

vas./ziemas 

čemp. 

daudzcīņās 

Rīgas atkl. 

sacens. v/t un 

LVS kauss 

Kurzemes 

sporta skolu 

atkl. sac. v/t 

IAAF jauno 

viegl.diena/ 

Liepājas kauss 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

“D” gr.                 2 2    

“C” gr.          1 1 1    12 12 10    

“B” gr.    1    1 1  2 2 2 5 5 6 5 6    

“A” gr.        2 9             

Juniori  1 7       1 1 3 3 1      2 3 

Pieaug.    1 1  1 1     2 1 3 2 2     

2012. gads 

V
ec

u
m

a 
g

ru
p

as
 

LR ziemas 

čemp. 

LR vasaras 

čemp. 

Rīgas 

atklātais 

čemp./ 

jun.meistars. 

Kurzemes 

novada sporta 

skolu atkl. sac. 

v/t 

Starptaut. sac. 

v/t 

Ziemassvētku 

kauss 

Lejaskurzem

es sports 

Lietuv.-Latv. 

sac. 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

“D” gr.          7 2 3       

“C” gr.     2 4    2 2 1     1 2 

“B” gr. 1  1 2   1 2 3 2 1 3    1 1 1 

“A” gr.        1  2 4 3 1   1 2  
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Juniori  1   1 1 1    4 2 1 2   1 1 

Pieaug. 1 1        5 2 3       

2013. gads 

V
ec

u
m

a 
g

ru
p

a LR Jaunatnes 

olimpiāde 

LR ziemas 

čemp. 

LR vasaras 

čemp. 

Starptautiskās 

sac. 

Ziemassvētku 

kauss 

Rīgas atkl. 

sacens. v/t un 

LVS kauss 

Kurzemes sporta 

skolu atkl. sac. 

v/t 

IAAF jauno 

viegl.diena/ 

Liepājas kauss 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

“D” gr.                1 1 3    

“C” gr.      1 1         6 5 6    

“B” gr.    1  3       2  1 7 6 7    

“A” gr.        1 2 1      9 3 4   2 

Juniori  2 2 1  2    1 2  2 1 1      2 

Pieaug.             3 2 1  1  2 1 2 

Attēls nr. 4 „Galveno sacensību medaļu kopskats pa vecuma grupām 2010.-2013. gads” 

               

Vērtējums – ļoti labi. 

 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem  

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

audzēkņu drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

BJSS personāls strādā pēc izstrādāta un apstiprināta darba plāna, īsteno 

sociālpedagoģiskās darbības atbilstoši sporta skolas izvirzītajiem mērķiem. Sporta skolā 
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ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti un izvietota drošības 

prasībām atbilstoša informācija. Treneri iepazīstina audzēkņus ar iekšējās kārtības un 

drošības noteikumiem. Divas reizes gadā izglītojamie ar parakstu apliecina, ka ir 

noklausījušies attiecīgo informāciju un apņemas to ievērot. Visi izglītojamie ir 

informēti, kā rīkoties ārkārtas situācijās; ir pieejama informācija, kā nepieciešamības 

gadījumā sazināties ar palīdzības dienestiem. Pirms izbraukšanas uz sacensībām, 

treniņnometnēm, aktīvās atpūtas pasākumiem, treneris izglītojamos instruē par drošību, 

kas tiek apstiprināts ar audzēkņa parakstu. Ir iekārtots žurnāls nelaimes gadījumu 

fiksēšanai. Sporta skolas pedagogi un treneri ir iepazīstināti, kā rīkoties, ja notiek 

nelaimes gadījums. Katrā nodarbību vietā, sporta bāzē redzamā vietā ir izvietoti 

evakuācijas plāni, ar kuriem visi izglītojamie tiek iepazīstināti mācību gada sākumā.   

BJSS ir nodrošināta audzēkņu profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās 

palīdzības pieejamība. Reizi gadā notiek izglītojamo padziļinātās medicīniskās apskates. 

Ar OC “Ventspils” sporta ārstu ir noslēgts sadarbības līgums; sekot izglītojamo 

veselības stāvoklim un nepieciešamības gadījumā veikt atkārtotu veselības pārbaudi. 

Notiek sadarbība ar Latvijas Sporta medicīnas aģentūru. Pamatojoties uz audzēkņu 

veselības stāvokļa izmaiņām, iestāde, sadarbībā ar ģimenes ārstiem, nozīmē atkārtotu 

audzēkņa veselības pārbaudi pie speciālistiem.  

Stiprās puses Turpmākās attīstības uzdevumi 

Ir izstrādāti nepieciešamie drošību 

reglamentējošie dokumenti. 

Izglītojamie un darbinieki zina, kā rīkoties 

negadījumu un traumu gadījumos.   

Turpināt sadarbību ar Latvijas Sporta 

medicīnas aģentūra.                     

 

Vērtējums – ļoti labi.   

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Sadarbojoties ar vecākiem, treneri risina audzēkņu personības veidošanās un 

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

Treneri, paralēli mācību-treniņu darbam: veido prasmes un iemaņas, veicinot jauniešu 

līdzdalību un sabiedrisko aktivitāti; veic pārrunas par veselīgu dzīves veidu, drošu un 

sakārtotu vidi, tās nozīmi. Treneri iesaista izglītojamos sporta skolas pašpārvaldes 

darbā: audzēkņi nodrošina sacensību tiesāšanu-brīvprātīgais darbs; vecākie sportisti ir 

palīgi trenerim darbā ar jaunākajiem sportistiem; audzēkņi piedalās dažādu 

organizatorisku jautājumu risināšanā. Viens no galvenajiem atbalsta pasākumiem ir 

audzēkņu dalības nodrošināšana dažāda līmeņa sacensībās. Nozīmīgs pasākums sporta 

veidu un mācību-treniņu grupu kolektīvu saliedēšanā ir treneru organizētie neformālie 
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pasākumi – pārgājieni un ekskursijas. Notiek regulāra sadarbība ar vispārizglītojošām 

skolām, piedaloties dažādu skolu sacensību organizēšanā. Ik gadu pašvaldības Izglītības 

pārvalde organizē labāko skolēnu- mācību prieksmetu olimpiāžu uzvarētāju, sportistu 

apbalvošanas pasākumu. 

Stiprās puses Turpmākās attīstības uzdevumi 

Labākajiem audzēkņiem tiek nodrošināta 

iespēja piedalīties starptautiskās 

sacensībās un nometnēs ārzemēs. 

Tiek sniegts atbalsts mācību-treniņu grupu 

kolektīvus saliedējošu pasākumu 

organizēšanai. 

Nodrošināt Latvijas izlašu dalībnieku 

gatavošanos Eiropas sacensībām.  

Veidot meistarklases treneriem un viņu 

audzēkņiem.  

Vērtējums –  labi. 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Sporta skolā ir pieejama informācija par tālākām izglītības iespējām sporta 

jomā. Audzēkņi tiek informēti par profesiju, kuras ir saistītas ar sportu, apguvi. BJSS un 

treniņu vietās, vispārizglītojošās skolās tiek izvietota informācija par iespēju studēt 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Sabiedrība tiek regulāri informēta par sporta 

skolas darbību, audzēkņu startiem un sasniegumiem. Sportisti turpina startēt pieaugušo 

individuālajos sporta veidos.Tiek veikts regulārs darbs, lai sagatavotu jaunos tiesnešus 

un sacensību organizatorus. 

Stiprās puses Turpmākās attīstības uzdevumi 

Sadarbība ar augstskolu pārstāvjiem un 

studentiem.  

BJSS audzēkņiem nodrošināta iespēja 

startēt dažāda līmeņa sacensībās.  

BJSS audzēkņi piedalās dažāda līmeņa 

sacensību organizēšanā un tiesāšanā. 

Pilnveidot sadarbību ar augstskolām.  

Nodrošināt Latvijas izlašu dalībnieku 

gatavošanos Eiropas un Baltijas 

sacensībām.  

Turpināt sniegt metodisko palīdzību. 

Vērtējums –  labi.  

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Sporta skola  atbalsta talantīgāko audzēkņu līdzdalību augstākā līmeņa 

sacensībās un citos sporta pasākumos. Notiek cieša sadarbība ar sporta veidu federāciju,  

tas sniedz iespēju piedalīties dažāda mēroga starptautiskos turnīros papildus 

normatīvajos aktos noteiktajam sacensību minimumam, tādējādi pilnveidojot sportistu 

meistarību. Visiem sporta skolas audzēkņiem ir iespēja apgūt mācību programmu 

atbilstoši savām spējām un interesēm. Treneri sniedz individuālu atbalstu audzēkņiem 

programmas apgūšanā - teorētisko un praktisko nodarbību ietvaros, organizējot 

individuālas treniņu nodarbības, kā arī izmantojot dažādas metodes, atbilstoši audzēkņu 
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spējām. Sporta skolas talantīgākajiem audzēkņiem tiek izstrādāti perspektīvie mācību 

treniņu darba plāni, paredzot rezultātu izaugsmi turpmākajā periodā.  

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības uzdevumi 

Audzēkņiem ir nodrošināta sporta 

meistarības pilnveidošanas iespējas. 

Notiek diferencēts darbs mācību-treniņu 

nodarbībās - nepieciešamības gadījumā 

audzēkņiem tiek nodrošinātas individuālas  

nodarbības.  

Ir izstrādāta treneru darba kvalitātes 

vērtēšanas sistēma 

Izstrādāt sporta veida individuālās 

programmas pa disciplīnām. 

Turpināt pilnveidot treneru darba 

kvalitātes vērtēšanas sistēmu. 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.  

Sporta skolā šobrīd šādu audzēkņu nav, tomēr, ņemot vērā iekļaujošās 

izglītības koncepciju, BJSS apsver iespēju piedāvāt  audzēkņiem ar īpašām vajadzībām 

darboties BJSS atbilstoši savām spējām. 

Stiprās  puses Turpmākās attīstības uzdevumi 

Treneri tiek informēti par izglītojamo 

veselības stāvokli. 

Tiek veikts būtisks ieguldījums 

izglītojamo veselības stāvokļa uzlabošanā. 

Noteikt izplatītākos izglītojamo 

funkcionālos traucējumus. 

Vērtējums – labi. 

 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni.  

BJSS notiek regulāra sadarbība ar izglītojamo ģimenēm. BJSS filiālēs tiek 

rīkotas vecāku sapulces, kurās tiek pārrunāti izglītojamiem svarīgi jautājumi –dienas un 

atpūtas režīms, uzturs, medikamentu lietošana, mācību un sportiskā režīma 

sabalansēšana, u.c. Vecāki ir informēti par nodarbību sarakstiem, sacensību 

kalendārajiem plāniem, kā arī iepazīstināti ar medicīnas pārbaužu rezultātiem. Treneri 

sniedz informāciju izglītojamo vecākiem, ja audzēknim ir nepieciešama jebkāda veida 

palīdzība vai atbalsts. Būtiska sadarbības forma ir trenera individuāla saruna ar 

vecākiem, kuru visplašāk pielieto, sadarbojoties ar jaunāko grupu izglītojamo vecākiem. 

Aktīvākie vecāki iesaistās sporta skolas pašpārvaldes darbā; palīdz dažādu mācību 

treniņu procesa organizēšanā. Iespēju robežās sniedz materiālo atbalstu talantīgiem, 

maznodrošinātiem audzēkņiem sporta ietērpa un apavu iegādei treniņu vajadzībām.
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Stiprās puses Turpmākās attīstības uzdevumi 

Sadarbība ar izglītojamo vecākiem.  

Atbalsts talantīgiem  maznodrošinātajiem 

iaudzēkņiem. 

Pilnveidot sadarbības formas ar audzēkņu 

vecākiem.  

Organizēt kopīgus pasākumus 

audzēkņiem ar vecākiem.  

Vērtējums – labi.  

4.5. Skolas vide   

4.5.1. Mikroklimats  

 Veicot plānveidīgu darbu, organizējot pasākumus un informējot sabiedrību par 

BJSS darbību, sasniegumiem un iespējām, skola veicina audzēkņos piederības apziņu 

un lepnumu par iestādi. Skolai ir senas tradīcijas  vieglatlētikas attīstībā un 

popularizēšanā. BJSS var pamatoti lepoties ar audzēkņu sasniegumiem visā tās 

pastāvēšanas vēsturē. Sporta skolas audzēkņi regulāri ir iekļauti vieglatlētikas izlasēs, 

valsts organizētos sporta skolu konkursos, Olimpiādēs un dažāda ranga sacensībās ir 

regulāri izcīnītas godalgotas vietas. Skolas pedagogu kolektīvs ar audzēkņiem 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 novada 

pašvaldības portālā – www.ventspilsnovads.lv, Ventspils novada pašvaldības 

informatīvais izdevums „Novadnieks” un Ventspils pilsētas laikrakstā „Ventas Balss”, 

informatīvajos stendos sporta bāzēs. Izglītojamie sporta skolā jūtas komfortabli un 

vienlīdzīgi; BJSS darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem ir iespēja izteikt savu 

viedokli un ierosinājumus. Konfliktsituācijas tiek risinātas nekavējoties. Sporta skolas 

iekšējos kārtības noteikumos nav pretrunu ar normatīvajiem aktiem. Pedagogi un 

audzēkņi regulāri tiek instruēti par iekšējās kārtības noteikumiem, tie izstrādāti ievērojot 

izglītojamo, pedagogu, treneru un darbinieku tiesības un pienākumus. Izveidota 

demokrātiski akceptēta iekšējās kārtības noteikumu izpildes sistēma.  

Par tradicionālu pasākumu kļuvusi Olimpiskā diena, kurā iesaistās sporta 

skolas audzēkņi. Pagājušajā gadā sporta skolas audzēkņi kopā ar treneriem, vecākiem 

un skolas administrāciju piedalījās LR Nacionālo bruņoto spēku rīkotajā lāpu skrējienā 

„Apkārt Latvijai”, saņemot Goda rakstu. Ļoti laba sadarbība ir izveidojusies ar 

Handbolā federāciju. Tika organizēts seminārs tiešsaitē. Noorganizēti handbola turnīri 

un saņemts sporta inventārs.        

  

http://www.ventspilsnovads.lv/
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Stiprās  puses Turpmākās attīstības uzdevumi 

Sporta skolai ir savas tradīcijas. 

BJSS sadarbībā ar Izglītības pārvaldi katru 

gadu organizē labāko audzēkņu 

apbalvošanu. 

Labvēlīga vide izglītojamajiem un viņu 

vecākiem. 

Izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi.  

Izaugsmi veicinoša mikroklimata 

nodrošināšana. 

Turpināt darbu pie sporta skolas tēla 

veidošanas. 

Vērtējums – ļoti labi.  

 

4.5.2. Fiziskā vide 

BJSS ir nodrošināta ar labām sporta bāzēm, mācību-treniņu  programmu 

īstenošanai. Aprīkojums atbilst sporta veida programmā veicamajām aktivitātēm. 

2013.gadā izstrādāts tehniskais projekts Ugāles vidusskolas sporta laukuma, manēžas un  

teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijai un 2014.gadā tas tika apstiprināts. 

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.  

Stiprās puses Turpmākās attīstības uzdevumi 

BJSS ir nodrošināta ar bezmaksas sporta 

bāzēm, kurās nodrošina  mācību-treniņu 

procesu.  

Pilnveidot vieglatlētikas programmas 

īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma 

nodrošināšanu.  

Vērtējums – ļoti labi  

4.6. Iestādes resursi     

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi.  

Teorētisko un praktisko nodarbību telpu skaits un platība atbilst īstenojamo 

programmu stundu, nodarbību plānam un programmā veicamajām aktivitātēm. Treniņu 

bāzes atbilst sporta veidu sacensību un audzēkņu drošības noteikumiem. Katru gadu 

pirms mācību uzsākšanas,Veselības aģentūra izsniedz atzinumu par izmantojamo sporta 

bāzu atbilstību sanitāri higiēniskajām normām, bet Valsts ugunsdzēsības dienests sniedz 

atzinumu par izmantojamo sporta bāzu ugunsdrošību. Sporta skolas  telpas tiek regulāri 

sakoptas un vēdinātas un izpildītas vides aizsardzības prasības un sanitārās normas. 

Sporta skola, īstenojot sporta veidu programmas, nodrošina izglītojamos ar 

nepieciešamo inventāru un mācību palīglīdzekļiem. Iespēju robežās tiek izmantots 

jaunākās modifikācijas sporta inventārs un tehniskie līdzekļi.  
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Regulāri notiek mācību literatūras un mācību līdzekļu fonda 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 audzēkņi ir nodrošināti gan ar sacensību tērpiem, gan sporta 

speciālajiem apaviem.  

Sporta skolā ir noteikta kārtība, kura audzēkņiem ir jāievēro, nodarbojoties 

sporta bāzēs un izmantojot materiāltehniskos līdzekļus.  

Stiprās puses Turpmākās attīstības uzdevumi 

Pašvaldības atbalsts, nodrošinot BJSS ar  

sporta bāzēm un nepieciešamo inventāru.  

Izglītojamie ir nodrošināti ar vieglatlētikas 

sporta apaviem un formām.  

Plānveidīgi nodrošināt vieglatlētikas 

programmas īstenošanai nepieciešamā 

inventāra un sporta formu iegādi.  

Vērtējums – labi. 

4.6.2. Personālresursi 

BJSS strādā  8 pedagoģiskie darbinieki. Skolas vadību nodrošina direktors un 

sporta metodiķis. Kadru mainība ir minimāla, piesaistot jaunos speciālistus. 

Pedagoģiskais personāls ir kvalitatīvs un ar atbilstošu pedagoģisko izglītību un darba 

pieredzi. Pedagogi regulāri  apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus. 

Pedagogu sadalījums pēc izglītības 

Pedagogu skaits kopā 8 

augstākā pedagoģiskā izglītība 7 

iegūst augstāko pedagoģisko izglītību 1 

ar maģistra grādu 3 

B kategorijas trenera sertifikāts 6 

Ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi 3 

Attēls nr. 5 „Pedagogu darba stāžs un vecuma struktūra” 
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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. Izglītības 

iestādes pedagoģiskie darbinieki regulāri piedalās gan Latvijas treneriem rīkotajos 

tālākizglītības semināros (piem., LSPA projekta „Kompetents sporta pedagogs” 

semināros), gan Latvijas sporta veidu federāciju rīkotajos semināros, tādējādi 

pilnveidojot savu kvalifikāciju.  

Iegūtās atziņas ieviešot praksē, tiek veicināta mācību-treniņu procesa 

uzlabošana, jaunu mācību metožu ieviešana un metodisko materiālu izstrādāšana. 

Treneri 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.  

Treneri piedalījās projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” un iegūtās prasmes izmanto ikdienas darbā.  

Sporta skolas vadība veicina, materiāli stimulē un atbalsta pedagogu 

individuālo darbu mācību-treniņu procesa uzlabošanā un mācību metodisko materiālu 

izstrādē.  

Stiprās puses Turpmākās attīstības uzdevumi 

Treneri patstāvīgi izmanto tālākizglītības 

iespējas – iesaistās dažādos projektos, 

tālākizglītības kursos un semināros.  

Treneri semināros un kursos iegūtās 

zināšanas izmanto mācību-treniņu procesa 

pilnveidošanai.  

Pilnveidot zināšanas informācijas 

tehnoloģiju izmantošanā.  

Veicināt treneru pieredzes apmaiņu ar 

citām sporta skolām. 

Veidot treneru meistarklases un labās 

prakses piemērus. 

Vērtējums – ļoti labi. 

4.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtējums un attīstības plānošana 

BJSS pašvērtējums aptver visas iestādes darbības jomas un aspektus. 

Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Pašnovērtējuma procesā izmantoti pedagoģiskā 

un audzināšanas procesa izvērtējuma materiāli – mācību treniņu nodarbību, metodisko 

sēžu, pedagoģiskās padomes sēžu materiālu analīze, materiāli tehnisko resursu 

vērtējums. Pašvērtējuma ziņojums balstīts uz iekšējās kontroles materiāliem un paveikto 

darbu. Pašvērtējuma procesa rezultātā konstatētas sporta skolas darba stiprās puses, kā 
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arī nepieciešamie uzlabojumi. Iegūtais materiāls tiek analizēts un ņemts vērā, plānojot 

sporta skolas turpmāko darbu. Izvērtējot iepriekšējā gada darba rezultātus, tiek izvirzītas 

prioritātes un uzdevumi nākamajam gadam - tie kalpo par pamatu sporta skolas darba 

plāna izstrādei. BJSS vadība iesaista pedagogus paveiktā darba vērtēšanā.  

Stiprās puses Turpmākās attīstības uzdevumi 

Sporta skolas padomes pārstāvji piedalās 

darba plānošanā, izsakot priekšlikumus 

sporta skolas darba uzlabošanai.  

Rosināt visus sporta skolas darbiniekus 

aktīvi piedalīties sporta skolas darba 

plānošanā.  

Pilnveidot sporta skolas attīstības plānu. 

Vērtējums – labi.  

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība.  

BJSS ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija. Ir izstrādāti un apspriesti 

iekšējie reglamentējošie dokumenti. Dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām. Sporta 

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

atbildības jomas. Darbinieku amatu aprakstus ir apstiprinājis sporta skolas direktors. 

BJSS darbojas metodiskā padome, kura plāno un organizē metodisko darbu. Metodisko 

darbu vada un pārrauga sporta skolas metodiķe.  

Sporta skola veic aktīvu sadarbību ar sporta veida federāciju un dažādām 

sportu pārstāvošām institūcijām. Sporta skolas vadība atbalsta un veicina sporta 

speciālistu metodisko darbu izstrādi. BJSS ir noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki. 

Stiprās puses Turpmākās attīstības uzdevumi 

Sporta skolai ir nepieciešamā obligātā 

dokumentācija.  

Veicināt sadarbību ar Latvijas 

Vieglatlētikas Savienību  metodisko 

materiālu izstrādē.  

Vērtējums –  labi. 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām.   

Sporta skola ir Ventspils novada 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. Notiek vadības, pedagogu un dibinātāju dialogs 

mācību treniņu procesa un materiālās bāzes dinamiskai uzlabošanai izglītības iestādē. 

Tiek apkopota informācija  audzēkņu un pedagogu viedokļa izzināšanai, kas tiek ņemta 

vērā darba plānošanā un realizēšanā. 
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Izveidojusies sadarbība ar LSPA, ar Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru 

padomi (JSF), kā arī  ar citām sporta skolām - Kuldīgas, Saldus, Talsu, Ventspils 

pilsētas, Kandavas, Liepājas, Olaines. 

Stiprās puses Turpmākās attīstības uzdevumi 

Laba sadarbība ar pašvaldības institūcijām.  Paplašināt sadarbību ar valsts, pašvaldības 

un sabiedriskām organizācijām.  

Attīstīt sadarbību ar nevalstiskām 

organizācijām.   

Vērtējums – ļoti labi.  
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5. Citi sasniegumi  

Sporta skolā strādā augsti kvalificēti treneri. Kuri ir spējuši sagatavot Latvijas 

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

vairāki sporta skolas izglītojamie pārstāvējuši Latviju Starptautiskajās sacensībās. 

Ventspils novada BJSS treneri ir motivēti paaugstināt kvalifikāciju, lai, 

īstenojot sporta veidu programmas, varētu sasniegt augstākus rezultātus. 

Ventspils novada BJSS sekmīgi vada un koordinē sporta dzīvi Ventspils 

novadā. Ar Ventspils novada pašvaldības atbalstu tiek organizēti Tautas sporta 

pasākumi plašām iedzīvotāju grupām dažādos sporta veidos - basketbolā, volejbolā, 

pludmales volejbolā, futbolā, telpu futbolā, florbolā, lauka hokejā, galda hokejā un 

sporta spēles Ventspils novada pašvaldības darbiniekiem un iedzīvotājiem. 

Vērtējums – ļoti labi.  

5.1. Sportisti 

BJSS talantīgākie audzēkņi ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta veidā, lai 

sasniegtu augstus rezultātus, nodarboties ar sportu un ievērotu veselīgu dzīves veidu pēc 

skolas beigšanas. Kā paraugs audzēkņiem ir talantīgie Ventspils novada sportisti: 

Valērijs Žolnerovičs - Londonas un Pekinas olimpisko spēļu dalībnieks, 

Latvijas rekordists pusmaratonā un maratonā; 

Konstantīns Savčuks - vairākkārtējs Latvijas čempions un starptautisku 

sacensību uzvarētājs garo distaņču skrējienos.     

 Vineta Plūksna - Ikauniece- četrkārtējā Latvijas rekordiste sprintā, bijušās 

PSRS izlases dalībniece, Pasaules kausa ieguvēja stafetē; 

Jānis Bojārs- trīskārtējs Eiropas čempions lodes grūšanā, pirmā Pasaules 

čempionātā Helsinkos 5.vietas ieguvējs; 

Aigars Dronka - PSRS 2. izlases dalībnieks, ceturtais labākais Latvijā, kurš 

lodi grūž pāri 20 metriem; 

Sandis Prūsis - Pasaules čempionāta un pasaules kausa 1.vietas, Olimpisko 

spēļu un Eiropas čempionāta dalībnieks, Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris. 

Gunārs Bumbulis - Soltleiksitijas olimpisko spēļu dalībnieks 12. vieta 

bobslejā četriniekā; 

Adris Plūksna -  Pasaules čempionāta un Pasaules kausa 1.vietas ieguvējs 

bobslejā, Albervilas olimpisko spēļu dalībnieks bobslejā u.c. 
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Kopsavilkuma tabula 

 

 Vērtējuma līmenis 

Mācību saturs Ļoti labi 

Mācīšanas kvalitāte Ļoti labi 

Mācīšanās kvalitāte Ļoti labi 

Vērtēšana kā mācību procesa satāvdaļa Labi 

Atbalsts izglītojamiem Ļoti labi 

Atbalsts personības veidošanā Labi  

Atbalsts karjeras izglītībā Labi 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai Ļoti labi 

Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Labi 

Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm Labi 

Mikroklimats Ļoti labi 

Fiziskā vide Ļoti labi 

Iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi 

Personālresursi Ļoti labi 

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Labi 

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Labi 

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 
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6. Turpmākā attīstība 

1. Mācību programmu plānošanas pilnveidošana - vieglatlētikas nodaļā veicināt 

skrējēju sagatavošanas programmas īstenošanu. 

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

dzīvē un līdzatbildību par sava bērna sportiskajiem sasniegumiem.   

3. Audzēkņu rezultātu dinamikas attīstība ilgtermiņā. 

4. Organizēt meistarklases augstas klases vieglatlētikas treneru vadībā – radot iespēju, 

pārņemt labās parkses piemērus kā audzēkņiem, tā treneriem..  

5. Pilnveidot treneru prasmes moderno tehnoloģiju izmantošanā.  

6. Pilnveidot sasniegumu uzskaiti, apkopojumu un vērtēšanu. 

7. Pilnveidot pašvaldības mājaslapā BJSS sadaļu. Sniegt informāciju par skolas darbu 

un sasniegumiem.   

8. Uzlabot sporta bāzi Ugālē, īstenojot apstiprināto sporta laukuma un manēžas 

renovācijas projektu. 

9. Piedalīties ESF un citos projektos. 

10. Iedalītā finansējuma ietvaros turpināt mācību līdzekļu un sporta inventāra iegādi.  

11. Turpināt strādāt pie BJSS tēla un vieglatlētikas popularizēšanas.  

 

Ventspils novada BJSS direktors  Jolanta Ziemele    _________________________

       

 

SASKAŅOTS  

Ventspils novada domes priekšēdētājs Aivars Mucenieks  __________________   

2014.gada 16.aprīlī         
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