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1. Gulbenes novada vispārējs raksturojums
Gulbenes novads atrodas Latvijas Republikas ziemeļaustrumu daļā uz Vidzemes Latgales robežas. Tas robežojas ar 10 novadiem: Latgales reģiona Balvu un Rugāju novadu,
Vidzemes reģiona Apes, Alūksnes, Lubānas, Madonas, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Raunas un
Smiltenes novadu. Gulbenes novada centrs atrodas 186 km (pa dzelzceļu 179 km) attālumā no
Rīgas, tomēr sakarus ar galvaspilsētu un apkārtējiem novadiem nodrošina labi attīstīts ceļu tīkls.
Gulbene vēsturiski ir izveidojusies kā dzelzceļa mezgls.
Platības un iedzīvotāju skaita ziņā Gulbenes novads ir viens no lielākajiem valstī.
Kopējais novada iedzīvotāju skaits 2014. gada 1. janvārī – 24379, no kuriem Gulbenē dzīvo
8571. Pēc iedzīvotāju skaita Gulbenes novads ir 11. lielākais novads valstī.
Gulbenes novada kopplatība 187178.3 ha, kas Gulbenes novadu ierindo 5.vietā valstī. Tajā skaitā
lauksaimniecībā izmantojamā zeme 65727.8 ha (35.1 %), meži 100514.3 ha (53.7 %). Meži ir
viena no lielākajām novada dabas bagātībām.
Gulbenes novadā ir atrodami daudzi kultūrvēsturiskie pieminekļi. Valsts aizsardzībā
atrodas 280 kultūras pieminekļi. No tiem 77 arheoloģijas pieminekļi, 145 arhitektūras, 54
mākslas un 4 vēstures pieminekļi. Novada teritorijas pievilcīgumu vairo daudzie ezeri un upes.
Lielākās upes: Gauja, Pededze, Tirza. Lielākie un atpūtnieku iecienītākie ezeri: Ludza,
Stāmerienas, Ušura, Sudala u.c.
Gulbenes novads ir vienīgais Latvijā, kas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā
kopumā ir pārņēmis viena – Gulbenes rajona pašvaldību funkcijas. Tagad novada teritorijā ir
viena pašvaldība iepriekšējo 14 vietā. Gulbenes novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:
novada pilsēta un novada centrs - Gulbene, novada pagasti: Beļavas, Daukstu, Druvienas,
Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu un
Tirzas.

2. Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vispārējs raksturojums
Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola (turpmāk - Sporta skola) ir Gulbenes
novada domes (turpmāk - pašvaldības) dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde.
Savu darbību ar 1957. gada septembri Sporta skola sāka Brīvības ielā 18, Gulbenē un ar
1989. gadu darbību turpina Skolas ielā 10 A, Gulbenē. Sporta skolas tiesiskais pamats ir
nolikums un savu darbību veic tiešā dibinātāja vadībā, bet sporta darba jautājumus risina, tos
saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Sporta skolas kopējā platība ir 1006 m2, sporta zāles platība 752 m2. Mācību – treniņu
procesa organizēšanai izmanto Sporta skolas zāli, Gulbenes sporta centra un Gulbenes novada
izglītības iestāžu sporta bāzes.
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Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ir akreditēta 2013. gada 12. augustā.
Akreditācijas lapu derīguma termiņš ir 2019. gada 11. augusts.
Sporta skola veic sporta metodiski – organizatoriskā centra funkcijas Gulbenes novadā,
sekmīgi organizē un vada Gulbenes novada skolēnu sporta spēles. Sporta skola rīko sporta
darbinieku tālākizglītības kursus un seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus.
Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā 2018./2019. mācību gadā trenējas 580
audzēkņi. Basketbolā - 124, volejbolā - 106, orientēšanās - 37, distanču slēpošanā - 67, futbolā 91 un vieglatlētikā - 155 audzēkņi.
Sporta skolā strādā 22 pedagoģiskie darbinieki. Visi ar augstāko pedagoģisko izglītību,
kā arī ir ieguvuši treneru sertifikātus. Treneri regulāri apmeklē kursus un seminārus.

3. Īstenojamās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas


Basketbols (programmas kods 20V 813 001);



Basketbols (programmas kods 30V 813 001);



Volejbols (programmas kods 20V 813 001);



Volejbols (programmas kods 30V 813 001);



Orientēšanās sports (programmas kods 20V 813 001);



Orientēšanās sports (programmas kods 30V 813 001);



Distanču slēpošana (programmas kods 20V 813 001);



Distanču slēpošana (programmas kods 30V 813 001);



Vieglatlētika (programmas kods 20V 813 001);



Vieglatlētika (programmas kods 30V 813 001);



Futbols (programmas kods 20V 813 001);



Futbols (programmas kods 30V 813 001).

4. Sporta skolas īpašie piedāvājumi


Sporta skolas audzēkņiem piedalīties dažādās līmeņa sacensībās Latvijā;



Perspektīvākajiem audzēkņiem un sporta spēļu komandām piedalīties ārzemju turnīros un
starptautiskajās sacensībās;



Trenēties vasaras nometnēs;



Gulbenes novada pašvaldību un citu Latvijas pašvaldību skolēniem ir iespēja trenēties
Sporta skolā, mācīties kādā no Gulbenes vispārizglītojošām skolām un dzīvot Sporta skolas
dienesta viesnīcā. Izstrādāta un darbību turpina “Gulbenes novada BJSS “Talantu
meklēšanas un attīstības programma””.
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5. Sporta skolas pašvaldības budžeta nodrošinājums
2017. gada apstiprinātais Sporta skolas budžets – EUR 439 925, tai skaitā:


algas un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas EUR 315 278;



telpu remontiem EUR 720;



pamatlīdzekļi u.c. inventārs EUR 3498;



mācību līdzekļi, grāmatas, žurnāli EUR 45;



transporta pakalpojumi EUR 733;



kapitālais remonts EUR 48 554;



pārējie izdevumi EUR 71 097.
2018. gada apstiprinātais Sporta skolas budžets – EUR 428 903, tai skaitā:



algas un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas EUR 336 846;



telpu remontiem EUR 3 608;



pamatlīdzekļi u.c. inventārs EUR 7 442;



mācību līdzekļi, grāmatas, žurnāli EUR 137;



transporta pakalpojumi EUR 1 369;



kapitālais remonts EUR 3 301;



pārējie izdevumi EUR 76 200.

6. Skolas darbības pamatmērķi


Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes
sporta izglītības mērķu sasniegšanu - veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas
personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta kā
vērtības nozīmi.



Sporta skolas darbības pamatvirziens ir profesionālas ievirzes sporta izglītība. Audzēkņu
sagatavošana sacensībām atbilstoši savām spējām, talantīgāko sportistu motivēšana augstu
sporta rezultātu sasniegšanai sacensībās.



Organizēt vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās sporta sacensības.



Pildīt organizatoriski metodiskā centra funkcijas vispārizglītojošo mācību iestāžu sporta
stundu un ārpusstundu sporta darba organizēšanā un metodiskajā vadībā.



Nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības
uzlabošanai un nostiprināšanai, demokrātijas izpratnes un vadības iemaņu veidošanai,
interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika
un atpūtas organizācijai.



Nodrošināt talantīgo jauniešu sporta augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas.
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Popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu.



Nodrošināt

organizatoriski

metodiskā

darba

vadību

Sporta

skolā

īstenojamajām

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām.


Racionāli izmantot sporta izglītībai piešķirtos finanšu līdzekļus.

7. 2018./2019. mācību gadā izvirzīto prioritāšu īstenošana
1. prioritāte. Atvērt jaunas SSG grupas basketbolā, volejbolā, distanču slēpošanā, futbolā,
vieglatlētikā.
Sasniegtais:


Sporta skolā ir atvērtas 6 SSG grupas: 1 - basketbolā, 1 - distanču slēpošanā, 1 - futbolā,
1 distanču slēpošanā un 2 vieglatlētikā.
2. prioritāte. Pilnveidot Sporta skolas iekšējo normatīvo dokumentu bāzi.

Sasniegtais:


izstrādāti jauni audzēkņu pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumi;



izstrādāts jauns Sporta skolas padomes nolikums;



jauna sacensību, nolikumu un protokolu reģistrācijas kārtība;



izstrādāti jauni iekšējās kārtības noteikumi;



izstrādāts jauns Sporta skolas attīstības plāns 2015.–2019. gadam.
3. prioritāte. Gatavot sportistus valsts izlasei. Veicināt sporta meistarības izaugsmi.

Sasniegtais:
Sporta skolas treneri sagatavojuši vairākus Latvijas izlases dalībniekus: Rolandu Blūmu,
Līvu Ejubu, Lauri Lapsu, Aneti Mirdzu Rutku, Kristiānu Šulcu, Renāru Kokareviču.
2018./2019. mācību gadā sporta skolas “Gulbenes novada BJSS “Talantu meklēšanas un
attīstības programma”” piedalās 4 sporta skolas audzēkņi: Anete Mirdza Rutka, Lauris
Lapsa, Kristaps Jesiļevičs; Kristers Mednis.
4. prioritāte. Organizēt kopējas pārcelšanas kontrolnormatīvu sacensības.
Sasniegtais:
Tika organizētas Sporta skolas audzēkņu pārcelšanas kontrolnormatīvu sacensības.
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8. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikuma izpilde
Izstrādāt dokumentu aprites kārtību lietvedībā


Izstrādāta dokumentu aprites kārtība lietvedībā atbilstoši 2018. gada 4. septembra MK
noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

Ieviest praksē jaunākās tehnoloģijas programmu apgūšanā


Iegādāti jauni mācību materiāli;



Treniņu un sacensību rezultātu analīzē tiek izmantota videokamera.

Izveidot sacensību uzskaites sistēmu


Tiek veidots sacensību plāns pa mēnešiem. Gada beigās, pie sacensību nolikumiem, tiek
pievienoti treneru fiksētie sacensību rezultāti un diagrammas.

Nodrošināt grupu pēctecību


Sporta spēlēs (basketbolā, futbolā un volejbolā), kā arī individuālajos sporta veidos
(orientēšanās, distanču slēpošanā un vieglatlētikā), iespēju robežās, tiek nodrošināta
grupu pēctecība.

Organizēt audzēkņu personu lietu sakārtotību


Audzēkņu personas lietas ir sakārtotas atbilstoši pastāvošajām prasībām (vecāku
iesniegums, personas kartiņa, foto, ārsta izziņa par veselības stāvokli).

Papildināt un atjaunot Sporta skolas inventāru


Atjaunota sporta zāles grīda, kā arī garderobes, uzstādīts multifunkcionālais āra
trenažieris.



Nomainīti četri sānu basketbola grozi, kas ir paceļami un nolaižami un piemērojami
jebkura vecuma audzēkņiem.



Iegādātas jaunas formas visiem basketbola, futbola un volejbola nodaļu audzēkņiem.



Iegādāts jaunas, standartiem atbilstošas futbola, volejbola un basketbola bumbas.



Iegādāts jauns inventārs vieglatlētikas un volejbola nodaļas audzēkņiem (konusi,
kāpnītes, apavi u.c.).



Iegādāts jauns inventārs distanču slēpošanas nodaļas audzēkņiem (slēpes, nūjas u.c.).

9. Pamatjomu iegūšanas metodes
Pamatjomas iegūtas, izvērtējot audzēkņu sasniegtos rezultātus, veicot treneru aptauju un
izpētot Sporta skolas dokumentāciju.
Pētītie materiāli: Sporta skolas nolikums, izglītības programmas, direktora rīkojumi,
pēdējo trīs gadu pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, Sporta skolas darba plāns, treneru
žurnāli, gada plāni, sanāksmju protokoli, tarifikācijas, nodarbību saraksts, audzēkņu veselības
uzskaites dati, kontroles un uzraudzības dienestu pārbaudes akti.
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10. Jomas “Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas”
novērtējums
Sporta skola sekmīgi realizē 6 licencētas profesionālās ievirzes izglītības sporta
programmas: basketbolā, volejbolā, distanču slēpošanā, orientēšanās, vieglatlētikā un futbolā.
Sporta skolas vadība seko līdzi sabiedrības vajadzībām, ņemot vērā IZM sporta
departamenta, Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes un treneru ieteikumus,
atbilstoši pilnveido izglītības programmas. Audzēkņi un vecāki ir informēti par mācību – treniņu
saturu.
Visi treneri izprot, kā viņa sporta veida saturs iekļaujas īstenotajās izglītības programmās
un pārzina sporta veidā izvirzītos mērķus un uzdevumus.
Treneri atbilstoši programmām izstrādā perspektīvos plānus, gada plānus un žurnālos
tematiskos plānus. Dažādu tehnisko elementu, taktisko un teorētisko tēmu apguvei paredzētais
laiks ir optimāls, un treneriem, tas atbilst plānā paredzētajam.
Lai audzēkņiem nerastos pārslodze, treneri strādā atbilstoši vecuma īpatnībām un
noteiktajām normām. Sporta skolā ir izveidota teorētisko un praktisko nodarbību plāna izpildes
kontroles sistēma. Plānojot darbu, treneris ņem vērā izglītojamo fizisko sagatavotību, strādā
individuāli pie tehnisko un taktisko elementu apguves. Praktiskajās nodarbībās veicina dažādu
sporta veidu saikni.
Mācību – treniņu nodarbību satura īstenošanai treneru tarificēto kontaktstundu skaits
nepārsniedz 40 stundas, nodarbību saraksts atbilst visiem nosacījumiem. Katru mācību gadu tas
tiek aktualizēts, pieejams pie ziņojumu dēļa un sporta skolas mājaslapā.
Esošo izglītības programmu īstenošanā Sporta skola piedāvā dažādas iespējas un resursu
nodrošinājumu:


nomā nepieciešamās sporta zāles;



audzēkņus, kuri dzīvo ārpus Gulbenes, nodrošina ar naktsmītnēm dienesta viesnīcā;



nodrošina ar transportu izbraukumiem uz sacensībām un treniņu bāzēm;



treneriem un administrācijai pieeja pie datora un interneta;



tehnisko mācību līdzekļu, sporta inventāra un telpu nodrošinājums.
Vērtējuma līmenis – labi.

Stiprās puses
 Ir licencētas izglītības programmas.
 Izstrādāti programmām atbilstoši gada,
mēneša un perspektīvie plāni.
 Resursu nodrošinājums:
1) Nomā nepieciešamās sporta zāles.
2) Nodrošina ar transportu
izbraukumiem uz sacensībām un

Tālākās attīstības vajadzības


Nodrošināt treniņu tēmas ierakstu grupu
žurnālos saskaņā ar gada un mēneša
plānu.
 Aktualizēt audzināšanas darba virzienus
un pārraudzību.
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Stiprās puses
treniņu bāzēm.
3) Tehnisko mācību līdzekļu, sporta
inventāra un telpu nodrošinājums
4) Treneriem un administrācijai pieeja
datoram un internetam.

Tālākās attīstības vajadzības

11. Joma “Mācīšana un mācīšanās”
11.1. Mācīšanas kvalitāte
Treneri izstrādā sporta veidu standartiem un programmām atbilstošus gada un mēneša
plānus. Pārsvarā visiem treneriem grupu žurnālu mēneša plāna tēmas ieraksti saskan ar
ierakstiem treniņu uzskaitē.
Tiek veikta mācību treniņu nodarbību uzskaites žurnālu kontrole, veicot ierakstu
pārbaudi. Tiek veikta sacensību rezultātu uzskaite un sakārtota atbilstoši attiecīgajām dokumentu
aizpildīšanas un lietvedības prasībām.
Treneri izmanto daudzveidīgas treniņa metodes, kas atbilst audzēkņu spējām, vecumam,
sporta veida specifikai un treniņa satura prasībām. Treneri pilnveido savas zināšanas kursos,
dalās pieredzē, vēro un piedalās dažādos semināros un sporta sacensībās.
Treneri mācību – treniņu darbā iesaista visus audzēkņus, rosina izteikt savu viedokli,
analizēt un secināt. Treneri veido un vada dialogu ar audzēkņiem, uzklausa un ņem vērā viņu
izteiktās domas. Labo un izskaidro kļūdas gan komandu darbā, gan individuāli.
Sporta skola organizē sadarbību ar Latvijas Olimpisko komiteju, basketbola organizāciju
“Athletes in Action”, ir veikti pieredzes apmaiņas braucieni uz Siguldas sporta skolu un Igauniju.
Atbalsta piedalīšanos turnīros un sacensībās. Motivējoši un pašapziņu paaugstinoši ir Sporta
skolā īstenotie starpvalstu projekti (Basketbola nometne “Athletes in Action”) – audzēkņi
piedalās

starptautiskajās

sacensībās.

Vieglatlētikas

nodaļas

audzēkņi

ir

piedalījušies

starptautiskajās sacensībās Igaunijā (Veri, Valga), Zviedrijā. Basketbola komandas – Igaunijā
(Valga, Parksepa, Tallina, Kuurema).
Trenēšanas procesu veicina audzēkņu iesaistīšana praktiskā darbībā. Piemēram, treniņa
iesildošās daļas vadīšana, kā arī vecāko grupu audzēkņi piedalās jaunāko grupu treniņu procesā.
Ir izstrādāta un veiksmīgi darbojas sistēma audzēkņu pētnieciskās darbības veicināšanai, kā
piemēram: dažādu sporta spēļu tehnisko protokolu rakstīšana, spēļu tiesāšana, protokolu un
startu analīze.
Treneri veic treniņu un sacensību analīzi, lai varētu mācību procesu pilnveidot atbilstoši
analīzes rezultātiem. Notiek sadarbība ar VFS treneri un fizioterapeiti. Treneri, dažādojot treniņu
metodiku, veic koptreniņus dažāda vecuma grupām.
Basketbola trenere Vija Kalniņa konkursā “Gulbenes novada sporta laureāts 2018” tika
atzīta par “Gada treneri”.
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Vērtējuma līmenis – labi.
Stiprās puses
 Audzēkņiem tiek dota iespēja piedalīties
dažāda līmeņa sacensībās.
 Treneri sadarbojās savā starpā un
piesaista citus speciālistus, rezultātu
sasniegšanai.

Tālākās attīstības vajadzības


Vairāk atbalstīt treneru zināšanu
pilnveidošanu (kursi, semināri).

11.2. Mācīšanās kvalitāte
Sporta skolas administrācija informē trenerus par IZM izvirzītajām prasībām grupu
komplektēšanā, audzēkņu pārcelšanai uz nākamo grupu, vecuma un skaita atbilstību mācību
treniņu grupai. Labi organizēts audzēkņu treniņu darbs. Ir visiem nosacījumiem atbilstošs
nodarbību saraksts. Visos sporta veidos tiek organizēts gan individuālais, gan grupu darbs.
Treneri un audzēkņi var izmantot internetu un videomateriālus. Visiem audzēkņiem ir iespēja
piedalīties sacensībās. Ieviesta kontrolnormatīvu izpilde, kas dod iespēju sekot katra audzēkņa
izaugsmei.
Audzēkņi prot trenēties grupās, palīdz cits citam treniņu procesā, iesaistās kopīgos
projektos. Tiek veikta kavējumu uzskaite mācību treniņu žurnāla.
Labākie audzēkņi ik gadu piedalās Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs, Latvijas
čempionātos, Latvijas Olimpiādēs, kā arī Eiropas un Pasaules līmeņa sacensībās. Audzēkņi ar
visaugstākajiem sasniegumiem tiek iekļauti dažādu vecuma grupu Latvijas izlasē.
Vērtējuma līmenis – labi.
Stiprās puses
 Labi organizēts mācību treniņu darbs.
 Ir nosacījumiem atbilstošs nodarbību
saraksts.

Tālākās attīstības vajadzības


Aktualizēt kavējumu monitoringu.

11.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Treneri izvērtē un analizē audzēkņu treniņu procesā sasniegto, pamatojoties uz iegūtajiem
treniņsacensību rezultātiem, un nodarbību apmeklējuma.
Treneri organizē kontrolnormatīvu testus, pēc attiecīgo federāciju un savienību
apstiprinātajiem kontrolnormatīviem.
Treneri veic normatīvu izpildes rezultātu uzskaiti, ierakstot tos grupas žurnālos un citos
skolas noteiktajos dokumentos.
Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst audzēkņu vecumam un sporta veida
specifikai. Sporta skolā ir noteikta audzēkņu pārcelšanas kārtība nākamajā grupā, kas tiek
izskatīta pedagoģiskās padomes sēdēs.
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Treneri veic rezultātu dinamikas analīzi, ko salīdzina ar iepriekšējiem gadiem. Salīdzinot
to, iespējams secināt par izaugsmi rezultātos. Sasniegumus un vērtējumu analizē Sporta skolas
pedagoģiskās padomes sēdēs.
Vērtējuma līmenis – labi.
Stiprās puses
 Audzēkņi veic kontrolnormatīvu testus.
 Treneri analizē audzēkņu sasniegumus.

Tālākās attīstības vajadzības


Pilnveidot rezultātu dinamikas analīzi.

12. Joma “Izglītojamo sasniegumi”
12.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Sporta skolā ir noteikta kārtība audzēkņu sasniegumu uzskaitei, tās ievērošanu kontrolē
un pārrauga metodiķis mācību darbā. Ir izveidotas vienotas formas atskaites audzēkņu
sasniegumu uzskaitei gadā un treneru individuālā vērtēšanas pieeja un izaugsmes analīze.
Sporta skolas rezultātu dinamikas analīze
Audzēkņu sasniegumi ikdienas darbā tiek analizēti iknedēļas darbinieku pie vadības
sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. Katras nodaļas treneri savā starpā komunicē un
sadarbojas, pārrunājot ikdienas darbu un sacensību rezultātus.
12.2. Izglītojamo sasniegumi sacensībās
Pārskats par sasniegumiem 2018.-2019. gadā.
Nr.
p.k
1.

2.

3.

Profesionālās
ievirzes
programma

Sasniegumi valstī
Vieta
7. vieta

2004.g dz. U-15 Gulbenes
nov. BJSS

2.vieta

Rolands Blūms

2.vieta

Lauris Lapsa

Basketbols

Vieglatlētika

Volejbols

Komanda/Grupa/Sportists

2.vieta

3. vieta

Līva Ejuba

7.vieta
8.vieta
9.vieta

U-13 grupa
U-15 grupa
U-19 grupa
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Pedagogs
V. Kalniņa

Sacensības

Latvijas Republikas
čempionāts basketbolā
“Superlīga”
I. Aizpure
Baltijas valstu
čempionāts U-16 grupā.
Latvijas izlases
dalībnieks 400 m,
stafetē
V. Mezītis
Latvijas izlases
dalībnieks
Latvijas čempionāts
telpās 3000 m U-18
Baltijas čempionātā
3000 m U-18
Baltijas atklātais
čempionāts 5 km
soļošanā U-18
Ā.Samsonova Latvijas Volejbola
Federācijas Jaunatnes
S. Vīcupa
čempionāts

4.

Distanču
slēpošana

6.

Orientēšanās

6.vieta

U-12 grupa

L. Ķikuste

1.vieta

Martins Kristers Celms

L. Berkolde

Normunds Zaharāns

S. Gobiņa

Stiprās puses
 Noteikta kārtība audzēkņu sasniegumu
uzskaitei.
 Vienotas formas gada atskaites.
 Ir sagatavoti audzēkņi Latvijas izlasēs.
 Ir regulāra atskaite par sacensību rezultātiem.

2018./2019. LVF
Ziemas kauss
LČ 1. posms intervāla
starts
U-18 izlases dalībnieks,
kandidāts

Tālākās attīstības vajadzības
 Pilnveidot audzēkņu sasniegumu uzskaiti,
veidot uzskatāmu sasniegumu dinamiku.
 Treneriem turpināt uzskaitīt un analizēt
audzēkņu sasniegumus, veidot sasniegumu
dinamiku.

13. Joma “Atbalsts izglītojamajiem”
13.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības
garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Sporta skolā veiksmīgi tiek organizēts darbs audzēkņu veselības aprūpē. Iestājoties
Sporta skolā, katrs audzēknis iesniedz ģimenes ārsta slēdzienu par veselības stāvokli. Saskaņā ar
Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumiem Nr.594 “Sportistu un bērnu ar
paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtību” vienu reizi
gadā notiek padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude. To veic Sporta medicīnas valsts
aģentūra, kas pēc veiktās pārbaudes, sniedz rezultātu analīzi. Par rezultātiem tiek informēti
treneri un vecāki. Sacensību laikā nodrošina ar medicīnas personāla klātbūtni.
Tiek apkopota vecāku un medicīnas darbinieku sniegtā informācija par audzēkņu
veselības stāvokli un atsevišķu audzēkņu individuālajam vajadzībām. Ir noteikta kartība kā
rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Notiek regulāra informācijas apmaiņa par
katra audzēkņa veselības stāvokli. Perspektīvajiem audzēkņiem ir iespēja, pēc trenera ieskatiem,
veikt nepieciešamās analīzes par veselības stāvokli E. Gulbja Laboratorijā. Audzēkņi, kuriem
tiek konstatētas izmaiņas veselības stāvoklī, papildus tiek nosūtīti pie speciālistiem uz Sporta
medicīnas valsts aģentūru Rīgā.
Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, par uzturēšanos sporta skolā. Sporta skola
garantē audzēkņu drošību, audzēkņi to apzinās un jūtas droši. Nav saņemts neviens ziņojums, par
kārtības noteikumu pārkāpumiem. Ir noteikta kārtība, kādā iepazīstina ar drošības un kārtības
noteikumiem. Sporta skolā izstrādāti reglamentējošie dokumenti, ar tiem iepazīstināti audzēkņi
un personāls.
Par drošības noteikumu ievērošanu regulāri tiek kontrolēta audzēkņu instruēšana un
ierakstu veikšanu treneru grupu žurnālos. Katrā nodarbību telpā redzamā vietā ir evakuācijas
plāns.
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Rīkojumos treneriem tiek uzdots iepazīstināt audzēkņus ar drošības un uzvedības
noteikumiem sporta sacensībās un transportlīdzekļos.
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
Stiprās puses
 Audzēkņiem iespēja saņemt padziļinātās
medicīniskās pārbaudes.
 Visas sacensības nodrošinātas ar
medicīnas personālu.
 Tiek apkopota vecāku un medicīnas
darbinieku sniegtā informācija par
audzēkņu veselības stāvokli un atsevišķu
audzēkņu individuālajam vajadzībām.
 Treneri veic drošības instruktāžas.

Tālākās attīstības vajadzības

13.2. Atbalsts personības veidošanā
Sporta skolā audzināšanas darbā ir iesaistīti visi treneri. Katrs treneris pārzin savu
audzēkņu rakstura īpatnības un cenšas rast pareizo pieeju katram audzēknim individuāli, lai
veicinātu katra indivīda izaugsmi un veidotu optimālo mikroklimatu grupā.
Piedaloties daudzdienu turnīros, treneri meklē iespējas audzēkņiem pēc iespējas vairāk
uzzināt par attiecīgo pilsētu vai valsti, lai sniegtu ieguldījumu audzēkņu vispusīgas personības
attīstīšanā. Treneri rīko ārpus treniņu pasākumus: vasaras nometnes, ekskursijas, pārgājienus un
izbraukumus uz Latvijas izlases sacensībām. Lielākā nometne - basketbolā “Athletes in Action”.
Vērtējuma līmenis - labi
Stiprās puses
 Tiek rīkotas sporta nometnes.
 Treneri atrod pieeju katram audzēknim
individuāli, tādejādi veicinot izaugsmi un
uzlabojot mikroklimatu.

Tālākās attīstības vajadzības


Turpināt rīkot ārpus treniņu pasākumus.

13.3. Atbalsts karjeras izglītībā
Pēc Sporta skolas beigšanas absolventi saņem Profesionālās ievirzes izglītības apliecību,
kas sniedz lielākas iespējas iegūt sporta speciālista izglītību Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijā vai Latvijas Universitātē. Turpinot mācības jebkurā citā augstākās izglītības mācību
iestādē, absolventiem ir iespēja turpināt trenēties dažādās augstskolu un klubu komandās.
Informāciju par turpmākajām karjeras iespējām audzēkņiem nodod treneri. Gulbenes novada
BJSS strādā vairāki skolas absolventi, basketbolā: Dainis Mikolajs, Oskars Vīksna, Sandis
Dzērve. Distanču slēpošanā strādāja Solvita Brezinska. Arī citās sporta skolās un klubos par
treneriem strādā sporta skolas absolventi: Elmārs Rakstiņš, Oskars Zurkovs, Krišs Matisons,
Normunds Lišiks, Kaspars Brezinskis u.c.
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Audzēkņi, kuri iekļauti Latvijas izlases komandā, trenējas mācību treniņu grupā pie sava
trenera, kā arī šiem audzēkņiem tiek atvēlēti speciāli laiki, lai apmeklētu Latvijas izlases
dalībnieku treniņus.
Visi audzēkņi tiek apmācīti sacensību tiesāšanā. Viņiem ir iespēja tiesāt Latvijas
jaunatnes čempionātus, turnīrus.
Treneri apmeklē pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādes un informē bērnus un
vecākus par Gulbenes novada Bērnu jaunatnes sporta skolas piedāvātajām sporta veida
programmām. Informāciju par iespējām trenēties var iegūt pie skolas vadības vai mājaslapā
www.gulbenesbjss.lv.
Vērtējuma līmenis – labi
Stiprās puses
 Audzēkņi tiek apmācīti sacensību
tiesāšanā.
 Vairāki skolas absolventi ir kļuvuši par
treneriem un strādā sporta jomā.

Tālākās attīstības vajadzības


Pilnveidot informācijas nodošanu par
tālākajām karjeras iespējām.

13.4. Atbalsta mācību darba diferenciācijai
Sporta skolā mērķtiecīgi plāno un atbalsta talantīgo audzēkņu piedalīšanos Latvijas
jauniešu izlases sastāvos. Treneriem ir individuālā/grupu darba stundas, kurās notiek papildus
darbs ar talantīgajiem audzēkņiem. Sporta skola atbalsta trenerus darbā ar talantīgajiem
sportistiem. Audzēkņiem tiek nodrošināts ekipējums, kā arī apmaksāti komandējumi uz
sacensībām. Par labiem sasniegumiem un rezultātiem, ar naudas balvām apbalvo gan audzēkņus,
gan trenerus, saskaņā ar Gulbenes novada domes 2018. gada 22. februāra noteikumiem Nr.7
„Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs”.
Vērtējuma līmenis – labi
Stiprās puses
 Audzēkņiem tiek nodrošināts gan
ekipējums, gan arī apmaksāti
komandējumi.
 Audzēkņi un treneri tiek stimulēti ar
naudas balvām.

Tālākās attīstības vajadzības


Pilnveidot sadarbību ar federācijām, lai
pēc iespējas lielākam skaitam audzēkņu
būtu iespēja sevi pierādīt Latvijas izlases
sastāvos.

13.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām
Šobrīd Gulbenes novada BJSS mācību treniņu grupās nav audzēkņu ar īpašām
vajadzībām. Nepieciešamības gadījumā treneri ir gatavi iesaistīties darbā ar audzēkņiem ar
īpašām vajadzībām. Vasaras perioda organizētajās nometnēs ir piedalījušies bērni ar speciālām
vajadzībām.
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13.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Sporta skolā notiek regulāra sadarbība ar audzēkņu ģimenēm. Visa aktuālā informācija
tiek izvietota pie ziņojumu dēļa Sporta skolas telpās, kā arī informācija par sasniegumiem tiek
regulāri ievietota Gulbenes novada BJSS mājaslapā www.gulbenebjss.lv, kā arī vietējā laikrakstā
„Dzirkstele” un mājaslapā www.gulbene.lv.
Treneri regulāri informē audzēkņu vecākus par mācību – treniņu procesu norisi, par
audzēkņu sasniegumiem, kā arī pārrunā, kas būtu jāpilnveido un jāuzlabo audzēkņa sniegumā, lai
sasniegtu augstāku sportisko meistarību. Tas tiek veikts pārrunu veidā, tiekoties ar vecākiem
treniņos un sacensībās. Treneri ir izveidojuši aplikācijā “WhatsApp” vecāku un audzēkņu
grupas, kurās komunicē, un nodot svarīgu informāciju. Priekšlikumus, kas saņemti, komunicējot
ar vecākiem, treneri, nodod skolas vadībai, tie tiek izrunāti iknedēļas darbinieku pie vadības
sapulcēs un iespēju robežās tiek realizēti.
Vecāki laicīgi tiek informēti par gaidāmajiem sporta un kultūras pasākumiem, par
audzēkņa plānoto dalību tajos un nepieciešamo palīdzību no vecāku puses. Plānojot dalību
sacensībās, vecāki tiek informēti par audzēkņu nepieciešamību piedalīties. Pēc sacensībām,
savstarpēji sadarbojoties treneriem, audzēkņiem un vecākiem, tiek analizēti audzēkņu
sasniegumi.
Sporta skola sadarbojoties ar pašvaldību, atbalsta audzēkņus no maznodrošinātām un
daudzbērnu ģimenēm, piedāvājot kompensēt autobusu biļešu maksu uz treniņu nodarbībām,
saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības 2017. gada 26. oktobra noteikumiem Nr. 11 “Par
izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Gulbenes novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā”.
Tiek rīkoti Sporta skolas izlaiduma pasākumi, kuros piedalās audzēkņu vecāki. Jau
vairākus gadus Sezonas atklāšanas pasākumā bērnus priecē cirka izrādes.
Sporta skola savā mājaslapā ir ievietojusi informāciju vecākiem par sporta skolas darbību,
noteikumiem, licencētajām programmām un aktuālo informāciju.

Sporta skola informē vecākus par notiekošajām sacensībām un apmēram 30% no
vecākiem tās apmeklē. Iestājoties Sporta skolā, vecāki aizpilda iesniegumu un iesniedz pārējos
nepieciešamos dokumentus audzēkņa uzņemšanai.
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
Stiprās puses
 Regulāri apkopo ziņas par audzēkņu veselību.
 Sporta skolā ir medicīnas kabinets un ir sertificēta
medmāsa.
 Ir noteikta kārtība, kā audzēknis saņem pirmo
medicīnisko palīdzību.
 Notiek regulāra informācijas apmaiņa ar audzēkņa
vecākiem.
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Tālākās attīstības vajadzības
 Pastiprināt informācijas apmaiņu
ar audzēkņu vecākiem
 Veicināt
treniņu
metožu
dažādošanu Sporta skolā.
 Veicināt pozitīvu attieksmi pret
treniņu procesu.
 Rosināt moderno tehnoloģiju

Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
izmantošanu treniņu procesā.
 Audzēkņi ir instruēti par drošības noteikumiem.
 Jāpilnveido darbs pie audzēkņu
 Sporta skolā ir iekšējās kārtības noteikumi.
izaugsmes dinamikas uzskaites
 Ir izveidota laba sadarbība ar sporta klubiem.
un analīzes.
 Ir izstrādāti perspektīvie un gada plāni.
 Veiksmīgi nodrošināta piedalīšanas sacensībās,  Jāveicina vecāku līdzatbildības
paaugstināšana.
turnīros: vietējās sacensības, starptautiskās
sacensībās.
 Nodarbību saraksts atbilst visiem nosacījumiem.
 Individuālā/grupu darbs treniņos ir visos sporta
veidos.
 Ir iespēja treniņu procesā izmantot internetu un
video.
 Audzēkņu labāko sasniegumu reklamēšanu presē
un internetā.

14. Joma “Sporta skolas vide”
14.1. Sporta skolas mikroklimats
Audzēkņi, pedagogi un tehniskie darbinieki uzskata, ka viņiem ir piederības apziņa
Sporta skolai un lepnums par to. Audzēkņi jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālas
un reliģiskās piederības. Sporta skola cenšas novērst fiziskos un morālos pāridarījumus, taisnīgi
tiek risinātas konfliktsituācijas. Situāciju risināšanā iesaistās treneri un Sporta skolas vadība.
Audzēkņiem, trenerim, vecākiem un Sporta skolas darbiniekiem ir iespēja izteikt savus
priekšlikumus un ierosinājumus. Tie notiek pārrunu veidā, vai arī ir iespējams rakstiski iesniegt
priekšlikumus un nodot Sporta skolas vadībai. Pozitīvas sadarbības veicināšanai tiek pakāpeniski
uzlabota Sporta skolas vide, ieviešot jaunus informācijas veidus – izmantojot pašvaldības presi,
internetu u.c.
Sporta skolā atbalsta audzēkņu centību, spējas un sasniegumus, par labiem sasniegumiem
audzēkņi saņem pateicības un uzslavas, labākie tiek izvirzīti Gulbenes novada domes
apbalvošanai ar naudas balvām, saskaņā ar Gulbenes novada domes 2018. gada 22. februāra
noteikumiem Nr.7 „Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un
apmērs”.
Audzēkņu un treneru sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informē Sporta skolas sapulcēs,
svētku pasākumos un informatīvajos stendos. Tādējādi tiek veidota pozitīva sadarbības vide starp
audzēkņiem un personālu.
Sporta skolā ir iekšējās kārtības noteikumi, kas veicina audzēkņu disciplinētību
nodarbībās un sacensībās.
Sporta skolā ir labvēlīga un korekta attieksme pret skolas apmeklētājiem, tie var saņemt
nepieciešamo informāciju par treniņu nodarbību vietām, laikiem vai par treneriem ar dabu
saistītajos jautājumos. Jebkurš apmeklētājs ir laipni gaidīts Sporta skolā.
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Sporta skola atbalsta jaunos trenerus, sniedzot nepieciešamo informāciju darba gaitu
uzsākšanai. Iejusties kolektīvā palīdz nodaļas treneri, sniedzot vērtīgus padomus. Treneri palīdz
iejusties mācību treniņu grupās arī tikko uzņemtajiem audzēkņiem, komunicējot un atrodot
pareizo pieeju, lai audzēknis justos piederīgs.
Vērtējuma līmenis – labi
Stiprās puses
 Pedagogiem, tehniskajam personālam un
audzēkņiem ir piederības sajūta Sporta
skolai.
 Audzēkņu un treneru sasniegumi tiek
novērtēti.
 Sporta skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības
noteikumi.
 Sporta skola palīdz iejusties kolektīvā gan
jaunajiem audzēkņiem, gan treneriem.

Tālākās attīstības vajadzības

14.2. Sporta skolas fiziskā vide
Notiek nepārtraukts darbs Sporta skolas iekšējās un ārējās vides mērķtiecīgai
sakārtošanai. Sporta skolā regulāri veic nepieciešamos remontdarbus un telpu labiekārtošanas
darbus. Tās vienmēr ir tīras un sakoptas, to uzkopšana notiek atbilstoši normatīvajām prasībām.
Visi Sporta skolas darbinieki tiek instruēti par darba drošību un ugunsdrošību.
Sporta skolas vadība ir iepazinusies ar visām nodarbību telpām un pārliecinājusies, ka
visas atbilst noteiktajām prasībām. Ir saņemti atzinumi gan no Veselības inspekcijas, gan Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
Stiprās puses
 Sporta skolas kolektīvam ir piederības apziņa
skolai un lepnums par to.
 Sporta skolai ir savas tradīcijas.
 Sporta skolā tiek ievērotas un atbalstītas
audzēkņu intereses.
 Sporta skolā ir iekšējās kārtības noteikumi, un
vadība seko to ievērošanai.
 Regulāri veic instruktāžas drošības jautājumos.

Tālākās attīstības vajadzības
 Turpināt veidot savstarpējo sapratni
starp audzēkņiem, viņu vecākiem un
Sporta skolas darbiniekiem.
 Turpināt pilnveidot Sporta skolas
estētisko noformējumu.

15. Joma “Sporta skolas resursi”
15.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Izglītības programmu īstenošanas vietas: "Pils", Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes
novads, LV-4425, "Stāķi 7", Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417, "Rankas
pamatskola", Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416, "Tirzas pamatskola", Tirza, Tirzas
pagasts, Gulbenes novads, LV-4424, Rīgas iela 20, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes
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novads, LV-4412, Skolas iela 10a, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Skolas iela 12a,
Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, Vidus iela 7, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
Pie visām sporta zālēm ir garderobes un dušas. Sporta skolas rīcībā ir dienesta viesnīca,
kas ļauj piesaistīt talantus no Gulbenes un apkārtējiem novadiem. Iespēja izmitināt dienesta
viesnīcā, ļauj organizēt dažādas sporta sacensības. Sporta skolas rīcībā ir 2 autobusi: viens ar 16
sēdvietām, otrs ar 8 sēdvietām. Tie var nodrošināt tikai daļu no nepieciešamajiem
pārbraucieniem uz treniņiem un sacensībām. Sporta skola izīrē lielāku autobusu, kad
nepieciešams aizvest lielāku skaitu bērnu uz sacensībām. Sporta skolā ir 1 dators ar interneta
pieslēgumu, kuru var izmantot visi darbinieki, 1 dators lietvedes un 3 datori vadības rīcībā.
Sporta skola 2019. gadā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Gulbenes bibliotēku, kas
treneriem ļauj izmantot telpas, internetu un metodiskos materiālus, tādejādi papildinot zināšanas
un spējot realizēt daudzveidīgas treniņu nodarbības. Sporta skolā pie vadības ir pieejams mazs
literatūras daudzums, ko var izmantot treneri. Ar nepieciešamo inventāru un sacensību sporta
formām nodrošina Sporta skola. Sporta skolā ir kopētājs un skeneris treneru vajadzībām. Ir
atbilstoši iekārtotas telpas personālam. Kabineti ir nodrošināti ar mēbelēm. Sporta skolā notiek
plānveida inventāra nomaiņa. Treneri pārzin kārtību, kādā uzskaita, pieprasa un saņem inventāru.
Vērtējuma līmenis – labi
Stiprās puses
 Notiek plānveida inventāra nomaiņa.
 Noslēgts sadarbības līgums ar bibliotēku.
 Ir dienesta viesnīca.

Tālākās attīstības vajadzības
 Papildināt mācību literatūru Sporta skolā.
 Noslēgt līgumus ar izglītības programmu
īstenošanas vietām.

15.2. Personālresursi
Sporta skolā ir izglītības programmu (basketbols, volejbols, futbols, vieglatlētika,
distanču slēpošana, orientēšanās) īstenošanai nepieciešamais personāls. Ar Sporta skolas
audzēkņiem strādā 22 pedagoģiskie un 10 tehniskie darbinieki. Treneru izglītība un kvalifikācija
atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Treneri patstāvīgi apmeklē treneru kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus, kurus
finansiāli atbalsta Sporta skola. Aktīvi iesaistās novada un citu novadu sporta pasākumu
organizēšanā, sniedz konsultācijas citiem treneriem, sporta skolotājiem un interesentiem.
Gandrīz katru gadu darbā iesaistās jauni speciālisti. 2018. gadā treneru kolektīvam
pievienojušies divi jauni treneri Raimonds Gabrāns un Raits Šolins.
Vērtējuma līmenis – labi
Stiprās puses
 Darbam pieejami 3 stacionārie datori ar
interneta pieslēgumu un 2 portatīvie
datori.
 Kabineti ir nodrošināti ar mēbelēm un
darbam nepieciešamajiem tehniskajiem

Tālākās attīstības vajadzības
 Turpināt uzlabot tehniski materiālo bāzi
un treniņu apstākļus audzēkņiem.
 Turpināt piesaistīt treneru resursus mācību
darba uzlabošanai un izpildei
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Stiprās puses
līdzekļiem.
 Personālam tālākizglītībai ir iespējams
saņemt finansiālu atbalstu no pašvaldības.

Tālākās attīstības vajadzības

16. Joma “ Sporta skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana”
16.1. Sporta skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Sporta skolas vadība realizē darba izvērtējumu, analizējot sasniegumus un nosakot
tālākās attīstības vajadzības tā, lai kontrole un vērtēšana notiktu visos skolas darba aspektos.
Tiek izstrādāta jauna vērtēšanas metodika, pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Sporta skolas
vadība organizē un pārrauga pašvērtēšanas procesu, ar pašvērtējuma ziņojumu iepazīstina Sporta
skolas darbā ieinteresētās puses.
Pamatojoties uz 2012. gada 22. novembra domes sēdes Nr.19, 27.§ apstiprinātajām
„Gulbenes novada sporta attīstības pamatnostādnēm 2015.–2019. gadam”, ir izstrādāti Sporta
skolas attīstības galvenie virzieni.
Tajā ir izvirzītas prioritātes, kas īstenojamas šajā laikā. Sporta skolas attīstības plāns ir
veidots, ņemot vērā Sporta skolas pamatmērķus.
Vērtējuma līmenis – labi
Stiprās puses


Ir izstrādāti Sporta skolas galvenie
attīstības virzieni.

Tālākās attīstības vajadzības
 Izstrādāt jaunu Sporta skolas attīstības
plānu.
 Iesaistīt trenerus Sporta skolas attīstības
plāna izveidē.

16.2. Sporta skolas vadības darbs un personāla pārvaldība
Sporta skolā ir nepieciešamā obligātā dokumentācija, kas atbilst dokumentu izstrādāšanas
un noformēšanas prasībām. Sporta skolas darbu reglamentējošie dokumenti izstrādāti
demokrātiski. Sporta skolas darbību reglamentē Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas nolikums.
Sporta skolā personālam un treneriem ir noslēgti līgumi un ir amata apraksti. Sporta skolā
ir iekārtotas personu lietas visiem pedagogiem, tehniskiem darbiniekiem un audzēkņiem.
Treneru slodzes ir sadalītas ievērojot, Sporta skolā īstenoto profesionālās ievirzes izglītības
sporta programmu prasības, treneru darba pieredzi, kvalifikāciju un sasniegtos rezultātus. Sporta
skolā ir mācību telpa, kuru var izmantot treneri, sporta skolotāji un citi interesenti. Treneri
regulāri piedalās mācībās un semināros tā paaugstinot savu izglītību un kvalifikāciju.
Sporta skolā ir precīza vadības struktūra un veiksmīgs vadības komandas darbs.
Saimnieciskos jautājumus pārrauga saimniecības vadītājs. Visiem ir precīzi noteikti darba
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pienākumi un atbildība. Sporta skolas direktors atbilstoši deleģē pienākumus un veic kontroli par
to izpildi. Darbinieki un audzēkņi zina, par kādiem jautājumiem var vērsties pie katra no Sporta
skolas vadības. Sporta skola vienmēr pieņem apmeklētājus, iepriekš to saskaņojot. Vadība
sadarbojas savā starpā, būtiskus jautājumus izlemj kopā. Katras nedēļas pirmdienā notiek
darbinieku pie vadības sapulces, kurās apspriež iepriekšējā nedēļā sasniegto un plāno turpmāko
nedēļas darbu. Vismaz divas reizes gadā notiek pedagoģiskās padomes sēdes, kurās treneri
atskaitās par paveikto, iesniedz pašvērtējumu, kas tiek analizēts. Sporta skolas vadība veicina
radošu darbības vidi, atbalsta dažādas audzēkņu un treneru aktivitātes darba pilnveidē un
dažādošanā, organizē pasākumus, kuri var veicināt labu gaisotni un savstarpējo sapratni Sporta
skolas kolektīvā.
Vērtējuma līmenis – labi
Stiprās puses




Sakārtota dokumentācija atbilstoši
prasībām.
Ir izstrādāts Sporta skolas nolikums.
Sporta skolā ir precīza vadības struktūra
un veiksmīgs vadības komandas darbs.

Tālākās attīstības vajadzības
 Izveidot izglītojamo pašpārvaldi un Sporta
skolas padomi.
 Izveidot metodiskās komisijas.
 Pilnveidot pašvērtēšanas procesu.
 Turpināt īstenot izvirzītos attīstības plāna
mērķus.

16.3. Sporta skolas sadarbība ar citām institūcijām
Sporta skolas vadība rūpējas par skolas prestižu, informē par jaunumiem, sasniegumiem,
pieredzi un citām darba aktualitātēm Gulbenes novada laikrakstā „Dzirkstele” un mājaslapā
www.gulbene.lv, kā arī ievieto informāciju savā mājaslapā www.gulbenebjss.lv.
Ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Gulbenes novada pašvaldību, Gulbenes pilsētas
pārvaldi, Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļu, Gulbenes sporta centru,
Gulbenes novada domes Sporta komisiju un Gulbenes novada pagastu pārvaldēm.
Sadarbojamies ar sporta skolām, sporta klubiem, Olimpiskajiem centriem, augstākajām
izglītības iestādēm, IZM un to departamentiem. Sadarbībā ar sporta klubiem piedalāmies dažādu
projektu kopīgā izstrādē un realizācijā novadā un valstī. Sadarbībā ar Latvijas Olimpisko
komiteju katru gadu septembrī Lejasciemā tiek rīkota “Olimpiskā diena” (krosa sacensības
novada skolām). Sadarbībā ar organizāciju “Athletes in Action” vasarā notiek atvērtā basketbola
nometne, kurās ierodas treneri no ASV, Maķedonijas, Serbijas un Latvijas sportisti no visas
Latvijas. Sporta skolas audzēkņi veiksmīgi pārstāvot savas skolas, piedalās Gulbenes novada
skolu spartakiādē.
Sporta skolas vadība atbalsta jebkuru mērķtiecīgu sadarbību ar citām organizācijām,
klubiem un iestādēm.
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
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Stiprās puses
 Sporta skola īsteno sadarbību ar citām
izglītības iestādēm.
 Sporta skolas audzēkņi piedalās reģionāla un
starptautiska līmeņa sacensībās.
 Sporta skola sadarbojas ar valsts institūcijām,
pašvaldību, kā arī attiecīgo sporta veidu
federācijām.

Tālākās attīstības vajadzības



Aktualizēt dalību dažādos projektos

17. Citi sasniegumi
Sporta skolas audzēkņi ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta veidā, lai sasniegtu augstus
rezultātus un nodarbotos ar sportu un veselīgu dzīvesveidu arī pēc Sporta skolas absolvēšanas.
Sporta skolas treneri regulāri piedalās sporta federāciju un savienību rīkotajos semināros valstī
(teorētiskos un praktiskos), tālākizglītības kursos, tādējādi paaugstinot savu kvalifikāciju
(zināšanas un prasmes), lai pielietotu jaunāko un modernāko savā darbā. Bijušie sporta skolas
audzēkņi turpina mācīties LSPA un citās ar sportu saistītās augstākās izglītības iestādēs.
Sporta skolas rīcībā ir autobuss ar 16 sēdvietām, kas var nodrošināt daļu no
nepieciešamajiem braucieniem uz treniņiem un sacensībām. 2016. gadā tika iegādāts
mikroautobuss VW Crafter ar 9 sēdvietām.
Sporta skolas darbinieku (pedagoģisko, tehnisko) tiesības, pienākumi un atbildība ir
noteikti amatu aprakstos un noslēgtajos līgumos. Treneru slodzes tiek sadalītas, ievērojot
programmas prasības, pieredzi, kvalifikāciju un darba gala rezultātu.

18. Sporta skolas turpmākā attīstība
Jāturpina īstenot izvirzītos attīstības plāna mērķus. Nākamajā gadā jāizstrādā jauns
Sporta skolas attīstības plāns, kura izstrādē piedalīsies skolas vadība, treneri. Jāpaaugstina
pedagogu profesionālā kvalifikācija,

nodrošināt Sporta skolas līdzfinansējumu treneru

kvalifikācijas celšanas kursiem, kā arī jāpapildina treneru resursi mācību darba uzlabošanai.
Treneriem jāpilnveido audzēkņu sasniegumu uzskaite un dinamikas analīze, jāveicina pozitīva
attieksme pret treniņu procesu. Jāveicina treniņu metožu dažādošana, jāizmanto modernās
tehnoloģijas treniņu procesā. Jāturpina veidot savstarpējā sapratne starp audzēkņiem, vecākiem
un Sporta skolas darbiniekiem, pastiprinot informācijas apmaiņu. Jāveicina vecāku
līdzatbildības paaugstināšana. Jāpilnveido pašnovērtēšanas process, kā arī jāaktualizē kavējuma
monitorings. Jāturpina organizēt ārpus treniņu pasākumi, kā arī sacensības un sportiskās
aktivitātes vispārizglītojošo skolu brīvlaikos.
Sporta skolā jāpapildina mācību literatūra, jāizveido izglītojamo pašpārvalde un skolas
padome, kurā jāiesaista vecāki. Jāturpina uzlabot materiāli tehniskā bāze, treniņu apstākļu
vietas un skolas estētiskais noformējums. Jānoslēdz līgumi ar izglītības programmu īstenošanas
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vietām. Jāuzlabo sadarbība ar federācijām, lai lielākam skaitam audzēkņu būtu iespēja sevi
parādīt Latvijas izlases sastāvā.
Tiek apzināti dažādi sadarbības partneri, ar kuriem tiks veidoti kopēji projekti pedagogu
tālākizglītībai un audzēkņu pieredzes apmaiņas programmām.

Direktora p.i.:

Dainis Mikolajs

Datums 08.07.2019
SASKAŅOTS
Gulbenes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks
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