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1. Saldus Sporta skolas vispārīgs raksturojums
Saldus Sporta skola ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestāde, kuras tiesiskais pamats ir nolikums, un savu darbību veic tiešā
dibinātāja vadībā. 2018. gadā no 7. maija līdz 11. maijam skolā notika akreditācija un
ar 7. jūnija lēmumu tika akreditētas 8 profesionālās ievirzes izglītības programmas uz
sešiem gadiem.
2020./2021. mācību gadā Saldus Sporta skola īsteno trīs interešu izglītības
programmas - pielāgotais sports, mini ievirze basketbolā, vispusīgā fiziskā
sagatavošana pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un 8 profesionālās ievirzes
sporta programmas:
Vieglatlētika
20V 813 001, licence nr. P- 2016, izdota 2019. gada 11. novembrī;
30V 813 001, licence nr. P- 2017, izdota 2019. gada 11. novembrī;
Futbols
20V 813 001, licence nr. P- 2018, izdota 2019. gada 11. novembrī;
30V 813 001, licence nr. P- 2019, izdota 2019. gada 11. novembrī;
Basketbols
20V 813 001, licence nr. P- 2020, izdota 2019. gada 11. novembrī;
30V 813 001, licence nr. P- 2021, izdota 2019. gada 11. novembrī;
Grieķu-romiešu cīņa
20V 813 001, licence nr. P- 2022, izdota 2019. gada 11. novembrī;
Svarcelšana
20V 813 001, licence nr. P- 2023, izdota 2019. gada 11. novembrī.
Saldus Sporta skola ir dibināta 1963. gada 19. septembrī. Jaundibinātajā skolā
sāka trenēties divos sporta veidos – basketbolā un vieglatlētikā. Laika gaitā sporta veidi
ir mainījušies, bet basketbols un vieglatlētika bijuši tie sporta veidi, kuri pārstāvēti visos
laikos.
Izglītojamo skaits pēdējo gadu laikā ir audzis. 2020./2021. mācību gadā
mācības skolā uzsāka 535 izglītojamie 41 profesionālās ievirzes izglītības mācību
treniņa grupās, piecos sporta veidos un trīs interešu izglītības programmās.
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Izglītojamo skaits palielinājies, jo 2019. gada pavasarī Saldus novada
pašvaldība apstiprināja un piešķīra finansējumu interešu izglītības programmas
“Vispusīgā fiziskā sagatavošana pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem”
realizācijai, kā arī 2020. gada septembrī palielinājās mācību treniņu grupu skaits. Tika
atvērta jauna MT-1 grupa grieķu –romiešu cīņā un SSG grupa futbolā.
Sporta skolas veiksmīgu darbību nodrošina 20 treneri, direktora vietniece
mācību darbā, direktora vietnieks saimnieciskajā darbā, izglītības metodiķe, lietvede,
divas medmāsas, 2 saimniecības pārziņi, viesnīcas administrators un 10 tehniskie
darbinieki. Kopš 2017. gada 11. septembra Sporta skolā direktora amatā ir stājies
Madars Roga. Arī pedagogu sastāvā ar šo mācību gadu ir notikušas izmaiņas. Darbā
tika pieņemti trīs jauni pedagogi- basketbola, futbola un grieķu-romiešu cīņas treneri.
Sporta skola atrodas Saldū, Jelgavas ielā 6. Tā ir galvenā sporta nodarbību bāze
ar 2 sporta zālēm, vieglatlētikas skrejceļu, smagatlētikas, aerobikas un skvoša zāli. Vēl
sporta skola izmanto sporta zāles Saldus vidusskolā un Cieceres pamatskolā, kurās
mācību-treniņu process tiek nodrošināts basketbola nodaļas un vieglatlētikas nodaļas
izglītojamajiem.
2019. gada 5. oktobrī tika atklāta atjaunotā sporta halle. Tajā ir pilnībā atjaunota
grieķu-romiešu cīņas zāle, daudzfunkcionāla sporta zāle, trenažieru zāle, kabineti un
atpūtas telpa treneriem, kā arī ģērbtuves un dušas. Sporta halles rietumu spārnā atrodas
dienesta viesnīca ar 26 guļvietām. Atjaunotās halles telpas ir paredzētas izmantot arī
cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. Ar Saldus novada pašvaldības atbalstu, sporta
skolai pieejamās sporta bāzes ir nodrošinātas ar nepieciešamo aprīkojumu un inventāru.
2015. gada 25. septembrī tika atklāts rekonstruētais stadions, kurā nodarbības
notiek vieglatlētikas nodaļas izglītojamajiem. Stadions atbilst Starptautiskās
Vieglatlētikas federācijas standartiem, to apstiprina atbilstošs sertifikāts no Latvijas
Vieglatlētikas savienības.
Sporta skolas izglītojamajiem ir iespēja reizi nedēļā bez maksas apmeklēt
peldēšanas nodarbības, lai viņi varētu pilnveidot savu vispārējo fizisko sagatavotību.
Sporta skola katru gadu rīko profesionālās pilnveides seminārus pedagogiem
uz kuriem uzaicina sporta speciālistus – lektorus.
2019. gada 21. oktobrī Saldus Sporta kompleksā notika seminārs sporta
treneriem un skolotājiem ”Vispusīgas fiziskās sagatavotības nozīme bērnu un jauniešu
sportā”, kuru vadīja Latvijas U20 basketbola izlases fiziskās sagatavotības treneris
Ēriks Visockis un smagatlētikas treneris Dainis Polis.
2020. gada 26.-30 jūnijam, sadarbībā ar Futbola skolu Leevon un Futbola klubu
Greifswalder no Vācijas, tika organizētas un vadītas meistarklases Saldus Sporta skolas
izglītojamajiem un treneriem. Meistarklases vadīja kvalificēti futbola speciālisti no
Vācijas un Itālijas. Sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību un FS Leevon un Vācijas
FK Greifswalder noslēgts nodoma protokols “Par futbola popularizēšanu Saldus
novadā”, kura ietvaros perspektīvajiem futbola nodaļas audzēkņiem būs iespēja
pilnveidot savu profesionālo izaugsmi Vācijā FK Greifswalder.
2020. gada 19. oktobrī Saldus Sporta kompleksā notiks seminārs treneriem un
sporta skolotājiem “Vispusīgas fiziskās sagatavotības nozīme sportā un ikdienā”.
Semināru vadīs fiziskās sagatavotības treneris Staņislavs Olijars, lektori Maija Priedīte
un Māris Priedītis dalīsies pieredzē par vingrinājumu izvēli, pielietošanu un
novērtēšanu. Praktiskajā daļā apgūstot rotaļu un spēļu pielietošanu un variēšanu sporta
nodarbībās.
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Saldus Sporta skolā tiek organizēti arī tradicionālie pasākumi – „Iepazīsti Sporta
skolu”, “Ēnu diena”, „Sporta skolas Laureāts”, Ziemassvētku pasākumi, skolas
izlaidums.
Sporta skolā visiem interesentiem tiek piedāvāti maksas pakalpojumi kā tenisa
kortu, skvoša zāles un trenažieru zāles apmeklējumi. Ir iespējama telpu īre (sporta zāles,
aerobikas un konferenču zāle).
Finansējums profesionālās ievirzes izglītības programmu izpildei tiek saņemts
no IZM un Saldus novada pašvaldības budžeta. Papildus ienākumi skolas budžetā ir
juridisku un fizisku personu ziedojumi un dāvinājumi, ieņēmumi no saimnieciskās
darbības un audzēkņu vecāku līdzfinansējuma maksa, kura no 2015. gada novembra ir
EUR 3,- mēnesī. Ar Saldus novada pašvaldības atbalstu tiek piemērotas atlaides
līdzfinansējuma maksai maznodrošināto ģimenēm un ģimenēm, kurām sporta skolā
trenējas divi vai vairāk bērni.

2. Skolas darbības pamatmērķi
Misija- sekmēt ikviena izglītojamā un pedagoga iespējas pilnveidoties, kļūt par
konkurētspējīgu, inteliģentu, atbildīgu, radošu, sportiski un kulturāli attīstītu cilvēku.
Vīzija- viena no labākajām Kurzemes reģiona sporta skolām ar mūsdienīgi
sakārtotu sporta kompleksa infrastruktūru, daudzveidīgiem sporta un aktīvās atpūtas
pasākumiem, attīstot bērnu un jauniešu sportu.
Sporta skolas mērķi:
1.Nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot
vērtīborientāciju veidošanos sportā, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta
izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas
personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās
sportu kā vērtības nozīmi.
2.Veidot un uzturēt drošu un mūsdienīgu izglītības vidi, kas veicinātu
profesionālās izglītības procesu.
Skolas uzdevumi ir:
 īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, nodrošinot iespēju
iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes sportā;
 sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos
izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas
valsti;
 racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un
personāla resursus;
 sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem
(turpmāk – vecākiem), lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;
 nodrošināt iespējas izglītojamo personības veidošanai, interešu, spēju un
talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un
atpūtas organizācijai, sekmējot izglītojamo spēju un talantu attīstību,
pašapziņas veidošanos, izziņas darbības un zinātkāres attīstību;
 organizēt sporta pasākumus un sacensības, kā arī popularizēt sportu un
veselīgu dzīvesveidu.
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Sadarboties ar Saldus novada sporta biedrībām, iesaistot tajās sporta skolas
audzēkņus.

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde
Saldus Sporta skola 2018. gada maijā uz sešiem gadiem akreditēja 8 izglītības
programmas - futbols 20V 813001, 30V 813001; basketbols 20V 813001, 30V
813001; vieglatlētika 20V 813001, 30V 813001; svarcelšana 20V 813001; grieķu –
romiešu cīņa 20V813001.
Akreditācijas ekspertu ieteikumi Izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai:
Nr.
Ieteikumi
p.k.
1.
Plānveidīgi nodrošināt zinātniski
metodiskos līdzekļus izglītības programmu
realizēšanai

2.

Treneriem nepieciešama telpa un dators
e –žurnāla aizpildīšanai

3.

Nodrošināt savlaicīgu sacensību kalendāra
ieviešanu VIIS
Uzlabot audzēkņu personu lietu
dokumentācijas kvalitāti.
Plānveidīgi nodrošināt inventāru, līdzekļus
un sporta formas. Futbola nodaļas
treniņgrupas nodrošināt ar vienādiem
treniņu krekliem
Futbola nodaļai piesaistīt vairāk bērnus no
visa novada, organizējot piesaistes
pasākumus skolās, pirmsskolās

4.
5.

6.

7.

Iesaistīt trenerus sporta sacensību
organizēšanai Saldū, lai efektīvāk veicinātu
izglītojamo sacensību un spēļu pieredzi

8.

Vēlams nodrošināt normatīvu reģistrācijas
tehniskos līdzekļus fizisko īpašību un
tehniskās sagatavotības vērtēšanai (kustību
analīzes iekārtas, tenzoplatformas,
6

Izpilde
Ir iegādāti mācību līdzekļi: mācību
literatūra, metodiskie un digitālie
materiāli. Katru gadu Sporta skolas
metodisko materiālu bāze tiek
papildināta ar jaunāko literatūru. Sporta
skola ir iegādājusies projektoru, datoru.
2020. gadā ir plānots iegādāties video
kameru un datoru mācību-treniņa
procesa pilnveidei, analīzei, teorētisko
zināšanu apguvei.
Atjaunotajā sporta hallē ir futbola un
vieglatlētikas nodaļas treneru kabineti.
2020. budžeta gadā tiks iegādāti datori
katram treneru kabinetam.
Izpildīts
Izpildīts
Inventārs tiek papildināts un atjaunots
pēc nepieciešamības.
Izstrādāts plānojums inventāra un
mācību līdzekļu iegādei.
Izpildīts.
2019./2020. m.g. un 2020./2021. m.g.
futbola nodaļā tiek nokomplektētas SSG
grupas.
Izpildīts. Saldū tiek organizētas
sacensības: grieķu- romiešu cīņā,
svarcelšanā, vieglatlētikā, 3x3
basketbolā, futbolā.
Nav iespēja nodrošināt ar modernām
iekārtām finansējuma dēļ.

9.

10.

11.

12.

vingrinājuma izpildes jaudas mērīšanas
iekārtas)
Sadarbībā ar LSPA uz svarcelšanas nodaļas
bāzes veidot zinātniski metodisko centru

Izstrādāt vienotu sistēmu un kārtību
izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai,
kā arī mācību gadā plānoto nodarbību
hospitācijas grafiku.
Saskaņā ar 2016. gada MK noteikumiem
Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” plānot
evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju
uzstādīšanu.
Grieķu-romiešu cīņas nodaļā nepieciešams
treneris ar atbilstošu izglītību.

Tiek veidota sadarbība ar LSPA
svarcelšanas pasniedzējiem, kuri būtu
ieinteresēti sadarboties ar Saldus Sporta
skolas svarcelšanas nodaļu, lai veidotu
zinātniski metodisko centru.
Izpildīts

Izpildīts.

Izpildīts.

4. Sporta skolas sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes
vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos

4.1.

Mācību saturs- skolas īstenotās izglītības programmas

Saldus Sporta skola 2020./2021. mācību gadā īsteno 8 profesionālās ievirzes
programmas un trīs interešu izglītības programmas - pielāgotais sports, mini ievirze
basketbolā un vispusīgā fiziskā sagatavošana pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem.
2020. gada septembrī mācības skolā uzsāka 535 izglītojamie.
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Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes izglītības programmās

Nr. Programmas
p.k. nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.

Basketbols
Basketbols
Futbols
Futbols
Vieglatlētika
Vieglatlētika
Grieķuromiešu cīņa
Svarcelšana

Kods

20V813001
30V813001
20V813001
30V813001
20V813001
30V813001
20V813001

Izglītoja
mo skaits
2017./18.
māc.
gadā
194
44
81
12
110
17
18

20V813001 15

Izglītojamo
skaits
2018./2019.
māc. gadā

Izglītojamo
skaits
2019./2020.
māc. gadā

Izglītojamo
skaits
2020./2021.
māc. gadā

174
50
65
21
98
19
38

177
47
66
8
88
24
35

186
41
80
9
90
16
44

17

16

16

Izglītojamo skaits interešu izglītības programmās
Nr.p
.k.

Programmas nosaukums

1.
2.
3.

Mini ievirze basketbolā
Pielāgotais sports
Vispusīgā fiziskā
sagatavošana pirmsskolas
izglītības iestāžu
audzēkņiem

Izglītojamo
skaits
2018./2019.
māc. gadā
14
9
-

8

Izglītojamo
skaits
2019./2020.
māc. gadā
11
9
43

Izglītojamo
skaits
2020./2021.
māc. gadā
16
11
26

Izglītojamo skaits % izglītības programmās

43%

21%
14%

17%

20%
12%
7% 8%

2019./2020.m.g.

11%

3%

2020./2021.m.g.

Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu ir palielinājies izglītojamo skaits
profesionālās ievirzes izglītības programmās- futbolā, grieķu-romiešu cīņā. Interese un
aktivitāte tiek izrādīta par interešu izglītības programmu nodarbībām, jo 4-6 gadu
vecumā bērni labprāt iesaistās fiziskajās aktivitātēs.
Saldus Sporta skolā mācību-treniņu process tiek īstenots atbilstoši licencētai
izglītības programmai. Nodarbību saraksts tiek izveidots pirms mācību gada sākuma
sadarbībā ar pedagogiem, tas atbilst normatīvo aktu prasībām, licencētai izglītības
programmai un to apstiprina direktors. Saraksts tiek izveidots pārskatāmi, pilnam
mācību gadam. Nepieciešamības gadījumā šis nodarbības saraksts tiek mainīts,
saskaņojot to ar administrāciju.
Mācību procesā visa dokumentācija tiek veikta elektroniskajā žurnālā
“e-klase”. Bieži vien treneri savā darbā kavē ar “e-klases” aizpildīšanu. Administrācija
kontrolējot šo procesu veic pārrunas ar treneriem, par darba kvalitātes uzlabošanu
e-vidē.
Treneri apzinās programmas mērķus, uzdevumus un obligāto saturu. Mācību
plāni tiek veidoti un izstrādāti, vadoties no konkrētās grupas kvalifikācijas un
apmācības gada. Treniņos izglītojamie apgūst teorētiskās zināšanas arī par sacensību
noteikumiem, veic praktisku sacensību tiesāšanu, jo dažos sporta veidos sacensībās
pašiem ir jānodrošina tiesneši. Administrācija uzrauga un kontrolē plānošanas un
organizēšanas procesu.
Mācību- treniņa nodarbību procesā pedagogi veicina dažādu sporta veidu
saikni. Komandu sporta veidos izmanto dažādus vieglatlētikas elementus, bet
individuālo sporta veidu nodarbībās iekļauj basketbola, futbola spēli. Lai uzlabotu
izglītojamo koordināciju, basketbola un futbola nodaļu treneri mācību- treniņa procesā
9

izmanto arī grieķu-romiešu cīņas zāli. Treneri strādā kompleksi, izmantojot dažādas
treniņu metodes, atbilstoši izglītojamo vecuma īpatnībām un fiziskās sagatavotības
līmenim, vērš uzmanību tehnisko un taktisko elementu apguvei, kā arī plāno un veic
individuālo darbu ar izglītojamajiem, kuriem tas nepieciešams. Treneri darbā izmanto
diferencētu pieeju katram audzēknim, komunicējot un sadarbojoties ar izglītojamajiem,
veido pozitīvu motivāciju un interesi par sasniegumiem.
Vērtējuma līmenis- ļoti labi.

4.2.

Mācīšana un mācīšanās

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Saldus Sporta skolā ir mērķtiecīgi organizēts izglītojamo mācību-treniņu darbs,
kam ir radīti atbilstoši apstākļi. Sporta skolā notiek mācību plānā paredzētās
nodarbības, atbilstoši nodarbību sarakstam.
Pedagoģiskā procesa nepieciešamā dokumentācija treneriem ir jāaizpilda
elektroniskajā žurnālā “e-klase” atbilstoši prasībām. Katra mēneša beigās mācību
pārzine pārbauda to, ar ierakstu “e-klasē” par žurnāla pārbaudi. Ikdienā šai programmai
treneri brīvi var pieslēgties, lai tajā varētu atzīmēt attiecīgās dienas plānotos nodarbības
uzdevumus un atzīmētu izglītojamo apmeklējumus. Taču šobrīd sporta skolā nav tādas
telpas, kur jebkurā brīdī treneriem būtu pieejams savs dators.
Lietojot elektronisko žurnālu, tiek secināts, ka dažiem treneriem ir ļoti parocīga
šī sistēma, bet dažiem vienmēr ir jāatgādina par savlaicīgu ‘’e-klases’’ žurnāla aizpildi.
Skolā regulāri notiek mācību procesa vērtēšana un analīze, veicot nodarbību
vērošanu. Ir izstrādāta vērtēšanas lapa, kura tiek aizpildīta nodarbības laikā un pēc
nodarbības ar treneri tiek pārrunāts par treniņu nodarbības sagatavošanu, plānošanu un
vadīšanu, izsakot priekšlikumus un ieteikumus. Pagājušajā gadā ieviesām, ka notiek ne
tikai neplānotas nodarbību vērošanas, bet arī ar treneri saskaņotas nodarbības uz kurām
ierodas arī citi šī sporta veida treneri, tā daloties pieredzē. Katra mācību gada beigās
treneri iesniedz savu pašvērtējumu par aizvadīto mācību gadu.
Mācību procesā tiek izmantots atbilstošs inventārs un aprīkojums. Treneri, kuri
strādā ar jaunākā vecuma grupām izmanto daudzveidīgu inventāru, lai bērniem noturētu
uzmanību un radītu interesi par sportu. Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
inventāru regulāri pārbauda, kā arī pedagogi sniedz ieteikumus par jauna inventāra
nepieciešamību. Labākai teorētisko zināšanu apguvei un darba analīzei būtu
nepieciešamas modernās tehnoloģijas, kā, piemēram, videokamera, datori. Ir iegādāts
projektors, kuru izmanto treneri, lai veiktu spēļu analīzi. Moderno tehnoloģiju iegādes
rezultātā ieguvums sporta skolai būtu solis attīstošās vides veidošanā, dažādojot treniņu
procesu. Treneri veiktu izglītojamo sasniegumu novērtēšanu, rezultātu apkopošanu un
analīzi, labotu kļūdas un pilnveidotu trūkumus, bet izglītojamie labāk varētu izprast
dažādas tehnikas un taktikas pielietojumus.
2019./2020. mācību gadā tika izveidoti mācību materiāli teorētisko zināšanu
apguvei: “Basketbols Latvijā”, “Vieglatlētika”, “Olimpiskās spēles”, izstrādāti
metodiskie materiāli: “Ātrums. Ātruma attīstīšanas vingrinājumi”, “Fiziskā
sagatavotība tāllēkšanā’.
Mācību-treniņa darbā treneri cenšas izmantot daudzveidīgas treniņa metodes,
kas atbilst izglītojamo spējām, vecumam, sporta veida specifikai un treniņa satura
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prasībām. Jaunākajās grupās tiek pielietota rotaļu metode, noturot izglītojamo
uzmanību, bet vecākās mācību treniņu grupās tiek pielietota sacensību metode, veicinot
psiholoģisko stabilitāti un noturību.
Izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Sporta skolas darbā ir mērķtiecīgi
organizēts audzināšanas darbs. Ir izstrādāta audzināšanas darba programma, kurā
izvirzīti audzināšanas darba virzieni 2019.-2022. mācību gadam. 2020./2021. mācību
gada uzdevumi ir veidot pozitīvas savstarpējās attiecības, mācot atbildību, godīgumu,
laipnību, centību. Iepriekšējā mācību gadā skolā tika izstrādāti Pozitīvās uzvedības
noteikumi.
Treneri pilnveido savas zināšanas kursos un semināros, tāpēc katru gadu
administrācija aktīvi seko un iesaistās treneru kvalifikācijas celšanā un profesionālajā
izaugsmē, finansējot to izmaksas. Saldus Sporta skolā regulāri tiek organizēti semināri
un meistarklases pedagogu profesionālajai pilnveidei.
2019. gada 21. oktobrī Saldus Sporta kompleksā notika seminārs sporta
treneriem un skolotājiem ”Vispusīgas fiziskās sagatavotības nozīme bērnu un jauniešu
sportā”, kuru vadīja fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Visockis un smagatlētikas
treneris Dainis Polis. Lektori dalījās pieredzē par VFS treniņu nepieciešamību izglītības
procesā, demonstrēja vingrinājumu kompleksus balsta kustību aparāta stiprināšanai.
2020. gada 19. oktobrī Saldus Sporta kompleksā notiks seminārs treneriem un
sporta skolotājiem “Vispusīgas fiziskās sagatavotības nozīme sportā un ikdienā”.
Semināru vadīs fiziskās sagatavotības treneris Staņislavs Olijars, demonstrējot
vingrinājumus vispārējo fizisko īpašību attīstībai izmantojot daudzveidīgu inventāru,
kā arī barjerskrējēju vingrinājumu pielietojumu dažādos sporta veidos. Lektori Maija
Priedīte un Māris Priedītis dalīsies pieredzē par vingrinājumu izvēli, pielietošanu un
novērtēšanu.
Savstarpējā sadarbība gan treneru kolektīvā, gan pret izglītojamajiem vērojama
pozitīva. Treneri viens otram sniedz atbalstu, dalās savā pieredzē un neatsaka padomus,
jo kolektīvā strādā ļoti pieredzējuši pedagogi, kā arī jauni darbinieki. Tāpat visi
pedagogi, sava sporta veida nodaļas ietvaros, veido sadarbību treniņu procesā ar visiem
izglītojamajiem. Tiek rīkotas savstarpējas treniņspēles, kā arī nereti jaunākos
izglītojamos izvirza startēt pie augstākas grupas.
Saldus Sporta skolas izglītojamie piedalās dažāda mēroga sporta sacensībās.
Sacensību kalendāri tiek veidoti, pamatojoties uz federāciju un savienību izstrādātajiem
sacensību kalendāriem un nolikumiem. Izglītojamie piedalās dažādās Saldus novada
organizētās sporta aktivitātēs, sacensībās un turnīros: “J. Rozentāla skriešanas
svētkos”, “Gatavs veselībai un sportam”, piedalās Taku skrējienā “Stirnu buks”,
“Saldus futbola svētkos”, visas vasaras garumā 3x3 basketbola turnīrā “Street basket”.
Katru gadu Saldus Sporta skolā tiek rīkotas Baltijas mēroga sacensības svarcelšanā,
grieķu –romiešu cīņā, valsts mēroga sacensības- vieglatlētikā, basketbolā. Saldus
Sporta skolas izglītojamie piedalās starptautiskos turnīros un sacensībās.
Lai popularizētu Saldus Sporta skolu, uzsākot mācību gadu, treneri apmeklē
Saldus novada skolas un aicina jauniešus nodarboties ar sportu, iestājoties Sporta skolā.
Skolas mājas lapā, sociālos tīklos un vietējā laikrakstā tiek ievietots sludinājums par
jaunu audzēkņu uzņemšanu skolā.
Vērtējuma līmenis- labi.
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4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Mācību gada sākumā katrs treneris organizē izglītojamo-vecāku sapulci, kurā
tiek izklāstīts un informēts par mācību-treniņu galvenajām izvirzītajām prasībām,
mērķiem un uzdevumiem, rezultativitātes kritērijiem.
Tāpat mācību gada sākumā izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības
noteikumiem un drošības noteikumiem.
‘’E-klases’’ žurnālā tiek atspoguļota izglītojamo apmeklējumu uzskaite.
Nodarbību kavēšanas vai noteikumu neievērošanas gadījumā sākotnēji tiek veiktas
pārrunas ar pašiem izglītojamajiem, ja šie kavējumi ir ilgstoši- tad ar vecākiem.
Sporta skola izglītojamajiem rosina gan treniņu procesā, gan ārpus tā izmantot
visus iespējamos resursus un mācību līdzekļus, lai radītu noturīgu interesi par sportu.
Pirms treniņiem skolas foajē, izglītojamajiem ir iespēja kavēt laiku, vērojot sporta
pārraides TV vai lasot žurnālu ‘’Sports‘’.
Sporta skolas izglītojamie piedalās Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs, Latvijas
čempionātos, Kausu izcīņās, Latvijas Olimpiādēs, kā arī Baltijas valstu un Eiropas
mēroga sacensībās. Izglītojamie ar visaugstākajiem sasniegumiem tiek iekļauti Latvijas
izlases sastāvā.
Lai veidotu piederības apziņu sporta skolai, izglītojamie tiek mudināti kopā ar
saviem treneriem piedalīties dažādos pasākumos, kas nav saistīti ar sportu- Lāpu
gājiens, svecīšu nolikšana, pilsētas svētku gājiens, tā veicinot vērtīborientāciju un
patriotismu.
Vērtējuma līmenis- labi.

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Treneri ikdienā izvērtē savus izglītojamos pēc aktivitātes, mērķtiecības treniņu
procesā, ka arī sacensību rezultātiem. Tie tiek analizēti pēc katrām sacensībām un,
pamatojoties uz tiem, tiek plānots turpmākais darbs. Izglītojamo attīstības dinamikai
treneri veic atkārtotas kontrolnormatīvu izpildes, izdara secinājumus un pilnveido
treniņu procesu. Kopš 2017. gada, kad tika izstrādāti katrai federācijai savi normatīvi,
lai visas sporta skolas var vadīties pēc viena parauga.
2019./2020. mācību gadā Sporta skolā tika izstrādāta “Izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtība”, kas nosaka vienotu izglītojamo zināšanu, prasmju un
iemaņu vērtēšanu, balstoties uz rezultativitātes kritēriju sportā izpildi un uz Sporta
federāciju noteikto normatīvu izpildi vispārējā fiziskā sagatavotībā un speciālajā
fiziskajā sagatavotībā. Iegūstot profesionālās ievirzes izglītību, izglītojamais saņem
apliecību par Profesionālās ievirzes izglītību un Sporta sasniegumu aprakstu par
izglītojamā sasniegumiem pēdējo trīs gadu laikā.
Saldus Sporta skolas iekšējos noteikumos un, atbilstoši MK noteikumiem, ir
noteikta izglītojamo pārcelšanas kārtība nākamajā grupā, audzēkņu ieskaitīšana un
atskaitīšana.
Katra mācību gada beigās treneri iesniedz atskaiti par grupas darba vērtējumu,
kas palīdz izvirzīt nākamā gada mērķus.
Vērtējuma līmenis- labi.
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4.3.

Izglītojamo sasniegumi

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Ikdienā izglītojamo sasniegumus analizē treneris, tā plānojot turpmākos treniņu
procesus. Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek pārrunātas problēmas un iespējas, kā
uzlabot ikdienas darbu, treniņu procesu, metodisko darbu. Uzklausot treneru
ieteikumus un vajadzības, skolas vadība izskata iespēju nodrošināt nepieciešamos
apstākļus ikdienas mācību treniņa kvalitatīvam procesam. Ja radušies kādi sarežģījumi
mācību un audzināšanas jautājumu izskatīšanā, saistībā ar izglītojamajiem, treneri
jebkurā brīdī var vērsties pie direktora un direktora vietnieces mācību darbā, lai kopā
rastu risinājumu.
Lai pateiktos treneriem un viņu izglītojamajiem par sasniegtajiem rezultātiem,
motivētu un ieinteresētu tālākiem sasniegumiem, viņi tiek godināti pasākumā– „Sporta
Skolas Laureāts”. Ir izveidota arī balva- ‘’Perspektīvais audzēknis’’ un “Perspektīvais
treneris”, tā stimulējot mērķtiecīgu virzīšanos uz sasniegumiem arī ikdienā. Saldus
novadā, reizi gadā, notiek pasākums ‘’Sporta zvaigzne’’, kurā tiek sveikti labākie
sportisti un viņu treneri.
Vērtējuma līmenis- labi.
4.3.2. Izglītojamo sasniegumi sacensībās
Sporta skola lepojas ar saviem izglītojamajiem, kuri piedalās dažāda mēroga
sacensībās. Izglītojamo labākie sasniegumi 2019./2020. mācību gadā ir apkopoti pa
sporta veidu nodaļām:

Saldus Sporta skolas
izglītojamo sasniegumi
2019./2020. mācību gadā
VIEGLATLĒTIKA
Vārds, uzvārds

Sacensības nosaukums/distance, vecuma
grupa

Ralfs Eduards
Gauja

Latvijas U20 izlases un Latvijas izlases

Iegūtā
vieta

dalībnieks
Latvijas U20 čempionāts

2.

- lodes grūšana
Baltijas U20 komandu čempionāts
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2.

- lodes grūšana
Latvijas čempionāts

4

- lodes grūšana

5.

- diska mešana
Baltijas komandu čempionāts “Prezidenta kausa

6.

izcīņa 2020”
Uvis Strazdiņš

lodes grūšana

Latvijas čempionāts telpās daudzcīņās
-

7-cīņa

3.

Latvijas U20 čempionāts telpās
-

kārtslēkšana

3.

Latvijas čempionātā telpās
kārtslēkšana
Laura Briede

Samanta Turka

Betija Grinberga

Markuss
Mehaņikovs

Latvijas U20 čempionāts telpās
- jauktā 4x200 m stafete
Latvijas U20 čempionāts
- 100+200+300+400 m stafete
Latvijas U20 čempionāts telpās
- 800m
Latvijas U20 čempionāts
- 100+200+300+400 m stafete
Latvijas čempionāts telpās U20
- 60m
Sportland kauss 3.posms
- 100m
Latvijas čempionāts
- 4x100m stafete
Latvijas čempionāts telpās
- 4x200m stafete
Liepājas atklātais čempionāts 2020
- tāllēkšana
Latvijas U18 čempionāts telpās
- 4x200m jauktā stafete

6.

4.
5.
5.

5.

5.
4.
5.
4.
2.

4.

Latvija U18 izlases dalībniece
Daniela Lasmane

Latvijas čempionāts telpās U18
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1.

-

60m

Baltijas U18 komandu čempionāts telpās
-

60m

5.

Liepājas atklātais čempionāts 2020
- 60m/b
- 200m

2.
3.

Baltijas U18 komandu čempionāts
-

100m

Latvijas čempionāts
- 4x100m stafete

5.
5.

Latvijas U18 čempionāts
-

4x100m stafete
100m
200m

1.
1.
3.

Sonora Sergejeva

Latvijas U18 izlases dalībniece
Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās
– 5-cīņa

2.

Latvijas čempionāts telpās U18
-

60m
tāllēkšana

3.
3.

Baltijas U18 komandu čempionāts telpās
-

Latvijas čempionāts
- 4x100m stafete
Latvijas U18 čempionāts daudzcīņās
-

Nora Grišāne

5.
4.

7-cīņa

Latvijas U18 čempionāts
-

5.

tāllēkšana

4x100m stafete
tāllēkšana
100m/b

1.
2.
6.

Latvijas U20 čempionāts
-

4x100m stafete
lodes grūšana

Latvijas U18 čempionāts telpās
-

lodes grūšana
15

1.
5.

Liepājas atklātais čempionāts 2020
- lodes grūšana

7.
4.

Latvijas čempionāts
Laura Ķirse

lodes grūšana

10.

Latvijas čempionāts telpās
- 4x200m jauktā stafete

2.

- 60m

9.

Latvijas U18 čempionāts telpās
-

60m

4.

Sportland kauss 1.posms
Paula Ņikiforova

60m

1.

Liepājas Sporta skolas atklātās sacensības U16
-

300m

8.

Maxima jaunatnes kauss U16
Demija
Burlakova

100+200+300+400m stafete

7.

Maxima jaunatnes kauss U16
-

100+200+300+400m stafete

7.

Ventspils novada BJSS atklātās sacensības U16
-

lodes grūšana

5.

Liepājas Sporta skolas atklātās sacensības U16
Renārs Vežuks

lodes grūšana

3.

Liepājas Sporta skolas atklātās sacensības U16
-

1000m

3.

Latvijas čempionāts telpās U16
-

2000m

7.

A. K. Leimaņa piemiņas kauss U16
- 1000m
Anna Frolova

9.

Liepājas Sporta skolas atklātās sacensības U16
-

1000m

1.

Ventspils novada BJSS atklātās sacensības U16
-

1500m

1.
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Maxima jaunatnes kauss U16 telpās
-

1000m

4.

Latvijas čempionāts telpās U16
-

1000m

5.

A. K. Leimaņa piemiņas kauss U16
- 4x200m stafete

1.

- 200m

6.

Sportland kauss 2.posms
-

400m

5.

Maxima jaunatnes kauss U16
Deivids Uļskis

100+200+300+400m stafete

7.

Liepājas Sporta skolas atklātās sacensības U16
-

60m

3.

Ventspils novada BJSS atklātās sacensības U16
-

60m
Lodes grūšana

2.
4.

Latvijas čempionāts telpās U16
-

300m

14.

A. K .Leimaņa piemiņas kauss U16
- 200m stafete

7.

Maxima jaunatnes kauss U16
Helēna Šaule

14.

100m

Latvijas U14 čempionāta atlase
-

60m/b

5.

Latvijas U14 čempionāts telpās
-

60m/b

24.

Ventspils novada BJSS atklātās sacensības U14
Roberta Ernsone

60m
tāllēkšana

5.
6.

Latvijas U14 čempionāta atlase
-

300m

14.

17

Kuldīgas novada Sporta skolas atklātās
sacensības U14
Georgs Mūrnieks

7.

300m

Latvijas U14 čempionāta atlase
-

augstlēkšana

8.

Talsu novada sporta skolas sacensības U14
Aleksandrs
Mūrnieks

augstlēkšana

5.

Latvijas U14 čempionāta atlase
-

tāllēkšana

9.

Talsu novada sporta skolas sacensības U14
Leila Patrīcija
Bula

tāllēkšana

5.

Latvijas U14 čempionāta atlase
-

300m

17.

Kuldīgas novada Sporta skolas atklātās
sacensības U14
-

300m

6.

BASKETBOLS (meitenes)
Vārds, uzvārds

Sacensības nosaukums, vecuma grupa

Iegūtā vieta
(regulārajā/
finālā)

Raivita Koreņika

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U19
čempionāts

3.

Latvijas Sieviešu basketbola līgas
čempionāts

8.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U19
čempionāts

3.

Latvijas Sieviešu basketbola līgas
čempionāts

8.

Monta Geriņa

Latvijas Sieviešu basketbola līgas
čempionāts

8.

Paula Jānīte

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U19
čempionāts

3.

Dagne Apsīte
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Latvijas Sieviešu basketbola līgas
čempionāts

8.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U19
čempionāts

3.

Latvijas Sieviešu basketbola līgas
čempionāts

8.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U19
čempionāts

3.

Latvijas Sieviešu basketbola līgas
čempionāts

8.

Justīne Sprunce

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U19
čempionāts

3.

Kolīna Brianna
Kārtere

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U19
čempionāts

3.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

6.

Latvijas Sieviešu basketbola līgas
čempionāts

8.

Nikola Salniņa

Laura Ceļapītere

Paula Mikalauska

Samanta Šerpa

Marta Blūma

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U19
čempionāts

3.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

6.

Latvijas Sieviešu basketbola līgas
čempionāts

8.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U19
čempionāts

3.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

6.

Latvijas Sieviešu basketbola līgas
čempionāts

8.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U19
čempionāts

3.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

6.

Latvijas Sieviešu basketbola līgas
čempionāts

8.
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Dženifera Rieksta

Latvijas U16 izlases kandidāte
Latvijas U15 izlases dalībniece

Alise Vasiļevska

Līva Hermane

U15 Baltijas kauss

2.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U19
čempionāts

3.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

6.

Latvijas Sieviešu basketbola līgas
čempionāts

8.

Latvijas U14 izlases dalībniece
U14 Baltijas kauss

2.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U19
čempionāts

3.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

6.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

6.
9.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U15
čempionāts
Elīza Milčonoka

Sofija Kaļmuka

Keita Mickus

Rēzija Terēze
Dubulta

Rēzija Čukna

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

6.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U16
čempionāts

10.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U16
čempionāts

10.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U15
čempionāts

9.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

6.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U16
čempionāts

10.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

6.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U16
čempionāts

10.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

6.
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Latvijas jaunatnes basketbola līgas U15
čempionāts

9.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

6.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U15
čempionāts

9.

Kate Dankbāre

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U16
čempionāts

10.

Rebeka Gluškova

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U16
čempionāts

10.

Simona Valtere

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U16
čempionāts

10.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U15
čempionāts

9.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U16
čempionāts

10.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U15
čempionāts

9.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U16
čempionāts

10.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U15
čempionāts

9.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U16
čempionāts

10.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U15
čempionāts

9.

Evelīna Balgalve

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U12
čempionāts

9.

Annija Anna
Birziņa

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U12
čempionāts

9.

Marta Dēvita

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U12
čempionāts

9.

Evelīna Glāziņa

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U12
čempionāts

9.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U14
čempionāts

11.

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U12
čempionāts

9.

Elvisa Prudskaja

Jasmīna
Dmitrijeva

Betija Rorbaha

Alise Elizabete
Zemrūķe

Anna Grīva
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Latvijas jaunatnes basketbola līgas U14
čempionāts

11.

Kitija Jēkabsone

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U12
čempionāts

9.

Katrīna Karlevica

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U12
čempionāts

9.

Eva Kņūta

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U12
čempionāts

9.

Viktorija
Leimane

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U12
čempionāts

9.

Laura Lejniece

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U12
čempionāts

9.

Dārta Līce

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U12
čempionāts

9.

Māra Milta

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U12
čempionāts

9.

Viktorija Reičela
Ošeniece

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U12
čempionāts

9.

BASKETBOLS (zēni)
Vārds, uzvārds

Sacensības nosaukums, vecuma grupa

Iegūtā vieta
(regulārajā/
finālā)

Kristers Ķeķis

Rietumu līgas kausa izcīņa

8.

Ramirent Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijas čempionāts

3.

Rietumu līgas kausa izcīņa

8.

Ramirent Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijas čempionāts

3.

Rihard Roberts
Miķelsons

Rietumu līgas kausa izcīņa

8.

Ramirent Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijas čempionāts

3.

Roberts Pučka

Ramirent Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijas čempionāts

3.

Jānis Zaķis

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

12

Maksis Polis
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Roberts Jansons

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

12.

Ivo Lauva

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

12.

Raivis Liepa

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

12.

Tomass
Reinholds

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

12.

Alens Freimanis

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

12.

Toms Rokols

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

12.

Matīss Pauls
Zīrups

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

12.

Pauls Purviņš

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

12.

Robins Daļeckis

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

12.

Emīls Veigelts

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

12.

Ģirts Pūris

Latvijas jaunatnes basketbola līgas U17
čempionāts

12.

Gustavs Petters

Latvijas U14 izlases kandidāts
Latvijas jaunatnes basketbola līgas U14
čempionāts

25.

SVARCELŠANA
Vārds, uzvārds

Sacensību nosaukums, vecuma grupa

Uģis Vizulis

Latvijas čempionāts jauniešiem U15
atsevišķos vingrinājumos
Latvijas čempionāts jauniešiem U15

Horens Arnis
Januševskis

Latvijas čempionāts jauniešiem U15
atsevišķos vingrinājumos.
Latvijas čempionāts jauniešiem U15
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Iegūtā vieta
2.

1.
1.

1.

Eduards Siliņš

Latvijas čempionāts jauniešiem U15
atsevišķos vingrinājumos.
Latvijas čempionāts jauniešiem U15

Madars Ķepīts

Latvijas čempionāts jauniešiem U15
atsevišķos vingrinājumos.
Latvijas čempionāts jauniešiem U15

Mārcis Skeris

Latvijas čempionāts jauniešiem U15
atsevišķos vingrinājumos.
Latvijas čempionāts jauniešiem U15

5.

4.
3.

3.
7.

2.

Ričards
Dobelnieks

Latvijas čempionāts jauniešiem U17
atsevišķos vingrinājumos.

7.

Roberts Steļmahs

Latvijas čempionāts jauniešiem U15
atsevišķos vingrinājumos.

6.

Latvijas čempionāts jauniešiem U15
Andris Bagātais

Latvijas čempionāts jauniešiem U15
atsevišķos vingrinājumos.
Latvijas čempionāts jauniešiem U15

4.
4.

4.

Ešlija Šulce

Latvijas čempionāts jauniešiem U15
atsevišķos vingrinājumos

3.

Toms Vizulis

Latvijas čempionāts jauniešiem U15
atsevišķos vingrinājumos

5.

Latvijas čempionāts jauniešiem U15
Daniels
Gotfridsons

Latvijas čempionāts jauniešiem U15
atsevišķos vingrinājumos

4.
5.

FUTBOLS
Vārds, uzvārds

Sacensības nosaukums, vecuma grupa

Iegūtā vieta
(regulārajā/
finālā)

Eduards Balodis

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U11 Elite

2.

Bruno Blūms

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U11 Elite

2.

Anrijs Čampers

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U11 Elite

2.

Niks Jegorovs

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U11 Elite

2.
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Kristers Rozītis

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U11 Elite

2.

Jēkabs Zāģeris

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U11 Elite

2.

Ralfs Norkus

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U11 Elite

2.

Marko Bajārs

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U11 Elite

2.

Emīls Geisters

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U11 Elite

2.

Gints Krīgers

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U11 Elite

2.

Jānis Zīrups

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U11 Elite

2.

Matīss Gočs

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U13 Elite

3.

Aksels Mauliņš

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U13 Elite

3.

Raivo Žuravļovs

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U13 Elite

3.

Rihards Circenis

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U13 Elite

3.

Kristofers
Kripševics

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U13 Elite

3.

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U14 Elite

3.

Raivo
Olbačevskis

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U13 Elite

3.

Sandis Priedītis

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U13 Elite

3.

Haralds
Rautenbergs

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U13 Elite

3.

Daniels Ronis

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U13 Elite

3.

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U14 Elite

3.

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U13 Elite

3.

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U14 Elite

3.

Rauls
Steponavičus

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U13 Elite

3.

Reinis
Tannenbergs

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U13 Elite

3.

Artūrs Trufānovs

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U14 Elite

3.

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U15 Elite

2.

Jānis Sprieslis
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Krišs Rožuleja

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U14 Elite

3.

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U15 Elite

2.

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U14 Elite

3.

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U15 Elite

2.

Rainers
Krasovskis

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U15 Elite

2.

Daniels Līdaka

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U15 Elite

2.

Mārtiņš Cālītis

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U15 Elite

2.

Dāvis Augustāns

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U15 Elite

2.

Toms
Beņislavskis

Kurzemes čempionāts telpu futbolā U15 Elite

2.

Emīls Kranciņš

GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅA
Vārds, uzvārds

Sacensību nosaukums, vecuma grupa

Iegūtā vieta

Edvards Bērziņš

Saldus novada atklātās meistarsacīkstes
un 11. F. Artemjeva piemiņas turnīrs U8

1.

Liepājas Kompleksās sporta skolas
Ziemassvētku turnīrs

1.

Niks Jegorovs

Liepājas Kompleksās sporta skolas
Ziemassvētku turnīrs

1.

Šērons Šestjakovs

Saldus novada atklātās meistarsacīkstes
un 11. F. Artemjeva piemiņas turnīrs U8

5.

Romāns Kaļmuks

Saldus novada atklātās meistarsacīkstes
un 11. F. Artemjeva piemiņas turnīrs U10

1.

Liepājas Kompleksās sporta skolas
Ziemassvētku turnīrs

1.

Rīgas atklātās meistarsacīkstes

3.

Markuss Kalnietis Liepājas Kompleksās sporta skolas
Ziemassvētku turnīrs

1.

Viesturs Ķiļķens

Saldus novada atklātās meistarsacīkstes
un 11. F. Artemjeva piemiņas turnīrs U10

1.

Mārvins
Hartmanis

Saldus novada atklātās meistarsacīkstes
un 11. F. Artemjeva piemiņas turnīrs U10

3.
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Gvido polis

Liepājas Kompleksās sporta skolas
Ziemassvētku turnīrs

4.

Saldus novada atklātās meistarsacīkstes
un 11. F. Artemjeva piemiņas turnīrs U12

2.

Liepājas atklātais čempionāts
Rīgas atklātās meistarsacīkstes

3.
2.

Arturs Dmitrijevs

Saldus novada atklātās meistarsacīkstes
un 11. F. Artemjeva piemiņas turnīrs U12

2.

Kristers
Fjodorovs

Saldus novada atklātās meistarsacīkstes
un 11. F. Artemjeva piemiņas turnīrs U12

5.

Liepājas atklātais čempionāts
Eduards Pūce

3.

Saldus novada atklātās meistarsacīkstes
un 11. F. Artemjeva piemiņas turnīrs U12

3.

Liepājas Kompleksās sporta skolas
Ziemassvētku turnīrs

1.

Saldus novada atklātās meistarsacīkstes
un 11. F. Artemjeva piemiņas turnīrs U12

5.

Liepājas Kompleksās sporta skolas
Ziemassvētku turnīrs

2.

Kristofers Sausis

Saldus novada atklātās meistarsacīkstes
un 11. F. Artemjeva piemiņas turnīrs U15

2.

Toms Denisovs

Saldus novada atklātās meistarsacīkstes
un 11. F. Artemjeva piemiņas turnīrs U15

5.

Kārlis Kņūts

Saldus novada atklātās meistarsacīkstes
un 11. F. Artemjeva piemiņas turnīrs U15

2.

Jānis Kņūts

Rīgas atklātās meistarsacīkstes
Raiens Arājums

Rīgas atklātās meistarsacīkstes

4.
2.

Saldus Sporta skolā ir izveidota izglītojamo sasniegumu kartotēka. Treneri pēc
katrām sacensībām iesniedz iegūtos rezultātus, kuri tiek ievadīti katram Sporta skolas
izglītojamajam. Tā veidojot pārskatāmu un ērtu sasniegumu uzskaiti. Tomēr treneri pēc
sacensībām nereti aizmirst šos rezultātus iesniegt, tā veicinot neprecīzu kartotēkas
veidošanos.
Vērtējuma līmenis- ļoti labi.
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4.4.

Atbalsts izglītojamajiem

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
Sporta skolā nav speciāls atbalsta personāls, taču ikviens treneris, iegūstot
attiecīgā sporta veida trenera specialitāti, iegūst pamatzināšanas psiholoģijā. Tādēļ gan
treniņu procesā, gan sacensībās, izzinot savus izglītojamos, viņš spēj sniegt
psiholoģisku atbalstu. Nepieciešamības gadījumā treneris var vērsties pie skolas
direktora un meklēt risinājumus, piesaistot speciālistus.
Treneriem, veicot audzināšanas darbu, ir uzdevums izglītot audzēkņus par
vardarbību, tās izpausmēm un veidiem. Treniņos, it īpaši jaunākā vecuma grupās,
notiek konflikti starp izglītojamajiem, tādēļ treneris visbiežāk stāsta par sekām, kādas
viņiem būs, un pārējiem uzsver rīcību, kas jādara- nekavējoties ziņot trenerim vai
jebkuram skolas darbiniekam, ja tiek redzēta jebkāda veida vardarbība.
Sporta skolā veiksmīgi tiek organizēts darbs izglītojamo veselības aprūpē.
Iestājoties Sporta skolā, katram izglītojamajam ir jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par
veselības stāvokli. Sporta skola sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas
Sporta medicīnas centru organizē padziļinātās veselības pārbaudes katram
izglītojamajam.
Saldus Sporta skolā strādā 2 medicīnas darbinieki, nodrošinot medmāsu
klātbūtni sporta sacensībās, ja vienā dienā tās notiek divās dažādās vietās.
Ikdienā visās treniņu norises vietās ir pirmās palīdzības sniegšanas medicīniskās
aptieciņas. Katrai sporta veidu nodaļai tika iegādātas medicīnas somas, tās pēc treneru
pieprasījuma un nepieciešamības tiek papildinātas.
Vērtējuma līmenis- labi
4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Izglītojamo drošības nodrošināšanu skolā un pasākumos galvenokārt nosaka
iekšējie kārtības noteikumi, kuri atrodas pie skolas ziņojuma dēļa. Skolas izglītojamie
un viss personāls ir iepazīstināti gan ar iekšējās kārtības, darba kārtības, gan drošības
noteikumiem. Tiek sekots līdzi, lai ikvienam darbiniekam būtu izieti bērnu tiesību
aizsardzības kursi.
Mācību gada sākumā treneri iepazīstina savus izglītojamos ar drošības
noteikumiem un instrukcijām. Viņiem ar parakstu izveidotajā veidlapā jāapliecina, ka
ir iepazinušies ar šiem noteikumiem un ievēros tos. Tāpat katru reizi, dodoties uz
sacensībām, izglītojamie tiek atkārtoti informēti par drošību un ceļa satiksmes
noteikumiem un ar parakstu uz veidlapām tas tiek apliecināts.
Sporta skolā vienmēr ir dežurants, kurš uzrauga, lai nepiederošas personas
neiekļūtu sporta zālēs. Gadījumos, kad nepiederošā persona neievēro kārtības
noteikumus, ir alkohola reibumā vai apdraud apkārtējos, tas tiek ziņots pašvaldības
policijai.
Saldus novada pašvaldība ir izstrādājusi reglamentus par darba aizsardzību
katrai profesijai. Sporta skolā par darba aizsardzību atbildīgs ir direktora vietnieks
saimnieciskajā darbā, viņš uzrauga, lai nodarbības notiktu drošos apstākļos un tiek
nodrošināts atbilstošs inventārs katram sporta veidam. Pie dežurantes atrodas žurnāls,
kurā visi sporta skolas darbinieki ieraksta informāciju par pamanītajiem ēkas,
komunikāciju, inventāra un tehnisko līdzekļu bojājumiem.
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Visās sporta bāzēs, kur notiek nodarbības, ir izvietoti evakuācijas plāni un
norādes. Par rīcību ārkārtas situācijā un evakuācijas gadījumā, katru gadu Sporta skolā
notiek praktiskās apmācības, kurās piedalās viss Sporta skolas kolektīvs.
Vērtējuma līmenis – labi

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Visi treneri ir iesaistīti audzināšanas darbā un personības veidošanā. Ik dienu,
vairāku gadu garumā katrs treneris iepazīst un izprot savu izglītojamo rakstura īpašības,
uzvedību un intereses. Iespēju robežās treneris cenšas rast pareizo pieeju katram
izglītojamajam individuāli, lai veicinātu viņa izaugsmi. Tiek nostiprinātas dažādas
vērtības sportistos kā disciplīna, atbildība, mērķtiecība, godīgums, izpalīdzība,
patriotisms, sapratne, draudzība, kā arī nemitīgi notiek veselīga dzīvesveida
veicināšana ar dažādām fiziskajām aktivitātēm, metodēm..
Sporta skola rīko arī ārpustreniņu pasākumus. Aktīvākie treneri rīko
ekskursijas, pārgājienus, Ziemassvētku pasākumus izglītojamajiem un vecākiem.
Ikdienā šādus pasākumus, kas veicina patriotisko un pilsonisko audzināšanu, ir ļoti
grūti noorganizēt, jo tad tiek jaukts treniņu process, tāpēc parasti pasākumiem laiks
atvēlēts skolēnu brīvlaikos un vasaras sezonā. Sporta skola vienmēr atbalsta
izglītojamos un viņu iesaisti šāda veida pasākumos, ko rīko vispārizglītojošās skolas un
pašvaldība.
Vērtējuma līmenis- labi.

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Saldus Sporta skolā ir informācija par īstenotajām izglītības programmām, to
saturu, iestāšanās nosacījumiem, mācību ilgumu un apliecību iegūšanu par attiecīgo
profesionālās ievirzes izglītības programmu. Vecāki un izglītojamie tiek informēti
mutiski (gan e-pastā), par viņus interesējošiem jautājumiem. Tomēr, lai informācija
būtu vēl pieejamāka, tika izveidota mājaslapā sadaļa ‚“dokumenti“, kurā tiek pievienoti
svarīgākie dokumenti: Saldus Sporta skolas nolikums, pašnovērtējuma ziņojums, kurš
katru gadu tiek aktualizēts, skolas iekšējās kartības noteikumi un informācija vecākiem
– par izglītojamo uzņemšanu, atskaitīšanu, pārcelšanu u.c.
Skolā nav pieejami karjeras konsultanta pakalpojumi, taču katru gadu, kad
notiek karjeras nedēļa, no vispārizglītojošām skolām ierodas jaunieši, tai skaitā arī
sporta skolas izglītojamajiem, tiek sniegta informācija par pašu Sporta skolu, tās
darbību un iestādē esošām profesijām. Tāpat notiek atvērto durvju dienas, kurās jebkurš
interesents var iegūt sev vēlamo informāciju un personīgi iesaistīties skolas
organizētajās aktivitātēs, lai iepazītu un izmēģinātu sporta veidus, kurus var apgūt
Saldus Sporta skolā.
Sporta skola vismaz reizi gadā rīko pasākumus, kuros tiek pieaicināti slaveni
sportisti, lai dalītos savā pieredzē un ieinteresētu izglītojamos turpināt nodarboties ar
sportu. Skolā ir viesojušies V. Lācis, V. Ikauniece, J. Blūms, G. Baško u.c.
Katram izglītojamajam pēc spējām tiek nodrošināta iespēja piedalīties dažādās
sacensībās. Talantīgajiem izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties Latvijas
izlases sastāvos. Tāpēc treneri talantīgākos izglītojamos motivē tālākai karjerai tieši
profesionālajā sportā, kā arī ikvienu informē par izglītības iespējām sporta jomā,
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informējot par studiju iespējām Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un Latvijas
Universitātē.
Vērtējuma līmenis- labi.

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Sporta skola piedāvā dažādas mācību programmas, atbilstoši izglītojamā interesēm un
spējām. Treneri cenšas ņemt vērā visu izglītojamo intereses, tāpēc treniņos tiek
izmantotas dažādas treniņu metodes, kuras atbilst konkrēto vecuma grupu spējām.
Treniņu procesā treneri ņem vērā sagatavotības līmeni, izglītojamā talantu un spējas.
Nereti talantīgākie izglītojamie apmeklē nodarbības pie gadu vecākas grupas, lai
notiktu pozitīva attīstība. Tādējādi skola arī veicina un atbalsta spējīgāko izglītojamo
līdzdalību augstāka līmeņa sacensībās un citos sporta pasākumos. Tiek sniegta iespēja
basketbola vecāko grupu izglītojamajiem piedalīties Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijas komandā, gūstot pieredzi ar augstāka līmeņa sportistu pretiniekiem. Tāpat arī
meitenes basketbolā startē Douglas Baltijas basketbola līgas un Latvijas Sieviešu
basketbola līgas čempionātos, cīnoties ar augstāka līmeņa komandām. Futbola nodaļas
audzēkņi ir iesaistīti 1. Līgas komandā „Saldus SS/Leevon“.
Treneriem ir jāspēj rast pieeja izglītojamajiem, kuri ilgstoši nav piedalījušies
nodarbībās, slimojuši vai kuriem ir grūtības ar programmu apgūšanu. Vislabākais
variants būtu individuālais darbs, taču sporta zāles noslogotības dēļ to ir grūti realizēt.
Tāpēc treneri izmanto dažādas metodes savā treniņa procesā, lai nodarbība būtu
piemērota izglītojamajiem ar dažādu fizisko un tehnisko sagatavotību.
Sporta skola, atbalstot trenerus, nodrošina iespēju piedalīties Federāciju
sanāksmēs, starptautiskos semināros, pieredzes apmaiņas semināros ar kolēģiem, tā
paaugstinot savu kvalifikāciju, lai pielietotu jaunāko un modernāko savā darbā. Kā arī
tiek radīti treniņu apstākļi augstvērtīgu rezultātu sasniegšanai.
Vērtējuma līmenis- labi.

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām
Mācību-treniņa grupās, ja ir bērni ar nelieliem veselības traucējumiem, tad
treneri viņiem pievērš lielāku uzmanību. Treneri konsultējas ar Saldus Sporta skolā
strādājošo fizioterapeiti un kopīgi sadarbojoties plāno individuālus uzdevumus un
vingrinājumus, kurus veic nodarbību laikā.
Saldus Sporta skolā jau piekto gadu tiek realizēta interešu izglītības programma
bērniem ar speciālām vajadzībām- pielāgotais sports. Lai bērniem nodarbību process
būtu saistošāks, tika iegādāta spēle „Boccia“. Saldus volejbola klubs katru gadu rīko
pasākumus, kuros par saziedoto naudu dāvina inventāru sporta skolas pielāgotā sporta
programmas attīstībai (4 skrejriteņus- ‘‘Dip-dap‘‘, mūzikas centrs).
Vērtējuma līmenis- ļoti labi
4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Iestājoties Sporta skolā vecākiem un izglītojamajiem tiek izklāstīts par
konkrētā sporta veida uzdevumiem, mērķiem un noteikumiem. Visa gada garumā
treneri cenšas sadarboties ar viņu vecākiem bērnu izaugsmes veicināšanai. Sporta skola
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vispārīgas informācijas apmaiņai izmanto informatīvus paziņojumus Saldus sporta
kompleksa ziņojumu stendā, saraksti e-pastā, WhatsApp grupās, telefona sarunas, kā
arī visa jaunākā informācija ir pieejama sporta skolas mājas lapā, tā regulāri tiek
aktualizēta.
Gada sākumā notiek kopēja treniņu-grupu vecāku sapulce, kurā tiek uzsvērta
visa svarīgākā informācija par mācību-treniņu plāniem un sacensībām, bet turpmāk pēc
vajadzības treneri rīko individuālas sarunas ar vecākiem par kavējumiem, slimību,
izglītojamā sasniegumiem un izaugsmi. Sezonas noslēgumā tiek rīkota sapulce, kurā
tiek pārrunāts sasniegtais un treniņu plāns vasarai, nometņu organizēšana, piedalīšanās
turnīros, u.c. notikumi.
Tika izveidota Skolas padome, taču tā joprojām ir ļoti neaktīva. Vecāki labprāt
paši neizrāda iniciatīvu, lai organizētu sapulces. Ņemot vērā vecāku ne aktivitāti, skolas
vadība nolēma uzņemties iniciatīvu sasaukt un organizēt Skolas padomes sapulces.
Atzinīgi novērtējam, ka liela daļa izglītojamo vecāki labprāt iesaistās un seko līdzi sava
bērna aktivitātēm, apmeklējot dažādas sacensības un pat finansiāli atbalstot bērna
pārstāvēto komandu.
Par Saldus Sporta skolas darbu var iegūt informāciju izglītības iestādes tīmekļa
vietnē- www.sportaskola.saldus.lv. Šeit regulāri atjauno un publisko informāciju par
gaidāmajām sacensībām un sporta pasākumiem. Ir redzami aizvadīto sacensību
rezultāti.
Treneri ikdienas darbībā savlaicīgi informē vecākus par mācību- treniņu norises
laika un vietas maiņu, ja tāda ir notikusi. Visi treneri izmanto aplikāciju ‘’WhatsApp’’,
kurā ir izveidota vecāku un izglītojamo grupa, kur viegli var ar visiem vienlaicīgi
komunicēt.
Ar Saldus novada pašvaldības atbalstu maznodrošināto ģimenēm un ģimenēm,
kurām sporta skolā trenējas divi un vairāk bērni, tiek piemērotas atlaides
līdzfinansējuma maksai.
Vērtējuma līmenis- labi.

4.5.

Sporta skolas vide

4.5.1. Mikroklimats
Skolas izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma,
nacionālās, reliģiskās un citas piederības. Treneru pašnovērtējumos, ko iesniedz gada
beigās, tiek pārsvarā minēts, ka mikroklimats konkrētajās grupās ir ļoti labs, jo bērni
brīvo laiku ārpus treniņiem arī pavada kopā. Taču, ja radušās konfliktsituācijas, tad tās
tiek risinātas savlaicīgi un tiek uzklausītas visas iesaistītās puses. Ja situāciju treneris
savā grupā nevar atrisināt, tad iesaistās un palīdzību sniedz skolas vadība.
Sporta skolas vadība ļoti pievērš uzmanību, lai darbinieki viens pret otru
izturētos labvēlīgi, valdītu savstarpēja cieņa un uzticēšanās. Un tāpat, lai izglītojamie
ar cieņu izturētos viens pret otru, pret visiem treneriem, darbiniekiem un vecākiem.
Ikviena sporta skolas darbinieka attieksme pret apmeklētājiem ir laipna. Vadība
sniedz nepieciešamo informāciju par treneriem, treniņu nodarbību laikiem un vietu, kā
arī ir atvērti ikdienas jautājumu risināšanai un dažādiem ierosinājumiem.
Skolā ir nostiprinājušās savas tradīcijas, kā ‘’Ēnu diena’’, ‘’Iepazīsti sporta
skolu’’, Ziemassvētku pasākums, ‘’Sporta laureāts’’, Olimpiskā diena un izlaidums.
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Saldus Sporta skolas personāls rūpējas par skolas tēla veidošanu sabiedrībā. Ir
izveidota mājaslapa, jaunākie notikumi tiek aktualizēti arī interneta vietnē
www.facebook.com, www.saldus.lv un vietējā laikrakstā ‘’Saldus Zeme’’. Tāpat
Saldus Sporta skola tiek prezentēta dažāda līmeņa sacensības, tajā skaitā starptautiskā
līmenī, kurās izglītojamie izcīna godalgotas vietas.

Vērtējuma līmenis- ļoti labi.

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Sporta skolas programmu īstenošanas vietas ir : Jelgavas iela 6, Cieceres iela 6,
Kalnsētas iela 32. Šīs nodarbību vietu telpas ir atbilstošas mācību procesa prasībām un
atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām un drošības standartiem. Visās treniņu bāzēs ir
pieejamas un lietojamas ģērbtuves un dušas telpas. Ir izveidots kontroles institūciju
veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls. Pārbaužu dokumenti ir pieejami pie
direktora vietnieka saimnieciskajā darbā.
Sporta skolā strādā 8 apkopējas, kuras ir atbildīgas par galvenās treniņnodarbību bāzes telpu tīrību un kārtību, bet, protams, ikdienā arī treneri rūpējas par
kārtības uzturēšanu savā darba vietā un to atgādina arī saviem izglītojamajiem.
Nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar skolas direktoru, tiek veikti telpu uzlabojumi.
Skolas foajē vecākiem, izglītojamiem un jebkuram apmeklētājam ir iespēja
pavadīt laiku, vērojot TV, lasot sporta žurnālus, un iegūt informāciju par plānotajiem
pasākumiem Sporta kompleksā un Saldus novadā no informācijas stenda. Sporta skola
katru gadu slēdz sadarbības līgumus ar sporta biedrībām par skolas telpu izmantošanu
sporta nodarbībām un sacensībām – basketbola klubu, tenisa klubu, futbola klubu,
volejbola klubu, džudo klubu u.c.
Ņemot vērā, ka Saldus pilsētā nav kultūras nama, sporta skola ir atvērta sadarbībai ar
Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centru, piedāvājot savas telpas kultūras
pasākumu rīkošanai Saldus iedzīvotājiem.
No 2016. gada treniņi laukā notiek jaunā un kvalitatīvā stadionā. Par stadiona
uzturēšanu atbildīgs ir saimniecības pārzinis. Jebkuram iedzīvotājam stadionu ir iespēja
izmantot bez maksas. Īpaši vasarā tiek novērots, ka šo iespēju izmanto ļoti daudzi
iedzīvotāju, gan individuāli, gan Saldus novada sporta klubi un biedrības to izmanto
grupu nodarbībām. Sporta skolas piederošā teritorija ir labiekārtota, sakopta un tiek
uzturēta kārtībā.
2019. gada 5. oktobrī tika atklāta atjaunotā sporta halle. Hallē ir pieejama
grieķu-romiešu cīņas zāle, daudzfunkcionāla sporta zāle, trenažieru zāle, dienesta
viesnīca, treneru kabineti un atpūtas telpa. Atjaunoto halli ir paredzēts izmantot arī
cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. Cīņas zāli, savu prasmju pilnveidošanai, dodam
iespēju izmantot Valsts policijas Saldus nodaļai.
2020. gada novembrī tiek plānots pabeigt jauna skeitparka, velo trases, āra
trenažieru izveidošana un auto stāvlaukuma paplašināšana. Tādējādi tiks nodrošināta
visiem Saldus iedzīvotājiem brīva pieeja šim parkam, sakārtota un sakopta Saldus
Sporta skolas apkārtējā vide
.
Vērtējuma līmenis- ļoti labi.
32

4.6.

Sporta skolas resursi

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Saldus Sporta skolas pārziņā ir sporta komplekss Jelgavas ielā 6. Tā otrajā stāvā
atrodas administrācijas telpas. Kompleksā treneri tiek nodrošināti ar savu kabinetu, kā
arī ir iekārtots kabinets tiesnešiem. Visas telpas ir aprīkotas ar nepieciešamajām
iekārtām. Sporta kompleksa abās zālēs notiek basketbola nodarbības, svarcelšanas zālēsvarcelšanas nodarbības un skrejceļu galvenokārt izmanto vieglatlētikas nodaļas
audzēkņi. Noliktavas telpā ir izveidota papildus smagatlētikas zāle ar trenažieriem,
stieņiem, hantelēm, lai treniņu procesa laikā nebūtu jāizmanto publiskā zāle. Blakus
atrodas stadions, kurā sekmīgi darbojas vieglatlētikas un futbola nodaļas audzēkņi.
Vieglatlētikas, basketbola un futbola nodaļas programmu īstenošanai tiek
izmantotas arī citas telpas, ko nodrošina nomas līgumi ar vispārizglītojošo skolu sporta
zālēm, kurus katru septembri noslēdz uz vienu mācību gadu.
Visās sporta bāzēs ir sporta inventārs kvalitatīva treniņprocesa nodrošināšanai,
telpu platība un iekārtojums ir atbilstošs konkrētajai sporta programmai un izglītojamo
skaitam, kas to apmeklē. Katru gadu skolas budžetā tiek paredzēti līdzekļi inventāra
papildināšanai un atjaunošanai. Pēc treneru ieteikumiem un direktora vietnieka
saimnieciskajā darbā regulāras inventāra uzraudzības, notiek nepieciešamā inventāra
uzlabojumi vai jaunu iegāde. Atjaunotajā sporta hallē ir pieejama dienesta viesnīca ar
26 guļvietām. Pateicoties šādai infrastruktūrai, kur vienā vietā atrodas viesnīca, sporta
zāles, stadions, varam piesaistīt sportistus no visas valsts sporta nometņu organizēšanai,
un lielāka mēroga sacensību rīkošanai.
Sacensības notiek sporta bāzēs, kuras atbilst visiem attiecīgā sporta veida
sacensību noteikumiem.
Uz doto brīdi treneru kabinetā ir viens portatīvais dators, taču vajadzētu
iegādāties stacionārus datorus, lai treneri varētu laicīgi aizpildīt ‘’e-klasi’’, sameklēt
sev nepieciešamo informāciju, analizēt izglītojamo sniegumu sacensībās. Regulāri
jāturpina papildināt metodisko materiālu bāzi, iegādājoties programmu apguvei
nepieciešamo jaunāko mācību literatūru un mācību līdzekļus.
Vērtējuma līmenis- ļoti labi.
4.6.2. Personālresursi
Sporta skolā strādā pietiekams skaits īstenoto sporta veidu sporta speciālisti.
Astoņu profesionālās ievirzes izglītību programmu īstenošanā strādā 23 pedagogi, no
tiem 4 ar maģistra grādu. Ar vidējo profesionālo izglītību šobrīd skolā strādā 2
pedagogi, 5 pedagogi studē LSPA.
Skolas mācību darba procesā vadība regulāri strādā pie jaunu pedagogu
piesaistes. Kā rezultātā šogad sporta skolas kolektīvu papildināja 3 jauni speciālistibasketbolā, futbolā un grieķu-romiešu cīņā.
3. attēlā redzams, kāda vecuma pedagogi strādā Saldus sporta skolā. Vairums
pedagogu ir līdz 30 gadu vecumam, kas pozitīvi ietekmē sporta skolas kolektīvu. Ar
savu aizrautību un radošām idejām jaunie treneri sekmē kopējo treneru profesionālo
izaugsmi.
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Pedagogu sadalījums pa gadiem
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Sporta skolas darbību nodrošina direktora vietnieks saimnieciskajā darbā,
direktora vietniece mācību darbā, lietvedības speciāliste, izglītības metodiķe, viesnīcas
administrators, divi saimniecības pārraugi, 3 dežurantes, 8 apkopējas un 2 medmāsas.
Regulāri sekojam līdzi treneru kvalifikācijas celšanas kursu un semināru
apmeklēšanai, lai visiem treneriem profesionālā pilnveide atbilstu normatīvo aktu
prasībām. Sporta skolas administrācija laicīgi ziņo par aktuālākajiem semināriem un
tos finansiāli arī atbalsta. Katru gadu aicinām lektorus uz Saldus Sporta skolu.
Sporta skolas darbinieki piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās
aktivitātēs, sporta pasākumu organizēšanā un tiesāšanā gan sporta skolas ietvaros, gan
ārpusskolas pasākumos, gan Saldus novada čempionātos, J. Rozentāla skrējienā,
Saldus novada vispārizglītojošo skolu sacensībās, u.c.
Vērtējuma līmenis- labi.

4.7.

Darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

4.7.1. Sporta skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Saldus Sporta skolas administrācija izvērtē visas darba jomas, uzskaitot stiprās
un vājās puses, iespējas un draudus (SVID). Katru mācību gadu tiek izstrādāts darba
plāns, kurā ir ietverti jautājumi par audzināšanas, mācību, organizatorisko, metodisko
un saimniecisko darbu. Mācību gada beigās notiek darba izvērtēšana, kurā ir iesaistīti
visi darbinieki, atbilstoši pienākumiem. Tāpat katram mācību gadam tiek izvirzītas
prioritātes, un gada beigās tiek veidots pārskats par sasniegto un neizpildīto, minot
iemeslus, problēmas un risinājumus. Visa šī informācija tiek pārrunāta arī Skolas
padomē, tā sniedzot iespēju vecākiem izteikt viedokli un priekšlikumus.
Ikvienam trenerim līdz nākamā mācība gada sākumam jāiesniedz savs
pašnovērtējums par savu grupu darba rezultātiem. Šī informācija tiek ņemta vērā, veicot
skolas pašnovērtēšanu.
Vērtējuma līmenis- labi.
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4.7.2. Sporta skolas vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolā ir izveidota vadības struktūra, kura ietver visas darbības jomas, atbilstoši
katra kompetencēm. (skat. 1.pielikums). Sporta skolas darbu plāno, organizē un vada
direktors, pārraugot personālu un izvērtējot katra darbinieka atbilstību veicamajam
amatam un attiecīgi deleģē pienākumus, uzraugot to izpildi. Tāpat visiem pedagogiem
ir iekārtotas personas lietas un viss personāls ir iepazīstināts ar amata aprakstu, kuros ir
noteikti konkrēti darba pienākumi un tiesības.
Katru gadu Sporta skolā tiek veikta darbinieku novērtēšana. Pedagoģiskais
personāls mācība gada beigās iesniedz pašvērtējumu par mācību gada rezultātiem, bet
tehniskiem darbiniekiem notiek darbinieku novērtēšana saskaņā ar Saldus novada
domes noteikumiem.
Sporta skolas darbību reglamentē Saldus Sporta skolas nolikums. Sporta skolā
ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. Visi
dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti
atbilstoši lietu nomenklatūrai. Pastāvīgi glabājamās lietas un 75 gadu glabājamās lietas
ir sašūtas un apraksti apstiprināti Tukuma zonālā arhīvā.
Ir izveidota Skolas padome un Pedagoģiskā padome. Pedagoģiskās sēdes
notiek ne retāk kā 2 reizes pusgadā un tās tiek plānotas un protokolētas. Ja konkrēta
iemesla dēļ kāds no personāla darbiniekiem nav ieradies uz pedagoģisko sēdi, tad
vadība nodrošina informācijas apmaiņu par apspriesto un pieņemtajiem lēmumiem.
Lai motivētu personālu, skolas vadība veicina radošu darbības vidi skolā,
atbalsta dažādas izglītojamā un treneru aktivitātes, tādējādi veidojot labu gaisotni un
savstarpējo sapratni skolas kolektīvā. Rūpējamies par komfortu, veidojot un uzturot
pozitīvu, sakoptu, drošu un mūsdienīgu vidi. Pedagogiem ir izveidots savs kabinets,
kurā var atpūsties, pārrunāt treniņu procesus un dalīties pieredzē. Tāpat treneri ir
nodrošināti ar daudzveidīgu inventāru un iespēju robežās tiek piedāvāts maksimālais
stundu skaits nedēļā. Tiek regulāri izcelti treneru labie darbi, pozitīvais un sasniegtie
rezultāti, tādā veidā motivējot strādāt vēl labāk. Personāla motivācija notiek arī
ārpusdarba pasākumos, veicinot kolektīva saliedēšanu- “Sporta Laureāts”,
Ziemassvētku balle, ekskursijas.
Vērtējuma līmenis- labi.

4.7.3. Sporta skolas sadarbība ar citām institūcijām
Saldus Sporta skola sadarbojas ar Saldus novada pašvaldību, vispārizglītojošām
skolām, sporta klubiem un sporta skolām. Izveidojusies laba sadarbība ar basketbola
klubu “Saldus”. Sporta skolas izglītojamajiem ir iespēja pārstāvēt to un piedalīties
treniņu procesā, tā radot izaugsmi un vēlmi nākotnē turpināt savu sportisko karjeru.
Vēl cieša sadarbība ir ar Saldus Boksa klubu, Sporta biedrību “Liesma”, cīņas
klubu “Kurzemnieks” un Futbola skolu “Leevon”, kopīgi organizējot un piedaloties
dažādos projektos Saldus novadā. Saldus Sporta skola vienmēr ir atvērta un aktīva
piedalīties dažādos starptautiskos projektos un dažāda līmeņa sacensībās.
Sporta skola sadarbojas ar Saldus Bērnu un jauniešu centru, Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta centru, kopīgi realizējot ne tikai sporta pasākumusJ.Rozentāla skrējiens, 3x3 basketbols “Street basket”, “Futbola svētki”, ”Gatavs
veselībai un sportam”, bet arī dažādus Saldus kultūras pasākumus, “Ledus cirks”,
“Burbuļu šovs”, u.c.
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Valsts mērogā sporta skolai ir sadarbība ar visām skolā realizēto sporta
izglītības programmu federācijām un savienībām.
Arī turpmākos gados plānojam turpināt aktīvi sadarboties gan ar pašvaldību,
citām sporta skolām un Saldus sporta organizācijām.
Vērtējuma līmenis- ļoti labi

5. Citi sasniegumi
Saldus Sporta skola sekmīgi vada un koordinē Saldus novada jaunatnes sporta
dzīvi. Sadarbojoties ar vispārizglītojošām skolām, sporta klubiem un pašvaldības
Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centru, tiek realizēti vairums sporta pasākumu.
Tā kā basketbols ir populārākā sporta skolas programma, tad gada griezumā
notiek vairums basketbola pasākumi. Trešo gadu oktobrī ar vērienīgu pasākumu tiks
atklāta Ramirent Latvijas basketbola nacionālās līgas (LBL 2) un Douglas Baltijas
basketbola līgas 2020./2021. gada sezona, kur pirms spēlēm visas dienas garumā notiks
“Basketbola festivāls” ar konkursiem, u.c. pasākumiem. Visu vasaru notiek sacensības
3x3 basketbolā ”Street basket”.
Skolā strādā aktīvi, zinoši pedagogi, kas izglītojamos motivē nodarboties ar
izvēlēto sporta veidu un tiekties sasniegt augstākos rezultātus. Māca ievērot veselīgu
dzīves veidu.
Sporta skola var lepoties ar plašu izglītības programmu pieejamību un bijušo
audzēkņu, un absolventu sasniegumiem, kuri piedalījušies augstākā mēroga sacensībās,
esot par paraugu jaunajiem sportistiem:
Sporta veids

Svarcelšana

Vieglatlētika

Vārds, uzvārds
Dainis Zīlītis
Eva Andžāne

Sasniegums
15.vieta Olimpiskajās spēlēs Atlantā
5.vieta Eiropas čempionātā jauniešiem
(1999)

Rihards Nejs

8.vieta Eiropas čempionātā jauniešiem
(2012);
10.vieta
Eiropas
čempionātā
junioriem (2014)

Kristiāns Andžāns

8.vieta Eiropas čempionātā jauniešiem
(2008)
Reinis
Pēteris 9.vieta Eiropas čempionātā jauniešiem
Gonta
(2014)
Svens
Jānis 9. Eiropas čempionātā jauniešiem (2014);
Andžāns
12. vieta Eiropas čempionātā junioriem
(2015)
Olafs Kļaviņš
5.vieta Ziemas Olimpiskās spēles Kalgari
(1998) Bobslejs četrinieku ekipāžām
Anita Liepiņa
Vasaras Olimpiskās spēles Atlantā (1996)
22.vieta 10km soļošanā;
Vasaras Olimpiskās spēles Sidnejā (2000)
37.vieta 20km soļošanā.

36

Egils Tēbelis

Basketbols

Vasaras Olimpiskās spēles Atlantā (1996)
42.vieta 400m barjerskrējienā
Līga Velvere
Pasaules jaunatnes čempionāts (2007)
14. vieta 400m barjerskrējienā
Latvijas izlases dalībniece
2014.g. Eiropas čempionātā,
2016.g. Eiropas čempionātā,
2018.g. Pasaules čempionātā telpās
izcīnīta 10v.
Latvijas rekordiste 800 m skrējienā
2:00,75
2019.g. Pasaules čempionāta dalībniece
800m.
Edgars Bergs
Vasaras paraolimpiskās spēles Atēnās
(2004) 2.vieta lodes grūšanā;
Vasaras Paraolimpiskās spēles Pekinā
(2008) 2. vieta lodes grūšanā;
2015. gadā Pasaules čempionātā Dohā –
2.vieta lodes grūšanā;
2016. gadā XV paraolimpiskās spēlēs,
Riodežaneiro 3. vieta lodes grūšanā;
2017.gadā Pasaules čempionātā Londonā4. vieta
Jānis Blūms
Latvijas U19 izlases sastāvā piedalījies
Pasaules U19 čempionātā-9.vieta;
Kopš 2002.gada pārstāv Latvijas izlasi
Ivars Zankovskis
1993.gadā spēlējis Latvijas valstsvienībā
Kārlis Apsītis
Latvijas U18 izlasē (2010) izcīnīta 3.vieta
Eiropas čempionātā;
Latvijas U19 izlase (2011) izcīnīta 10.
vieta Pasaules kausā.
Roberts Stumbris
Latvijas U20 izlase (2013), izcīnīta 2.
vieta Eiropas čempionātā
Rendijs Feikners
Latvijas U-16 izlase (2012);
Latvijas U18 izlase (2014)
Dāvis Gūtmanis
Latvijas U16 izlase (2013);
Latvijas U18 izlase (2015)
Kārlis
Edvarts Latvijas U16 izlasē izcīnīta 2. vieta
Garoza
Eiropas čempionātā;
Latvijas U18 izlase (2016)
Kristers Ķeķis
Latvijas U18 izlasē Baltijas jūras kausā
izcīnīta 1.vieta (2019.g.)
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Latvijas U18 izlasē Baltijas jūras kausā
izcīnīta 1.vieta (2019.g.)
Latvijas U16 izlasē Baltijas jūras kausā
izcīnīta 1.vieta
Latvijas U18 izlasē Baltijas jūras kausā
izcīnīta 1.vieta
Eiropas 2. spēles 3x3 basketbolā
Raivita Koreņika
Latvijas U18 izlasē Baltijas jūras kausā
izcīnīta 1.vieta (2018.g.)
Latvijas U16 izlasē (2017.g.) Eiropas
čempionātā izcīnīta 4. vieta;
Latvijas U20 izlasē (2019.g.) Eiropas
čempionātā izcīnīta 10. vieta
Dagne Apsīte
Latvijas U18 izlasē Baltijas jūras kausā
izcīnīta 1.vieta (2019.g.)
Laura Ceļapītere
Latvijas U16 izlasē Baltijas jūras kausā
izcīnīta 2.vieta (2018.g.)
Kristiāna
Latvijas U16 izlasē Baltijas jūras kausā
Kulačkovska
izcīnīta 2.vieta (2018.g.)
Kolīna Kārtere
Latvijas U16 izlasē Baltijas jūras kausā
izcīnīta 2.vieta (2018.g.)
Latvijas U16 izlasē Baltijas jūras kausā
izcīnīta 1.vieta (2019.g.)
Latvijas U16 izlasē (2019.g.), Eiropas
čempionātā izcīnīta 8. vieta
Juris Kormis
Bijis Latvijas U-16 izlasē
Pašreiz- Anglijā "Bostonas United"
komandā
Didzis Jansons
Bijis Latvijas U-15 izlases kandidāts
Kristers Siliņš
Bijis Latvijas U-15 izlases kandidāts
Einars Sproģis
Bijis Kurzemes reģiona U-15 izlasē
Kurzemes
reģiona
čempions
pieaugušajiem futbolā
Viesturs Bergfelds Bijis Kurzemes reģiona U-15 čempions
pieaugušajiem futbolā (7:7).
Matīss
Rihards Bijis Kurzemes reģiona U-16 čempions
Vilcāns
pieaugušajiem futbolā (7:7)
Kārlis Slūtiņš
Latvijas U18 izlases kandidāts
Kristofers
Strautmanis
Anete Blūma

Futbols

Sporta skolas izglītojamie tiek motivēti mācības turpināt saistībā ar sportu,
uzsākot studijas LSPA vai LU, kā arī mūsu skolas absolventi jau ir uzsākuši darbu
Saldus Sporta skolā kā treneri. Tāpat sporta skola iesaistās prakses vietu nodrošināšanā
topošajiem sporta speciālistiem.
38

6. Turpmākā attīstība
Saldus novada pašvaldība ir sporta skolas dibinātājs un arī viens no
finansētājiem. Sadarbība ar Saldus novada domi ir izveidojusies ļoti laba, vienmēr tiek
sniegtas konsultācijas un padomi sekmīgākai darba veikšanai.
2020./2021. mācību gada svarīgākie uzdevumi ir:
1. Nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu izglītības procesu.
2. Celt mācību treniņu nodarbību kvalitāti:
2.1. izveidot sporta veidu MK, sekmējot pedagogu savstarpējo dalīšanos
pieredzē, metodisko mācību materiālu izveidi un pielietošanu izglītības
procesā;
2.2. uzlabot izglītojamo sasniegumus nodarbībās, apmeklējumu,
līdzatbildību par sasniedzamo rezultātu;
2.3. izstrādāt izglītības procesa kvalitātes kritērijus.
3. Stiprināt pozitīvas savstarpējās attiecības, vērtības tikumu- atbildība,
godīgums, laipnība, centība integrēšana izglītības procesā.
4. Veicināt pilsonisko vērtību apguvi un līdzdalību skolas, novada un
valsts dzīvē.
5. Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo vecākiem, organizējot vecāku
sapulces, pasākumus.
6. Turpināt pilnveidot izglītojamo sasniegumu apkopošanu.
7. 2020.-2023. gada attīstības plāna izstrāde.
8. Turpināt papildināt sporta veidu materiāli tehnisko bāzi, mācību
līdzekļus (modernās tehnoloģijas, metodisko literatūru, sporta apģērbu).
9. Turpināt veidot un uzturēt drošu un mūsdienīgu vidi, nodrošinot labus
apstākļus mācību treniņa procesa organizēšanai

Saldus
Sporta
skolas direktors
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.
SASKAŅOTS

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)
Z.v.
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PIELIKUMI

1. pielikums

Direktors

Direktora
vietniece
mācību darbā

Direktora
vietnieks
saimnieciskajā
darbā

Lietvedības
speciāliste

Skolu metodiķe
Medmāsas

Treneri
Saimniecības
pārraugi

Vispārizglītojošo
skolu sporta
skolotāji

Tehniskais
personāls
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