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1. LUDZAS NOVADA SPORTA SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS









Ludzas novada Sporta skola ir Ludzas novada pašvaldības ( turpmāk – dibinātājs)
dibināta un Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārraudzībā esoša
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde (turpmāk- Sporta skola), kura īsteno
bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas handbolā,
vieglatlētikā, futbolā, svarcelšanā veicinot šo sporta veidu attīstību Ludzas, Zilupes,
Ciblas un Kārsavas novados, kā arī interešu izglītības sporta programmas.
Sporta skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības
likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, Sporta
likums, pašvaldības lēmumi, citi normatīvie akti un Sporta skolas nolikums. Sporta
skolas nolikumu apstiprina Ludzas novada dome.
Sporta skolai ir sava simbolika, noteikta parauga veidlapa, apaļais zīmogs ar mazo
valsts ģerboni. Sporta skola ir tiesīga veidlapā lietot Ludzas novada pašvaldības
ģerboni.
Sporta skola savu darbību veic dibinātāja pārraudzībā. Sporta jautājumus risina,
saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Ludzas novada Sporta skola - pilns iestādes nosaukums, juridiskā adrese: P.Miglinīka
ielā 27 a, Ludzā, Ludzas novads, LV -5701.
Sporta skolas juridiskais statuss: pastarpinātās pārvaldes iestāde.

Sporta skolai ir sporta komplekss ar:
Sporta bāze
sporta zāle
stadions
vieglatlētikas manēža
svarcelšanas zāle „Vārpa”

Platība
899,9 m2
3892 m2
2499,0 m2
333,9 m2

Adrese
P.Miglinīka 27a, Ludza
Sporta iela 21, Ludza
Sporta iela 21, Ludza
Sporta iela 21, Ludza

Sporta skola ir akreditēta 2014.gada 16.jūnijā. Akreditācijas apliecības derīguma termiņš ir
2020.gada 17.jūnijs.
Sporta skolas darbības tiesiskais pamats ir Sporta skolas Nolikums.
Sporta skola ir dibināta 1963.gada 1.septembrī ar vieglatlētikas un rokasbumbas nodaļām.
Sporta skolā tiek ieskaitīts 121 izglītojamais no Ludzas, Kārsavas un Zilupes vidusskolām. No
1968.g.līdz 1971.g. darbojās šaha nodaļa, no 1968.g. līdz 1973.g. – klasiskās cīņas nodaļas.
1992.gadā Sporta skolā tiek atvērta svarcelšanas nodaļa, bet 2003.gadā tika atvērta futbola
nodaļa. 2017.gada oktobrī Sporta skola nosvinēja 54 gadu dzimšanas dienu.
Bijušais Ludzas rajons ir sadrumstalots četros novados: Ludzas, Zilupes, Kārsavas un Ciblas,
bet arī tagad esam vienoti – Ludzas novada Sporta skolā.
Piecdesmit četros pastāvēšanas gados Sporta skolas beigšanas diplomus un apliecības
saņēmuši 772 izglītojamie, kurus sagatavoja 33 treneri. Vieglatlētikas nodaļu beiguši 199,
rokasbumbas nodaļu -489, svarcelšanas nodaļu- 35, futbola nodaļu -41, klasiskās cīņas nodaļu -9
izglītojamie.
Visus šos 54 gadus Sporta skolu vadījuši četri direktori. Pirmais direktors no 1963.gada
septembra līdz 1977.gada jūlijam bija Nikolajs Putāns. 1977.gadā viņu uzaicināja uz Murjāņu
sporta internātskolu, kur visus gadus viņš trenēja jaunos handbolistus, arī tagad dzīvo Murjāņos,
bieži viesojas Ludzā, palīdz jaunajiem treneriem ar padomu un dažādiem materiāliem. No
1977.jūlija līdz 1986.gada septembrim Sporta skolas direktors bija Anatolijs Stepkāns. No
1986.gada septembra par trešo direktori tika iecelta Alīna Gendele. Šajā amatā A.Gendele
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nostrādāja līdz 2010.gadam- tātad 25 gadus. No 2010.gada augusta Sporta skolu vada 1993.gada
27.Sporta skolas izlaiduma absolvente Elēna Fjodorova.
No 1963.g. līdz 2017.gadam Ludzas novada Sporta skolā strādāja :
- handbola nodaļā- 38 treneri;
- vieglatlētikas nodaļā – 29 treneri;
- klasiskās cīņas nodaļā – 4 treneri;
- šaha nodaļā – 1 treneris;
- svarcelšanas nodaļā – 3 treneri;
- futbola nodaļā – 4 treneri.
Kopā - 79 treneri, no tiem Ludzas rajona sporta speciālisti bija 55 treneris.
2016./2017. mācību gadā Ludzas novada Sporta skolā strādā :
- handbola nodaļā – 9 treneri,
- vieglatlētikas nodaļā - 7 treneri,
- svarcelšanas nodaļā – 3 treneri,
- futbola nodaļā – 2 treneris.
Kopā 18 profesionālās ievirzes programmas īstenojoši treneri –visi ir „vietējie”.
Viens no treneriem- Jurijs Ostaševs, Sporta skolā jau ir nostrādājis 49 gadus un turpina darbu.
19 treneri ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, kā arī ieguvuši treneru „B” kategorijas
sertifikātus. Divi treneri iegūst augstāko izglītību Daugavpils Universitātē. Treneri regulāri
apmeklē kursus un seminārus. Maģistra grāds ir 2 trenerim, 3 treneriem izglītība pielīdzināta
maģistra grādam. Sporta skolu vada direktore, ir direktores vietniece mācību darbā – 1 likme,
vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos – 1 likme, sporta ārste – 0,5 likmes un 7
tehniskie darbinieki, kuri nodrošina arī sporta bāžu darbību. Sporta skolai ir savs 19-vietīgs
autobuss un šoferis – 1 likme.

2. IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI





Sporta skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu,
kas nodrošinātu profesionālas ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas,
fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam,
kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības
veidošanās procesā.
Sporta skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.
Sporta skolas pamatuzdevumi :
- īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, to mērķus un
uzdevumus;
- izglītojoši pedagoģiskais un mācību treniņu darbs ar bērniem un jauniešiem, kura
mērķis ir izglītojamo veselības nostiprināšana un sporta meistarības pilnveidošana;
- nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības
uzlabošanai un nostiprināšanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai,
profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai;
- nodrošināt talantīgākajiem bērniem un jauniešiem augstākās sporta meistarības
pilnveidošanas iespējas;
- komplektēt mācību treniņu grupas, nodrošināt šo grupu darbu, veikt atlasi, sagatavot
augstas klases sportistus Latvijas nacionālajām izlasēm;
- popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;
- veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu
tālākizglītību;
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- nodrošināt organizatoriski metodiskā darba vadību izglītības iestādēs īstenotajām
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām;
- nodrošināt organizatoriski metodiskā centra funkcijas mācību iestāžu ārpusstundu
sporta darba organizēšanā un metodiskajā vadībā;
- veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas
attīstību;
- nodrošināt izglītojamiem veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību izglītības
iestādē;
- racionāli izmantot izglītībai un medicīniskajai aprūpei piešķirtos finanšu līdzekļus;
- saglabāt sadarbību starp četriem novadiem, kas sekmētu bērnu sportisko izaugsmi.

2.1. Iepriekšējo mācību gadu prioritātes
Prioritāte
Izglītojamo
mācīšanās
motivācijas aktualizēšana
un mācīšanās pēctecības
nodrošināšana.

Darbs ar talantīgajiem
izglītojamiem.

Sasniegtais rezultāts
Sporta skolā notiek kvalitatīvas, metodiski pareizas veidotas mācību
treniņu nodarbības.
Vairāki treneri savās nodarbībās radoši izmanto informācijas
tehnoloģijas ( darbs online, izmanto dažādas saites: handball.lv,
dažādu sporta veidu saites un citas).
Treneri apmeklē tālākizglītības kursus par mūsdienīgu mācību saturu,
metodēm.
Mācību treniņu nodarbībās izglītojamie mācās vērtēt savus
sasniegumus.
Sporta skola mērķtiecīgi plāno un atbalsta izglītojamo piedalīšanos
Latvijas nacionālo izlašu treniņnodarbību procesā, kā arī piedalīšanos
dažāda mēroga sacensībās.
Sporta skola nodrošina nepārtrauktu, sistemātisku, metodisku
izglītošanās procesu, kas stimulē izglītojamo personības attīstību un
dod iespēju gūt augstus rezultātus sportā.
Treneri veic izglītojamo sasniegumu analīzi sistemātiski nodarbību
laikā un pārbaudes testos.

Plānveidīgs
darbs
pie
izglītojamo
sasniegumu
izaugsmes un mērķtiecīgas
sistemātiskas sagatavošanas
valsts
oficiālām
sacensībām.
Atbalsts izglītojamiem.
Sporta skola rūpējas par izglītojamo veselību, sniedz atbalstu
veselības nodrošināšanai. Izglītojamie un Sporta skolas personāls ir
informēti, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Ir
iekārtots sertificēts medicīniskais kabinets. Sporta skolā strādā
sertificēta sporta ārste – 0,25 likmes. Vienu reizi gadā no 10 līdz 18
gadu izglītojamie tiek padziļināti pārbaudīti. Atbrauc ārsti no SMVC
un veic pārbaudi.
Ir Sporta skolas Iekšējās kārtības noteikumi. Tie atbilst valstī
izstrādātajiem Bērnu tiesību aizsardzības, Izglītības likuma pantiem un
MK noteikumiem. Regulāri Iekšējās kārtības noteikumos tiek veikti
grozījumi un papildinājumi. Ar Sporta skolas iekšējās kārtības
noteikumiem tiek iepazīstināti Sporta skolas darbinieki, izglītojamie,
vecāki.
Sporta skolā visās sporta bāzēs ir izstrādāti drošību reglamentējošie
normatīvie akti, telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša
instrukcija, evakuācijas plāns.
Izglītojamie un darbinieki divreiz gadā tiek instruēti par darba
aizsardzības drošības tehnikas ievērošanu, pēc kā darbinieki parakstās
instruktāžas žurnālā un izglītojamie mācību treniņu žurnālā. Sporta
5

Mērķtiecīga
materiāltehnisko
izmantošana.

resursu

Pilnveidot Sporta skolas
iekšējo
normatīvo
dokumentu bāzi.
Gatavot sportistus valsts
izlasei. Veicināt sporta
meistarības izaugsmi.

skolas bāzes ir aprīkotas ar automātisku drošības signalizāciju.
Redzamās vietās ir jaunākā informācija par to, kā un kur meklēt
palīdzību, zvanot medicīnas personālam, pilsētas un valsts dienestiem.
Izglītojamie jūtas droši Sporta skolas telpās un tās apkārtnē.
Izglītojamo drošības nodrošināšanai ir izstrādāti noteikumi, kuri
nosaka izglītojamo drošību skolā un tās organizētajos masu un sporta
pasākumos, veselības aprūpē, pirmās palīdzības sniegšanā, ārkārtas
situācijās, ugunsdrošībā.
Sporta skolai ir atbilstošas telpas visu četru sporta veidu profesionālās
ievirzes sporta programmu realizēšanai.
Sporta skolā ir pieejams bezvadu internets. Svarcelšanas kompleksā
„Vārpa” un sporta zālē ir pieejami datori ar interneta pieslēgumu, pie
kuriem var pastrādāt. Kā arī pieejami televizori ar programmu
pieslēgumu un iespēju skatīt ierakstus tajos ( analizēt spēles, skatīties
Olimpiādi, citus sporta raidījumus u.c.).
Sporta skola abonē regulāri periodiskos izdevumus, iegādājas mācību
literatūru, metodiskos materiālus.
2017.gadā tika grozīti Iekšējās kārtības noteikumi
Tiks veikti grozījumi Sporta skolas nolikumā.
Izstrādāti Sporta skolas iekšējie datu aizsardzības noteikumi.
Tika atjaunots un pilnveidots Sporta skolas Civilās aizsardzības plāns.
Sporta skolas treneri sagatavojuši vairākus Latvijas izlases dalībniekus
un izlases kandidātus 2016./2017.mācību gadā :
- Vieglatlētikā – Ilārija Ločmele treneris Viktorijs Krišāns; Anastasija
Maļiņņikovs treneris Jurijs Ostaševs; Anastasija Mošerenoka treneris
Valērijs Rimšs; Glebs Mošerenoks treneris Valērijs Rimšs; Artūrs
Ignatjevs treneris Jurijs Ostaševs
- Svarcelšana – Vlads Prokofjevs treneris Viktors Dolgiļevičs; Linda
Sprūža treneris Viktors Dolgiļevičs;
- Futbols – Ilārija Ločmele treneris Edvīns Savickis; Faina
Dobrovoļska, Elīna Caune, Adriana Buliska treneris Edvīns Savickis.
- Handbols – Sabīne Dadaļeva, Laura Rutkovska trenere Ruta
Muiženika; Mārtiņš Stepuļonoks –Stukanovs, Raivis Gorbunovs,
Kristaps Logins Edvīns Matvejenko, Jānis Noviks, Elvis Kušners
treneris Antons Gendelis.
Katru gadu pavasarī tiek organizētas Sporta skolas izglītojamo
pārcelšanas kontrolnormatīvu sacensības. Rudenī katrai grupai treneri
pieņem vēlreiz kontrolnormatīvus.

Organizēt
kopējas
pārcelšanas
kontrolnormatīvu
sacensības.
Organizēt Sporta skolas 2016./2017.mācību gada absolventiem šī gada 08.jūnijā Ludzas
absolventu izlaidumus.
Mūzikas pamatskolas telpās tika organizēts Sporta skolas 28
absolventu izlaidums .

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE
2017.gada februārī Ludzas novada Sporta skolā bija pārbaude no IKVD.
Tika konstatētas nepilnības dokumentācijas aizpildīšanā un darbības pilnveidošanā :
- turpmāk izglītojamo personas lietās obligāti jāpievieno izraksts no rīkojuma par izglītojamā
pieņemšanu;
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- tika uzlaboti Ludzas NSS izglītojamo uzņemšanas iesniegumi;
- pieņemtie iesniegumi jāreģistrē Uzņemšanas reģistrācijas žurnālā;
- tika veikti labojumi Iekšējās kārtības noteikumos;
- tika izstrādāts Ludzas novada Sporta skolas padomes reglaments, plāns;
- ieviestas izmaiņas Pedagoģisko darbinieku sēžu plānā;
- tika izstrādāti Audzināšanas virzieni 2017.-2020.gadam; norīkots atbildīgais par
Audzināšanas darba īstenošanu un kontroli; tika izstrādāts plāns 2017./2018.mācību gadam;
- tika veiktas izmaiņas treneru Amatu aprakstos;
- tika izstrādā Kārtība par Ludzas NSS pedagogu un tehnisko darbinieku stimulēšanu,
prēmiju izmaksu; izveidota komisija;
- atkārtoti tika pieprasītas ziņas no Soda reģistra par dažiem treneriem;
- par drošības instruktāžu izglītojamais pats raksta gan datumu, gan parakstās, gan pieraksta
vārdu : iepazinos.
Turpmākajā Sporta skolas darbībā augstākminētās nepilnības tika novērstas, normas tiek
ievērotas ikdienas darbā.
Ludzas novada Sporta skolā strādā sertificēta sporta ārste Lorita Rižakova, kura seko
izglītojamo veselības stāvoklim un veic sistemātiskus ierakstus mācību treniņu žurnālos reizi gadā.
2009.gada 4.jūnijā tika sertificēts Sporta skolas medicīnas kabinets.
Visu Sporta skolas sporta veidu nodaļas ir nodrošinātas ar modernu un atbilstošu sporta
aprīkojumu un inventāru. Inventārs regulāri tiek atjaunots visām sporta veidu nodaļām.

4. SPORTA SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU
JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS
1.pamatjoma – MĀCĪBU-TRENIŅU SATURS
Pamatjomas iegūtas izvērtējot izglītojamo sasniegtos rezultātus, veicot treneru aptauju un
izpētot Sporta skolas dokumentāciju.
Pētītie materiāli: Sporta skolas nolikums, izglītības programmas, direktora rīkojumi, pēdējā
gada pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, Sporta skolas darba plāns, treneru žurnāli, gada plāni,
sanāksmju protokoli, tarifikācijas, nodarbību saraksts, izglītojamo veselības uzskaites dati, kontroles
un uzraudzības dienestu pārbaudes akti.

1.1.Sporta skolas īstenotās izglītības programmas.
Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana notiek atbilstoši licencēs noteiktajām
prasībām. Sporta skola mācību darbu futbolā, handbolā, svarcelšanā un vieglatlētikā īsteno atbilstoši
licencētajām programmām:
1. Futbola programma, kods 20V813 00, licence P-9299, izdota 2014.gada 10.aprīlī;
2. Handbola programma, kods 20V813 00, licence P-9301, izdota 2014.gada 10.aprīlī;
3. Svarcelšanas programma, kods 20V813 00, licence P-9303, izdota 2014.gada 10.aprīlī;
4. Vieglatlētikas programma, kods 20V813 00, licence P-9305, izdota 2014.gada 10.aprīlī.
5. Futbola programma, kods 30V813 00, licence P-9300, izdota 2014.gada 10.aprīlī;
6. Handbola programma, kods 20V813 00, licence P-9302, izdota 2014.gada 10.aprīlī;
7. Svarcelšanas programma, kods 20V813 00, licence P-9304, izdota 2014.gada 10.aprīlī;
8. Vieglatlētikas programma, kods 20V813 00, licence P-9306, izdota 2014.gada 10.aprīlī.
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2016./2017.mācību gadā darbojās 42 mācību treniņu grupas:
- 14 vieglatlētikā ar 163 izglītojamiem;
- 18 handbolā ar 269 izglītojamiem;
- 5 svarcelšanā ar 43 izglītojamiem;
- 5 futbolā ar 85 izglītojamiem.
Kopā 560 izglītojamie.
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. Izglītojamie 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.
Mācību- treniņu nodarbību grafiks ir apstiprināts, atbilst licencētām izglītības programmām,
ir pieejams un pārskatāms ( uz stendiem) visās sporta bāzēs. Par izmaiņām nodarbību grafikā
izglītojamie un treneri ir savlaicīgi informēti. Izglītojamo mācību-treniņu slodze atbilst normatīvo
aktu prasībām.
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. Treneri plāno un veic individuālo darbu ar
talantīgajiem izglītojamiem. Iespēju robežās izglītojamiem tiek uzdoti uzdevumi, kas izpildāmi mājā
brīvā laikā.
Teorētiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas ļauj izglītojamiem apzināti, motivēti īstenot
treniņa uzdevumus.
Praktiskajās nodarbībās tiek veicināta dažādu sporta veidu un starppriekšmetu saikne.
Praktiskajās nodarbībās izmanto arī vieglatlētikas, basketbola, florbola, vingrošanas, futbola un citus
elementus.
Liela uzmanība tiek pievērsta vispārējai fiziskai sagatavotībai, tās attīstīšana tiek kombinēta
ar tehnikas apguves elementiem vienkāršotos apstākļos.
Mācību-treniņu nodarbību satura īstenošanai tarificēto kontaktstundu skaits nepārsniedz 40
stundas.
Treneri apmeklē kursus, piedalās semināros, iesaistās ESF struktūrfondu piedāvātajās
aktivitātēs, piemēram, pieredzes apmaiņas programmās, dažāda veida semināros.
Treneri izprot izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību.
Esošo izglītības programmu īstenošanai Sporta skola piedāvā dažādas iespējas un resursu
nodrošinājumu :
- ir vienošanās citos novados par nepieciešamo sporta bāžu izmantošanu;
- perspektīvākos izglītojamos, kuri dzīvo ārpus Ludzas, nodrošina ar internātu un
pusdienām;
- nodrošina ar transportu izbraukumiem uz sacensībām un treniņu bāzēm;
- treneriem un administrācijai pieeja pie datora un interneta;
- tehnisko mācību līdzekļu, sporta inventāru un telpu nodrošinājumu.
Sporta skola veic sporta metodiski – organizatoriskā centra funkcijas Ludzas, Zilupes,
Kārsavas, Ciblas novados. Sekmīgi organizē un vada starpnovadu skolēnu sporta spēles 10 sporta
veidos gan vidusskolu, gan pamatskolu grupām visās vecuma grupās. 2016./2017.mācību gadā
Sporta skola sporta jautājumos koordinē 6 vidusskolas un 6 pamatskolas. Sporta skola rīko sporta
darbinieku tālākizglītības kursus un seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus.
Paralēli profesionālās ievirzes izglītības programmām Sporta skola 2016./2017.mācību gadā
realizē arī interešu izglītības programmu. Interešu izglītībā darbojās 1 treneris īstenojot programmu
brīvajā cīņā. Kopā interešu izglītībā nodarbojas 15 izglītojamie no Ludzas.
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Skolas darba stiprās puses:
- Sporta skolas ir atvērta izglītības inovācijām;
- licencētas izglītības programmas;
- teorijas un prakses vienotība;
- Sporta skolas turnīru organizēšana;
- veiksmīga sadarbība ar sporta veidu federācijā,;
- notiek kvalificēta pedagoģiskā personāla un Sporta skolas vadības sadarbība mācību treniņu satura
apguves pilnveidošanā;
- treneri plāno darbu, ņemot vērā izglītojamo spējas, intereses, vajadzības.
Vērtējuma līmenis: ļoti labi.

2.pamatjoma – MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
2.1. Trenēšanas procesa kvalitāte
Mācību –treniņu nodarbības notiek atbilstoši licencētājām profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmām un nodarbību grafikiem. Tās vada augsti kvalificēti treneri ar atbilstošu
izglītību.
Sporta skolas darba galvenā forma ir mācību treniņu nodarbība. Mācību treniņu nodarbību
vērošanas rezultāti liecina, ka nodarbībai tiek izvirzīts mērķis un uzdevumi. Mācību treniņu
nodarbībās valda labvēlīga, lietišķa gaisotne, izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas, treneru
skaidrojums nodarbībā ir mērķtiecīgs, izglītojamiem piemērots un saprotams. Treneri veiksmīgi
plāno mācību satura apguves secību, pareizi izvēlas dažādu tēmu apguvei paredzēto laiku,
metodiskos paņēmienus un izglītojamo sasniegumu vērtēšanu.
Izglītojamos Sporta skolā uzņem ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu
un ģimenes ārsta izziņu.
Mācību treniņu darbā tiek izmantotas dažādas metodes, kas ļauj izglītojamiem labāk izprast
attiecīgo tēmu un padara nodarbību saistošāku- frontālais darbs ar visu grupu, grupu un pāru darbs,
demonstrējuma metode, kā arī tiek izmantota ilustratīvi skaidrojošā metode, diskusijas, problēmu
risināšanas metode, vizualizēšana, sacensības. Izglītojamie aizvien vairāk tiek iesaistīti vērtēšanā, tā
attīstot prasmi vērtēt kā sevi, tā savus komandas biedrus. Treneri izmanto arī dažādu sporta veidu
federāciju portālu piedāvātos vingrinājumus elementu nostiprināšanai un vielas atkārtojumam.
Treneri sastāda pārbaudes testus un uzdevumus. Diferencējot mācību treniņu procesu,
stiprākajiem izglītojamiem tiek uzdoti papildus uzdevumi. Šie izglītojamie tiek gatavoti arī Latvijas
nacionālo izlašu komandu dalībai.
Katra izglītojamā tālākā attīstība tiek balstīta uz iepriekš apgūtajām prasmēm un iemaņām,
mācību gada sākumā tiek veikta kontrolnormatīvu pārbaude, treneri rosina mācību procesā izmantot
iepriekšējo pieredzi, analizēt, pētīt, izdarīt secinājumus.
Katru pavasari, mācību gada beigās, treneri veic atkārtotu kontrolnormatīvu pārbaudi.
Pamatojoties uz kuriem tiek veikta izglītojamo pārcelšana nākošajā mācību treniņu grupā. Kā arī tiek
veikts izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu salīdzinājums. Treneris fiksē katra izglītojamā
izaugsmi savā sporta veidā. Treneris veic savas grupas izaugsmes novērtējumu un informē par to
vecākus.
Izglītojamie atbilstoši Sporta skolas izstrādātajam gada kalendāram, kas ir saskaņots ar sporta
veidu federācijām piedalās novadu, Latgales reģiona, Latvijas čempionātos un starptautiskās
sacensībās. Sacensību rezultāti atbilst programmu prasībām atbilstoši grupu kvalifikācijai.
Jūnija- jūlija- augusta mēnešos treneri raksta gada atskaites par katras grupas sasniegumiem,
analizē rezultātus. SMP-1,2,3 un ASM grupu atskaites tiks iesniegtas sākumā sporta veidu
9

federācijām uz apstiprināšanu VIIS. Pēc tam iesniedzam IZM Sporta departamentam, kur šie
dokumenti ir par pamatu budžeta apstiprināšanai nākošajam 2018. gadam.
Lielākā daļa treneru sava sporta veida programmu īstenošanā veiksmīgi nodrošina mācību
treniņu procesā saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm: treniņu izbraukuma sacensības,
turnīri; sacensības starpnovadu un Latgales reģiona mērogā; dažādu citu sacensību dalība.
Izglītojamie tiek reģistrēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām ( reģistru grāmatas, personas
lieta, VIIS sistēma).
Regulāri tiek veikta mācību treniņu nodarbību žurnālu kontrole, veicot ierakstu pārbaudi.
Tiek veikta sacensību rezultātu uzskaite.
Mācību treniņu saturs tiek īstenots atbilstoši mūsdienu aktualitātēm. Ar prasībām un
uzdevumiem izglītojamie savā sporta veidā tiek iepazīstināti mācību gada sākumā. Treneri un
izglītojamie, savstarpēji sadarbojoties, nodrošina labvēlīgu mācību treniņu vidi un tā motivē
izglītojamos darbam. Izglītojamie iesaistās sava darba pašvērtēšanā, treneri attīsta izglītojamo
pašvērtēšanas prasmes. Trenēšanas procesu veicina izglītojamo iesaistīšana praktiskā darbībā.
Piemēram, treniņa iesildošās daļas vadīšana, kā arī vecāko grupu izglītojamie piedalās jaunāko grupu
treniņu procesā. Treneri mācību treniņu procesā iespēju robežās izmanto informācijas tehnoloģijas –
sporta spēļu ierakstu analīzei, dažāda mēroga sacensību vērošanai un analizēšanai, metodisko
materiālu izmantošanā.
Skolas stiprās puses:
- sakārtota mācību treniņu procesa organizācija;
- pārsvarā visu sporta veidu treneri labi pārzina mācāmo vielu, prot izskaidrot, savā darbā ievieš
mūsdienīgas mācību treniņu metodes, iespēju robežās pielieto informācijas tehnoloģijas;
- treneri veic vispusīgu metodisko darbību, piedalās dažādos projektos, 1 treneris vada Ludzas,
Zilupes, Ciblas, Kārsavas starpnovadu sporta skolotāju metodisko apvienību;
- treneri veicina labvēlīgu emocionālu vidi trenera un izglītojamā sadarbībai;
- katru gadu tiek veikta mācību treniņu procesa un rezultātu analīze. Analīzes rezultātā tiek izvirzīti
uzdevumi nākošajam mācību gadam.
Vērtējuma līmenis: labi.

2.2. Trenēšanās procesa kvalitāte
Treneri mērķtiecīgi organizē izglītojamo mācību darbam, motivē trenēties, rosina izmantot
visas iespējas treniņa mērķu sasniegšanai. Izglītojamie zina un izprot izvirzītās prasības.
Sporta skolā optimāli organizēta skolas, kā arī citu sporta bāžu telpu un inventāra
izmantošana.
Izglītojamie regulāri apmeklē treniņu nodarbības, piedalās sacensībās, notiek apmeklējuma
uzskaite. Treneri informē administrāciju par izglītojamo nodarbību kavējumiem.
Izglītojamie aktīvi izmanto Sporta skolas piedāvātās iespējas. Talantīgākie izglītojamie
trenējas pēc individuāla plāna.
Mācību treniņu nodarbībās tiek plaši pielietotas interaktīvās mācīšanās metodes. Izglītojamie
prot strādāt grupās, palīdz cits citam treniņu procesā. Izglītojamiem ir iespēja vērtēt savu darbu un
prezentēt to grupā.
Sporta skola nodrošina un rūpējas par maksimāli labiem apstākļiem izglītojamiem. Sporta
skolā ir pieejami visi resursi individuālajām treniņu darbam.
Labākajiem izglītojamiem tiek nodrošināta piedalīšanās starptautiskajās sacensībās, Eiropas
un Pasaules čempionātos, Latvijas Olimpiādēs, Latvijas čempionātos, Latvijas izlases komandu
sastāvos dažādu vecumu jauniešu izlasēs.
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Nepieciešams vairāk strādāt pie izglītojamo motivācijas un līdzatbildības par mācību treniņu
procesa efektivitātes paaugstināšanu.
Treneri rosina mācību treniņu procesā izmantot Sporta skolas vai izglītojamā paša rīcībā
esošos resursus. Mācību treniņu procesā tiek izmantoti visi Sporta skolā esošie resursi.
Mācību treniņu procesu Ludzas novada Sporta skola organizē: vieglatlētiku Sporta skolas
stadionā un vieglatlētikas manēžā Ludzā pēc adreses Sporta ielā 21, kā arī Kārsavas vidusskolā
pēc adreses Kārsavā, Vienības ielā 101 un Zilupes vidusskolas sporta bāzē ( sporta zāle, stadions)
pēc adreses Zilupē, Skolas ielā 1; handbolu Sporta skolas sporta bāzē ( stadions, manēža, sporta
zāle, trenažieru zāle) kā arī Ludzas 2.vidusskolas sporta hallē pēc adreses Ludzā, P.Miglinīka 34;
svarcelšanu Ludzā, Sporta ielā 21 un Ezersalas speciālā internātskolā Ciblas novada, Zvirgzdenes
pag., Franapolē; futbolu Sporta skolas bāzē Ludzā un Kārsavas vidusskolā.
Ar sporta bāzēm Sporta skolai ir noslēgtas vienošanās.
Darba apstākļi ir ļoti labi, ir iespēja arī izmantot rehabilitācijas saunu, kas atrodas Sporta
skolas svarcelšanas zālē Ludzā Sporta ielā 21.
Izglītojamo kavējumi rada grūtības trenēšanās procesā. Paredzēta noteikta atbildība
neattaisnotu treniņu nodarbību kavējumu gadījumos. Izglītojamie un vecāki zina, kā rīkoties
kavējumu gadījumos.
Stiprās puses :
- Sporta skolā ir labvēlīga trenēšanās vide;
- lielākā daļa treneru izmanto dažādas metodes un paņēmienus trenēšanās procesa
aktivizēšanai;
- gandrīz visi izglītojamie aktīvi izmanto visus pieejamos resursus, zina un izprot mācību
treniņu darbam izvirzītās prasības.
- izglītojamie ir motivēti mācību treniņu darbam;
- izglītojamie pilnībā nodrošināti ar sporta bāzēm;
- katra sporta veida izglītojamie ir Latvijas izlases dalībnieki vai kandidāti.
Vērtējuma līmenis: labi.

2.3. Vērtēšanas kā mācību procesa sastāvdaļa.
Mācību treniņu process tiek vērtēts nepārtraukti, galvenais vērtēšanas kritērijs ir iegūtās
vietas oficiālajās sacensībās – Latvijas čempionātos, olimpiādēs, oficiālās starptautiskās sacensībās.
Sporta skolas direktores vietniece mācību darbā un treneri analizē izglītojamo sasniegumus, to
dinamiku. Veic rezultātu un vērtējumu uzskaiti. Vērtējumu uzskaite tiek regulāri pārraudzīta un
kontrolēta. Treneri veic normatīvu izpildes rezultātu uzskaiti, ierakstot tos grupas žurnālos un citos
Sporta skolas noteiktajos dokumentos.
Mācību gada beigās tiek iesniegta rakstiska atskaite par katra izglītojamā sasniegumiem
iepriekšējā mācību gadā un par pārcelšanas kārtību uz nākošo apmācības grupu. Tiek sagatavotas
atskaites atbilstoši IZM prasībām.
Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst izglītojamo vecumam un sporta veida
specifikai.
Pamatojoties uz treniņa darba analīzi, notiek mācību darba plānošana un organizēšana.
Sporta skolā noteikta izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas nākamajā apmācības gadā un
atskaitīšanas kārtība.
Par izglītojamo pārcelšanu nākamajā apmācības gadā, atstāšanu uz otru gadu vai atskaitīšanu
lemj pedagoģiskās padomes sēdē.
Sporta skolā ir visu sporta veidu sacensību nolikumi, sacensību protokoli, kontrolnormatīvu
testu protokoli.
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Izglītojamie un vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar rezultātiem un to analīzi.
Stiprās puses :
- notiek rezultātu uzskaite un analīze;
- regulāra datu bāzes papildināšana;
- sporta sasniegumi tiek vērtēti regulāri, iegūtie rezultāti tiek izmantoti trenēšanas un
trenēšanās kvalitātes uzlabošanai Sporta skolā;
- vērtēšanas metodes ir atbilstošas izglītojamo vecumam un sporta veida specifikai;
- izglītojamie labi zina prasības un vērtēšanas sistēmu;
- Sporta skolā pastāvošā vērtējumu uzskaite un analīzes kārtība sekmē katra izglītojamā
trenēšanās procesa attīstību.
Vērtējuma līmenis: labi.

3.pamatjoma – IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Izglītojamie sekmīgi apgūst programmās paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņas.
Izglītojamie apzinīgi apmeklē treniņus, veic ikdienas darbu treniņnodarbībās. Piedalās kalendārā
paredzētājās sacensībās.
Sportā skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un datu
saglabāšanā. Mācību gada beigās treneris iesniedz statistisku atskaiti un analīzi par izglītojamo
sasniegumiem. Rezultātu sasniegumi tiek analizēti sporta veidu metodisko komisiju sanāksmēs,
pedagoģiskās padomes sēdēs, administrācijas apspriedēs, par galveno mērķi izvirzot ikdienas mācību
treniņu procesa uzlabošanu. Mācību gada laikā Sporta skolas administrācija tiekas ar izglītojamiem,
kuriem ir nepietiekami rezultāti, nepieciešamības gadījumā pieaicinot arī viņu vecākus.
Mācību gada laikā treneri papildus strādā ar talantīgajiem izglītojamajiem.
Stiprās puses :
- sporta sasniegumu uzlabošanas iespēju nodrošināšana izglītojamajiem;
- izglītojamajiem un viņu vecākiem ir zināma rezultātu sasniegumu vērtēšanas kārtība,
kritēriji, uzskaite, rezultātu uzlabošanas iespējas.
Vērtējuma līmenis: labi.

3.2. Izglītojamo sasniegumi sacensībās 2016./2107.mācību gadā
Izglītības iestāde veic sistemātisku mācību treniņu procesa organizēšanu izglītojamo veiksmīgai
sagatavošanai un dalībai sacensībās. Sacensību rezultāti tiek analizēti sporta veidu metodiskajās
komisijās, nosakot sasniegumus un pilnveidojamās prasmes.
Sporta skolas kopējie rezultāti tiek izskatīti pedagoģiskajās sēdēs, salīdzinot sasniegumu
dinamiku un izvirzot uzdevumus trenēšanas un trenēšanās jomā.
Katra gada izskaņā, decembra beigās, vai nu jaunā gada sākumā Ludzas novada pašvaldībā tiek
sarīkots pasākums „Ludzas novada Sporta skolas LABĀKAIS GADA SPORTISTS”. 2017.gada
16.janvārī tika apbalvoti 56 sportisti 4 sporta veidos.
Pašvērtējumā iekļauta statistika par 2016./2017.mācību gadu.
HANDBOLA nodaļas rezultāti
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Stiprās puses :
- noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu uzskaitei;
- vienotas formas gada atskaites;
- ir sagatavoti izglītojamie Latvijas izlasēs;
- ir regulāra atskaite par sacensību rezultātiem.
Vērtējuma līmenis: ļoti labi.
2016./2017.māc.g. SVARCELŠANAS nodaļas rezultāti
1.Starptautiskaijs turnīrs svarcelšanā. Paņeveža. Lietuva.
02.-04.09.2016.
Uzvārds,vārds
Svara kategorija
Vieta
Treneris
Vlads Prokofjevs
Arturs Zaharans
Gunars Krievans
Raivis Matvejevs
Diana Dudareva
Linda Spruža

50.kg
56.kg.
77.kg.
77.kg.
63.kg.
+63.kg.

V.Dolgiļevičs
V.Dolgiļevičs
V.Dolgiļevičs
V.Dolgiļevičs
V.Dolgiļevičs
V.Dolgiļevičs(MT-7)

4.v
6.v
8.v
10.v
3.v
5.v

2.B.Meļņikova piemiņas kausa izcīņa svarcelšanā. Ludza
15.-16.10.2016.
Uzvārds,vārds
Svara kategorija
Vieta
Babkovs Iļja
Pozdņaks Nikita
Petrovs Vitālijs
Ruško Lauris
Prokofjevs Vlads
Filipčenko Erīks
Kravcovs Kirils
Petrova Marija
Spruža Linda
Dudareva Diana
Černihoviča Diana
Tutins Andris
Pozdņaks Mihails
Krievans Gunars
Matvejevs Raivis
Sidorans Ilvis

33.kg
37.kg.
37.kg.
41.kg.
41.kg.
45.kg.
50.kg.
54.kg.
68.kg.
58.kg.
26.kg.
56.kg.
56.kg.
77.kg.
77.kg.
85.kg.

Treneris

2
1
2
2
1
1
3
1
2
3
4
1
4
2
3
1

I.Afanasjevs SSG

I.Afanasjevs(MT-5)
I.Afanasjevs,D.Žulins(SMP-1
V.Dolgiļevičs(MT-7)
V.Dolgiļevičs(MT-7)
V.Dolgiļevičs(MT-7)
I.Afanasjevs SSG
V.Dolgiļevičs,D.Žulins(MT-5)
I.Afanasjevs (MT-5)
V.Dolgiļevičs(MT-7)
V.Dolgiļevičs(MT-7)

3.“Tartu kauss”starptautiskais turnīrs. 29.10.2016. Tartu.
Uzvārds,vārds
Svara kategorija
Vieta
Prokofjevs Vlads

56.kg.

3.v

Andris Tutins

62.kg.

3.v

Diana Dudareva

53.kg.

4.v

Linda Spruža

+63.kg.

2.v

4.Latvijas čempionāts svarcelšanā. Ludza.
11.11.-13.11.2016.
Uzvārds,vārds
Svara kategorija
Linda Spruža
Babkovs Iļja

65.kg.
33.kg.

Treneris
V.Dolgiļevičs,D.Žulins
(MT-6)
V.Dolgiļevičs,D.Žulins
(MT-6)
V.Dolgiļevičs,D.Žulins
(MT-6)
V.Dolgiļevičs(MT-7)

Vieta

Treneris

2.v
2.v

V.Dolgiļevičs(MT-7)
I.Afanasjevs SSG
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Dalībnieku
skaits
12
8
12
12
4
10

Dalībnieku
skaits
4
3
3
3
3
2
3
4
4
4
4
7
7
3
3
1
Dalībnieku
skaits
6
4
7
3

Dalībnieku
skaits
3
4

Ritvars Zaharans
Vitalijs Petrovs
Nikita Pozņaks
Vlads Prokofjevs
Lauris Ruško
Kirils Kravcovs
Mihails Pozdņaks
Andris Tutins

37.kg.
41.kg.
45.kg.
45.kg.
45.kg.
50.kg.
56.kg.
62.kg.

2.v
3.v
4.v
2.v
3.v
3.v
4.v
3.v

I.Afanasjevs SSG
I.Afanasjevs (MT-5)

Ilvis Sidorans
Diana Černihoviča
Kristiana Skabeiki

62.kg.
28.kg.
49.kg.

5.v
3.v
2.v

Dudareva Diana
Petrova Marija
Spruža Linda
Filipčenko Ēriks
Petrovs Maksims
Zaharans Arturs
Krievans Gunars
Matvejevs Raivis

62.kg.
54.kg.
65.kg.
50.kg.
56.kg.
56.kg.
77.kg.
77.kg.

4
3
2
2
2
3
4
5

I.Afanasjevs SSG
V.Dolgiļevičs,D.Žulins
(MT-6)
V.Dolgiļevičs(MT-7)
V.Dolgiļevičs(MT-7)
V.Dolgiļevičs(MT-7)
I.Afanasjevs,D.Žulins(SMP_1
V.Dolgiļevičs(MT-7)
V.Dolgiļevičs(MT-7)
V.Dolgiļevičs(MT-7)
V.Dolgiļevičs(MT-7)

V.Dolgiļevičs(MT-6)
I.Afanasjevs (MT-5)
I.Afanasjevs (MT-5)
V.Dolgiļevičs,D.Žulins
(MT-6)

4
6
4
4
4
3
10
7
5
3
3
4
4
3
2
3
3
7
7

5. Starptautiskais turnīrs “Vecgada kauss 2016”.
27.12.-29.12.2016. Dobele.
Uzvārds,vārds

Svara kategorija

Vieta

Treneris

Iļja Babkovs
Ritvars Zaharans
Rihards Anisimovs
Prokofjevs Vlads
Spruža Linda
Filipčenko Ēriks
Kravcovs Kirils
Tutins Andris
Zaharans Arturs
Krievans Gunars

35.kg.
40.kg.
40.kg.
45.kg.
65.kg.
50.kg.
50.kg.
62.kg.
62.kg.
77.kg.

1.v
2.v
3.v
1
4.v
2.v
5.v
6.v
10.v
3.v

I.Afanasjevs(SSG)
I.Afanasjevs(SSG)
V.Dolgiļevičs,D.Žulins(MT-5)
V.Dolgiļevičs(MT-7)
I.Afanasjevs,D.Žulins(SMP-1)
V.Dolgiļevičs,D.Žulins(MT-5)
V.Dolgiļevičs(MT-7)
V.Dolgiļevičs(MT-7)

Dalībnieku
skaits
3
4
4
5
8
5
5
11
11
11

6.V.Petrova kausa izcīņa svarcelšanā.
27.01.-29.01.2017. Daugavpils
Uzvārds,vārds

Svara kategorija

Vieta

Treneris

Spruža Linda
Dudareva Diana

65.kg.
62.kg

1.v
4

V.Dolgiļevičs(MT-7)
V.Dolgiļevičs,D.Žulins
(MT-6)

Petrovs Vitālijs
Pozņaks Nikita
Rudovičs Daniels
Mironovs Domeniks
Prokofjevs Vlads
Kravcovs kirils
Žulins Roberts
Pozņaks Mihails
Filipčenko Ēriks
Tutins Andris
Matvejevs Raivis
Krievans Gunars
Sidorans Ilvis

45.kg.
45.kg.
45.kg.
45.kg.
50.kg.
50.kg.
50.kg.
56.kg.
50.kg.
62.kg.
77.kg.
85.kg.
Virs 62.kg.

3
4
5
11
1
4
5
5
3
6
3
3
5

V.Dolgiļevičs,D.Žulins(MT-5)

I.Afanasjevs (MT-5)
I.Afanasjevs,D.Žulins(SMP_1
V.Dolgiļevičs,D.Žulins(MT-5)
V.Dolgiļevičs (MT-7)
V.Dolgiļevičs (MT-7)

Dalībnieku
skaits
6
6
12
12
12
12
5
5
5
5
5
16
8
5
8

7. Ogres novada kauss komandām. 11.02.2017.Ogre.
Uzvārds,vārds

Svara kategorija

Vieta

Treneris

Prokofjevs Vlads
Tutins Andris

56.kg.
62.kg.

2
5

V.Dolgiļevičs,D.Žulins(MT-5)
V.Dolgiļevičs,D.Žulins(MT-5)
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Dalībnieku
skaits
8
9

Matvejevs Raivis
Krievans Gunars

77.kg.
85.kg.

V.Dolgiļevičs (MT-7)
V.Dolgiļevičs (MT-7)

3.v
4.v

8.Ventspils sporta skolas „Spars”atklātais čempionāts svarcelšanā.
19.02.2017. Ventspils.
Uzvārds,vārds
Svara kategorija
Vieta
Prokofjevs Vlads
Tutins Andris
Spruža Linda

50.kg.
62.kg.
65.kg.

Treneris
V.Dolgiļevičs,D.Žulins(MT-5)
V.Dolgiļevičs,D.Žulins(MT-5)
V.Dolgiļevičs(MT-7)

1
3
2

6
4

Dalībnieku
skaits
1
3
5

9.Latvijas čempionāts svarcelšana. 03.03.-05.03.2017.Dobele
Uzvārds,vārds

Svara kategorija

Vieta

Treneris

Spruža Linda
Prokofjevs Vlads
Tutins Andris
Matvejevs Raivis
Krievans Gunars

65.kg.
56.kg.
62.kg.
77.kg
85.kg

3
2
5
5
9

V.Dolgiļevičs(MT-7)
V.Dolgiļevičs(MT-6)
V.Dolgiļevičs(MT-6)
V.Dolgiļevičs (MT-7)
V.Dolgiļevičs(MT-7)

Dalībnieku
skaits
9
2
5
5
9

10.Starptautiskās svarcelšanas sacensības ”Vj.Kirjanova piemiņas kauss”.
Balvi. 22.-24.04.2016.
Uzvārds,vārds

Svara kategorija

Vieta

Treneris

Černihoviča Diāna
Spruža Linda
Sokolovs Maksims
Anisimovs Rihards
Babkovs Iļja
Mironovs Domeniks
Rudovičs Daniels
Zaharans Ritvars
Petrovs Vitālijs
Silovs Edgars
Pozdņaks Mihails
Deglis Nikita
Filipčenko Ēriks
Žulins Roberts
Vanags Arturs
Tutins Andris
Pozņaks Mihails
Zaharans Arturs
Krievans Gunars
Sidorans Ilvis

28.kg.
65.kg.
33.kg.
37.kg.
37.kg.
37.kg.
41.kg.
41.kg.
45.kg.
45.kg.
45.kg.
45.kg.
50.kg.
50.kg.
56.kg.
62.kg.
56.kg.
62.kg.
85.kg.
94.kg.

5
1
2
2
3
5
2
3
1
2
3
4
1
3
9
4
5
8
4
5

I.Afanasjevs SSG
V.Dolgiļevičs(MT-7)

11.Starptautiskais turnīrs svarcelšana.
(Krievijā). Sankt-Peterburgs
22.04.2017.
Uzvārds,vārds
Svara kategorija
Petrova Marija
Babkovs Iļja
Zaharans Ritvars
Prokofjevs Vlads
Tutins Andris

58.kg.
34.kg.
38.kg.
59.kg.
62.kg.

I.Afanasjevs SSG

I.Afanasjevs SSG

I.Afanasjevs (MT-5)
I.Afanasjevs (MT-5)
I.Afanasjevs,D.Žulins(SMP-1)

V.Dolgiļevičs,D.Žulins(MT-5)
V.Dolgiļevičs (MT-7)
V.Dolgiļevičs (MT-7)

Vieta

Treneris

1
4
2
1
2

V.Dolgiļevičs (MT-7)
I.ASfanasjevs SSG
V.Dolgiļevičs (MT-7)
V.Dolgiļevičs,D.Žulins(MT-5)
V.Dolgiļevičs,D.Žulins(MT-5)

12.Latvijas čempionāts svarcelšanā jauniešiem un jaunietēm .
12.05.-14.05.2017. Balvi
Uzvārds,vārds
Svara kategorija
Vieta
Babkovs Iļja
Sokolovs Maksims
Domeniks Mironovs

35.kg.
35.kg.
35.kg.

Treneris

1
2
10

I.Afanasjevs SSG
I.Afanasjevs SSG
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Dalībnieku
skaits
6
7
3
5
5
5
5
5
9
9
9
9
5
5
9
12
12
12
5
6

Dalībnieku
skaits
3
5
4
7
6

Dalībnieku
skaits
11
11
11

Rudovičs Daniels
Zaharans Ritvars
Cvetkovs Konstantins
Anisimovs Rihards
Petrovs Vitālijs
Pozdņaks Nikita
Deglis Nikita
Prokofjevs Vlads
Silovs Edgars
Pozņaks Mihails
Ruško Lauris
Kravcovs Kirils
Tutins Andris
Černihoviča Diāna
Spruža Linda
Skabeiki Kristīne
Petrova Marija
Sidorans Ilvis
Kupruks AleksandrsMarks
Petrovs Maksims
Filipčenko Ēriks
Zaharans Arturs
Krievans Gunars

40.kg.
40.kg.
40.kg.
40,kg.
45.kg.
45.kg.
45.kg
50.kg.
50.kg.
56.kg.
56.kg.
56.kg.
62.kg.
30.kg.
68.kg.
50.kg.
58.kg.
+69.kg.
+69.kg.

1
4
7
8
4
5
7
1
4
3
6
7
3
4
1
2
3
8
10

V.Dolgiļevičs,D.Žulins(MT-5)

8
8
8
8
12
12
12
5
5
9
9
9
7
6
3
6
3
11
11

56.kg.
56.kg.
62.kg.
85.kg.

2
3
1
3

V.Dolgiļevičs (MT-7)
I.Afanasjevs,D.Žulins(SMP-1)
V.Dolgiļevičs (MT-7)
V.Dolgiļevičs (MT-7)

4
4
1
3

Dalībnieku
skaits
4
4
4
4
6
6
3
6
6
6

I.Afanasjevs SSG
I.Afanasjevs SSG
V.Dolgiļevičs,D.Žulins(MT-5)

I.Afanasjevs (MT-5)
V.Dolgiļevičs,D.Žulins(MT-5)
I.Afanasjevs(MT-5)
I.Afanasjevs(MT-5)
V.Dolgiļevičs,D.Žulins(MT-5)
I.Afanasjevs SSG
V.Dolgiļevičs(MT-7)
V.Dolgiļevičs,D.Žulins(MT-5)
V.Dolgiļevičs (MT-7)

13.LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDE .
Cēsis. 07.07.2017.
Uzvārds,vārds

Svara kategorija

Vieta

Treneris

Ruško Lauris
Prokofjevs Vlads
Petrovs Maksims
Pozņaks Mihails
Tutins Andris
Zaharans Arturs
Krievans Gunars
Spruža Linda
Skabeiki Kristiana
Petrova Marija

50.kg.
50.kg.
56.kg.
56.kg.
62.kg.
62.kg.
85.kg.
68.kg.
50.kg.
58.kg.

3
1
2

I.Afanasjevs (MT-5)
V.Dolgiļevičs,DŽulins(MT-5)
V.Dolgiļevičs (MT-7)
I.Afanasjevs (MT-5)
V.Dolgiļevičs,DŽulins(MT-5)
V.Dolgiļevičs(MT-7)
V.Dolgiļevičs (MT-7)
V.Dolgiļevičs(MT-7)
V.Dolgiļevičs,DŽulins(MT-5)
V.Dolgiļevičs(MT-7)

4
5
3
2
2
4

14.Latvijas čempionāts svarcelšanā junioriem un juniorēm U 20 vecuma grupās.
04.-06.08.2017. Daugavpils
Uzvārds,vārds

Svara kategorija

Vieta

Treneris

Prokofjevs Vlads
Petrovs Maksims
Filipčenko Ēriks
Pozdņaks Mihails
Tutins Andris
Zaharans Arturs
Petrova Marija
Spruža Linda
Krievans Gunars

56.kg.
56.kg.
56.kg.
62.kg.
62.kg.
62.kg.
58.kg
68.kg.
85.kg.

3
2
4

V.Dolgiļevičs D.Žulins(MT-5)
V.Dolgiļevičs(MT-7)
I.Afanasjevs,D.Žulins(SMP-1)
I.Afanasjevs (MT-5)
V.Dolgiļevičs D.Žulins(MT-5)
V.Dolgiļevičs(MT-7)
V.Dolgiļevičs(MT-7)
V.Dolgiļevičs(MT-7)
V.Dolgiļevičs(MT-7)

4
5
4
3
3
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Dalībnieku
skaits
5
5
4
7
7
7
5
5
5

4.pamatjoma – ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM
4.1. Atbalsts izglītojamo veselības aprūpei un drošības garantēšana
Sporta skolā veiksmīgi tiek organizēts darbs izglītojamo veselības aprūpē. Iestājoties Sporta
skolā, katrs izglītojamais iesniedz ģimenes ārsta slēdzienu par veselības stāvokli. Izglītojamiem no
10-18 gadu vecumam reizi gadā notiek padziļinātās medicīniskās pārbaudes, kuras veic Valsts sporta
medicīnas centrs, kurš pēc veiktās pārbaudes sniedz rezultātu analīzi. Par šiem rezultātiem tiek
informēti treneri un vecāki. Sporta skolai ar VSMC ir noslēgts līgums. Bērni līdz 10 gadu vecumam
atnes sava ģimenes ārsta izziņu, kā arī izglītojamie vecāki par 18 gadiem.
Sporta skolā ir iekārtots un sertificēts medicīnas kabinets, kurā strādā sertificēta sporta ārste, kas
nodrošina pirmo palīdzību un medicīnisko aprūpi mācību treniņu procesa laikā, kā arī sacensību
laikā.
Treneri ir izgājuši pirmās palīdzības apmācību. Sacensības ir nodrošinātas ar medicīnas personāla
klātbūtni.
Tiek apkopota vecāku un medicīnas darbinieku sniegtā informācija par izglītojamo veselības
stāvokli un atsevišķu izglītojamo individuālajām vajadzībām. Ir noteikta kārtība kā rīkoties traumu
un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Notiek regulāra informācijas apmaiņa par katra izglītojamā
veselības stāvokli. Izglītojamie, kuriem tiek konstatētas izmaiņas veselības stāvoklī papildus tiek
nosūtīti pie speciālistiem uz slimnīcu.
Sporta skola garantē izglītojamo drošību, lielākā daļa izglītojamo to apzinās un jūtas droši.
Skolas darbinieki un izglītojamie ir iepazīstināti ar Sporta skolas Nolikumu, Darba kārtības
noteikumiem, Iekšējās kārtības noteikumiem, Ugunsdrošības noteikumiem, Ētikas kodeksu, drošības
tehnikas un darba aizsardzības noteikumiem.
Sporta skolā ir izstrādāts Civilās aizsardzības plāns un veikts darba risku faktoru
novērtējums.
Sporta bāzēs ir izvietoti redzamā vietā evakuācijas plāni ar norādēm par izejām no telpām.
Darbinieki un izglītojamie ir instruēti, kā rīkoties ārkārtas situācijās.
Pirms katra izbraukuma treneri atgādina saviem izglītojamiem ievērot satiksmes drošības
noteikumus un kārtības noteikumus transporta līdzekļos, kas tiek apstiprināts ar izglītojamo parakstu.
Par drošības noteikumu ievērošanu regulāri tiek kontrolēta izglītojamo instruēšana un ierakstu
veikšana treneru grupu žurnālos.
Izglītojamie divas reizes mācību gadā parakstās mācību treniņu žurnālos, ir iekārtots žurnāls
nelaimes gadījumu fiksēšanai. Pie treneriem var saņemt pirmo nepieciešamo medicīnisko palīdzību,
katra sporta veida nodarbību vietās ir pirmās medicīniskās aptieciņas.

Stiprās puses :
- ir izstrādāti nepieciešamie drošību reglamentējošie dokumenti;
- izglītojamo veselības pārbaudi veic VSMC un Sporta skolas sporta ārste, ģimenes ārsti;
- ir aprīkots sertificēts medicīnas kabinets.
Vērtējuma līmenis: ļoti labi.

4.2. Atbalsts personības veidošanā
Sporta skolas treneru darbs ir plānveidīgs, notiek saskaņā ar Sporta skolas darba plānu, kurā
iekļautās tēmas sekmē pozitīvu personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu. Notiek veselīga
dzīvesveida veicināšana un sporta popularizēšana. Tiek sniegta informācija par interešu izglītības
iespējām. Izglītojamie tiek konsultēti par dzīvi saistošiem jautājumiem, rosināti veidoties par
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individuālām personībām, ar savu dzīves mērķi un augstu apziņu, kas spēj pieņemt patstāvīgus
lēmumus un atbildēt par savas rīcības sekām.
Sporta skolas izglītojamie tiek iesaistīti Sporta skolas pasākumu un sacensību organizēšanā,
tiek sniegts atbalsts dažādu jaunu ideju realizēšanai. Izglītojamie veidojas par inteliģentām
personībām ar savu skatienu un viedokli par nākotnes plāniem.
Sporta skolā ir sporta veidu sacensību kalendāri, plāni. Izglītojamie piedalās Latvijas
Handbola federācijas, Latvijas Vieglatlētikas savienības, Latvijas Svarcelšanas Klubu apvienības un
Latvijas Futbola federācijas rīkotajos čempionātos.
Visu sporta veidu komandas un dalībnieki piedalās starptautiskās sacensībās Eiropas
savienības valstīs, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, kā arī Eiropas un Pasaules čempionātos.
Sporta skolas izglītojamiem ir iespēja piedalīties sporta-atpūtas nometnēs Latvijā skolas
brīvlaikos.
Izglītojamiem un viņu vecākiem ir informācija par nodarbību grafikiem un sacensību
kalendāriem treniņu bāzēs.
Stiprās puses :
- sadarbība ar dažādu valstu treneriem un izglītojamiem;
- labākajiem izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties starptautiskās sacensībās un
nometnēs;
- starptautisku sacensību organizēšana mājās;
- izglītojamiem ir iespēja piedalīties dažāda mēroga sacensībās.
Vērtējuma līmenis: ļoti labi.

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
Izglītojamiem ir iespēja iegūt profesionālās ievirzes izglītību licencētajās programmās.
Absolvējot Sporta skolu izglītojamie saņem profesionālās ievirzes izglītības apliecību par
programmas apguvi.
Sporta skolai ir izveidota sadarbība ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, kuras rektors ir
mūsu Sporta skolas absolvents Jānis Žīdens. Skolā ir pieejama informācija par izglītības
iegūšanas iespējām šajā sporta mācību iestādē.
Sporta skolai ir noslēgti līgumi ar LSPA par studentu prakses organizēšanu. Studenti ne tikai
apgūst iemaņas un prasmes mācību treniņu procesa organizēšanā un vadīšanā, bet arī informē
Sporta skolas izglītojamos par tālākizglītības iespējām. Informācija par izglītojamo uzņemšanu
Sporta skolā un nodarbību norises laiku un vietu, ir pieejami Ludzas novada pašvaldības mājas
lapā.
Sadarbības forma ir ar Murjāņu sporta ģimnāziju un sporta klubiem. Izglītojamie iesaistās
klubu sistēmā un paaugstina savu meistarību, pēc tam aiziet uz ārzemju klubiem. Sporta skolā
tiek rīkoti kopīgi pasākumi ar izglītojamo vecākiem, lai izvērtētu iespējas par turpmāko izglītību.
Savā Sporta skolā izglītojamie piedalās dažādu pasākumu organizēšanā un tiesāšanā, kur viņi
iegūst iemaņas teorijā un praksē, pēc tam iegūstot tiesnešu kategorijas.
Sporta skolas izglītojamiem ir iespējas sagatavoties un piedalīties augstāka līmeņa
sacensībās. Talantīgākie izglītojamie periodiski trenējas pēc individuāla plāna.
Vērtējuma līmenis: ļoti labi.

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
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Sporta skolas izglītojamo piedalīšanās sacensībās tiek uzskatīta par prioritāti. Sporta skolas
administrācija atbalsta trenerus darbā ar talantīgākajiem izglītojamiem un nodrošina izglītojamo
augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas sportā.
Traumu un slimību rezultātā neapgūto mācību vielu treneri novērš ar individuālo darbu,
slodzes diferenciāciju nodarbībās.
Treneri nodarbībās apgūstot tehnikas paņēmienus, izglītojamos sadala grupās.
Izglītojamiem tiek piedāvātas dažādas mācību programmas atbilstoši katra izglītojamā
interesēm un spējām. Treneri ņem vērā visu izglītojamo intereses.
Sporta skola sistemātiski plāno, organizē, pārrauga un atbalsta personāla darbu.
Skolas stiprās puses:
- izglītojamiem ir nodrošināta augstākās meistarības pilnveidošana sportā;
- tiek ievērota diferencēta pieeja mācību treniņu darbam.
Vērtējuma līmenis: ļoti labi.

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Sporta skolā uz šo brīdi šādu grupu un izglītojamo nav. Izglītojamiem, kuriem ir veselības
problēmas, strādā pēc individuāliem plāniem, ko izstrādā treneris, konsultējoties ar sporta ārsti.
Bērniem un pieaugušajiem ar speciālām vajadzībām ir visas iespējas izmantot visas esošās sporta
bāzes. Nepieciešamības gadījumā var izmantot treneru zināšanas.
Nepieciešamības gadījumā Sporta skola ir gatava veikt mācību darbu, radot iespējas
izglītojamiem ar speciālām vajadzībām nodarboties interešu izglītības vispusīgas fiziskās
sagatavotības grupās.
Vērtējuma līmenis: -.

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Sporta skola regulāri, plānveidīgi un vispusīgi informē vecākus par visām Sporta skolas darba
režīma izmaiņām, par mācību satura jautājumiem, sacensībām un aktualitātēm Sporta skolas darbā.
Vecākiem sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga.
Sadarbībai ar vecākiem tiek meklētas un izmantotas daudzveidīgas formas- informatīvie
paziņojumi, telefonu sarunas, Sporta skolas vecāku sapulces, informatīvais stends pašvaldībā un
Sporta skolas bāzēs, publikācijas pašvaldības laikrakstā, sarakste e-pastā. Galvenā sadarbības forma
ir individuālās sarunas ar vecākiem par katra izglītojamā sasniegumiem. Vecāki var izteikt savus
priekšlikumus un ierosinājumus Sporta skolas darbam vecāku sapulcēs vai Sporta skolas direktorei.
Vecāku izteiktos priekšlikumus analizē un izmanto turpmākajā darbā. Informācija vecākiem par viņa
bērnu sasniegumiem, treniņu apmeklējumu, uzvedību un attieksmi pret treniņu darbu ir kvalitatīva un
lietderīga. Visi treneri mērķtiecīgi sniedz informāciju vecākiem, ja bērnam ir nepieciešams jebkāda
veida atbalsts vai palīdzība.
Izglītojamo vecākiem ir iespēja izglītojamos pavadīt uz sacensībām. Vairāki vecāki aktīvi
iesaistās sporta pasākumos, kuros piedalās izglītojamie, sagatavojot vizuālo informāciju, palīdzot
nodrošināt finansiāli izdevīgu naktsmītņu rezervēšanu, biļešu rezervēšanu u.c.
Sporta skola cenšas atbalstīt izglītojamos no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm.
Sporta skola mērķtiecīgi plāno un organizē pasākumus vecākiem, taču vecāku ieinteresētība
pasākumu apmeklēšanā varētu būt lielāka. Sadarbība ir aktīvāka un veiksmīgāka jaunākajās grupās,
kad vecāki visus jautājumus risina ar treneri.
Pasākumu kvalitāti un lietderību analizē un secinājumus izmanto turpmākajā
darbā.2016./2017.m.g tika aktivizēts Sporta skolas padomes darbs.
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Tiek rīkoti Sporta skolas izlaiduma pasākumi, kuros piedalās izglītojamo vecāki, saņemot
pateicības par atbalstu Sporta skolai un par kopīgu bērna audzināšanu, skološanu.
Skolas stiprās puses:
- vecāki apmeklē sacensības un sporta pasākumus;
- regulāras informācijas sniegšana par izglītojamo sasniegumiem.
Vērtējuma līmenis: labi.

5.pamatjoma – SPORTA SKOLAS VIDE
5.1. Sporta skolas mikroklimats
Izglītojamie, treneri un tehniskie darbinieki uzskata, ka viņiem ir piederības apziņa Sporta
skolai un lepnums par to. Sporta skolai ir izveidojušās savas tradīcijas un tradicionālās sacensības, to
apliecina fotohronikas.
Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi no dzimuma, nacionālas un reliģiskās piederības. Sporta skola
cenšas novērst fiziskos un morālos pāri darījumus, taisnīgi tiek risinātas konfliktsituācijas. Situāciju
risināšanā iesaistās treneri. Izglītojamiem, treneriem, vecākiem un Sporta skolas darbiniekiem ir
iespēja izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus. Pozitīvas sadarbības veicināšanai tiek
pakāpeniski uzlabota Sporta skolas vide ieviešot jaunus informācijas veidus- izmantojot pašvaldības
presi, internetu u.c. Treneriem Sporta skolā notiek izglītojoši pasākumi par attiecību veidošanu.
Sporta skolā tiek radīti labvēlīgi apstākļi katram izglītojamajam un darbiniekiem, analizēts
veiktais darbs, lai pilnveidotu Sporta skolas mikroklimatu. Treneri ir godīgi un taisnīgi pret visiem
izglītojamiem un to ģimenēm. Sporta skolā ir izstrādāta kārtība, kādā tiek risināta Sporta skolas
Iekšējās kārtības noteikumu neievērošana, kas palīdz veiksmīgi risināt radušās domstarpības un
konfliktsituācijas. Sporta skola sekmē pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanos, pieņemot un
respektējot atšķirīgo.
Izglītojamo attiecības ir draudzīgas, treniņos nav naidīga konkurence, sadarbība turpinās arī
ikdienā, skolā un brīvajā laikā.
Sporta skolā atbalsta izglītojamo centību, spējas un sasniegumus. Par labiem sasniegumiem
izglītojamie saņem pateicības un uzslavas, labākie tiek izvirzīti Ludzas novada domes apbalvošanai
ar piemiņas balvām konkursam „Ludzas novada gada izcilnieks Sportā”. Ludzas novada Sporta skolā
jau tradicionāli katra gada beigās tiek apbalvoti ar balvām Sporta skolas labākie, visos četros sporta
veidos, pamatojoties uz Sporta skolā izstrādāto nolikumu ”Ludzas novada Sporta skolas gada
labākais sportists”.
Izglītojamo un treneru sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informē Sporta skolas sapulcēs, svētku
pasākumos un informatīvajos stendos, Latgales televīzijas ziņojumos. Tādējādi tiek veidota pozitīva
sadarbības vide starp izglītojamiem un personālu.
Sadarbībā ar treneriem, izglītojamiem, vecākiem ir izstrādāti Sporta skolas Iekšējās kārtības
noteikumi. Tie ir kvalitatīvi, veicina bērnu pašcieņu, pašdisciplīnu un atbildības sajūtu. Sporta skolas
Iekšējās kārtības noteikumu izpildi kontrolē treneri, administrācija un vecāki.
Attieksme pret Sporta skolas apmeklētājiem ir labvēlīga un korekta. Tie var saņemt nepieciešamo
informāciju, gan par treniņu nodarbību vietu, laiku vai par treneri ar darbu saistītus jautājumus.
Jebkurš apmeklētājs ir laipni gaidīts Sporta skolā.
Sporta skolai ir sava emblēma, diplomi. Sporta skolas rīkotajās sacensībās, atzīmē un apbalvo
labākos izglītojamos un viņu trenerus.
Pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu sportistiem.
Skolas stiprās puses:
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Saliedēts, stabils kolektīvs. Sporta skolai ir prestižs sabiedrībā;
Iekšējās kārtības noteikumu ievērošana;
Skola veido un kopj savas tradīcijas;
Sporta skolas darbinieki sekmē labvēlīgas un cieņpilnas attiecības starp personālu,
izglītojamiem un vecākiem;
Sporta skola audzina piederības apziņu un lepnumu par savu mācību iestādi;
izveidots Sporta skolas logo;
pozitīva sadarbība ar pašvaldību.

Vērtējums: ļoti labi.

5.2.

Sporta skolas fiziskā vide

Sporta skolas telpas un sporta bāzes atbilst visām sanitāri higiēniskajām prasībām un drošību
standartiem. Ir pārbaudošo institūciju pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir
pieejami. Redzamās vietās ir evakuācijas plāni, norādītas izejas. Telpas un mācību treniņu bāzes ir
modernas un drošas, ar labiekārtotām ģērbtuvēm un dušu telpām, sanitāriem mezgliem- atbilstoši
mācību treniņu procesa prasībām. Telpās atrodas daudz telpaugu. Gaiteņos ir izvietoti stendi par
Sporta skolas aktuālo informāciju izglītojamiem un vecākiem, fotogrāfijas par skolas dzīvi,
izglītojamo gleznas un zīmējumi ( konkursa rezultātā), kas apliecina tradīcijas un izglītojamos rada
lepnuma un piederības izjūtu.
Sporta skolā telpas tiek izmantotas atbilstoši apstiprinātam nodarbību sarakstam.
Sporta skolas apkārtējā teritorija ir sakopta, apzaļumota un tiek uzturēta kārtībā.
Sporta skolas sporta bāžu teritorijās ir bezmaksas autostāvvietas.
Regulāri tiek plānoti un veikti telpu remontdarbi budžeta iespēju robežās. Pakāpeniski tiek
atjaunots telpu aprīkojums.
Visās ēkās iekārtotas funkcionālas treneru istabas. Teritorijā ir sporta laukumi, atpūtas un
saimnieciskās zonas, tā ir daļēji ierobežota. Sporta skolā ir vienota signalizācijas sistēma.
Katru dienu dežūrē dežurantes, kuras rūpējas par kārtību Sporta skolas telpās.
Skolas stiprās puses:
- telpas ir tīras, kārtīgas un mājīgas;
- Sporta skolas apkārtne ir estētiski apzaļumota un iekārtota;
- plānveidīgi un optimāli izmantotas skolas telpas;
- Sporta skolai ir sava bāze treniņu procesa nodrošināšanai;
- telpas ir drošas izglītojamiem un darbiniekiem.
Vērtējums: labi.

6.pamatjoma – RESURSI
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Sporta skolai ir visas nepieciešamās telpas mācību treniņu procesa, izglītojamo un treneru
vajadzību nodrošināšanai visos četros sporta veidos. Tās iekārtojums atbilst mācību treniņu procesa
nodrošināšanai: atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, augumam. Par citu novadu sporta bāžu
izmantošanu tiek parakstītas vienošanās uz attiecīgo mācību gadu, kalendārā gada ietvaros.
Mācību treniņu darbam tiek izmantota sporta zāle, stadions, vieglatlētikas manēža,
svarcelšanas trenažieru komplekss, medicīnas kabinets, ģērbtuves, āra sporta spēļu laukumi, tenisa
korti ziemā un vasarā, galda tenisa telpa, sauna un iespēja skrējieniem apvidū.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta tehnoloģiju ieviešanai mācību treniņu procesā. Sporta skola ir
nodrošināta ar interneta pieslēgumu, kā arī ar WI-FI, kas tagad nodrošina iespēju tehnoloģijas un
internetu izmantot lielāku pasākumu norises laikā. Sporta skolā ir pārnēsājamās tehnikas komplekti21

portatīvie datori, kopēšanas- skanēšanas iekārta, ir televizori ar TV pieslēgumiem, ir
videomagnetofoni, fotoaparāts. Visi tehniskie līdzekļi ir labā stāvoklī.
Sporta skolai ir teicama sporta inventāra materiālā bāze. Telpu izmantojums ir racionāls,
atbilst mācību treniņu procesa prasībām. Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā.
Speciālai un tehniskai sagatavošanai treneri izmanto pašizgatavotus palīglīdzekļus.
Sporta skola regulāri katru gadu iegādājas nepieciešamo inventāru iespēju robežās.
Treniņu bāzes aprīkojums un inventārs pilnībā atbilst sporta veidu sacensību organizēšanas
noteikumiem.
Notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un remonts. Materiāltehnisko
resursu un iekārtu izmantojums ir efektīvs. Treneri pārzina kārtību, kādā uzskaita, pieprasa un saņem
inventāru.
Sporta skolas rīcībā ir 19 vietu autobuss, kas var nodrošināt tikai daļu no nepieciešamajiem
pārbraucieniem uz sacensībām un treniņiem. Tiek izmantots arī transports no novada pašvaldības.
Sporta skolā ir metodiskie materiāli, kas dod iespēju jebkurā brīdī papildināt zināšanas un
realizēt daudzveidīgas treniņu nodarbības.
Skolas stiprās puses:
- Sporta skolai ir visas nepieciešamās sporta bāzes un materiāltehniskie resursi mācību
treniņu darba nodrošināšanai;
- mūsdienīgs materiāltehniskais aprīkojums;
- atbilstošs telpu iekārtojums;
- aktīva un veselīga dzīvesveida popularizācija.
Vērtējums: labi.

6.2. Personālresursi
Sporta skolas handbola nodaļā 2016./2017.mācību gadā ar licencētām programmām strādāja
9 treneri: 7 treneri ir pamatdarba veicēji, 2 treneri savienotāji. 9 treneriem ir augstākā sporta izglītība.
8 treneriem ir B kategorijas treneru sertifikāts, 1 treneris iegūst sertifikātu. 2 treneriem ir maģistra
grāds. Visi treneri strādā Ludzā.
Sporta skolas vieglatlētikas nodaļā ar licencētām programmām strādā 7 treneri: 3 treneri ir
pamatdarba veicēji, 4 treneri savienotāji. Visiem treneriem ir augstākā sporta izglītība un B
kategorijas treneru sertifikāti, 2 treneriem izglītība tika pielīdzināta maģistra grādam. 2 treneri strādā
Ludzā, 1 treneris strādā Kārsavā, 3 treneri strādā Zilupē.
Sporta skolas svarcelšanas nodaļā ar licencētām programmām strādā 3 treneri: 2 treneri ir
pamatdarba veicēji, 1 treneris savienotājs. Visiem treneriem ir augstākā sporta izglītība un B
kategorijas treneru sertifikāts,1 trenerim izglītība tika pielīdzināta maģistra grādam. 2 treneri strādā
Ludzā, 1 treneris strādā Ezersalas internātpamatskolā.
Sporta skolas futbola nodaļā ar licencētu programmu strādā 2 treneri, abi ir pamatdarba
veicēji. Treneri mācās Daugavpils Universitātē un B UEFA kategorijas treneru sertifikāts. Treneri
strādā gan Ludzā, gan Kārsavā.
Treneru darba slodze ir optimāla, kas nodrošina kvalitatīvu pienākumu izpildi.
Sporta skolā 1 treneris realizē interešu izglītības programmu.
Sporta skolā strādā sporta ārste un 8 tehniskie darbinieki, kas uztur sporta bāzes. Darbinieki ir
informēti par saviem pienākumiem un tiesībām. Darbinieku darba līgumos ir definētas atbildības
jomas, kuras nepieciešamības gadījumā tiek pārskatītas un pilnveidotas. Darbiniekiem ir pieejama
informācija par izglītības iestādes pārvaldes struktūru, iestādes mērķiem un uzdevumiem, iknedēļas
plānotajiem mācību treniņu un sacensību darbu. Iestāde koordinē tehniskā personāla nodarbinātības
un darba kvalitātes jautājumus.
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Sporta skolas administrācija ir direktore un direktores vietniece mācību darbā uz 1 likmi.
Visi Sporta skolas pamatdarba veicēji gan treneri, gan tehniskie darbinieki ir Ludzas novada
Sporta skolas arodbiedrības pirmorganizācijas biedri.
Sporta skolā ir treneru kvalifikācijas kursu uzskaite VIIS sistēmā, kura tiek regulāri
papildināta.
Sporta skola regulāri motivē un atbalsta treneru profesionālo pilnveidi. Treneri aktīvi iesaistās
novada un citu novadu sporta pasākumu organizēšanā, sniedz konsultācijas citiem treneriem, sporta
skolotājiem un interesentiem.
Sporta skola atbalsta treneru dalību sporta federāciju piedāvātajos kursos Latvijā un ārzemēs.
Gandrīz katru gadu darbā iesaistās jauni speciālisti.
Skolas stiprās puses:
- atbilstošas kvalifikācijas treneri;
- treneru profesionālo pilnveidi atbalsta un motivē;
- treneru kvalifikācijas uzskaiti regulāri aktualizē;
- izglītības iestādē ir viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls;
- ieinteresēts Sporta skolas tehniskais personāls.
Vērtējums: labi.

7.pamatjoma – IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
7.1. Sporta skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Sporta skolas vadība plāno darba kontroli un izvērtēšanu visās darba jomās. Katrs treneris
savā pašvērtējumā izvērtē arī izglītojamo sasniegumus sportā. Sporta veidu metodisko komisiju
vadītāji kopā ar treneriem izvērtē metodiskās komisijas darbu un izglītojamo sasniegumus sportā.
Izglītojamo un grupu sasniegumus sportā kopumā ziemas un vasaras sezonas beigās izvērtē un
izvirza priekšlikumus darba uzlabošanai direktores vietniece izglītības jomā pedagoģiskās padomes
sēdēs, apspriedēs pie direktores. Darba izvērtēšanai tiek izmantotas dažādas metodes un formas:
anketēšana, sanāksmes, pedagogu pašvērtējumi, iekšējās kontroles materiāli, kontrolnormatīvu
rezultāti u.c.
Pašvērtēšanā konstatētās izglītības iestādes darba stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi
tiek izmantoti, plānojot turpmāko darbu. Sporta skolā ir labvēlīga vide, kas veicina visu darbinieku,
izglītojamo un viņu vecāku iesaistīšanos pašvērtēšanā. Tiek uzklausīti viedokļi, veiktas pārrunas,
saņemti ierosinājumi. Lielākā daļa treneru apgalvo, ka viņi savas darba problēmas var pārrunāt ar
iestādes vadību. Vadība ņem vērā pedagogu izteikto viedokli.
Sporta skolas attīstības plānā izstrādes procesā piedalās skolas darbinieki, izglītības iestādes
padome, plāns tika veidots, pamatojoties uz izvirzītajiem mērķiem, iepriekšējā attīstības plāna
sasniegtā analīzi un valsts izglītības attīstības prioritātēm. Plānojums paredz konkrētas prioritātes,
mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus un uzdevumu izpildes gaitu. Attīstības plāns ir pārdomāts
un reāls. Tas apspriests pedagoģiskā padomē, saskaņots ar Ludzas novada domi. Sporta skolā ir
sagatavots attīstības plāns 2016.-2020.gadam.
Sporta skolas darba plānu sastāda, pamatojoties uz attīstības plānā konkrētajiem gadiem
izvirzītajiem uzdevumiem, attiecīgi koriģējot, ņemot vērā sasniegtā analīzi. Ar attīstības plānu var
iepazīties direktores kabinetā visas interesējošās puses.
Sporta skola sekmīgi realizē attīstības plānā noteiktās prioritātes, konkrētos mērķus un
uzdevumus. Plāna īstenošanu regulāri pārrauga, analizē, izvērtē rezultātus un veic nepieciešamās
korekcijas.
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Skolas stiprās puses:
- Sporta skolas pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota;
- pašvērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākā iestādes darba plānošanā;
- Sporta skolas pašvērtēšanas un attīstības plāna izvērtēšanā iesaistās visi treneri, ņemts vērā
izglītojamo un vecāku viedoklis;
- vērtēšana veikta regulāri un plānveidīgi;
- Sporta skolai ir demokrātiski veidots attīstības plāns.
Vērtējums: labi.

7.2. Sporta skolas vadības darbs un personāla pārvaldība
Sporta skolas vadības darbs notiek demokrātiski, akcentējot katra atbildību un radošo
iniciatīvu. Sporta skolas vadība nodrošina skolas darba plānošanu, sasniegumu prognozēšanu, izvirza
Sporta skolas darbības mērķus un uzdevumus, nosaka darbinieku atbildības jomas, pieņem lēmumus,
motivē darbiniekus un izglītojamos, risina radušās konfliktsituācijas, nodrošina iekšējo kontroli un
Sporta skolas darba vērtēšanu, veic informācijas apmaiņu par skolas ikdienas darbiem un plānoto,
nodrošina skolas darba organizāciju atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām, izstrādā iekšējos
normatīvos aktus, veic personāla atlasi un plāno tā izglītošanu.
Izglītības iestādē darbojas adome. Iestādē ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija. Ir
demokrātiski izstrādāti un apspriesti iekšējie reglamentējošie dokumenti, ņemot vērā gan izglītojamo,
gan vecāku, gan treneru priekšlikumus. Dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām. Iestādes vadības
struktūra un atbildības jomas ir zināmas treneriem, izglītojamiem un viņu vecākiem. Vecāki ir
informēti, kā sazināties ar iestādes vadību. Treneri uzskata, ka vadība ir ieinteresēta iestādes darbā,
atvērta ierosinājumiem un priekšlikumiem darba uzlabošanai.
Treneru slodzes ir sadalītas ievērojot, Sporta skolā īstenoto profesionālās ievirzes izglītības
sporta programmu prasības, treneru darba pieredzi, kvalifikāciju un sasniegtos rezultātus.
Sporta skolā ir saliedēta vadības komanda, tās darba pamatā ir demokrātiska pieeja visu
jautājumu risināšanā. Vadība konsultējas ar kolektīvu, bet uzņemas atbildību un cenšas kvalitatīvi
pildīt tai uzticētos pienākumus. Visiem ir pieejama informācija par Sporta skolas darbu: iknedēļu tiek
izstrādāti nedēļas pasākumu plāni, kas ir pieejami katram trenerim, notiek informatīvās sanāksmes,
pedagoģiskās padomes sēdes, informācijas stendi, informācija e- vidē un mutiska informācija.
Sporta skolā darbojas 4 sporta veidu metodiskās komisijas, kuras plāno un organizē
metodisko darbu iestādē, sacensības, sporta pasākumus. Metodisko komisiju vadītāji savu darbu veic
kvalitatīvi, nodrošinot saikni ar treneriem savos sporta veidos.
Sporta skolā darba organizāciju darbiniekiem nosaka darba kārtības noteikumi. Visu Sporta
skolas darbinieku atbildības jomas, pienākumi un tiesības noteiktas amatu sarakstos. Amatu apraksti
pēc nepieciešamības tiek aktualizēti, saskaņojot ar darbinieku.
Ludzas novadā ir izveidota centralizēta grāmatvedība un visi tehniskie un finanšu jautājumi
tiek saskaņoti ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi un Ludzas novada domi.
Kompetentas personāla vadības un pareizas darbinieku motivācijas rezultāts ir katrs
darbinieka un Sporta skolas kopumā attīstības pamatā. Sporta skolā tiek veicināta darbinieku pozitīva
attieksme pret savu darbu, rūpējoties par vidi, kurā strādājam, darba apstākļiem, mikroklimatu
kolektīvā, izaugsmes iespējām, atbalstu, kopīgiem pasākumiem, cilvēcisku attieksmi, atzinību utt.
Skolas stiprās puses:
- iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādē piedalās metodisko komisiju vadītāji,
administrācija, arodbiedrības pārstāvji;
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- kolektīvs saņem informāciju par darba organizāciju, jaunumiem, papildinājumiem,
grozījumiem;
- plānots un mērķtiecīgi organizēts mācību treniņu darbs;
- efektīva visu līmeņu Sporta skolas darba organizācija un vadība;
- rūpes par Sporta skolas tēlu un prestižu.
Vērtējums: labi.

7.3. Sporta skolas sadarbība ar citām institūcijām
Sporta skolai ir regulāra sadarbība ar dibinātāju – Ludzas novada domi. Notiek regulāra
sadarbība ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadību un speciālistiem darba izvērtēšanā,
plānošanā, tālākizglītībā u.c. jautājumos. Sporta skola par jaunumiem, sasniegumiem, pieredzi un
citām darba aktualitātēm informē Ludzas novada laikrakstā „Ludzas novada vēstis’’ un mājas lapā
www.ludzaspils.lv. Aktīva sadarbība ir ar Ludzas, Zilupe, Kārsavas un Ciblas novadu kopīgo
laikrakstu „Ludzas zeme”.
Sporta skolas administrācija sagatavo budžeta projektu, iepriekš konsultējoties ar pašvaldības
ekonomistiem un budžeta projekta pozīcijās sniedzot pamatojumu, norādot Sporta skolai būtiskākās
prioritātes. Pašvaldība nodrošina centralizētu grāmatvedības uzskaiti un apkalpošanu, budžeta
apstiprināšanu novada domes sēdē. Gada laikā sadarbojoties ar pašvaldības speciālistiem, regulāri
tiek kontrolēta budžeta plāna izpilde. Novada dome atbalsta Sporta skolas attīstības plānus.
Sadarbībā ar Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestu Sporta skolā tiek organizētas
nodarbības drošības jautājumos.
Sadarbība ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) izglītības programmu izstrādē un
licencēšanā, Sporta skolas darbu reglamentējošo dokumentu kvalitatīvā izstrādē.
Sadarbojamies ar sporta skolām, sporta klubiem, vispārizglītojošām skolām, Olimpiskajiem
centriem, augstākajām izglītības iestādēm, IZM un to departamentiem.
Sporta skolai ir sadarbība ar Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomi ( LSIIDP),
atbalstot to rīkotos seminārus un sapulces.
Sadarbībā ar sporta veidu federācijām Sporta skolas vadība un treneri risina aktuālus sporta
veidu attīstības jautājumus – piedalīšanās čempionātos, Latvijas izlases komandu dalībnieku starts
starptautiskās sacensībās utt.
Sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju tiek nodrošināta prakses vieta
studentiem.
Sadarbojamies ar Valsts Sporta medicīnas centru (VSMC).
Cieša sadarbība ir ar Latgales reģiona Sporta skolām. Mūsu Sporta skolas manēžā nodarbības
notiek Rēzeknes BJSS vieglatlētiem. Sporta skolas administrācija regulāri piedalās Latgales Sporta
skolu direktoru un vietnieku rīkotajos semināros un sapulcēs. Aktīvi piedalāmies Latgales reģiona
skolēnu sporta spēļu sacensībās, Tautas bumbu un Drošo veiklo sacensības organizējam Ludzā.
Sporta skola startē Ludzas novada jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas
veicināšanas projektu konkursos.
Skolas stiprās puses:
- regulāra, mērķtiecīga sadarbība ar Ludzas novada pašvaldību un citām novada institūcijām;
- ilgstoša un tradīcijām bagāta sadarbība ar tuvāko novadu izglītības iestādēm un institūcijām;
- Sporta skola iesaistās dažādos projektos, veicinot izglītības iestādes atpazīstamību.
Vērtējums: ļoti labi.

5. CITI SASNIEGUMI
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Ludzas novada Sporta skolas izglītojamie ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta veidā, lai
sasniegtu augstus rezultātus un nodarbotos ar sportu un veselīgu dzīvesveidu arī pēc Sporta skolas
beigšanas. Par piemēru mūsu jaunajiem sportistiem ir mūsu izcilākie sportisti. Latvijas Republikas
nacionālā izlase handbolā pastāv no 1993.gada, tajā šajos 20 gados spēlējuši 29 Ludzas novada
Sporta skolas absolventi vīrieši un 21 sievietes. Tagad mūsu treneris Andrejs Narnickis ir Nacionālās
vīriešu handbola izlases treneris. Kristīne Klementjeva ir meiteņu junioru Latvijas izlases trenere.

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
Turpināt kvalitatīvi īstenot sporta profesionālās ievirzes izglītības programmas, sekojot
inovācijām valsts izglītības procesā.
Pilnveidot izglītojamo mācīšanās prasmes, paaugstinot sasniegumus ikdienas darbā.
Veicināt izglītojamo personīgo atbildību ikdienas mācību treniņu procesā.
Pilnveidot sporta programmu mācību treniņu plānus.
Mudināt vecākus aktīvāk iesaistīties iestādes plānotajos un organizētajos pasākumos.
Pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem.
Arī turpmāk rast iespēju visiem interesentiem, kas vēlas mācīties un trenēties Sporta
skolā, izmantot sporta bāzes bez maksas.
Turpināt iegādāties modernu inventāru. Turpināt darbu pie Sporta skolas tēla veidošanas un
skolas labiekārtošanas. Turpināt skolas telpu modernizāciju, Sporta skolas laukumu renovāciju.
Cerot, ka situācija valstī uzlabosies, kas radīs iespēju iesaistīt vairāk bērnus un jauniešus
fiziskās aktivitātēs virzot viņu vēlmes apgūt savu izvēlēto sporta veidu profesionāli. Tas arī veicinātu
jaunu talantīgu treneru piesaisti treneru darbam.
Radīt interesi par Sporta skolas darbību un sporta sistēmu Latvijā.
Plānots palielināt Ludzas novada Sporta skolas izglītojamo skaitu, iesaistot vairāk bērnus no
Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Ludzas novadu lauku pagastiem un citiem novadiem.
Pildīt organizatoriski metodiskā centra funkcijas mācību iestāžu sporta stundu un ārpusstundu
sporta darba organizēšanā un metodiskajā vadībā. Papildināt skolas metodiskos un video materiālus.
Saglabāt stabilitāti valsts un oficiālo sacensību darbu rezultātos, vērtējot Latvijas dažādu
vecumu izlases kandidātus un izlases dalībniekus.
Sistemātiski paaugstināt treneru profesionālo kvalifikāciju, nodrošināt Sporta skolas
līdzfinansējumu treneru kvalifikācijas celšanas kursiem.
Organizēt sacensības un sportiskās aktivitātes gan Sporta skolas, gan vispārizglītojošo skolu,
gan Latgales reģiona, gan Latvijas valsts, gan starptautiskā mērogā.
Jaunākā informācija par Sporta skolu ir atspoguļota mājas lapā www.ludzaspils.lv, bet
turpmāk ir plānots izveidot Sporta skolas mājas lapu, kas dos iespēju vecākiem un izglītojamiem
vieglāk pārraudzīt Sporta skolas darbību.
Piesaistīt sponsorus.
Tiek apzināti dažādi sadarbības partneri, ar kuriem tiks veidoti kopēji projekti pedagogu
tālākizglītībai un izglītojamo pieredzes apmaiņas programmām.
Ludzas novada Sporta skolas direktore Elēna Fjodorova _____________________
Z.v.
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