Viļānu novada pašvaldība
Viļānu novada pašvaldības Sporta skola
Reģ.Nr.4271902927
Liepu iela 2b, Viļāni, Viļānu novads
Tālr. 64662219, 28646365
e-pasts: vilanusports@inbox.lv

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS
SPORTA SKOLAS
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
Skolas direktors Aleksejs Šlapakovs

Viļāni, 2019

Saturs
1. VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS SPORTA SKOLAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS ......................................... 3
1.1. Izglītības programmas ........................................................................................................................... 3
1.2. Izglītojamo skaits .................................................................................................................................. 3
1.3. Personāls ............................................................................................................................................... 3
1.4. Sociālā vide ........................................................................................................................................... 4
1.5. Skolas budžeta nodrošinājums ............................................................................................................... 4
2. SPORTA SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI UN UZDEVUMI ........................................................................... 4
2.1. Skolas mērķis. .................................................................................................................................. 4
2.2. Skolas galvenie uzdevumi ................................................................................................................ 4
2.3. Iepriekšējā gada labākie sasniegumi: ..................................................................................................... 5
3.IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE .............................................................................. 9
4.MĀCĪBU SATURA NOVĒRTĒJUMS .........................................................................................................10
4.1. Skolas īstenotās izglītības programmas ............................................................................................... 10
4.2. Mācīšana un mācīšanās ....................................................................................................................... 10
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte .................................................................................................................. 10
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte .................................................................................................................. 11
4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa .................................................................................. 12
4.3. Atbalsts izglītojamiem ......................................................................................................................... 12
4.3.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana
(drošība un darba aizsardzība) ........................................................................................................... 12
4.3.2. Atbalsts personības veidošanā ................................................................................................. 13
4.3.3. Atbalsts karjeras izglītībā .......................................................................................................... 13
4.3.4. Atbalsts treniņu darba diferenciācijai ....................................................................................... 14
4.3.5.Atbalsts audzēkņiem ar īpašām vajadzībām .............................................................................. 14
4.3.6. Sadarbība ar audzēkņu ģimeni ................................................................................................. 14
4.4. Iestādes vide ........................................................................................................................................ 15
4.4.1.Skolas mikroklimats ................................................................................................................... 15
4.4.2. Skolas fiziskā vide ..................................................................................................................... 15
4.5. Iestādes resursi .................................................................................................................................... 16
4.5.1.Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi ............................................................................ 16
4.5.2. Personālresursi ......................................................................................................................... 16
4.6. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. ........................................................ 17
4.6.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana .............................................................. 17
4.6.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība ...................................................................... 17
4.6.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām ................................................................................... 18
5. CITI SASNIEGUMI ........................................................................................................................................ 18
6.TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA................................................................................................................................. 18

1. VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS SPORTA SKOLAS
VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS
Viļānu novada pašvaldības Sporta skola (turpmāk – skola) ir Viļānu novada pašvaldības
izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.
Skolas tiesiskais pamats ir Sporta skolas nolikums. Skolas nolikumu apstiprina Viļānu novada
dome. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc Skolas pedagoģiskās padomes vai Viļānu
novada domes priekšlikuma, tos apstiprina Viļānu novada dome.
Skolas juridiskā adrese: Liepu iela 2b, Viļāni, LV – 4650.
Skola ir dibināta 2013. gada 30. janvārī. Tās dibinātājs ir Viļānu novada pašvaldība. Reālo
darbību Viļānu novada pašvaldības Sporta skola uzsāk 2013. gada 1. martā. Līdz 2013. gada
1. martam Viļānu novada jaunie sportisti realizēja profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas Rēzeknes novada BJSS ietvaros.
Sporta skolas administrācijas telpas atrodas skolas sporta kompleksā. Mācību – treniņu
nodarbībām un sacensībām tiek izmantotas Viļānu novada pašvaldības sporta bāzes, saskaņā ar
noslēgtajiem līgumiem.
Viļānu novada sporta skola, saņemot augstu novērtējumu, 2014. gada 17. jūnijā tika akreditēta
uz sešiem gadiem līdz 2020. gada 16. jūnijam.
„B” kategorijas sporta speciālista sertifikātu saņēmuši 5 treneri. Vienam trenerim, pēc
augstākās sporta izglītības iegūšanas, nav pagājuši 5 gadi, un treneru sertifikācija nav nepieciešama.
Katra gada nogalē norisinās pasākums „Viļānu novada Sporta laureāts”, kurā sveic
audzēkņus, godalgoto vietu ieguvējus Latvijas čempionātos, Latvijas izlašu dalībniekus un viņu
trenerus, kā arī Viļānu novada labākos sportistus, veterānus un atbalstītājus.

Sporta skolas vadība organizē arī sporta pasākumus Viļānu novadā gan bērniem, gan
pieaugušajiem. Par tradicionāliem jau kļuvuši Viļānu novada vasaras sporta svētki, volejbola un
basketbola turnīri, kā arī sacensības dartā, novusā, galda tenisā, šahā, mūsu mūžībā aizgājušā
trenera Aivara Stroda piemiņas skrējiens, Ģimeņu sporta svētki u.c.

1.1. Izglītības programmas
Viļānu novada Sporta skola realizē 6 licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas:
1. basketbols – licences Nr. P-8150 un Nr. P-8151;
2. futbols – licences Nr. P-8152 un P-8153;
3. vieglatlētika – licences Nr.P-8154 un Nr.P-8155.
Licenču izdošanas datums 2013. gada 16. augusts.

1.2. Izglītojamo skaits
2019./2020.mācību gadu uzsāka 106 izglītojamie trīs profesionālās ievirzes izglītības
programmās 10 treniņu grupās – basketbolā (21), futbolā (45), vieglatlētikā (40).
Kopš 2014. gada 1. janvāra Sportā skolā darbojas interešu izglītības nūjošanas grupa novada
iedzīvotājiem.

1.3. Personāls
Sporta skolas vadību nodrošina direktors (1 amata likme) un metodiķe (0,5 amata likmes). No
Skolas dibināšanas to vada direktors Aleksejs Šlapakovs. Sporta skolā strādā 7 treneri un nūjošanas
instruktors. Visi Skolas darbinieki ir ar augstāko pedagoģisko izglītību sportā, viens ir pedagoģijas
maģistrs.
„B” kategorijas sporta speciālista sertifikātu saņēmuši 5 treneri. Vienam trenerim, pēc
augstākās sporta izglītības iegūšanas, nav pagājuši 5 gadi, un treneru sertifikācija nav nepieciešama.
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Treneri regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju:
· apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus;
· skolā notiek regulāra savstarpēja pieredzes apmaiņa;
· dalās pieredzē ar citu skolu pedagogiem.

1.4. Sociālā vide
Skolā ir mērķtiecīgi organizēta vide, kur audzēknis veido savu pieredzi, vērtības, zināšanas,
prasmes un iemaņas, attieksmi pret sevi un apkārtējo pasauli. Skolā mācās audzēkņi no Viļānu,
Rēzeknes, Varakļānu un Riebiņu novada. Audzēkņu vidū ir latviešu tautības bērni, bērni no jauktām
un citas tautības ģimenēm.
Valsts sociāli ekonomiskās situācijas grūtības atspoguļojas arī skolas ikdienā. Nelielai daļai
audzēkņu vismaz viens no vecākiem strādā ārzemēs, kas atstāj zināmu ietekmi uz audzēkņa
sekmēm un uzvedību. Tāpat sociālo un emocionālo vidi ietekmē arī valstī un novadā pastāvošais
bezdarbs, kas Viļānu novadā ir viens no augstākajiem rādītājiem Latvijā. Tomēr kopumā skolas
audzēkņi un viņu vecāki ir motivēti un apzinās savu izvēli, atbildību un pienākumus pret skolu.

1.5. Skolas budžeta nodrošinājums
Skola ir Viļānu novada pašvaldības izglītības struktūrvienība ar kopēju grāmatvedību, kuras
budžets ir iezīmēts un sastāv no valsts mērķdotācijām treneru algām un pašvaldības finansējuma.
Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām.
Skola tiek finansēta no Viļānu novada pašvaldību budžeta un no valsts mērķdotācijas. Skolai
iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti atbilstoši Viļānu novada apstiprinātā budžeta ietvaros, saskaņā
ar normatīvo aktu prasībām un līgumu ar LR IZM.

2. SPORTA SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI UN UZDEVUMI
2.1. Skolas mērķis ir profesionālās ievirzes sporta programmas un interešu izglītības
programmu sportā īstenošana, kas nodrošina veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas
personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta
vērtību nozīmi, kā arī veicināt bērnu un jauniešu brīvā laika lietderīgu izmantošanu.
2.2.Skolas galvenie uzdevumi ir:
2.2.1. nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai,
veselības uzlabošanai, demokrātijas izpratnes un vadības iemaņu veidošanai,
profesionālās ievirzes, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei,
lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai;
2.2.2. nodrošināt talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības pilnveidošanas iespējas
attiecīgajā programmā;
2.2.3. nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Skolas īstenotajām profesionālās
ievirzes un interešu izglītības sporta programmām;
2.2.4. veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu
tālākizglītības iespējas;
2.2.5. virzīt Skolas absolventus sporta profesionālās izglītības iegūšanai;
2.2.6. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
2.2.7. sadarboties ar audzēkņu vecākiem vai aizbildņiem, lai nodrošinātu profesionālās
izglītības ieguvi visiem Skolas audzēkņiem;
2.2.8. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
2.2.9. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas,
diferenciācijas un sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

4

2.2.10. popularizēt sportu kā veselīgu dzīvesveidu.

2.3. Iepriekšējā gada labākie sasniegumi:
Audzēkņi, paralēli mācībām vispārizglītojošajās skolās, kā arī augstākajās mācību iestādēs,
sekmīgi apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētos teorētiskos un
praktiskos uzdevumus, apzinīgi apmeklē mācību treniņu nodarbības un piedalās sacensībās.
Sporta skolā tiek veikta audzēkņu sportisko sasniegumu un Latvijas valsts izlases kandidātu
un dalībnieku uzskaite
N.p.k.
Vārds
Uzvārds
Sporta veids
Treneris
1.
Simona
Prikule
vieglatlētika
Jeļena Tarasova

2018./19.m.g. sasniegumi
Basketbols
LJBL
2018/19
Ezerzeme/Viļāni „U-15”– 17.-18.vieta no 37 komandām
Ezerzeme/Viļāni „U-14”– 31.-32.vieta no 43 komandām
Latvijas Jaunatnes Olimpiāde
2019
Viļānu novads „U-15”– 23.vieta no 29 komandām

Futbols
LFF U-12 meiteņu futbola čempionāts Attīstības grupa
„U-12” meitenes 1.vieta no 9 komandām
Latvijas “Ādas bumba” fināls (13.10.2018.)
„U-15” 1.vieta no 6 komandām
ZAFL 2019. čempionāts
„U-15” meitenes 2.vieta no 5 komandām
ZAFL 2019. čempionāts
„U-15” 3.vieta no 6 komandām
Pārbaudes turnīrs (21.10.2018. Kārsava)
„U-15” 1.vieta no 6 komandām
Pārbaudes turnīrs (06.06.2019. Viļāni)
„U-15” 1.vieta no 3 komandām
Pārbaudes turnīrs (06.06.2019. Viļāni)
„U-12” meitenes 1.vieta no 3 komandām
Pārbaudes turnīrs (14.04.2019. Kārsava)
„U-15” 2.vieta no 5 komandām

Vieglatlētika
Aleksandra Tihomirova
1.vieta Viļānu novada skrējiens 1,5 km skrējienā (22.09.2018. Dekšāres)
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības 60 m skrējienā (25.01.2019. Ludza)
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības 300 m skrējienā (25.01.2019. Ludza)
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības tāllēkšanā (25.01.2019. Ludza)
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Marks Cviks
1.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības tāllēkšanā (25.01.2019. Ludza)
1.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības augstlēkšanā (25.01.2019. Ludza)
2.vieta Vārkavas novada čempionāts augstlēkšanā (15.09.2018. Vārkava)
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības augstlēkšanā (23.11.2018. Ludza)
Viktorija Sidorova
1.vieta Vārkavas novada čempionāts 100 m skrējienā (15.09.2018. Vārkava)
1.vieta Vārkavas novada čempionāts 400 m skrējienā (15.09.2018. Vārkava)
1.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības 300 m skrējienā (25.01.2019. Ludza)
1.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības 800 m skrējienā (25.01.2019. Ludza)
1.vieta Līvānu novada čempionāts 100 m skrējienā (02.06.2019. Līvāni)
1.vieta Līvānu novada čempionāts 800 m skrējienā (02.06.2019. Līvāni)
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības 60 m skrējienā (23.11.2018. Ludza)
2.vieta Rēzeknes pusmaratons 5,3 km skrējienā (01.06.2019. Rēzekne)
3.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības tāllēkšanā (23.11.2018. Ludza)
3.vieta Preiļu čempionāts 60 m skrējienā (08.12.2018. Preiļi)
3.vieta Preiļu čempionāts tāllēkšanā (08.12.2018. Preiļi)
3.vieta Jēkabpils čempionāts 100 m skrējienā (05.05.2019. Jēkabpils)
3.vieta Jēkabpils čempionāts 400 m skrējienā (05.05.2019. Jēkabpils)
Meģija Gunda Broka
1.vieta Viļānu novada čempionāts 100 m skrējienā (08.06.2019. Viļāni)
2.vieta Viļānu novada čempionāts 500 m skrējienā (08.06.2019. Viļāni)
Simona Prikule
3.vieta Baltijas U-18 čempionāts 800 m skrējienā (02.-03.08.2019. Viļņa (Lietuva)
7.vieta Baltijas U-18 čempionāts septiņcīņā (25.-26.05.2019. Jēkabpils)
1.vieta LVS kauss 800 m skrējienā (19.07.2019. Rēzekne)
2.vieta Latvijas U-18 čempionāts 800 m skrējienā (21.-22.06.2019. Jēkabpils)
3.vieta Latvijas U-18 čempionāts 400 m skrējienā (21.-22.06.2019. Jēkabpils)
3.vieta Latvijas jaunatnes olimpiāde 800 m skrējienā (05.-07.07.2019. Jelgava)
1.vieta Vārkavas novada čempionāts 100 m skrējienā (15.09.2018. Vārkava)
1.vieta Vārkavas novada čempionāts tāllēkšanā (15.09.2018. Vārkava)
1.vieta Vārkavas novada čempionāts augstlēkšanā (15.09.2018. Vārkava)
1.vieta Vārkavas novada čempionāts šķēpa 400 g mešanā (15.09.2018. Vārkava)
1.vieta Viļānu novada skrējiens 1,5 km skrējienā (22.09.2018. Dekšāres)
1.vieta Rīgas U-18 sacensības tāllēkšanā (17.-18.05.2019. Ludza)
1.vieta Viļānu novada čempionāts 500 m skrējienā (08.06.2019. Viļāni)
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības tāllēkšanā (23.11.2018. Ludza)
2.vieta Rīgas U-18 sacensības 400 m skrējienā (17.-18.05.2019. Ludza)
2.vieta Viļānu novada čempionāts lodes 3 kg grūšanā (08.06.2019. Viļāni)
3.vieta Rēzeknes pusmaratons 5,3 km skrējienā (01.06.2019. Rēzekne)
Nika Ribakova
2.vieta Viļānu novada čempionāts tāllēkšanā (08.06.2019. Viļāni)
3.vieta Viļānu novada čempionāts 100 m skrējienā (08.06.2019. Viļāni)
Maksims Ribakovs
1.vieta Viļānu novada čempionāts 100 m skrējienā (08.06.2019. Viļāni)
1.vieta Viļānu novada čempionāts 500 m skrējienā (08.06.2019. Viļāni)
1.vieta Viļānu novada čempionāts tāllēkšanā (08.06.2019. Viļāni)
1.vieta Viļānu novada čempionāts lodes 5 kg grūšanā (08.06.2019. Viļāni)
3.vieta Vārkavas novada čempionāts šķēpa 700 g mešanā (15.09.2018. Vārkava)
Adriana Tumane
1.vieta Viļānu novada čempionāts 100 m skrējienā (08.06.2019. Viļāni)
1.vieta Viļānu novada čempionāts 500 m skrējienā (08.06.2019. Viļāni)
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1.vieta Viļānu novada čempionāts tāllēkšanā (08.06.2019. Viļāni)
Marita Vulāne
1.vieta Viļānu novada čempionāts tāllēkšanā (08.06.2019. Viļāni)
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības augstlēkšanā (23.11.2018. Ludza)
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības 60 m skrējienā (25.01.2019. Ludza)
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības augstlēkšanā (25.01.2019. Ludza)
2.vieta Viļānu novada čempionāts 100 m skrējienā (08.06.2019. Viļāni)
3.vieta Vārkavas novada čempionāts tāllēkšanā (15.09.2018. Vārkava)
3.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības tāllēkšanā (25.01.2019. Ludza)
3.vieta Viļānu novada čempionāts lodes 3 kg grūšanā (08.06.2019. Viļāni)
Sandis Locāns
1.vieta Viļānu novada skrējiens 1,5 km skrējienā (22.09.2018. Dekšāres)
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības tāllēkšanā (25.01.2019. Ludza)
3.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības tāllēkšanā (23.11.2018. Ludza)
Raitis Lācis
1.vieta Viļānu novada čempionāts 100 m skrējienā (08.06.2019. Viļāni)
1.vieta Viļānu novada čempionāts tāllēkšanā (08.06.2019. Viļāni)
1.vieta Viļānu novada čempionāts lodes 5 kg grūšanā (08.06.2019. Viļāni)
2.vieta Viļānu novada čempionāts 500 m skrējienā (08.06.2019. Viļāni)
Alens Ornicāns
2.vieta Viļānu novada čempionāts 100 m skrējienā (08.06.2019. Viļāni)
Andis Šarigins
2.vieta Viļānu novada skrējiens 1,5 km skrējienā (22.09.2018. Dekšāres)
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības 60 m skrējienā (23.11.2018. Ludza)
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības tāllēkšanā (23.11.2018. Ludza)
Arvis Veips
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības 600 m skrējienā (23.11.2018. Ludza)
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības 1000 m skrējienā (25.01.2019. Ludza)
3.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības 1000 m skrējienā (23.11.2018. Ludza)
Dāvis Piļpuks
1.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības 600 m skrējienā (23.11.2018. Ludza)
3.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības 1000 m skrējienā (25.01.2019. Ludza)
Deniss Averčenko
1.vieta Viļānu novada čempionāts 500 m skrējienā (08.06.2019. Viļāni)
3.vieta Viļānu novada čempionāts 100 m skrējienā (08.06.2019. Viļāni)
3.vieta Viļānu novada čempionāts tāllēkšanā (08.06.2019. Viļāni)
3.vieta Viļānu novada čempionāts lodes 5 kg grūšanā (08.06.2019. Viļāni)
Edgars Malinovskis
1.vieta Vārkavas novada čempionāts šķēpa 400 g mešanā (15.09.2018. Vārkava)
2.vieta Starpnovadu sacensības šķēpa 600 g mešanā (05.06.2019. Varakļāni)
2.vieta Viļānu novada čempionāts tāllēkšanā (08.06.2019. Viļāni)
2.vieta Viļānu novada čempionāts lodes 4 kg grūšanā (08.06.2019. Viļāni)
3.vieta Viļānu novada čempionāts 500 m skrējienā (08.06.2019. Viļāni)
Arvis Betlers
3.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības 100 m skrējienā (11.06.2019. Viļāni)
3.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības tāllēkšanā (11.06.2019. Viļāni)
Eduards Fomins
2.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības lodes 3 kg (11.06.2019. Viļāni)
3.vieta Vārkavas novada čempionāts 1000 m soļošanā (15.09.2018. Vārkava)
3.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības 500 m skrējienā (11.06.2019. Viļāni)
Diāna Kazakeviča
3.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības 500 m skrējienā (11.06.2019. Viļāni)
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Toms Ladusāns
2.vieta Vārkavas novada čempionāts 1000 m soļošanā (15.09.2018. Vārkava)
2.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības 500 m skrējienā (11.06.2019. Viļāni)
Liāna Smirnova
2.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības lodes 2 kg (11.06.2019. Viļāni)
Artis Zvīdriņš
1.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības 500 m skrējienā (11.06.2019. Viļāni)
Markuss Žikars
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības 1000 m soļošanā (07.12.2018. Ludza)
Aidis Mironovs
2.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības pildbumbas 1 kg mešanā (11.06.2019. Viļāni)
3.vieta Viļānu novada skrējiens 1,5 km skrējienā (22.09.2018. Dekšāres)
3.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības 500 m skrējienā (11.06.2019. Viļāni)
Adrians Aleksis Auziņš
3.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības 60 m skrējienā (11.06.2019. Viļāni)
Tatjana Buivide
3.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības pildbumbas 1 kg mešanā (11.06.2019. Viļāni)
Konstantins Soboļevs
2.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības pildbumbas 1 kg mešanā (11.06.2019. Viļāni)
3.vieta Viļānu novada skrējiens 0,4 km skrējienā (22.09.2018. Dekšāres)
Selīna Marija Astašova
1.vieta Viļānu novada skrējiens 0,4 km skrējienā (22.09.2018. Dekšāres)
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības 600 m skrējienā (05.04.2019. Ludza)
2.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības 500 m skrējienā (11.06.2019. Viļāni)
3.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības 60 m skrējienā (11.06.2019. Viļāni)
3.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības tāllēkšanā (11.06.2019. Viļāni)
Liene Malinovska
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības 150 m skrējienā (07.12.2018. Ludza)
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības pildbumbas 1 kg mešanā (07.12.2018. Ludza)
2.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības pildbumbas 1 kg mešanā (05.04.2019. Ludza)
3.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības 500 m skrējienā (11.06.2019. Viļāni)
3.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības pildbumbas 1 kg mešanā (11.06.2019. Viļāni)
Linda Malinovska
2.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības tāllēkšanā (11.06.2019. Viļāni)
3.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības pildbumbas 1 kg mešanā (07.12.2018. Ludza)
3.vieta Ludzas Sporta skolas sacensības pildbumbas 1 kg mešanā (05.04.2019. Ludza)
3.vieta Viļānu novada Sporta skolas sacensības pildbumbas 1 kg mešanā (11.06.2019. Viļāni)
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3.IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE
Nr.
p.k.

Ieteikumi

Paveiktais

1.

Ieteicams sporta skolas štatā iekļaut
medicīniskā darbinieka amata vienību.

Daļa sporta skolas audzēkņu izgāja medicīnisko
pārbaudi pie Rēzeknes Sporta ārsta
2018./2019. mācību gadā noslēgts
līgums ar Rēzeknes novada BJSS sporta
ārstu.

2.

Rast iespēju nodrošināt Viļānu sporta
skola audzēkņiem aizvadīt vasaras
nometnes kopā ar Rēzeknes
audzēkņiem, lai turpinātu
treniņprocesu arī vasaras periodā.

Katru gadu notiek kopējas treniņu nometnes ar
Rēzeknes basketbola klubu “Ezerzeme”.

3.

Viļānu pilsētas stadionā nepieciešams
izbūvēt vienkāršas ģērbtuves. Vēlams
norobežot laukumu no apkārtnes ar
žogu.

4.

Vēlams organizēt mācību – treniņu
nometnes sabraukumus uz Dekšāru
pamatskolas bāzes.

Viļānu vidusskolas stadionā notika modernizēšanas
darbi.
Top projekti sporta halles būvniecībai un
pilsētas stadiona modernizēšanai.
Ļoti liela spēļu prakse LJBL un LBL3
sacensībās. Top projekts Viļānu sporta
halles būvniecībai.
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4.MĀCĪBU SATURA NOVĒRTĒJUMS
4.1. Skolas īstenotās izglītības programmas
Viļānu novada Sporta skola realizē 6 izglītības programmas. Tehnoloģiskās iekārtas,
aprīkojums, inventārs, materiāli atļauj īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas
Viļānu novada Sporta skolā. Sporta skolā strādā augsti kvalificēti pedagogi, kuri regulāri pilnveido
savu profesionālo kvalifikāciju
Sporta skolā piedāvā un īsteno sekojošas izglītības programmas:
1. Profesionālās ievirzes izglītības programma basketbolā, programmas kods 20V 81300,
licencēta 2013. gada 16. augustā, licences Nr. P – 8150
2. Profesionālās ievirzes izglītības programma basketbolā, programmas kods 30V 81300,
licencēta 2013. gada 16. augustā, licences Nr. P – 8151
3. Profesionālās ievirzes izglītības programma futbolā, programmas kods 20V 81300, licencēta
2013. gada 16. augustā, licences Nr. P – 8152
4. Profesionālās ievirzes izglītības programma futbolā, programmas kods 30V 81300, licencēta
2013. gada 16. augustā, licences Nr. P – 8153
5. Profesionālās ievirzes izglītības programma vieglatlētikā, programmas kods 20V 81300,
licencēta 2013. gada 16. augustā, licences Nr. P – 8154
6. Profesionālās ievirzes izglītības programma vieglatlētikā, programmas kods 20V 81300,
licencēta 2013. gada 16. augustā, licences Nr. P – 8155
Izglītojamo skaits Skolā ir 106, sadalījums pa sporta veidiem: basketbolā - 21, futbolā - 45,
vieglatlētikā – 40.
Audzēkņu sadalījums apmācību gada grupām 2015.-2016. mācību gadā:
SSG
MT-1
MT-2
MT-3
MT-4
MT-5
MT-6
MT-7
SMP-1
Basketbols
12
9
Futbols
11
14+10
10
Vieglatlētika
15
12
12
11
Mācību – treniņu darbs tiek organizēts, atbilstoši 6 licencētajām programmām, mācību gada
grupu un individuālajiem plāniem, un treniņu nodarbību sarakstiem. Nodarbību saraksts izveidots
pārskatāmi, katram mācību pusgadam. Saskaņā ar mācību treniņu plāniem notiek mācību treniņu un
teorētiskās nodarbības. Teorija tiek integrēta praktiskajās nodarbībās.
Plānojot darbu, treneri ņem vērā izglītojamo fizisko sagatavotību, strādā individuāli ar
izglītojamiem individuālajos sporta veidos. Komandu sporta veidos tehniskā un taktiskā
sagatavotība tiek apgūta grupās. Praktisko treniņu nodarbību procesā tiek īstenota saikne starp
dažādiem sporta veidiem. Psiholoģiskā sagatavotība, atbilstoši prasībām, iekļauta treniņu procesā.
Treneriem ir nodrošināta nepieciešamā informācija un resursi plānu izstrādei. Mācību satura
jautājumi tiek apspriesti un saskaņoti ar skolas metodiķi.
Ir iekšējās pārraudzības plāns, ikmēneša darba ciklogrammas, regulāri tiek veikta iekšējā
kontrole un darba analīze. Pārraudzības sistēma tiek īstenota sistemātiski un regulāri, ievērojot
noteiktu mācību - treniņu procesa posmus. Iekšējais sacensību kalendārais plāns ir pakārtots Skolas
atsevišķu sporta veidu specifikai.
Tiek ievēroti Ministru Kabineta noteikumi mācību grupu komplektēšanai.
Vērtējums – ļoti labi

4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Treneri strādā saskaņā ar apstiprinātajiem treniņu grafikiem. Mācību gada laikā notiek
regulāra nodarbību hospitēšana un mācību procesa analīze. Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek
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analizēts un izvērtēts mācību – treniņu darbs. Treneri analizē sasniegumus un sniedz pašvērtējumu
savam darbam.
Treneri izstrādā sporta veidu standartiem un programmām atbilstošus gada un mēneša treniņu
plānus. Reizi mēnesī tiek veikta mācību – treniņu nodarbību uzskaites žurnālu kontrole e-klase.lv,
veicot ierakstu pārbaudi. Tiek veikta sacensību rezultātu uzskaite un sakārtota atbilstoši attiecīgajām
dokumentu aizpildīšanas un lietvedības prasībām.
Mācību treniņu nodarbības atbilst audzēkņu spējām, vecumam, sporta veida specifikai un
treniņa satura prasībām. Treneri teorijas labākai apguvei izmanto augstāko līgu un sporta sacensību
ierakstus, rosina to skatīšanos televīzijā un internetā. Pēc sacensībām notiek spēļu un sporta
disciplīnu analīze. Treneri regulāri pilnveido savas zināšanas kursos un semināros, notiek pieredzes
apmaiņas braucieni.
Izglītojamo reģistrācija un uzskaite sakārtota atbilstoši prasībām. Ir izglītojamo reģistrācijas
žurnāls, katram izglītojamam ir iekārtota personas lieta atbilstoši prasībām.
Mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu, attiecīgās nozares jaunākās
tehnoloģijas, iekārtas un materiālus. Treneru kolektīvs kopīgi strādā pie programmu un
kontrolnormatīvu izstrādāšanas, uzlabošanas un papildināšanas, kā arī seko jaunākajai metodikai un
izmanto darbā sava sporta veida mācību satura programmas.
Mācību – treniņu īstenošana ir maksimāli tuvināta reālai sacensību situācijai, kas iekļauta
mācību plānos.
Izglītojamie regulāri un aktīvi piedalās sacensībās un citos pasākumos, kas notiek atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Treneri motivēti sagatavot izlašu komandu dalībniekus.
Treneru darbs ir profesionāls, mērķtiecīgs un virzīts uz augstāko mērķu sasniegšanu.
Audzēkņi, atbilstoši Skolā izstrādātajam sacensību kalendāram, piedalās novadu, Latvijas
čempionātos un starptautiskās sacensībās. Izglītojamo piedalīšanās sacensībās tiek plānota saskaņā
ar normatīvajos aktos noteikto obligāto sacensību skaitu un sacensību līmeni, kurās jāpiedalās, lai
izglītojamie izpildītu programmu prasības un tos varētu pārcelt uz nākamo mācību – treniņu grupu.
Dalība sacensībās tiek noteikta, izvērtējot sporta skolas budžeta iespējas, audzēkņu perspektīvu un
citus apstākļus.
Vērtējums – labi
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Izglītojamos Skolā uzņem uz vecāku iesnieguma un ģimenes ārsta atļaujas pamata, apstiprinot
to ar direktora rīkojumu. Mācību treniņu grupas, pedagogi un izglītojamie tiek reģistrēti VIIS
sistēmā. Pārcelšana nākamajā treniņu grupā notiek mācību gada sākumā, pamatojoties uz sporta
veidu mācību treniņu grupu komplektēšanas pamatnosacījumiem un apstiprināto Sporta skolas
nolikumu „Par audzēkņu uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu”. Skolas direktors un metodiķe
regulāri sniedz informāciju treneriem par Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzītajām prasībām
mācību grupu komplektēšanā, audzēkņu pārcelšanai uz nākamo grupu, audzēkņu vecuma un skaita
atbilstību mācību treniņu grupās.
Treneri mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam un motivē trenēties, rosina izmantot
visas iespējas treniņu mērķu sasniegšanai. Izglītojamie zina un izprot mācību – treniņu uzdevumus,
mērķus un trenera izvirzītās prasības. Prot strādāt individuāli, grupās, pāros. Treneri organizē
mācību –treniņu darbu atbilstoši audzēkņu spējām un motivē tos mērķtiecīgam, regulāram treniņu
darbam.
Sporta skolā sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra audzēkņa
sasniegumiem. Audzēkņu dinamikas datu bāze ir elektroniska, tā ļauj operatīvi iegūt visus
statistiskos rādītājus. Datu bāzē apkopoto informāciju regulāri analizē un analīzes rezultātus efektīvi
izmanto treniņu procesā.
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Skolā ir izstrādāti izglītojamo pienākumi un tiesības un iekšējās kārtības noteikumi. Mācību
gada sākumā izglītojamos iepazīstina ar mācību gada uzdevumiem, iekšējās kārtības un drošības
noteikumiem.
Mācību – treniņu darbs ir nodrošināts ar nepieciešamo inventāru, jo tas tiek regulāri atjaunots.
Izglītojamajiem ir pieejams izmantot Skolas un pašvaldības resursus- sporta laukumus, inventāru,
skolu sporta zāles, bibliotēkas, lasītavas, kuras ir nodrošinātas ar interneta pieslēgumu.
Audzēkņi aktīvi apmeklē nodarbības un regulāri piedalās novada, starpnovadu, reģiona, valsts
un starptautiskā mēroga sacensībās. Treneri ar izglītojamiem un vecākiem pārrunā nodarbību
kavējumu iemeslus.
Lai nodrošinātu novadā dzīvojošo audzēkņu nokļūšanu uz treniņiem, treniņu nodarbības tiek
plānotas un saskaņotas ar audzēkņiem un vecākiem.
Skolas audzēkņi apgūst sacensību tiesāšanu, labākie tiek piesaistīti valsts mēroga un vietējo
turnīru un sacensību tiesāšanā. Audzēkņi katru gadu piedalās Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs,
Latvijas čempionātos, Latvijas Olimpiādēs, Latvijas Kausu izcīņās.
Vērtējums – labi
4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Treneri regulāri izvērtē un analizē audzēkņu treniņu procesā sasniegto, pamatojoties uz
iegūtajiem treniņu sacensību rezultātiem un nodarbību apmeklējumu, kas tiek atspoguļots skolas
dokumentos atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Treneri veic kontrolnormatīvu izpildes rezultātu
uzskaiti, analizē audzēkņu fizisko sagatavotību, atbilstoši izstrādā treniņu plānus rezultātu
uzlabošanai. Sākuma sagatavošanas grupās un mācību-treniņu grupās MT–1, MT–2 audzēkņu
sasniegumi tiek vērtēti kontrolnormatīvu izpildē. Sākot ar MT–3 grupām galvenais vērtēšanas
kritērijs ir iegūtās vietas sacensībās.
Skolā ir noteikta kārtība audzēkņu vērtējumu uzskaitē, tās ievērošanu kontrolē un pārrauga
Skolas direktors un metodiķe. Metodiķe veic treniņu nodarbību hospitāciju, analizējot vai treniņu
metodes un pārbaudes formas atbilst audzēkņu vecumam un sporta veida specifikai. Katram sporta
veidam tiek uzglabāti sacensību nolikumi un rezultātu protokoli. Tiek veikta rezultātu dinamikas
analīze vairāku gadu garumā. Rezultātu apkopojums tiek glabāts sporta skolas datu bāzē (katra
sporta veida sacensību kalendārs, dalība sacensībās, izcīnītās vietas). Pamatojoties uz iegūto
informāciju, treneri izvirza saviem audzēkņiem jaunus uzdevumus, iekļaujot tos turpmākajā mācību
treniņu procesā, veicinot audzēkņu sportiskās meistarības izaugsmi. Sasniegumus analizē
Pedagoģiskās padomes sēdēs.
Apkopojot treneru sagatavotās atskaites un izvērtējot audzēkņu uzrādītos rezultātus, tiek
sagatavotas atskaites IZM Sporta departamentam (MK noteikumi Nr.508, Rīgā 2017.gada
29.augustā „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”).
Pamatojoties uz MK 2017.gada 29.augusta noteikumu Nr.508 noteiktām prasībām, sporta skolā ir
izstrādāti noteikumi par audzēkņu uzņemšanas un pārcelšanas kārtību, kas paredz mācību treniņu
grupu programmas prasību (sacensību skaita, kontrolnormatīvu kārtošanas rezultāti, nodarbību
apmeklējuma, izcīnīto vietu sacensībās, sporta klases u.c.) izpildi, atbilstoši grupu komplektēšanas
nosacījumiem.
Vērtējums – labi

4.3. Atbalsts izglītojamiem
4.3.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana
(drošība un darba aizsardzība)
Apgūstot trenera specialitāti, apmācības procesā ir iekļauti psiholoģijas pamati vispārīgajā,
pedagoģiskajā, sociālajā, bērnu un pusaudžu attīstības psiholoģijā. Trenerim, pazīstot savus
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audzēkņus, ir iespēja sniegt psiholoģisku atbalstu savam audzēknim ikdienas situācijās.
Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīta kvalificētu speciālistu palīdzība, sadarbojoties ar
vecākiem un skolas pedagogiem.
Skolā ir izstrādātas drošības instrukcijas un drošības noteikumi. Treneri izglītojamos
iepazīstina ar drošības noteikumiem un instrukcijām, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1338 no
24.11.2009. Audzēkņi ar parakstu divas reizes gadā veidlapās apliecina, ka ir iepazinušies ar
noteikumiem. Katrā nodarbību vietā ir izvietoti evakuācijas plāni, kā arī uzstādītas norādes par
izejām no telpām. Darbinieki un izglītojamie zina kā rīkoties ekstremālās situācijās.
Skolas darbinieki ir iepazīstināti ar Darba kārtības noteikumiem, amatu aprakstiem, iekšējās
kārtības noteikumiem.
Katru gadu tiek veikta Darba aizsardzības instruktāža, ugunsdrošības instruktāža par ko veic
attiecīgu ierakstu žurnālā un izglītojamie ar parakstu apliecina, ka ir noklausījušies informāciju un
apņemas to izpildīt.
Katram trenerim ir izsniegtas pirmās palīdzības sniegšanas medicīniskās aptieciņas. Visās
sporta skolas rīkotajās sacensībās ir medicīnas darbinieks, kas vajadzības gadījumā sniedz
medicīnisko palīdzību.
Vērtējums – labi
4.3.2. Atbalsts personības veidošanā
Skola sekmē ģimenes, skolas un sabiedrības daudzpusīgu sadarbību, kas virzīta uz izglītojamo
attieksmes veidošanos pret sevi, vienaudžiem, sabiedrības locekļiem, dzimto novadu un valsti.
Rūpējas par psiholoģiski labvēlīgu vidi, veidojot treniņu grupas kolektīvu. Treneri, iepazīstot
audzēkņus un plānojot darbu, paralēli mācību – treniņu darbam, veido audzēkņos prasmes un
iemaņas, kā arī palīdz izkopt tādas īpašības kā atbildība, disciplīna, neatlaidība un gribasspēks.
Treneri sadarbojas ar vecākiem, klašu audzinātājiem, lai risinātu audzēkņu personības veidošanos
un attīstības jautājumus.
Skola nodrošina mērķtiecīgu brīvā laika organizēšanu – sporta pasākumi pilsētā. Ir sadarbība
ar citām pašvaldības iestādēm -Bērnu jaunatnes interešu centru, kultūras namu u.c.
Treneri strādā ar izglītojamiem, konsultējot un, pārrunājot jautājumus, kas ir saistoši
izglītojamiem. Īpaši tiek strādāts pie atbalsta pasākumiem talantīgajiem sportistiem, organizējot
individuālos un pārbaudes treniņus, piedaloties mācību – treniņu nometnēs. Audzēkņiem tiek dota
iespēja piedalīties Sporta skolas sacensību un sporta pasākumu organizēšanā.
Piedaloties daudzdienu turnīros vai sacensībās, katrs treneris meklē iespēju, lai audzēkņi
uzzinātu vairāk par attiecīgo pilsētu vai valsti, lai sniegtu ieguldījumu audzēkņu vispusīgas
personības attīstīšanā.
Vērtējums – ļoti labi
4.3.3. Atbalsts karjeras izglītībā
Skolā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija par tālākajām
izglītošanās iespējām. Treneri veido motivāciju tālākai izglītības turpināšanai, kas atspoguļojas
teorētisko un praktisko nodarbību plānos.
Visi audzēkņi tiek apmācīti sacensību tiesāšanā. Skolas audzēkņi pēc nepieciešamības ir
iesaistīti novada, starpnovadu, reģiona un valsts pasākumu un sacensību organizēšanā un tiesāšanā.
Turpinot mācības jebkurā augstākās izglītības mācību iestādē, absolventiem ir iespēja turpināt
trenēties augstskolu un klubu komandās.
Gada laikā skolas vadība, kā arī treneri personīgi apmeklē vispārizglītojošās skolas un
informē bērnus un vecākus par Viļānu novada Sporta skolas piedāvātajām sporta veidu
programmām. Vecākiem un topošajiem audzēkņiem tiek dota iespēja apmeklēt skolā pieejamos
sporta veidu treniņus, lai izvērtētu savas iespējas apgūt kādu no skolā piedāvātājām programmām.
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Studentiem, kas mācās LSPA tiek dota iespēja praktizēt Viļānu novada Sporta skolā. Skolas
pastāvēšanas laikā skolā savu praksi aizvadījuši 3 studenti. Audzēkņi, kuri iekļauti Latvijas izlases
sastāvā, trenējas mācību treniņu grupā pie sava trenera, kā arī apmeklē Latvijas izlases dalībnieku
treniņus un sporta nometnes.
Vērtējums – ļoti labi
4.3.4. Atbalsts treniņu darba diferenciācijai
Skola veicina un atbalsta talantīgāko izglītojamo līdzdalību sacensībās, u.c. sporta pasākumos.
Skola atbalsta trenerus darbā ar talantīgākiem izglītojamiem, kā arī nodrošina spējīgāko izglītojamo
augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas sportā.
Izglītojamiem, kuri apgūst vēl citas – mūzikas, interešu izglītības programmas, vai studē citās
pilsētās, treniņu process tiek plānots atbilstoši reālajai situācijai un iespējām.
Sporta skola atbalsta talantīgāko audzēkņu līdzdalību augstākā līmeņa sacensībās un citos
sporta pasākumos – finansē audzēkņu dalību Latvijas vieglatlētikas izlašu komandu sacensībās,
nodrošinot iespēju startēt starptautiskās sacensībās,
Skolas izglītojamiem ir iespēja apgūt mācību programmas atbilstoši savām interesēm un
spējām. Treneri sniedz individuālu atbalstu izglītojamiem, kuriem ir grūtības ar programmas
apgūšanu, organizējot diferencētu uzdevumu izpildi. Treneri izmanto dažādas metodes, kuras
atbilstoši pielāgo audzēkņu spējām, vērā tiek ņemtas visu izglītojamo intereses.
Visos sporta veidos notiek cieša sadarbība ar sporta veidu federācijām. Tas sniedz iespēju
piedalīties dažāda mēroga starptautiskos turnīros, tādējādi pilnveidojot sportistu meistarību.
Vērtējums – labi
4.3.5.Atbalsts audzēkņiem ar īpašām vajadzībām
Skolā pašlaik nav audzēkņu ar īpašām vajadzībām. Ņemot vērā iekļaujošās izglītības
koncepciju, Skola varētu piedāvāt izglītojamiem ar īpašām vajadzībām darboties kādā no sporta
nodaļām, atbilstoši savām iespējām.
Skolā notiek darbs ar sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm, sadarbojoties ar vispārizglītojošām
skolām un pašvaldību.
Vērtējums – labi
4.3.6. Sadarbība ar audzēkņu ģimeni
Skolā notiek regulāra sadarbība ar audzēkņu ģimenēm audzēkņa izaugsmes veicināšanai.
Skolas administrācija un pedagogi iepazīstina ar izglītības iestādes darbības plāniem, prasībām,
iespējām iesaistīties interešu izglītībā un aktuālākiem jautājumiem, kā arī ar skolas iekšējās kārtības
noteikumiem izglītojamos un viņu vecākus iepazīstina katra mācību gada sākumā sapulcē vai
individuālās tikšanās laikā.
Skolā darbojas Skolas padome, kas veic padomdevēja funkciju iestādes mācību darba procesa
uzlabošanā, palīdz un piedalās dažādu sporta skolas mācību un sadzīves procesu organizēšanā.
Visa jaunākā informācija tiek ievietota Viļānu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Viļānu novada vēstnesis”, novada mājas lapā www.vilani.lv sadaļā „Sports”, kā arī aktuālākā
informācija Rēzeknes un Viļānu novadu laikrakstā „Rēzeknes vēstis”.
Treneri regulāri informē audzēkņu vecākus par mācību – treniņu procesu norisi, par audzēkņu
sasniegumiem. Notiek regulāra sadarbība ar vecākiem vai aizbildņiem, organizējot sporta
pasākumus, kā arī tiek iesaistīti vecāki sacensību un pasākumu organizēšanā un tiesāšanā. Vecāki
savlaicīgi tiek informēti par sacensību un turnīru norises laiku un vietu, audzēkņu plānoto dalību
tajā, kā arī par nepieciešamo palīdzību no vecāku puses. Vecāki piedalās arī citos sporta skolas
pasākumos – “Viļānu novada Sporta laureāts”, “Ģimeņu sporta svētki”, u.c.
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Skolas izglītojamajiem visās grupās nodarbības ir bezmaksas.
Notiek individuālas sarunas ar vecākiem gan tieši tiekoties, gan telefoniski, kā arī nododot
ziņu rakstveidā un pa e-pastu.
Vērtējums – labi

4.4. Iestādes vide
4.4.1.Skolas mikroklimats
Sporta skola var pamatoti lepoties ar izglītojamo sniegumiem visā savas pastāvēšanas vēsturē.
Sporta skolas audzēkņi regulāri tiek iekļauti dažādu sporta veidu izlašu komandās. Regulāri tiek
izcīnītas godalgas vietas dažāda ranga valsts organizētās sacensībās. Sava vienota sporta skolas
sporta forma liek ar lepnumu pārstāvēt mūsu novadus.
Skola veiksmīgi plāno, un īsteno izglītības iestādes tēla veidošanu organizējot sacensības un
pasākumus Viļānu novada mērogā, sadarbojoties ar dažādām novada organizācijām u. c.
Audzēkņiem, treneriem un vecākiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus.
Pozitīvas sadarbības veicināšanai tiek pakāpeniski uzlabota sporta skolas vide, ieviešot jaunus
informācijas veidus – izmantojot pašvaldības, novada presi, internetu, sporta skolas mājas lapu. u.c.
Skolā atbalsta audzēkņu centību, spējas un sasniegumus. Par labiem sasniegumiem audzēkņi
saņem pateicības un uzslavas. Audzēkņu un treneru sasniegumi tiek novērtēti ar balvām un
atspoguļoti pašvaldību svētku pasākumos, Viļānu novada mājas lapā, presē. Tādējādi tiek veidota
pozitīva sadarbības vide starp audzēkņiem un personālu.
Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās u.c.
piederības. Katra problēma tiek risināta individuāli, un tiek radīti visi apstākļi, lai nebūtu iespējas
izraisīties konfliktsituācijām. Sporta skolas darbā nav bijušas konfliktsituācijas.
Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti un kvalitatīvi. Tie tiek
apspriesti pedagoģiskās padomes sēdēs un regulāri aktualizēti, ņemot vērā izmaiņas vai grozījumus
ārējos normatīvajos aktos. Izglītojamie un personāls ar noteikumiem tiek regulāri iepazīstināti un
tos ievēro.
Skola veicina piederības apziņu un lepnumu par skolu, veicot plānveidīgu darbu, organizējot
pasākumus un informējot sabiedrību par sporta skolas darbību, sasniegumiem un iespējām. Skolai ir
izveidojušās savas tradīcijas un tradicionālās sacensības.
Skolā attieksme pret apmeklētājiem vienmēr ir laipna un korekta, tie var saņemt nepieciešamo
informāciju, gan par treniņu nodarbību vietām, gan laikiem.
Vērtējums – ļoti labi
4.4.2. Skolas fiziskā vide
Skolas nodarbības notiek Viļānu novada sporta skolas bāzēs, kā arī Viļānu vidusskolā un
Dekšāru pamatskolā saskaņā ar noslēgtajiem telpu īres līgumiem. Sporta bāzu noslogojumu nosaka
nodarbību grafiki, kas nepieciešamības gadījumā tiek mainīti un saskaņoti ar attiecīgo sporta bāzi.
Nodarbību grafiki pamatā tiek aktualizēti pēc nepieciešamības.
Sanitāri higiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.c.) telpās ir atbilstoši
mācību procesa prasībām. Nodarbību telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas.
Sporta bāzēs ir pieejamas dušu telpas. Katrai mācību – treniņu vietai (sporta zālei, bāzei u.c.) ir
noteikti izmantošanas un kārtības noteikumi, evakuācijas plāni. Nepieciešams turpināt
remontdarbus un telpu aprīkojuma atjaunošanu, veicināt atsevišķu telpu estētiskā noformējuma
uzlabošanu.
Sporta bāžu apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un tiek uzturēta labā kārtībā.
Vērtējums – labi
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4.5. Iestādes resursi
4.5.1.Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi
Mācību process notiek Sporta skolas un Viļānu novada vispārizglītojošo skolu sporta bāzēs,
kuru iekārtojums un platība ir atbilstoša sporta skolas īstenojamo programmu specifikai, izglītojamo
skaitam un veicamajām aktivitātēm. Regulāri tiek apsekotas nodarbību vietas un veikti
nepieciešamie uzlabojumi vai inventāra remonti, lai tas būtu darba kārtībā un drošs lietošanai. Ik
gadu, Valsts ugunsdzēsības dienests apsekojot, dod atzinumu par izmantojamo sporta bāžu
ugunsdrošību.
Tā kā Skolai telpas un sporta bāzes tiek izmantotas arī uz sadarbības līgumu pamata, tad
evakuācijas, civilās aizsardzības plāni un praktiskās darbības pēc šiem plāniem notiek pēc bāzes
skolu instrukcijām.
Teorētisko un praktisko nodarbību veikšanai iekārtas, inventārs un citi materiāltehniskie
resursi atbilst īstenojamo programmu stundu, nodarbību plānam un programmā veicamajām
aktivitātēm
Visiem izbraukumiem tiek izmantots pašvaldības rīcībā esošs transports. Skolā ir viens dators
ar interneta pieslēgumu, kuru var izmantot visi darbinieki.
Skolā ir metodiskie materiāli, kas dod iespēju jebkurā brīdī papildināt zināšanas un realizēt
daudzveidīgas treniņu nodarbības. Skolā ir kopētājs un printeris Skolas darba vajadzībām. Ar
nepieciešamo inventāru un sacensību sporta formām iespēju robežās nodrošina skola. Ir atbilstoši
iekārtotas telpas personālam. Skolā notiek plānveida inventāra nomaiņa atbilstoši finanšu iespējām.
Treneri zina kārtību, kādā uzskaita, pieprasa un saņem inventāru. Mācību – treniņu darbs ir
nodrošināts ar nepieciešamo inventāru, jo tas tiek regulāri atjaunots.
Sporta skolas Iekšējās kārtības un drošības noteikumi nosaka kārtību, kura audzēkņiem ir
jāievēro, nodarbojoties sporta bāzēs un izmantojot inventāru un materiāltehniskos līdzekļus, un
audzēkņi to apliecina ar parakstu izstrādātajās veidlapās divas reizes gadā.
Skola iesaistās darba grupās un piedalās dažādu projektu risināšanā par sporta bāžu
pilnveidošanu un rekonstrukciju - Viļānu vidusskolas stadions (vieglatlētika).
Vērtējums – labi
4.5.2. Personālresursi
Visi skolas darbinieki ir sertificēti nepieciešamo sporta veidu sporta speciālisti. Treneru
izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā strādā septiņi
pedagoģiskie darbinieki, visi ar augstāko izglītību (1 maģistrs).
Skolas treneru profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Treneru kolektīvs
aktīvi piedalās savas kvalifikācijas celšanā. Pieci darbinieki ir saņēmuši „B” kategorijas trenera
sertifikātu. Vienam trenerim, pēc augstākās sporta izglītības iegūšanas, nav pagājuši 5 gadi, un
treneru sertifikācija nav nepieciešama.
Treneri aktīvi apmeklē sava sporta veida metodiskās sanāksmes un dalās pieredzē. Skolas
darbinieki piedalās novada organizētajos semināros un kursos.
Skola rūpējas par treneru kvalifikācijas celšanu, informējot par tālākizglītības kursiem,
semināriem un sedzot kursu maksas un ceļa izdevumus. Treneri labprāt apmeklē kvalifikācijas
celšanas kursus. Treneri ir radoši un izdomas bagāti. Treneru kvalifikācijas paaugstināšanas
dokumenti regulāri tiek ievadīti VIIS sistēmā.
Pieci skolas pedagogi piedalījās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un ir ieguvuši, dažādas kvalitātes pakāpes.
Vērtējums – ļoti labi
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4.6. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.
4.6.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Skolas pašvērtējums aptver visas iestādes darbības jomas un aspektus. Tas ir objektīvs un
pamatots.
Skolas vadība veic regulāru skolas darba izvērtējumu, analizējot sasniegumus un nosakot
tālākās attīstības vajadzības tā, lai kontrole un vērtēšana notiktu visos skolas darba aspektos. Skolas
vadība organizē un pārrauga pašvērtēšanas procesu, ar pašvērtējuma ziņojumu iepazīstina skolas
darbā ieinteresētās puses.
Pašvērtējums darbam ar katru treniņu grupu, tiek aktualizēts katra mācību gada noslēgumā.
Pašvērtēšanā konstatētās darba stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi tiek ņemti vērā, plānojot
turpmāko darbu. Ir sagatavots izglītības iestādes darba plāns kārtējam mācību gadam un pārskats
par iepriekšējā gada darba plāna izpildi. Darba plānu veido, balstoties uz iepriekšējā perioda
analīzes un pašvērtējuma kritērijiem. Darba plāns sastāv no vairākām sadaļām, aptverot mācību
līdzekļu, inventāra, aprīkojuma un citu vajadzīgo resursu pilnveidi un atjaunošanu. Gada darbs tiek
plānots, ievērojot skolas attīstības virzienus.
Skolai ir perspektīvās attīstības stratēģija „Viļānu novada ilgtspējas attīstības stratēģija 2014.2030. gadam” ietvaros. Skolas attīstības plāns izstrādāts trijiem mācību gadiem no 2019./2020.līdz
2021./2022.m.g. Tas ir saskaņots ar iestādes dibinātāju. Tajā ir izvirzītas prioritātes, kas īstenojamas
šajā laikā. Skolas attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķus. Plāna gatavošanā
piedalījušies visi pedagogi.
Vērtējums – ļoti labi
4.6.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. Skolas
darbu reglamentējošie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolas lietu nomenklatūra ir
apstiprināta un katru gadu tiek aktualizēta sporta skolā un ik pēc trīs gadiem saskaņota Valsts
arhīvā.
Skolā ir iekārtotas personas lietas visiem pedagogiem. Darbinieki amata pienākumus veic atbilstoši
amatu aprakstiem.
Skolas darbību reglamentē Viļānu novada Sporta skolas nolikums. Skolas darbu
reglamentējošie dokumenti izstrādāti atbilstoši normatīvajām aktos noteiktajām prasībām, iesaistot
skolas darbā ieinteresētās puses.
Direktors prasmīgi plāno, organizē un vada Skolas darbu un pārrauga to izpildi. Pirms
lēmumu pieņemšanas direktors konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem.
Treneri un darbinieki atzīst, ka Skolas vadība atbalsta jaunas idejas un iniciatīvas, rosina
piedalīšanos projektos. Visi Skolas darbinieki rūpējas par Skolas prestižu. Treneru slodzes ir
sadalītas optimāli, ievērojot Skolā īstenoto profesionālās ievirzes izglītības programmu prasības,
treneru darba pieredzi, kvalifikāciju un sasniegtos rezultātus.
Sporta skolas vadība izvirza skolas darbības mērķus un uzdevumus, nosaka darbinieku
atbildības jomas, motivē pedagogus un izglītojamos, nodrošina kontroli un skolas darba vērtēšanu,
sadarbojoties ar treneriem, izglītojamiem un viņu vecākiem, kā arī organizē sadarbību ar citām
institūcijām izglītības procesa sekmīgai attīstībai. Skola veic personāla pārraudzības funkcijas,
izvērtē katra pedagoga un tehniskā darbinieka atbilstību veicamajam darbam. Sporta skolā ir
iekārtotas personu lietas visiem audzēkņiem, pedagogiem un pārējiem darbiniekiem.
Skolas vadība pieņem apmeklētājus noteiktā laikā.
Vērtējums – labi
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4.6.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Skolai ir ļoti laba sadarbība ar dibinātāju - Viļānu novada pašvaldību, kā arī tuvākajām
reģiona pašvaldībām. Skolas vadība regulāri darbojas pašvaldību organizētās darba grupās, piedalās
novada iestāžu vadītāju ikmēneša sanāksmēs, kā arī sēdēs par sporta jautājumiem, kas skar ne tikai
Skolas, bet arī plašāka mēroga sporta dzīves jautājumus. Pašvaldība ir atsaucīga un labvēlīga
sportam, kas veicina Skolas attīstību. Treneri un izglītojamie aktīvi piedalās pašvaldības sporta
dzīves veidošanā. Pašvaldība sniedz praktisku palīdzību, atbalstu izglītojamajiem un treneriem
sacensību un citu organizatorisko jautājumu risināšanā.
Skolai ir laba sadarbība ar sporta veidu federācijām un savienībām: vieglatlētikas, futbola un
basketbola, kā arī ar LSIIDP, LTSA, LSCA, LSVS, LSFP. Viļānu novada pašvaldība iesaistās
Skolas budžeta veidošanā, novērtē Skolas darbu atskaites periodā, lai varētu apstiprināt Skolas
budžetu nākamajam gadam. Pašvaldība regulāri seko izglītojamo sasniegumiem un izsaka atzinību,
un apbalvo labākos novada sportistus, rīko pieņemšanas u.c. Skola piedalās projektos, reģionālā,
valsts un starptautiskā līmeņa sacensībās.
Kopīgi tiek organizētas dažādas sacensības un pasākumi. Skolas vadība atbalsta jebkuru
mērķtiecīgu sadarbību ar citām organizācijām, klubiem un iestādēm.
Vērtējums – labi










5. CITI SASNIEGUMI
Izglītojamo nogādāšanai uz sacensībām un atpakaļ tiek izmantots Viļānu novada pašvaldības
transports.
Sporta bāzes ir pieejamas visiem sporta skolas izglītojamajiem bez maksas.
Sporta skolā strādā augsti kvalificēti treneri.
Viļānu novada pašvaldības mājas lapā regulāri tiek atspoguļota jaunākā informācija, kas dod
iespēju vecākiem, izglītojamajiem un citiem interesentiem sekot līdzi skolas darbībai.
Skolas audzēkņi, kuri piedalījās starptautiskā mēroga sporta sacensībās un ieguva godalgotas
vietas, ir kā labs paraugs jaunajiem sportistiem.
Skola lielu uzmanību pievērš pieaugušo iesaistīšanai sporta aktivitātēs Viļānu novadā un ārpus
tā, popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
Skolā darbojas pieaugušo nūjošanas interešu grupa.
Izglītojamiem un Viļānu novada iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt bezmaksas trenažieru zāli.

6.TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
Viļānu novada pašvaldība ir skolas dibinātājs un līdzfinansētājs (vadības atalgojums, treneru
daļējs atalgojums, inventārs, aprīkojums, transports u.t.t.). Skolas turpmākā attīstība, tāpat kā visu
pašvaldību attīstība ir saistīta ar valsts ekonomisko stāvokli.
Skolas turpmākai attīstībai ir nepieciešams:
 iegādāties Skolai savu transportu, lai varētu izpildīt sacensību plānu un nogādāt
sportistus uz sacensībām;
 iedalītā finansējuma ietvaros turpināt jaunu mācību līdzekļu un sporta inventāra iegādi;
 palielināt mācību-treniņu stundu skaitu atbilstoši licencētajām programmām;
 piedalīties dažādos projektos, lai varētu piesaistīt vairāk līdzekļus sporta bāžu
celtniecībai un rekonstrukcijai, modernu iekārtu, inventāra un tehnoloģiju iegādei;
 sekmēt pedagogu profesionālo kompetenču regulāru pilnveidi kvalitatīvas skolas
darbības nodrošināšanai;
 veidot pozitīvu skolas tēlu sabiedrībā.
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