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Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas vietas adrese  

(ja atšķiras no juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Basketbols 20V813001 Cēsu iela 13, Blome, Blomes 

pag., Smiltenes novads 

Oktobra iela 15, Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes novads 

Dakteru iela 27, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 1, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, 

Smiltenes pagasts, Smiltenes 

novads 

P_2359 21.04.2020. 86 75 

BMX 20V813001 "Silva 15", Silva, Launkalnes 

pag., Smiltenes novads 

Gaujas iela 1, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, Smiltene, 

Smiltenes novads 

P_2365 21.04.2020. 31 26 

Futbols 20V813001 Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, 

Smiltenes pagasts, Smiltenes 

novads 

Dakteru iela 27, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Rīgas iela 16c, Smiltene, 

Smiltenes novads 

P_2363 21.04.2020. 134 118 



Gaujas iela 1, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Sporta komplekss, Kalnamuiža, 

Smiltenes pagasts, Smiltenes 

novads 

Orientēšanās 

sports 

20V813001 Dakteru iela 27, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Rīgas iela 16c, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Tilta iela 6, Grundzāle, 

Grundzāles pag., Smiltenes 

novads 

Gaujas iela 1, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Sporta komplekss, Kalnamuiža, 

Smiltenes pagasts, Smiltenes 

novads 

P_2369 21.04.2020. 46 39 

Riteņbraukša

na 

20V813001 Gaujas iela 1, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Sporta komplekss, Kalnamuiža, 

Smiltenes pagasts, Smiltenes 

novads 

P_2367 21.04.2020. 15 39 

Vieglatlētika 20V813001 Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, 

Smiltenes pagasts, Smiltenes 

novads   

Oktobra iela 15, Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes novads 

Rīgas iela 16c, Smiltene, 

Smiltenes novads 

P_2371 21.04.2020. 96 85 



Gaujas iela 1, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Sporta komplekss, Kalnamuiža, 

Smiltenes pagasts, Smiltenes 

novads 

Volejbols 20V813001 Gaujas iela 1, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Sporta komplekss, Kalnamuiža, 

Smiltenes pagasts, Smiltenes 

novads 

P_2361 21.04.2020. 38 32 

Futbols 30V813001 Dakteru iela 27, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 1, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Sporta komplekss, Kalnamuiža, 

Smiltenes pagasts, Smiltenes 

novads 

P_2364 21.04.2020. 6 4 

Orientēšanās 

sports 

30V813001 Dakteru iela 27, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Rīgas iela 16c, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Tilta iela 6, Grundzāle, 

Grundzāles pag., Smiltenes 

novads 

Gaujas iela 1, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Sporta komplekss, Kalnamuiža, 

Smiltenes pagasts, Smiltenes 

novads 

P_2370 21.04.2020. 8 8 



Riteņbraukša

na 

30V813001 Gaujas iela 1, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Sporta komplekss, Kalnamuiža, 

Smiltenes pagasts, Smiltenes 

novads 

P_2368 21.04.2020. 6 6 

Vieglatlētika 30V813001 Gaujas iela 1, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, Smiltene, 

Smiltenes novads 

Sporta komplekss, Kalnamuiža, 

Smiltenes pagasts, Smiltenes 

novads 

P_2368 21.04.2020. 20 20 

Volejbols 30V813001 Gaujas iela 2, Smiltene, 

Smiltenes novads, 

Rīgas iela 13, Strenči, 

Valmieras novads 

Sporta komplekss, Kalnamuiža, 

Smiltenes pagasts, Smiltenes 

novads 

P_2362 21.04.2020. 10 9 

 

1.2.  Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un mācību pārtraukšanai 

izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. mācību gada laikā); 

 

Mācību gadā 4 izglītojamie ir izstājušies dzīvesvietas maiņas dēļ. 2 ģimenes ir pārcēlušās uz dzīvi 

ārzemēs. 

 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. mācību gada 

laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli); 

 

1.2.3. cits iemesls (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē, iestādes maiņas iemesls). 

 

Kopā 56 izglītojamie. Pie citiem iemesliem varētu minēt audzēkņa interešu maiņu un nespēju 

savienot nodarbības mūsu skolā un citās skolās. Bieži vien priekšroka tiek dota Mūzikas un Mākslas 

skolai 

 

 

 

 



1.3.  Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un 

ar to saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk 

kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. (līdz 

31.05.2022.) 

 

2 

Ilgstoši meklējam otru treneri 

riteņbraukšanā un volejbolā. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

 

1 

Audzēkņiem ir pieejami 

fizioterapeita pakalpojumi 

akūtu fizisku traumu 

gadījumos, kā arī profilaktiskā 

vingrošana iespējamo traumu 

novēršanai. 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1.  Izglītības iestādes misija – nodrošināt izglītības saturu un kvalitāti efektīvā un mūsdienīgā izglītības iestādē, kur 

profesionālu pedagogu vadībā iespējams apgūt Smiltenē populārākās sporta programmas. Audzināt jaunos 

sportistus par mērķtiecīgām, atbildīgām, drosmīgām personībām, kas spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus, ievērot 

godīgas cīņas principus, uzņemties atbildību un pielietot iegūtās zināšanas turpmākajā tālākizglītības procesā. 

2.2.  Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – izglītojamais ir fiziski, garīgi un emocionāli attīstīta personība, kas ir 

motivēta aktīvam, veselīgam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta vērtības nozīmi. 

2.3.  Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – tradīcijas, kvalitāte, ambīcijas, pedagogu profesionalitāte. 

2.4.  2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) 

un komentārs 

Pilnveidot un uzlabot 

treneru darba 

pārraudzības formas un 

uzlabot treneru mācību 

darba plānošanas 

procesu. 

a) kvalitatīvi 

Treneru darba organizācija notiek 

efektīvi izmantojot e-vidi. 

Precīzāk plānots sacensību kalendārs 

un treniņu nometnes. 

 

b) kvantitatīvi 

 

E-vidē notiek lielākā daļa dokumentu 

aprites, sanāksmes, pieredzes 

apmaiņa. 

Daļēji sasniegts – 90% 

treneru izmanto e-vidi 

savā ikdienas darbā. 

 

Daļēji sasniegts – 70% 

treneru iesniedz 

precīzākus plānus un 

atskaites. 

 

Nodrošināt individuālu 

pieeju talantīgo 

izglītojamo 

mērķtiecīgā mācību–

treniņu darbā un sporta 

karjeras izaugsmē.  

a) kvalitatīvi 

Skola treneriem nodrošina vispusīgu 

atbalstu sevis izglītošanā un darbā ar 

talantīgajiem izglītojamajiem. 

 

b) kvantitatīvi 

Izglītojamajiem ir iespējas 

paaugstināt individuālo meistarību 

Daļēji sasniegts – 

budžeta ierobežojumu 

dēļ, nevaram segt 

izdevumus par visiem 

kursiem un semināriem. 

 



individuālos treniņos pie 

profesionālākiem treneriem. 

Nodrošināt pārmaiņām 

atbilstošu pedagogu 

profesionālo pilnveidi 

(digitālās prasmes, 

jaunu tehnoloģiju 

ieviešana izglītības 

procesā). Profesionālās 

ievirzes izglītības 

programmu īstenošanā 

vairāk izmantot sporta 

tehnoloģijas. 

a) kvalitatīvi 

Uzlabojusies darbinieku kopēja 

digitālā pratība. 

 

b) kvantitatīvi 

Izglītības procesa daudzpusības 

nodrošināšanai tiek iegādāti digitālie 

rīki – planšetdatori. 

Treneri vairāk izmanto digitālo laika 

ņemšanas iekārtu. 

Sasniegts – 100% 

treneriem ir uzlabojušās 

digitālās prasmes. 

 

Sasniegts – Tika iegādāti 

planšetdatori, lai 

treneriem būtu ērtāks un 

daudzpusīgākas iespējas 

treniņu procesā. 

 

2.5. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2022./2023. mācību 

gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

 

Pieredzes apmaiņa 

starp treneriem. 

a) kvalitatīvi 

Skolā notiek savstarpēja treniņu 

procesa vērošana un vērtēšana, 

pedagoģiskās pieredzes apmaiņa ar 

labās prakses piemēriem. 

Tiek celta kopējā nodarbību kvalitāte 

un efektivitāte. 

 

b) kvantitatīvi 

Notiek sistemātiska pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveide. 

 

Motivēt izglītojamos 

sistemātiskam, 

neatlaidīgam, 

regulāram darbam 

treniņprocesā, par 

mērķi izvirzot augstu 

rezultātu sasniegšanu 

valsts un 

starptautiskajās 

sacensībās. 

a) kvalitatīvi 

Gatavojoties sezonas nozīmīgākajām 

sacensībām, tiek rasti risinājumi 

individuāliem treniņiem, nometnēm. 

Valsts izlašu kandidāti un dalībnieki 

piedalās federāciju organizētajās 

mācību-treniņu nometnēs, kur ar 

viņiem strādā izlašu treneri, veidojot 

sadarbību ar pamata treneriem skolā. 

 

b) kvantitatīvi 

Nodrošināta profesionālās ievirzes 

sportā izglītības programmu 

pēctecība – no SSG (sākuma 

sagatavošanas grupas) līdz ASM 

(augstākās sporta meistarības) grupai. 

Izglītojamie ieguvuši augstākus 

rezultātus sacensībās. 

 

 

 



3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1.  Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Profesionālās ievirzes izglītības programmu 

īstenošanā Sporta skolas vadība katra mācību 

gada beigās no treneriem saņem pašvērtējuma 

ziņojumus ar analīzi par iepriekšējā mācību gada 

izvirzītajiem mērķiem un kas no tā ir sasniegts, 

kā arī jaunā mācību gadā sasniedzamie mērķi. 

Tiek sastādīti perspektīvie plāni 3 –5 gadiem. 

Uzsākot mācību gadu,  tos aktualizē. 

Dažādot mācību treniņu procesa kontroles 

metodes, veicināt treneru un izglītojamo 

sadarbību, vienotu izpratni par sasniedzamo 

rezultātu. 

  

Izglītības programmu satura    aktualizēšana un 

mērķtiecīga sasniedzamā rezultāta  definēšana un 

realizēšana.  

95% izglītojamo piedalījušies sacensībās (SSG 

nav piedalījušies sacensībās, jo tās vēl nav 

obligātas), no tiem 60% guvuši godalgotas vietas 

vietējās un/vai novada sacensībās un 30% 

ieguvuši godalgotas vietas valsts un 

starptautiskajās sacensībās. 

Visiem izglītojamajiem ir nodrošināta iespēja 

piedalīties sacensībās, tiek meklētas papildu 

iespējas augstā līmenī nodarboties ar izvēlēto 

sporta veidu.  

Turpināt īstenot sporta inventāra,  mācību 

līdzekļu, IKT  iegādi.   

Piesaistīt vairāk līdzekļu augstu sasniegumu 

sporta attīstībai.  

Turpmākai izglītojamo sasniegumu izaugsmei 

būtu nepieciešams piesaistīt vispārējās fiziskās 

sagatavotības speciālistu.  

Treneri ļoti profesionāli pielieto esošas un 

jauniegūtās zināšanas, kas vainagojās ar 

starptautiskiem sasniegumiem. 

Pielietot jauniegūtās zināšanas un turpināt 

apmeklēt aktuālos kursus un izglītoties. 

 

Sporta skolā ikdienas darba un attīstības 

plānošanai ir izveidota sistēma, kurā iesaistītas 

visas ieinteresētās puses: 

1. katra mācību gada beigās pedagogi  izvērtē 

savu darbu atbilstoši noteiktiem kritērijiem - 

pašvērtējums; 

2. izglītības metodiķe apkopo pedagogu 

pašvērtējumus un iepazīstina ar treneru 

priekšlikumiem skolas vadību darba pilnveidei 

un attīstībai;  

3. treneri iesniedz pieprasījumu nepieciešamo 

materiālo vērtību iegādei (inventārs, IT rīki); 

4. Vecāku sanāksmēs/ tikšanās reizēs ar 

izglītojamo vecākiem, treneri apkopo vecāku 

priekšlikumus skolas darba uzlabošanai; 

5. Izglītojamajiem ir iespēja savus priekšlikumus 

sniegt gan treneriem, gan Sporta skolas 

vadībai, gan izteikt savu viedokli; 

6. pamatojoties uz iepriekšējā gada darba analīzi 

un ieteikumiem vadība izvirza uzdevumus un 

sasniedzamos rezultātus nākamajam mācību 

gadam vai tālākai Sporta skolas attīstībai, ko 

 

 

1. Vairāk īstenot izglītojamo un vecāku 

anketēšanu par dažādiem ar ikdienas darbu 

un Sporta skolas attīstību saistītiem 

jautājumiem, lai iegūtu visaptverošu un plašu 

rezultātu. 

2. Strādāt pie savstarpējās komunikācijas 

jautājumiem. 

 

3. Pilnveidot treneru prasmes moderno 

tehnoloģiju izmantošanā. 

4. Pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamo 

vecākiem, aktivizēt skolas vecāku padomes 

darbu. 

5. Turpināt darbu pie treneru tālākizglītības. 

Aicināt trenerus iegūt nometnes vadītāja 

apliecību. 

6. Turpmāko darbu plānošanā aktīvāk iesaistīt 

vecākos trenerus. 

 

 



pārrunā ar treneriem pedagoģiskās padomes 

sēdēs. 

 

1. Sporta skolā struktūra nodrošina visu jomu 

kvalitatīvu darbu, sadarbībā ar dibinātāju, ja 

nepieciešams, tā tiek papildināta. 

2. Direktors deleģē darba uzdevumus gan 

vadītājiem, gan pedagogiem un darbiniekiem. 

Ikdienas darba nosacījumi ir skaidri saprotami  

- tas notiek saskaņā ar darba plānu, nodarbību 

grafikiem, sacensību grafikiem un tehnisko 

darbinieku darba grafikiem.  

3.  Lai nodrošinātu informācijas apriti un 

kvalitatīvu darba īstenošanu, vadība kopā ar 

treneriem un darbiniekiem pārrunā aktuālos 

jautājumus, kopā risina problēmsituācijas, 

izmanto WhatsApp vietni un ZOOM 

platformu. 

4. Sporta skolā ir pastāvīgs darbinieku un treneru 

kolektīvs – tas ir pastāvīgs, līdz ar to arī balstīts 

uz tradīcijām un vienotām vērtībām –virzība 

uz attīstību. 

1. Tā kā ir jauna pašvaldības vadība un arī 

Izglītības pārvaldes vadība, tad tikties ar viņiem 

un izskaidrot sporta skolas darba specifiku un 

vajadzības. 

2. Noteikt striktākas prasības zemāka posma 

vadītājiem un panākt, ka paši sīkāk plāno savu un 

viņiem padoto darbu. Darba kvalitāti kontrolē un 

pieprasa atskaites no viņu pakļautībā esošajiem 

darbiniekiem.   

3. Pieprasīt no apspriežu dalībniekiem labāk 

sagatavoties sapulcēm, lai konkrētāk ieskicētu 

problēmsituācijas un to risināšanas variantus. 

 

 

 

4. Organizējot kopējus pasākumus panākt 

pozitīvāku savstarpējo saskarsmi visiem 

darbiniekiem. 

1. Sporta skolai ir sadarbība ar dibinātāju – skola 

iesaistās dažādu novada pasākumu 

organizēšanā. 

 

1. Iesaistīties projektos, kuros varētu  nodrošināt 

treneriem un izglītojamajiem iespēju dalīties 

pieredzē, apgūt citu valstu pieredzi profesionālās 

ievirzes izglītības programmu īstenošanā. 

1. Sporta skolas vadība, pamatojoties uz treneru 

pašvērtējumos pieprasīto nepieciešamo 

inventāru un saimniecisko darbu veikšanai, 

plāno finanšu resursus katram finanšu gadam. 

2. Sadarbībā ar Sporta skolas ēdināšanas 

pakalpojumu sniedzējiem - panākta 

vienošanās par Sporta skolas izglītojamo 

ēdināšanu diennakts un dienas nometņu laikā, 

ko daļēji finansē arī pašvaldība. 

1. Rast papildu iespējas iesaistīties gan vietējos, 

gan starptautiskos projektos, piesaistīt 

finansējumu gan infrastruktūras uzlabošanai, gan 

inventāra iegādei, gan treneru tālākizglītībai. 

2. Palielināt pašvaldības līdzfinansējumu no 

pašvaldības izglītojamiem diennakts un dienas 

nometņu organizēšanai.  

 

 

3.2.  Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Ir kvalitatīvi un labi izdevies iekļaut sporta skolas 

treniņu grupās dažādus bērnus: ārzemju latviešus, 

bērnus ar īpašu ģimenes statusu, kā arī ukraiņu 

bērnus. 

Vairāk rīkot izglītojošus seminārus, kā 

veiksmīgāk integrēt dažādus bērnus esošajās 

treniņgrupās, uzsverot to nozīmīgumu. 

Treneri, kuri pārstāv dažādas jomas privātajos 

uzņēmumos, spēj labi sastrādāties. 

Piesaistīt un iedrošināt sporta entuziastus, jo kā 

redzams arī privāta uzņēmuma vadīšana nav 

šķērslis piepildīt sevi darot sirdsdarbu! 

Izglītojamo, vecāku un darbinieku aptaujas dati 

apliecina, ka skolā ir pozitīva atmosfēra - nav 

Skolas vadībai un pedagogiem rast iespēju 

tālākizglītības kursu audzināšanā apmeklējumam.  



izjusta/novērota diskrimināciju vai cita veida 

neiecietība.  

Treneri vienmēr ir pieejami un pretimnākoši 

saziņā ar bērniem un viņu vecākiem. 

Izglītojamajiem un vecākiem (likumiskiem 

pārstāvjiem) tiek piedāvātas iespējas iesaistīties 

izglītības iestādes mācību procesos un aktivitātēs. 

Skolas administrācija ir atvērta saņemt 

priekšlikumus gan no darbiniekiem, gan vecākiem 

un  izglītojamajiem. Darbinieku viedoklis ir 

svarīgs, un lēmumu pieņemšanā tiek respektēti 

izteiktie priekšlikumi. 

 

3.3.  Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skola piešķirtā  pašvaldības un IZM budžeta 

ietvaros īsteno 7 sporta veidu 14 izglītības 

programmas, kuras ir Smiltenes novada  

sabiedrībā pieprasītas. 

Turpināt strādāt pie finansējuma palielinājuma 

programmu nodrošinājumam, sporta inventāram. 

 

Aktualizēt jautājumu par sporta interešu izglītības 

programmu pieejamību Smiltenes novadā.   

 

Paplašināt profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmu piedāvājumu pārējā novada teritorijā. 

Ne tikai izglītojamajiem ir plaša izvēle sporta 

programmās, bet arī jauni treneri tiek gaidīti 

uzsākt savas darba gaitas.  

Skolā ilgstoši ir divas vakantas vietas 

riteņbraukšanas un volejbola trenera amatā – 

piesaistīt jaunos trenerus. 

Pašvaldības saistošie noteikumi paredz atbalstu – 

atvieglojumus vecāku līdzfinansējuma maksām. 

To nemaksā izglītojamie no ģimenēm, kurām 

piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 

statuss. Līdzfinansējums samazināts ģimenēm, 

kurās kopā ir trīs un vairāk bērni. 

Ar aptauju palīdzību apzināt izglītojamo un viņu 

ģimeņu problēmjautājumus. 

 

 
 

 

 

3.4.  Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā darbojas izstrādātie iekšējās kārtības un 

drošības noteikumi. Ir izstrādāta kārtība, kā 

rīkoties ārkārtas gadījumos, tā ir preventīvi 

pārbaudīta, to pārzina gan darbinieki, gan 

izglītojamie. Treneri katru gadu, divas reizes gadā, 

instruē bērnus un par visiem drošības 

noteikumiem tiek parakstītas drošības 

instruktāžas.  

 

Skolas darbiniekiem ikgadēji notiek darba 

drošības mācības. 

 



Izglītības iestādes vadība risina uzvedības 

noteikumu pārkāpumu situācijas, fiziskās drošības 

problēmas, iesaistot visas  puses, lai izprastu 

situāciju un veicinātu to, ka tādas neatkārtojas. 

Turpināt vismaz 1x gadā organizēt "mācības", kā 

rīkoties apdraudējuma, ārkārtas situācijās,  

pārrunāt grupās rīcību, kas būtu uzlabojams. 

Aptaujas dati liecina, ka izglītojamie un darbinieki 

izglītības iestādē jūtas emocionāli droši un ar 

prieku iesaistās mācību- treniņu procesā.  Skolas 

kārtība nosaka un  darbībā iesaistītie veido 

pozitīvas, cieņpilnas savstarpējās attiecības. 

Turpināt 1x gadā ievākt šādu informāciju, lai ātrāk 

konstatētu kādas nepilnības, ja tādas rodas. 

Dalība pasākumos un sacensībās, audzināšanas 

process iestādē veicina piederības izjūtu savai 

skolai, novadam, valstij. Pozitīvo atbilžu dati 

aptaujā par labsajūtu liecina, ka  izglītojamie un 

darbinieki izglītības iestādē jūt atbalstu un 

saprotošu attieksmi arī no vadības puses. Skolā 

valda darbam nepieciešamā sadarbība, pozitīva 

atmosfēra un cieņpilna komunikācija.   

 

 

 

 

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Sporta skolā ir nodrošināti materiāltehniskie 

resursi programmu īstenošanai. Plānojot ikgadējo 

budžetu, tiek ņemtas vērā pedagogu vēlmes un 

nepieciešamības materiāltehnisko resursu un 

mācību līdzekļu iegādei.  

Turpināt sistēmiski īstenot sporta inventāra,  

mācību līdzekļu, IKT  iegādes plānu. 

Skolai nepieciešams jauns mikroautobuss, lai 

nodrošinātu treniņprocesa vajadzības, īpaši 

riteņbraucējiem, un racionāli plānotu transportu 

sacensībām. 

Piesaistīt vairāk līdzekļu augstu sasniegumu 

sporta attīstībai. 

Sporta inventārs ir  pieejams visiem treneriem un 

izglītojamajiem, visiem treneriem ir piekļuve 

sporta inventāra noliktavām.  

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu mācību-

treniņu procesu, rast iespēju, ka mācību treniņu 

bāzes nav pārslogotas. 

Sporta bāzu telpas un apkārtne ir labiekārtotas un 

atbilst izglītības procesa un dažāda līmeņa 

sacensību organizēšanai. 

Pilnvērtīgam mācību treniņa procesam 

nepieciešams sporta bāzu papildinājums, trūkst 

telpu, kur organizēt treniņprocesu iekštelpās. 

2021.gadā iegādāti 3 planšetdatori pedagogu 

darba iespēju pilnveidošanai. 

Iegādāties jaunas IT tehnoloģijas (piem. 

pulsometrus, planšetes u.c.) mācību procesa 

kvalitātes celšanai. 

 

 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 

 

4.1.  Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

4.1.1. Sporta skolas grāmatas izveidošana. Tika aktīvi iesākts projekts par Sporta skolas grāmatas 

izveidi, lai apkopotu visu informāciju, kas vākta 20 gados. Rakstījām projektu, lai saņemtu 



finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai – nesaņēmām. Bet grāmata joprojām tiek rakstīta un 

informācija apkopota, lai tikko kā saņemsim finansiālu atbalstu varētu to realizēt! 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1.  Izglītības programmu īstenošanas vajadzībām ir noslēgti sporta bāžu nomas līgumi ar Smiltenes novada sporta 

pārvaldi, Smiltenes tehnikumu, lielu daļu Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēm (Smiltenes vidusskola, 

Apes, Blomes, Grundzāles, Variņu pamatskola) un Strenču vidusskolu. 

 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1.  Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

 

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbības mērķis ir audzināt neatlaidīgus, godprātīgus un 

mērķtiecīgus jaunos sportistus, būt sava sporta entuziastiem, būt disciplinētiem, atbildīgiem un patriotiskiem savas 

skolas izglītojamajiem un Latvijas Republikas pilsoņiem. 

 

Galvenās prioritātes: 

 Veicināt katra izglītojamā harmoniskas personības veidošanos un attīstību. 

 Sekmēt izglītojamo attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu, Dzimteni, cilvēci un 

augstākajām morālajām vērtībām. 

 Gatavot izglītojamos dzīvei mūsdienu mainīgajā pasaulē. 

 Nodrošināt katram izglītojamajam iespēju iegūt priekšstatu par vispārcilvēciskajām vērtībām, palīdzēt 

izglītojamajiem izprast sevi un citus, sadarboties un dzīvot sabiedrībā.   

 Veidot izglītojamajiem izpratni par dažādām dzīves situācijām, izvēlēties risinājuma ceļu.  

 Sekmēt izpratni par pienākumiem un tiesībām, morāles normām un likumiem.  

 Attīstīt nacionālo, valstisko un eiropeisko identitāti, veidot atbildīgu un demokrātisku pilsoni. 

 

Audzināšanas darbs ir saistīts arī ar sporta tradīciju veidošanu un nostiprināšanu, skolas iedibināto tradīciju 

turpināšanu un kopšanu:  

 Katrs mācību gads tiek noslēgts ar svinīgu Sporta skolas izlaidumu. 

 Janvārī notiek pasākums “Gada sportists”. 

 Sporta veidu (programmu) izglītojamo un treneru kopīgas aktivitātes par godu Latvijas valsts 

dzimšanas dienai. 

 Pasākums “Spēka nedēļa” 

 Ziemassvētku pasākumi grupās kopīgi izglītojamiem, treneriem un vecākiem. 

 Sporta veidu izglītojamo un treneru dalība Lielajā talkā 

 Sezonas noslēguma pasākumi sporta veidu nodaļās, grupās. 

 kontrolnormatīvu kārtošana MT1 – MT-3 grupām, organizējot to kā sacensības. 

 

 

Smiltenes pilsētas BJSS izglītojamie treniņu procesā, sacensību, treniņnometņu laikā apgūst dažādas ikdienā un 

turpmākajā dzīvē nepieciešamas iemaņas un prasmes – disciplīnu, sadarbību, līdera prasmes, atbildību, izpalīdzību u.c.  

Ikdienā audzināšanas darbs pamatā balstās uz treneriem treniņu procesā. Lai šo procesu pilnveidotu, treneriem 

tiek piedāvātas iespējas apmeklēt dažādus kursus, pedagoģiskajās sēdēs sporta veidu treneri dalās pieredzē un apmainās 

ar idejām treniņu procesa un audzināšanas darba uzlabošanai. Katra sporta veida nodaļās ir arī savas tradīcijas, kuras 

treneri kopj un lolo.  



Priecē, ka skolas absolventi pēc studiju uzsākšanas vai, absolvējot augstskolu, atgriežas Sporta skolā jau kā 

treneri. Daļa absolventu turpina sportistu karjeru, tiecoties sasniegt augstākās sporta virsotnes. 

 

6.2.  2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

 

Arī aizvadītais 2021./2022. mācību gads bijis dažādiem izaicinājumiem pilns gan treneriem, gan izglītojamajiem un 

vecākiem, gan administrācijai. Periodiskā pielāgošanās pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem -  treniņu pārplānošanā 

(ārtelpās, individuālais darbs utt.), izmaiņas sacensību organizācijā un realizācijā.  

Treneri ir pilnveidojuši savas prasmes IT pielietošanā, apguvuši  jaunas metodes treniņu organizēšanā attālināti, vai 

pielāgojot mācību treniņu procesu neierastos apstākļos, daudz strādājuši pie bērnu un jauniešu motivācijas veidošanas 

un noturēšanas. Ir radusies dziļāka izpratne par izglītojamo psihoemocionālo noturību un motivācijas uzturēšanu 

neierastos apstākļos. 

 

 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1.  Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par izglītības iestādei 

svarīgo, specifisko). 

7.2.  Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. mācību gadu; 

7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

7.3.  Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

Izglītojamie ir sasnieguši izcilus un cienījamus sportiskos rezultātus 

 

Sporta veids Izlašu dalībnieki 

audz. skaits 

Izlašu kandidāti 

audz. skaits 

BMX 1 (Veronika Monika Stūriška, 

juniores) 

 

Futbols  1 (Sandija Jansone, U15)  

Orientēšanās  5 (Austris Kalniņš U20, Anda 

un Agnese Jaunmuktānes 

U18, Uvis Sproģis U18, 

Marta Kalniņa U16) 

 

Riteņbraukšana  2 (Ģirts Harkins juniori, 

Olivers Jēkabs Skrapcis 

jaunieši) 

 

Vieglatlētika  5 (Ginters Ķelps 100m un 

200m U23, Jorens Miķelsons 

tāllēkšana U20, Markuss 

Petrovs šķēps U20, Kristers 

Krauklis šķēps U20, Marta 

Nēgele šķēps U16)  

 

4 (Aleksis Ziemiņš šķēps 

U16, Emīls Goba 

augstlēkšana U16, Markuss 

Priedītis 100m un tāllēkšana 

U16, Patriks Zaļkalns 400m 

un tāllēkšana U16) 

Volejbols 1 (Toms Emīls Liepa U20)  

KOPĀ 15 4 

 

 



 Vēlamies akcentēt, ka mūsu BMX treneris Renārs Auga piedalās Erasmus+ Sport projektā Training to WIN. 

Sadarbības partneri Spānija, Latvija, Portugāle, Itālija, Slovākija un Malta. Latvijas pārstāvji ir izstrādājuši  BMX 

sporta tēmas „BMX sacensības”, „BMX sezonas plānošana”, „Starta tehnikas uzlabošana”, kā arī sadaļa par apmācības 

metodiku.  

Apmācības programma kā atvērtās izglītības resurss būs pieejams visiem šajā sporta veidā iesaistītajiem 

Latvijā un visā Eiropā. Tā kalpos kā BMX treneru rokasgrāmata. 

 

 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs Ivars Joksts 



 


