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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

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 

Dakteru iela 27, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 1, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

P_2359 21.04.2020. 97 69 

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. 29 23 

Futbols 20V813001 Dakteru iela 27, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Rīgas iela 16c, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 1, 

Smiltene, 

P_2363 21.04.2020. 127 107 



Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, 

Smiltene, 

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 

P_2369 21.04.2020. 54 43 

Riteņbraukšana 20V813001 Gaujas iela 1, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

P_2367 21.04.2020. 26 16 

Vieglatlētika 20V813001 Dakteru iela 27, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Oktobra iela 15, 

Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 

novads 

Rīgas iela 16c, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Tilta iela 6, 

Grundzāle, 

Grundzāles pag., 

P_2371 21.04.2020. 100 58 



Smiltenes novads 

Gaujas iela 1, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Volejbols 20V813001 Dakteru iela 27, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 1, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

P_2361 21.04.2020. 27 25 

Basketbols 30V813001 Cēsu iela 13, 

Blome, Blomes 

pag., Smiltenes 

novads 

Dakteru iela 27, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 1, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

P_2360 21.04.2020. 28 8 

BMX 30V813001 "Silva 15", Silva, 

Launkalnes pag., 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 1, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

P_2366 21.04.2020. 3 0 



Futbols 30V813001 Dakteru iela 27, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Rīgas iela 16c, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 1, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

P_2364 21.04.2020. 16 11 

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 

P_2370 21.04.2020. 11 8 

Riteņbraukšana 30V813001 Gaujas iela 1, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

P_2368 21.04.2020. 6 2 

Vieglatlētika 30V813001 Dakteru iela 27, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Oktobra iela 15, 

Variņi, Variņu 

P_2368 21.04.2020. 6 4 



pag., 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 

Volejbols 30V813001 Dakteru iela 27, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 1, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

Gaujas iela 2, 

Smiltene, 

Smiltenes novads 

P_2362 21.04.2020. 12 10 

 

1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

23 Pedagogu mainība ir neliela 

un saistīta ar objektīviem 

apstākļiem (piem. dzīves 

vietas maiņa). Citādi treneru 

kolektīvs ir stabils. Ir 

piesaistīti jaunie treneri, 

bijušie skolas izglītojamie, 

kuri studē un uzsākuši darba 

gaitas skolā. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

Nav Konkrētas vakances nav, bet 

būtu nepieciešams otrs 

treneris riteņbraukšanā un 



volejbolā, lai varētu izveidot 

pilnu izglītojamo grupu 

piramīdu. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Fizioterapeits Fizioterapeits sniedz atbalstu 

ne tikai izglītojamiem, bet 

arī konsultē trenerus. Mācību 

gada laikā apmeklē visas 

grupas un novērtē 

izglītojamo stājas un 

vispusīgas attīstības 

proporcionalitāti, dod 

norādījumus, kādiem 

vingrinājumiem treniņu 

procesā vairāk pievērst 

uzmanību.  Jauna darbiniece, 

bet pietiekoši zinoša. 

Priekšdienām - jāiziet kursi 

un jāapgūst teipošana. 

 

1.3. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos 

sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības 

iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 

Izvirzītās prioritātes 

 

Plānotais sasniedzamais rezultāts 

Veicināt daudzveidīgu mācību – treniņu metožu 

pielietošanu izglītības procesā. Palielināt 

mācību līdzekļu klāstu ( t.sk. digitālo) un to 

izmantošanu.  

 

 Mācību-treniņu darbā arvien vairāk tiek 

ieviestas modernas mācīšanas un mācīšanās 

metodes, jaunākās sporta zinātnes atziņas. 

 Uzlabojas audzēkņu sacensību rezultātu 

dinamika, sasniegumi nodarbībās. 

 Perspektīvāko audzēkņu ikdienas mācību –

treniņu darbā ieviesti IT risinājumi, izmantotas 

mobilās aplikācijas, kas palīdz plānot treniņu 

procesu, analizēt audzēkņa veselības un 

darbaspēju rādītāju funkcionalitāti. 

 

Izglītojamo motivēšana augstiem 

sasniegumiem. Atbalsts perspektīvākajiem 

skolas izglītojamiem, nodrošinot individuālu 

pieeju talantīgo audzēkņu mērķtiecīgā mācību – 

treniņu darbā un sporta karjeras Izaugsmē. 

 

 Izglītojamo un treneru sasniegumi tiek 

novērtēti, par tiem informēta sabiedrība. 

 Talantīgajiem izglītojamiem tiek piešķirts 

papildus atbalsts, pamatojoties uz skolas 

izstrādāto “Atbalsts  perspektīvākajiem 

audzēkņiem” nolikumu. 

 Talantīgajiem jauniešiem tiek izstrādāti 

individuālie perspektīvie treniņu plāni. 

 Izglītojamie ir motivēti, novērtē sava ieguldītā 

treniņu darba rezultātus un izaugsmi. 

 Izglītojamie attīsta savas prasmes sporta klubu 

sistēmā, gūst pieredzi valsts izlasēs. 

 

Veidot treneru atgriezenisko saiti par pieredzi,  Digitālie resursi un mācību līdzekļi tiek 



ieviešot novitātes mācību - treniņu procesā, 

pielietojot IKT piedāvātās iespējas. 

izmantoti izglītības procesā, rasti jauni 

risinājumi darba organizācijā un plānošanā. 

 Uzlabojusies treneru digitālā pratība. 

 

Pilnveidot skolas mājas lapu, uzlabot tajā 

atspoguļoto informāciju. 
 Pilnveidota mājas lapa, tajā regulāri tiek 

aktualizēta informācija par pasākumiem, 

audzēkņu sasniegumiem, u.c.informācija. 

 

Gatavošanās skolas 20 gadu jubilejai, Skolas 20 

gadu jubilejas pasākums. 
 Skolā veiksmīgi turpinās tradīcijas, tiek 

papildināts skolas vēstures arhīvs, noorganizēts 

20. jubilejas pasākums izglītojamiem un 

absolventiem. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

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 profesionālitāte. 

 
3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1.  Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības: 

3.1.1. Sporta skolas darba attīstības plānošanā iesaistīti visi darbinieki, 

izglītojamie un viņu vecāki. To apliecina pedagoģiskās padomes sanāksmju 

protokoli un citi dokumenti, kā arī visas sabiedrības apmierinātība ar skolas 

realizēto darbību. 

3.1.2. Sporta skolā ir izstrādāta darba kārtība, kas nodrošina visu jomu kvalitatīvu 

darbu.  

3.1.3. Sporta skolā ir izstrādāts „Attīstības plāns” līdz 2024.gadam. Attīstības 

plānošanā ietverta analīze par iepriekšējiem plānošanas periodiem. Attīstības 

plāna īstenošana tiek pārraudzīta, nepieciešamības gadījumā tiek veiktas izmaiņas.  

3.1.4. Katru gadu skolā notiek materiāltehnisko resursu iegādes plānošana, tā tiek 

saskaņota ar iestādes dibinātāju. Periodiski tiek veikta darbinieku, izglītojamo un 

vecāku anketēšana. 

3.1.5. Būtu labi, ja sporta skolas attīstības plānošanas procesā aktīvāk iesaistītos 

izglītojamie un vecāki, tādejādi varētu iegūt visaptverošāku un plašāku ieskatu par 

vajadzībām nākotnē. Diemžēl Skolas padome ir samērā formāla lieta, jo tās 

locekļi ir tik aktīvi cik viņus pakustina. 

3.1.6. Sporta skolas vadība finanšu plānošanas procesā cenšas iesaistīt visas 

ieinteresētās puses, ko apliecina pedagogu pašvērtējumos izteikto priekšlikumu un 

iesniegto budžeta projektu iekļaušana plānā un attiecīga to īstenošana. 



3.1.7. Sporta skolas treneriem ir nepieciešams valsts atbalsts profesionālās 

kompetences pilnveidei darbam ar IT sporta jomā – kursus par iespējām izmantot 

dažādas platformas, programmas sportistu ikdienas sasniegumu novērtēšanai un 

salīdzināšanai. 

3.1.8. Attālināto mācību laikā 2020./2021.māc.g. Sporta skolā  mācību treniņu 

procesu plānoja Sporta skolas vadība kopā ar treneriem. Atgriezeniskā saite no 

izglītojamiem par darba kvalitāti tika iegūta e-klasē, WhatsApp grupā, ZOOM 

platformā un klātienes nodarbībās ārpus telpām, ka notika visa mācību gada laikā. 

Pamatojoties uz saņemto informāciju, treneri pilnveidoja individuālos un grupu 

treniņu uzdevumus, lai nodrošinātu, ka pēc iespējas vairāk izglītojamo 

iesaistījušies mācību treniņu procesā. 

3.1.9. Izvērtējot attālināto mācību rezultātus izglītības iestādē, var secināt, ka 

profesionālās ievirzes izglītības programmu sportā īstenošana attālināti nevar 

nodrošināt kvalitatīvu izglītojamo sagatavošanu augstu sasniegumu sportam, ir 

sporta veidi, piem., basketbols, volejbols, kas āra apstākļos īstenojami tikai 

pavasara- vasaras periodā.  

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

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 darba pilnveidei un 

attīstībai;  

3. treneri iesniedz pieprasījumu nepieciešamo 

materiālo vērtību iegādei (inventārs); 

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 pārrunā ar treneriem 

pedagoģiskās padomes sēdēs. 

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. 

1. Sporta skolā struktūra nodrošina visu jomu 

kvalitatīvu darbu, sadarbībā ar dibinātāju, ja 

nepieciešams, tā tiek papildināta. 

 

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 



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. 

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. 

 

 

 

2. Sporta skola organizē un vada Smiltenes 

novada vispārizglītojošo skolu sporta 

skolotāju metodiskās apvienības darbu un 

organizē sporta sacensības. 

 

1. Iesaistīties projektos, kuros varētu  

nodrošināt treneriem un izglītojamajiem 

iespēju dalīties pieredzē, apgūt citu valstu 

pieredzi profesionālās ievirzes izglītības 

programmu īstenošanā. 

 

2. Kopīgi ar novada sporta skolotājiem 

aktivizēt metodiskās apvienības darbu, tai 

skaitā, sacensības skolēniem organizēt jaunā 

veidolā – netradicionālos sporta veidos. 

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 izglītojamajo 

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 

diennakts un dienas nometņu laikā 

izglītojamiem.  

 

 

3.2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības: 

1. skolā saskaņā ar ārējiem normatīvajiem regulējumiem ir izstrādāti iekšējo 

darbību reglamentējošie normatīvie akti, tie tiek aktualizēti, pārskatot un 

izmainot atbilstoši nepieciešamībai. 

2. skolas direktors ir Latvijas Sporta skolu direktoru padomes revidents, regulāri 

piedalās valdes sēdēs un izsaka priekšlikumus valsts līmeņa normatīvo aktu 

izstrādei, kā arī dalās pieredzē iekšējās sistēmas sakārtošanai atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajam. 



3. Lēmumus direktors pieņem, konsultējoties ar ieinteresētajām pusēm, piemēram, 

par darbu COVID pandēmijas apstākļos tika pieņemti lēmumi, konsultējoties 

gan ar darbiniekiem, gan treneriem. Tāpat tika ņemts vērā arī vecāku viedoklis 

par iespējām mācību treniņu procesa organizēšanai, lai nodrošinātu jauniešu 

vajadzības, ievērojot noteiktos ierobežojumus. 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Sporta skolas vadība izvērtē 

nepieciešamību aktualizēt normatīvos aktus, 

un direktors deleģē uzdevumus atbildīgajām 

personām to aktualizēšanai.  

 

2. Pirms normatīvo aktu apstiprināšanas, tos 

izskata kolektīvā un uzklausa visu 

ieinteresēto pušu ieteikumus, tos pārrunā.  

 

 

3. Pieņemot lēmumus par Sporta skolas un 

tās attīstībai būtiskiem jautājumiem, 

direktors ar lēmumu projektiem iepazīstina 

un argumentēti pamato to nepieciešamību 

Sporta skolas treneriem un darbiniekiem. 

 

4. Sporta skolas direktors regulāri piedalās 

dažāda līmeņa pieredzes apmaiņas 

semināros un kursos, par jaunumiem 

informē trenerus.  

1.  Pārskatīt un aktualizēt Sporta skolas iekšējos 

normatīvos aktus atbilstoši paplašinātā Smiltenes  

novada normatīvo aktu izmainītajām prasībām. 

 

 

2. Ar normatīvo aktu izmaiņām un aktualitātēm 

sporta jomā regulāri iepazīstināt ne tikai Sporta 

skolas kolektīvu, bet arī izglītojamo vecākus un 

visus interesentus. 

 

3. Pieņemot lēmumus par Sporta skolas un tās 

attīstībai būtiskiem jautājumiem vairāk pārrunāt 

gan ar izglītojamajiem, gan ar vecākiem. 

 

 

4. Sporta skolai organizēt pieredzes apmaiņas 

seminārus ar citu profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu vadību un treneriem, tā veicinot skolas 

darbinieku izaugsmi. 

 

3.3. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības: 

1. Sporta skolas direktors darbojās jaunizveidotā Smiltenes novada sporta 

stratēģijas izstrādes darba grupā. Izteica savu skatījumu ar sportu saistītu 

jautājumu risināšanā, izteica konkrētus priekšlikumus stratēģijas izstrādē. 

2. Direktors sadarbojas ar daudzām sporta jomā iesaistītajām pusēm. Izskaidro 

sporta skolas būtību un tās uzdevumus, definē skolas vīziju. Pamatojoties uz 

novada stratēģiju sportā, skolā tiek izvirzīti jauni mērķi un uzdevumi, 

izstrādāti un regulāri aktualizēti attīstības plānošanas dokumenti un ievietoti 

skolas tīmekļa vietnē. 

3. Sporta skolas direktors iesaistās sarunās ar pašvaldības vadību un izsaka 

domas kā attīstīt tālāk novadā esošo infrastruktūru. 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 

1. Sporta skolas direktors ir iekļauts un 

darbojas Smiltenes novada “Sporta 

attīstības padomē”, kur lemj svarīgākos 

jautājumus par novada sporta dzīves 

 

1. Pirms jautājumu izskatīšanas “Sporta attīstības 

padomē” veikt  konsultēšanos ar skolas treneriem 

par aktuālajiem jautājumiem. 

 



organizatoriskajiem jautājumiem, sporta 

pasākumu un aktīvāko novada sportistu 

finansiālo atbalstu. 

 

2. Skolas direktors sastāv biedrību 

“Basketbola klubs Smiltene” un 

“Futbola klubs Smiltene” valdēs, kur 

aktīvi darbojas un palīdz attīstīt šos 

sporta veidus mazpilsētā.  

 

 

3. Sporta skolas direktors sadarbojas ar 

novada vispārizglītojošo skolu un 

tehnikuma direktoriem un sporta 

skolotājiem.  

 

4. Skolas labākajiem izglītojamiem ir 

iespēja pretendēt uz finansiālu atbalstu, 

lai turpinātu nopietni nodarboties ar 

sportu un sasniegtu augstus rezultātus. 

Skolā ir izstrādāts nolikums “Atbalsts 

perspektīvajiem audzēkņiem”. 

 

 

 

 

2. Veicināt sporta skolas treneru aktīvāku 

sadarbību ar sporta klubiem un visiem treneriem 

iekļauties sava sporta veida klubu darbībā, kas 

veicinātu sporta skolas izglītojamo izaugsmi un 

vēlmi kaut ko sasniegt sportiskajā karjerā 

 

 

 3. Turpināt sadarbību un kopīgi celt 

vispārizglītojošo sporta stundu kvalitāti, 

organizējot izglītojošus seminārus un pārņemot 

pieredzi vienam no otra. 

 

4. Turpināt atbalstīt perspektīvākos izglītojamos 

un novada pašvaldībā censties pierādīt, ka 

nepieciešams paplašināt viņiem nepieciešamo 

atbalstu. 

 

 

 

 

3.4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas 

attīstības vajadzības:  

3.4.1. Sporta skolā ar profesionālās ievirzes izglītības programmu sportā 

izglītojamo treniņgrupām strādā 23 treneri, visiem treneriem ir jau iegūta 

atbilstoša izglītība vai tā pašlaik tiek iegūta; 

3.4.2. 3 (trim) treneriem ir A kategorijas trenera sertifikāts,  8 (astoņiem) 

treneriem ir B kategorijas trenera sertifikāts, 3 (trim) treneriem – C kategorijas 

trenera sertifikāts, savukārt 9 (deviņi) treneri pašlaik iegūst augstāko izglītību. 

 



 

 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Visi treneri (izņemot studējošos) ir 

ieguvuši sporta speciālistam 

atbilstošu  izglītību un  normatīvajos 

aktos noteikto trenera sertifikātu. 

 

2. Treneri aktīvi, pēc savas iniciatīvas, 

iesaistās ar profesionālo jomu 

saistītos kursos. 

1. Plānot un organizēt kursus virzienos, kādus 

treneri norādījuši pašvērtējumos. 

3. Daudzi treneri atgriežas Smiltenē, lai 

strādāt un strādā paralēli studijām. 

2. Nepieciešams paplašināt treneru resursus 

vismaz par divām vietām – riteņbraukšanā un 

volejbolā. 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

4.1. Smiltenes pilsētas BJSS katru gadu iesaistās un atbalsta Smiltenes sporta centra 

un citu sporta klubu rīkotās sporta aktivitātes Smiltenes novadā. Aizvadītajā mācību 

gadā gan tādu nebija daudz, bet vairākas notika. Kā populārākie bija skriešanas seriāli 

“Tepera takas”, skrējiens “Smiltenes apļi”,  orientēšanās seriāli “Azimuts”. 

Sporta skola 2021.gadā izveidoja daudzveidīgu, aktīvu un radošu projektu 

“Mēneša izaicinājums”, kurā skolas izglītojamajiem, pandēmijas laikā, kad treniņi 

bija atļauti tikai attālināti, bija iespēja radoši piedalīties pildot skolas administrācijas 

un treneru izveidotos izaicinājumus ik nedēļu. Atsaucība bija patīkami liela un bērnu 

iesūtītās izaicinājuma atbildes bija ļoti radošas un enerģijas pilnas. Labākie tika 

apbalvoti ar dažādām balviņām. 

Kā arī tika noorganizēta Sporta skolas izglītojamo “Spēka diena”, kurā bija trīs 

disciplīnas. Tajās izglītojamajiem bija jāsacenšās savā vecuma grupā, trīs labākie tika 

apbalvoti.  

 



5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1.  Skolai ir noslēgti līgumi par sporta bāzes iznomāšanu ar Apes pamatskolu, 

Blomes pamatskolu, Grundzāles pamatskolu, Palsmanes pamatskolu, Variņu 

pamatskolu, Smiltenes tehnikumu, Smiltenes vidusskolu, Smiltenes novada kultūras, 

sporta un mūžizglītības pārvaldi, Strenču vidusskolu. 

 Par izglītojamo medicīnisko kontroli ir noslēgts līgums ar BKUS Sporta 

Medicīnas Centru un Vidzemes olimpisko Centru.  

 Plānojam noslēgt sadarbības līgumus ar Smiltenes novada sporta klubiem par 

sadarbību izglītojamo meistarības izaugsmē. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

6.1.1. Smiltenes pilsētas BJSS ir izstrādāta audzināšanas programma 3 gadiem, 

atbilstoši tai Sporta skolas kolektīvs, īpaši – katras grupas treneri - veicina 

izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, stiprinot piederību un lojalitāti 

Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei. 

6.1.2. Valsts svētkos, Ziemassvētkos u.c. Sporta skola noformēta atbilstoši svētku 

noskaņai. 

6.1.3. Sporta skolā ir izkoptas tradīcijas: 

 Visas skolas vecāku sapulces pirms jaunā mācību gada, kur tiek sniegta 

aktuālā informācija un pieaicināts kāds speciālists, kurš vada izglītojošu 

lekciju par dažādām aktuālām tēmām. 

 Katru gadu tiek rīkota “Spēka diena” par godu Lāčplēša dienai. 

 Labākie sportisti un sporta komandas tiek sveiktas pasākumā Sporta laureāts. 

 Skolas izlaidums tiek rīkots katru gadu ar kādu īpašu noskaņu. Un izlaiduma 

tapšanā piedalās ne tikai skolas administrācija, bet treneri un absolventi arī. 

 

6.1.4. Sporta skolas absolventi atgriežas strādāt kā treneri, kā arī turpina paši 

aktīvi darboties, tā motivējot izglītojamos būt aktīviem sportistiem. 

6.1.5. Sporta skolas izglītojamie apgūst dažādas ikdienā nepieciešamās prasmes 

nometnēs un ārzemju turnīros -  atbalstīt vienam otru, attīstīt līdera prasmes, 

uzņemties atbildību u.c. 

 

7. Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas 

 2020./2021.mācību gads nebija viegls, jo tas bija saraustīts Covid-19 

pandēmijas ierobežojumu dēļ. Nācās pielāgoties iespējām strādāt gan neierastos āra 

apstākļos ziemas laikā, gan attālināti. Tika izjaukti sacensību kalendāri. Rezultātā daži 

sporta veidu izglītojamie kā basketbolisti un volejbolisti palika praktiski vispār bez 

sacensībām. Ir zināms skaits izglītojamo, kuri ir zaudējuši vēlmi aktīvi nodarboties ar 

sportu un izstājušies no skolas. 

 

 

8. Citi sasniegumi 



8.1. Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes  sporta skola sagatavo izglītojamos augstu 

sasniegumu līmenim: 

 2020.gadā Latvijas izlasē dažādās vecuma grupās BMX, vieglatlētikā, 

orientēšanās, riteņbraukšanā, volejbolā, futbolā startē 16  Smiltenes 

sporta skolas izglītojamie. 

 Latvijas čempionātos izcīnītas 21 medaļa; Baltijas čempionātā tika 

izcīnītas 5 medaļas (vieglatlētikā-3; orientēšanās sportā-1; volejbolā-1. 

Eiropas čempionātos 3 medaļas, orientēšanās sportā-2; BMX-1; Pasaules 

Junioru čempionātā orientēšanās sportā Turcijā -1 medaļa. 

 Smiltenes sporta skolas absolventes Līna Mūze (vieglatlētika) un Vineta 

Pētersone (BMX) ar savu treneri Ģirtu Kātiņu piedalījās Latvijas 

komandas sastāvā Olimpiskajās spēlēs Pekinā. 

 

8.2. Smiltenes sporta skolas futbola treneris Mārtiņš Veģeris, paralēli savam 

trenera darbam, ir arī sertificēts futbola virslīgas tiesnesis. 

 

8.3. Bijušie Sporta skolas audzēkņi piedalās un gūst panākumus dažādos citos 

sporta veidos un aktivitātēs, turpinot popularizēt Sporta skolas vārdu un dzīvot 

aktīvu dzīvesveidu. 

 

8.4. Bijušie skolas audzēkņi turpina mācīties LSPA, veido turpmāko karjeru ar 

sportu saistītās jomās. Smiltenes sporta  skolā atgriezušies un strādā  9 skolas 

absolventi. 


