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Iestādes vispārīgs raksturojums 

 

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) ir pašvaldības dibināta 

profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kuras tiesiskais pamats ir sporta skolas 

Nolikums. Sporta skola savu darbību veic tiešā dibinātāja vadībā, sporta izglītības 

jautājumus risina saskaņojot ar Izglītības un Zinātnes ministriju.  
Smiltenes pilsētas BJSS dibināta 2002.gada 1.septembrī. Jaundibinātajā skolā varēja 

apgūt piecas programmas jeb sporta veidus – basketbols, BMX, futbols, vieglatlētika un 

volejbols. Laika gaitā ir nākušas klāt programmas vēl 2 sporta veidos – orientēšanās sports 

un riteņbraukšana.  
Kopš 2013./2014.mācību gadā skola realizē 14 ( septiņas 20V 813 00 1 un septiņas 

30V 813 00 1) licencētas profesionālās ievirzes izglītības mācību programmas šādos sporta 

veidos - basketbolā, BMX, futbolā, orientēšanās sportā, riteņbraukšanā, vieglatlētikā un 

volejbolā. Šobrīd gatavojam licencēt ASM treniņgrupu programmas. 
 

Izglītojamo skaits skolā pēdējos 5 gados: 

„Audzēkņu skaita izmaiņas pa mācību gadiem”  
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2015./16. mācību gadā bija 488 izglītojamie, 

2016./17. mācību gadā bija 456 izglītojamie, 

2017./18. mācību gadā bija 433 izglītojamie, 

2018./19. mācību gadā bija 434 izglītojamie. 

2019./20. mācību gadā ir 481 izglītojamais, 

2020./21. mācību gadā ir 479 izglītojamais, 

 

kuri darbojas 44 mācību grupās.  
„Audzēkņu skaits profesionālās ievirzes izglītības programmās 2019./2020.m.g.”  
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basketbolā – 9 grupas, 110 izglītojamie;   

BMX – 3 grupas, 23 izglītojamie;   

futbolā - 11 grupas, 119 izglītojamie;   

orientēšanās sportā – 5 grupas, 59 izglītojamie;   

riteņbraukšanā - 4 grupas, 28 izglītojamie;   

vieglatlētikā – 9 grupas, 103 izglītojamie;   

volejbolā – 3 grupas, 39 izglītojamie.    
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Skolā akreditētas 14 programmas uz sešiem gadiem no kurām 3 ir no 2014.gada 15.oktobra  
līdz 2020.gada 14.oktobrim, 8 no 2014.gada 22.jūlija līdz 2020.gada 21.jūlijam un 3 
programmas no 2016.gada 29.septembra līdz 2022.gada 28.septembrim.  

Skola mācību – treniņu procesa organizēšanai izmanto skolas sporta zāli, Smiltenes 

novada sporta bāzes un Smiltenes novada izglītības iestāžu sporta bāzes, saskaņā ar 

noslēgtajiem nomas līgumiem. 2014.gadā Smiltenes novada pašvaldība ir pabeigusi stadiona 

skrejceļa un vieglatlētikas sektoru rekonstrukciju, kas ļāva uzlabot mācību-treniņu darbu 

sporta skolas vieglatlētiem. Sporta skolas ēkā Gaujas iela 2, Smiltene, 2015.gadā tika 

nomainīta grīda, bet 2016.gada vasarā notika gaismekļu un griestu nomaiņa un sienu remonts. 

Sporta skolai ir savs logo.  
Pašlaik Smiltenes pilsētas BJSS strādā 26 darbinieki, no tiem 3 administrācijas darbinieki 

(direktors, direktora vietniece, metodiķe), 21 treneris, viens fizioterapeits un viena apkopēja. 
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Katru gadu sporta skola piedalās Smiltenes novada, Latvijas mēroga un starptautiskajās 
sacensībās.  

Smiltenes pilsētas BJSS tiek finansēta no Smiltenes novada pašvaldības budžeta un no 
valsts budžeta mērķdotācijām. Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta 

ietvaros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.  
Smiltenes novadā ir izveidota centralizētā grāmatvedība. Skolas finansiālā darbība tiek 

plānota un saskaņota sadarbībā ar pašvaldību. 

 

Smiltenes BJSS budžets 2016.-2019.gadā (EUR). 
 

 

Finansējums 
  

2016.g. 
 

2017.g. 2018.g. 2019.g.     
         

 Iestādes kopējais finansējums  281604  418092 417288 434110 
        

 t.sk. no valsts budžeta  141073  187386 173312 179198 
        

 no pašvaldības budžeta  130742  219001 235526 242802 
        

 maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  9789  11705 8450 12110 
         

 

Iestādes darbības pamatmērķi 
 

1. Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbības mērķis ir sporta 

profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana, izglītojamo fizisko un garīgo 

spēju izkopšana un attīstība. Veidot sporta izglītības vidi, organizēt un īstenot sporta 

izglītību, kas nodrošina veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības 

veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, veselīgam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās 

sporta vērtības nozīmi. 

 
2. Skolas darbības uzdevumi:  
2.1.nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības 

uzlabošanai, sadarbības izpratnes un vadības iemaņu veidošanai, profesionālās ievirzes 

programmā paredzēto spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, 
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profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai; nodrošināt 

izglītojamiem iespēju iegūt profesionālās sporta izglītības ievirzes pamatzināšanas 

un prasmes;  
2.2.veikt izglītojamo atlasi, komplektēt mācību-treniņu grupas, nodrošināt šo grupu 

darbu;  
2.3.nodrošināt izglītojamo veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību;  
2.4.nodrošināt talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības pilnveidošanas iespējas 

attiecīgajā programmā,  
2.5.nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Smiltenes pilsētas BJSS īstenotajām 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām;  
2.6.veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu 

tālāk izglītības iespējas;  
2.7.virzīt sporta skolas absolventus uz augstākās sporta profesionālās izglītības iegūšanu. 

 

3. Prioritātes 2018./2019.mācību gadā  
 

Izglītības iestādes galvenie Aktivitātes/pasākumi/rīcības Rezultāti 

darba virzieni uzdevumu realizēšanai   

1. Attīstības plāna 1. Darbs pedagoģiskās padomes 1. Darbs iesākts, bet nav 
 izstrādāšana;  sēdēs;  pabeigts, turpināsies 

     2019./20.mācību gadā; 

2. Izglītojamo motivēšana 2. Interesantu un aizraujošu 2. Notika pieredzes apmaiņa 
 uz rezultāta sasniegšanu;  nodarbību veidošana, katra  starp pedagogiem. Treneri 

   indivīda izaugsmes parādīšana;  dalījās pieredzē un 

     pārņēma vērtīgas atziņas 

     viens no otra; 

3. Jaunu licencēto 3. Darbs grupās (pedagogiem pa 3. Tika iesaistīti visi 

 programmu izstrāde;  sporta veidiem);  pedagogi, komunicējot ar 

     sporta veidu treneriem 

     atsevišķi. Vēl jāiesniedz 

     IKVD; 

4. Jauno izglītības pieeju 4. Pedagogu mācības; 4. Kursu un semināru 

 ieviešana ikviena    apmeklēšana; 

 pedagoga darbā;     

5. Pedagogu atalgojuma 5. Sarunas pašvaldībā. 5. Daļēja pedagogu 

 nodrošināšana un  Apspriedes LSIIDP un saziņa  atalgojuma nodrošināšana 

 paaugstināšana.  ar IZM Sporta departamentu.  no pašvaldības. 

      
 

Smiltenes pilsētas BJSS treneru darbs tiek plānots, izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti 

gan pēc mācību programmu apguves kritērijiem, gan pēc iegūtajiem rezultātiem vietējās, valsts un 

starptautiskajās sacensībās. Izglītojamie tiek motivēti augstvērtīgam mācību – treniņu darbam, lai  
iegūtās prasmes un zināšanas un fizisko sagatavotību pārbaudītu sacensībās. Vairāki sporta skolas 

absolventi ir Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studenti, kā arī Olimpisko spēļu dalībnieki. 

 

Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde  
Ekspertu komisijas ziņojumā minētie ieteikumi pamatā izpildīti. Ekspertu komisijas 

ziņojumos bija norādīti sekojoši ieteikumi, kuri ņemti vērā pēc akreditācijas perioda un veikti 

sekojoši uzlabojumi: 
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Nr.p.k. Ieteikums   Ieteikuma izpilde 

    (skaidrojums) 

 2016.gadā    

1. Papildināt esošo sporta Katru gadu atvēlam dažāda sporta inventāra (mācību 
 inventāru (mācību līdzekļu) iegādei pietiekoši lielas summas 5-7 tūkstoši 

 līdzekļus)   Eur. Tas nodrošina mācību procesa optimālu norisi. 

2. Precizēt pašvērtējumā Treneri  mācību  gada  sākumā  izvirza  sasniedzamos 
 minētos sasniegumus, mērķus,   gan   izglītojamo   izaugsmes   ziņā,   gan 

 ietvert  mērķi,  uzdevumus rezultatīvos   rādītājos.   Mācību   gada   beigās   tiek 

 un rezultātus   izvērtēta  un  analizēta  grupas  kopējā  izaugsme  un 

    sasniegtie rezultatīvie rādītāji 

3. Pilnveidot izglītības Skolā esam izvērtējuši stiprās, vājās puses, draudus un 
 iestādes attīstības iespējas.   Veikuši   aptaujas.   Pēc   tam   izvirzījuši 

 plānošanas dokumentāciju sasniedzamos mērķus tuvākā un tālākā nākotnē. 

4. Pilnveidot personāla Skolā   ir   pārskatīti   darba   kārtības   noteikumi, 
 pārvaldības sistēmu  pilnveidota dokumentācija treneru darba organizēšanā 

    un  atskaitīšanās  par  paveikto.  Ir  noteikti  katras 

    programmas vecākie treneri. 

5. Nodrošināt pedagogu Regulāri  tiek  veiktas  atklātās  nodarbības  vienas 
 savstarpēju dalīšanos programmas   ietvaros,   retāk   starp   programmu 
 pieredzē, individuālo treneriem.  Treneri  pārrunā  kā  veidot  interesantākas 

 programmu izstrādē  nodarbības un sasniegt izvirzīto programmas mērķi. 

    Kolēģi   dalās   ar   pieredzi   un   darba   metodēm, 

    vingrinājumiem. 

6. Pilnveidot sportistu Mācību gada beigās notiek gan kopējais grupas darba 
 sasniegto  rezultātu analīzi, izvērtējums,  gan  individuālais.  Tiek  izvērtēti  arī 
 veidot diagrammas  sasniegtie rezultāti. Diagrammas sportistu izaugsmei 

    veidojam vairāk individuālajos sporta veidos. 

 

Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos.  

1. Mācību saturs  
1.1.Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā īstenotās sporta izglītības 

programmas. 

 

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā ir licencētas profesionālās ievirzes 
sporta izglītības programmas: 

 

Nr.p.k. Programmas nosaukums Kods Īstenošanas Licences numurs 

   ilgums  

1. Basketbols 20V 813 001 8 gadi P-14170 

2. Basketbols 30V 813 001 3 gadi P-14171 

3. BMX 20V 813 001 8 gadi P-14176 

4. BMX 30V 813 001 3 gadi P-14177 

5. Futbols 20V 813 001 8 gadi P-14174 

6. Futbols 30V 813 001 3 gadi P-14175 

7. Orientēšanās sports 20V 813 001 9 gadi P-14180 

8. Orientēšanās sports 30V 813 001 3 gadi P-14181 

9. Riteņbraukšana 20V 813 001 8 gadi P-14178 

10. Riteņbraukšana 30V 813 001 3 gadi P-14179 

11. Vieglatlētika 20V 813 001 8 gadi P-14182 

12. Vieglatlētika 30V 813 001 3 gadi P-14183 

13. Volejbols 20V 813 001 8 gadi P-14172  
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14.  Volejbols  30V 813 001 3 gadi P-14173 

 Mācību  treniņu  darbs tiek  organizēts,  atbilstoši izstrādātajām programmām  pēc  
apstiprinātiem mācību gada grupu un individuālajiem plāniem, un treniņu nodarbību 
sarakstiem. Plānojot darbu, tiek ņemta vērā izglītojamo iepriekšējā sagatavotība. Praktiskajās 

nodarbībās tiek veicināta saikne ar dažādiem sporta veidiem. Gan teorija, gan audzināšanas 

darbs tiek integrēti praktiskajās nodarbībās, pieturoties izstrādātajiem plāniem. Treniņu procesā 

tiek iekļauta izglītojamo psiholoģiskā sagatavotība.  
Skolas direktora vietniece un metodiķe veic mācību plānu izpildes kontroli, mācību darba 

izvērtēšanu un rezultatīvo rādītāju apkopošanu un ievadīšanu VIIS sistēmā. Treneriem tiek 

nodrošināti nepieciešamie līdzekļi un resursi kvalitatīvam mācību-treniņu darbam. Skolā ir 

noteikti programmu apguves vecākie treneri (septiņi), kuri organizē metodisko un sacensību 

darbu attiecīgajās programmās. Dažādi darba jautājumi un novitātes tiek apspriesti sporta skolas 

pedagoģiskās padomes sēdēs, tās tiek organizētas regulāri.  
Treneri pārzina profesionālās sporta izglītības programmās noteiktos mērķus un 

uzdevumus, obligāto saturu, izglītojamo vērtēšanas formas un kārtību. Mācību-treniņu grafiks 

ir sastādīts visam mācību gadam, tas izvietots izglītojamiem pieejamā vietā. Mācību-treniņu 

grafiks tiek aktualizēts atbilstoši reālajai situācijai. Treneri strādā saskaņā ar apstiprinātajiem 

nodarbību grafikiem. Nodarbību uzskaitei, tiek izmantota e-klase, kura tiek aizpildīta saskaņā 

ar mācību plānu un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Skolas direktora vietniece 

regulāri veic nodarbību žurnālu pārbaudi un kontrolē nostrādātās stundas. Tiek ievēroti 

Ministru Kabineta noteikumi mācību grupu komplektēšanai.  
Kvalitātes vērtējums – labi 

 

2. Mācīšana un mācīšanās 
2.1. Mācīšanas kvalitāte  

Treneru izmantotās metodes ir daudzveidīgas un atbilst izglītojamo spējām, vecumam, 

apgūstamo programmu specifikai un mācību satura prasībām. Mācību metožu izvēle tiek 
koriģēta atkarībā no izglītojamo apgūšanas tempa, īpatnībām un valstī valdošās kārtības sakarā 

ar Covid-19. Treneru stāstījums, demonstrējums un skaidrojums ir mērķtiecīgs, saprotams, 

piemērots apgūstamajai tēmai un izglītojamo vecumam.  
Izglītojamajiem tiek izskaidroti darba mērķi, saistība ar iepriekš apgūto. Visu mācību-

treniņu programmu satura apguvē veiksmīgi tiek nodrošināta treniņu procesa saikne ar reālo 

dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Teorijas un tehnikas labākai apguvei tiek izmantotas 

sacensību pārraides, TV, ieraksti DVD, video un foto uzņemtie materiāli, kā arī citi mūsdienīgi 

palīglīdzekļi (pulsometri, Endomondo, ZOOM un citas aplikācijas). Izglītojamie tiek rosināti 

piedalīties dažādu organizāciju rīkotajās sacensībās un pasākumos. Sakarā ar Covid-19, visas 

sacensības tika pārceltas vai atceltas, bet treniņi turpinājās – treneri ar radošu un profesionālu 

pieeju vadīja treniņus attālināti, uz ko izglītojamie atsaucās un turpināja darboties un sevi 

pilnveidot arī šajā sarežģītajā laikā.  
Neskatoties uz ierobežojumiem, treneri mācību darbā cenšas iesaistīt visus izglītojamos, 

iedrošina un mudina izteikt savu viedokli, analizēt un secināt. Treneri prasmīgi vada dialogus 

ar izglītojamiem, izmantojot viņu sniegtās atbildes. Lielākā daļa izglītojamo prot izteikt savu 

viedokli, analizēt kustību izpildījuma tehniku un pieļautās izpildījuma kļūdas, pamatot 
spriedumus. Psiholoģiskās stabilitātes veicināšanai, treniņu nodarbību laikā, pielieto sacensību 

metodi.  
Pēc sacensībām treneri analizē izglītojamo uzrādītos rezultātus. Attālināto treniņu laikā 

treneri aizpildīja dokumentu formas, kurās bija jāfiksē bērnu līdzdalība un rezultāti. Mācību-

treniņu procesā tiek izmantots skolā pieejamais inventārs konkrētajam sporta veidam un 

pieejamie metodiskie materiāli. Attālinātajā treniņu procesā izglītojamie un viņu vecāki bija 

radoši un izmantoja visu mājās pieejamo sporta inventāru, kā arī radot pašgatavotus šķēršļus.  
Sporta skolā regulāri notiek pedagoģiskās sēdes, kā arī apspriedes pie skolas vadības, 

kurās tiek pārrunāti jautājumi par mācību-treniņu darbu. Tas tiek kontrolēts, izvērtēts un 

analizēts. Attālinātajā procesā viss notika elektroniski un telefoniski.  
Sporta skolas vienā programmā iesaistītie treneri, iespēju robežās, piedalās savstarpējā 

treniņu vērošanā, lai gūtu pieredzi. Katra mācību gada beigās treneris veic sava darba 

pašvērtēšanu. Visi treneri ir ļoti motivēti dot izglītojamiem visas savas zināšanas, taču jāsaka, 



ka ne vienmēr izglītojamie izrāda vēlmi tās uzņemt. Gribētos redzēt lielāku izglītojamo 

motivāciju darboties ar pilnu pašatdevi gan treniņos, gan sacensībās.  
Pedagogi cenšas veidot sadarbību ar izglītojamo un izglītojamā ģimeni. Tiek rīkoti 

saliedēšanas pasākumi kopā ar vecākiem, tematiskie pārgājieni, grupu atpūtas vakari. 

Iespējams, ka tam vajadzētu pievērst vēl lielāku uzmanību. 
 

 
 

 



Tiek ievēroti sporta veidu mācību-treniņu grupu komplektēšanas pamatnosacījumi visos 

mācību procesa posmos. Ir noteikta kārtība par izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu un 

atskaitīšanu. Izglītojamie tiek reģistrēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām (reģistru grāmata, 

personu lietas, VIIS sistēma). Sakarā ar Covis-19 bija dažādas izmaiņas pārcelšanas procesā, 

bet ar to tikām galā. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības 

noteikumiem nodarbībās, sacensībās un nometnēs, izbraukumos un Covid-19 radītajā situācija. 

Tiek akcentēta personīgā un kolektīvā higiēna un piesardzība.  
Smiltenes pilsētas BJSS audzēkņi piedalās dažāda mēroga sacensībās. Sacensību plāns tiek 

veidots katram mācību gadam, izmaiņu gadījumā koriģēts. Sporta skolas organizētajām 

sacensībām tiek izstrādāti nolikumi, sacensību rezultāti tiek apkopoti un regulāri atspoguļoti 

vietējos informatīvajos izdevumos „Ziemeļlatvija”, „Smiltenes novada ziņas” un Smiltenes 

Bērnu un jaunatnes sporta skolas Facebook lapā. Izglītojamie piedalās Smiltenes un Vidzemes 

reģiona organizētajās sacensībās, Latvijas čempionātos, Latvijas Jaunatnes olimpiādēs, kā arī 

starptautiskās sacensībās ārzemēs. Sporta skolas izglītojamie izpilda programmu prasības 

attiecībā uz piedalīšanos sacensībās.  
Izglītojamo izcīnītās vietas un sasniegtie rezultāti ir apstiprinājums tam, ka mācību process 

tiek organizēts pareizi un tiek sasniegts vēlamais mācīšanas kvalitātē.  
Kvalitātes vērtējums – ļoti labi 

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte  
Treneri organizē izglītojamo mācību darbu un motivē trenēties mērķtiecīgi, rosina 

izmantot visas iespējas izvirzīto mērķu sasniegšanai. Pat Covid-19 neapturēja treneru darbu, 
visi mērķtiecīgi trenējās.  

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamie un viņu vecāki mācību 

gada sākumā tiek informēti, kādā apmācības gada grupā trenēsies, par konkrētā mācību gada 
mērķiem un uzdevumiem, gaidāmajām nozīmīgākajām sacensībām. Izglītojamie divas reizes 

mācību gada ietvaros tiek instruēti par drošības tehnikas un iekšējās kārtības noteikumiem, 

instruktāžas noklausīšanos apliecinot ar saviem parakstiem.  
Izglītojamajiem ir pieejamas sporta bāzes un atbilstošs inventārs mācību treniņu darbam. 

Treneriem iespējams izmantot datoru un interneta pieslēgumu. Nodarbību apmeklējums un 
kavējumi tiek uzskaitīti. Nepamatotu kavējumu gadījumā treneri veic pārrunas ar 

izglītojamajiem, nepieciešamības gadījumā ar viņu vecākiem vai aizbildņiem.  
Skolā apkopo informāciju par izglītojamo sasniegumiem. Savu izaugsmi analizē arī paši 

izglītojamie.  
Izglītojamie aktīvi piedalās treniņu procesā un prot strādāt grupās, palīdz cits citam treniņu 

procesā. Izglītojamiem ir iespēja vērtēt savu darbu un prezentēt to grupā.  
Notiek regulārs darbs labāko sporta skolas izglītojamo sagatavošanai augstākās pakāpes 

sacensībām. Izglītojamajiem ir iespējas piedalīties mācību-treniņu nometnēs. Tomēr jāsaka, ka 

gribētos, lai visiem izglītojamiem būtu vēlme apgūt visu to, ko piedāvā skola.  
Skolas izglītojamie apgūst tiesnešu prasmes, labākie piedalās sacensību tiesāšanā.  
Sporta skolas audzēkņi, atbilstoši sacensību kalendāram, piedalās Latvijas jaunatnes 

meistarsacīkstēs, Latvijas čempionātos, Kausu izcīņās, Latvijas Olimpiādēs, kā arī Baltijas 
valstu, Eiropas un Pasaules čempionātos. Audzēkņi ar visaugstākajiem sasniegumiem tiek 

iekļauti Latvijas izlases sastāvā atbilstoši vecuma grupai.  
Kvalitātes vērtējums – labi 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  
Mācību – treniņu process tiek nepārtraukti vērtēts. Priekš tā ir izstrādāta vērtēšanas 

sistēma, kurā izmanto dažādus vērtēšanas veidus. Sākuma sagatavošanas grupās un mācību 

treniņu grupās MT-1, MT-2 izglītojamos vērtē kā viņi apmeklē nodarbības un izpilda 

kontrolnormatīvus. Sākot ar MT-3 grupām, vērtēšanas kritēriji ir nodarbību apmeklējums, 

kontrolnormatīvu izpilde fiziskajā un tehniskajā sagatavotībā un uzrādītais rezultāts sacensībās. 

Beidzot skolu, absolventi kārto ieskaiti teorijā.  
Kopumā, protams, galvenais vērtēšanas kritērijs ir dalība dažāda mēroga sacensībās. 

Sacensību rezultāti tiek analizēti, un pamatojoties uz tiem, tiek plānots turpmākais darbs. Otrs 

svarīgākais rezultatīvais kritērijs ir fizisko un tehnisko testu izpilde. Visu programmu treniņu  
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grupās tiek veikta federācijās apstiprināto kontrolnormatīvu izpilde. Audzēkņu attīstības 

dinamikas izvērtēšanai, treneri veic atkārtotas kontrolnormatīvu pārbaudes, izdara secinājumus 

un pilnveido treniņa procesu.  
Visi rezultatīvie rādītāji tiek iesūtīti skolas administrācijai un attiecīgi veikti ieraksti VIIS 

sistēmā. Mācību gada beigās tiek iesniegta rakstiska atskaite par katra izglītojamā 
rezultatīvajiem rādītājiem iepriekšējā mācību gadā un analizējošā daļa par katru izglītojamo.  

Kā arī šogad iesniedza atskaites par katru attālinātā treniņu procesa nedēļu – apmeklējums, 
paveiktais darbs, sasniegumi un piebildes par procesu.  

Treneris iesniedz pašnovērtējumu par savu grupu darbu. Pamatojoties uz iegūto 
informāciju, treneri izvirza saviem izglītojamajiem jaunus uzdevumus, iekļaujot tos turpmākajā 

mācību treniņu procesā, veicinot izglītojamo sportiskās meistarības izaugsmi.  
Apkopojot treneru sagatavotās atskaites un izvērtējot izglītojamo uzrādītos rezultātus, tiek 

sagatavotas atskaites IZM Sporta departamentam.  
Skolā ir izstrādāti noteikumi par izglītojamo uzņemšanu, atskaitīšanu, pāriešanu uz citu 

sporta programmu un pārcelšanu, kas paredz mācību treniņu grupu kritēriju (sacensību skaita, 
kontrolnormatīvu kārtošanas rezultāti, nodarbību apmeklējuma, sporta klašu izpilde u.c.) 

izpildi, atbilstoši MK noteikumiem par grupu komplektēšanas noteikumiem.  
Gan izglītojamiem, gan viņu vecākiem (aizbildņiem) ir pieejama informācija par to kādiem 

rezultatīvajiem kritērijiem jābūt izpildītiem, lai izglītojamo pārceltu uz nākošo mācību grupu. 

Kvalitātes vērtējums – labi 

 

3.Izglītojamo sasniegumi. 
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā.  

Izglītojamie, paralēli mācībām vispārizglītojošās skolās, sekmīgi apgūst profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmās paredzētos teorētiskos un praktiskos uzdevumus, 
apzinīgi apmeklē mācību treniņu nodarbības, piedalās sacensībās un mācību treniņu nometnēs. 

Īpaši jāatzīmē tie audzēkņi, kuri papildus sporta nodarbībām, apmeklē arī mūzikas, mākslas 

skolas vai dejo deju kolektīvā un veiksmīgi to visu savieno.  
Sporta skolā izglītojamo sasniegumu dinamikas uzskaitei un analīzei, audzēkņiem ir 

izveidota rezultātu uzskaites kartīte, kas tiek ik gadu papildināta ar labāko rezultātu. 

 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts un starptautiskajās sacensībās 

2018./2019.m.g. Starptautiskie sasniegumi ( 1-3 pakāpes, atzinības) 
 

 

N.p.k. Profesionālās Vieta Izglītojamā vārds, Treneris Sacensības     

 ievirzes  uzvārds vai        

 programma  komanda         

1. Basketbols 1. U-14  Dzintars Ziediņš starptautiskā turnīrā Zviedrijā 

2. Basketbols 1. U-12  Aivars Starptautisks turnīrs „Narva 
     Stankēvičs Basket Gallaktic”    

3. BMX 3. Veronika Monika Ģirts Kātiņš Eiropas čempionātā Valmierā 
   Stūriška         

4. BMX 2. Sandijs Āboliņš Ģirts Kātiņš Tartu BMX Ziemas kauss 2019 
      kopvērtējums    

5. Orientēšanās 2. Agnija Caune Māris Stabiņš Komandu   vērtējumā Pasaules 
 sports     skolu čempionātā orientēšanās 

      U18 Igaunijā     

6. Orientēšanās 2. Kitija Abula  Māris Stabiņš Baltijas čempionātā S12 garā 
 sports     distancē     

7. Orientēšanās 1. Ilgvars Caune Māris Stabiņš Baltijas čempionātā V20E garā 
 sports     distancē;     

8. Orientēšanās 3. Ilgvars Caune Māris Stabiņš Portugal O Meeting 2019 4 dienu 
 sports     sacensības Portugālē    

9. Orientēšanās 3. Matīss Kalniņš Māris Stabiņš Starptautiskās  sacensības 
 sports     „Bohemija 2019” 5  dienu 
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      sacensību  kopvērtējumā V12 

      grupā         

10. Orientēšanās 2. Uvis Sproģis Liene Brūvele Komandu  vērtējumā Pasaules 
 sports     skolu čempionātā U15 Igaunijā 

11. Orientēšanās 2. Anda Jaunmuktāne Liene Brūvele Komandu  vērtējumā Pasaules 
 sports     skolu čempionātā U16 Igaunijā, 

12. Orientēšanās 2. Agnese  Liene Brūvele vidējā distancē Pasaules skolu 
 sports  Jaunmuktāne  čempionātā U16 Igaunijā,  

13. Orientēšanās 2. Smiltenes kom. Liene Brūvele Komandu  vērtējumā Pasaules 
 sports  Agnese   skolu čempionātā U16 Igaunijā, 
   Jaunmuktāne,           

   Madara Celma, Elīza           

   Zeiļuka            

14. Vieglatlētika 1. Marta Marksa Guntars Markss 100m/b Baltijas čempionātā U18 
      Viļņā         

15. Vieglatlētika 2. Marta Marksa Guntars Markss 4x100m  stafetē Baltijas 
      čempionātā U18 Viļņā   

16. Vieglatlētika 3. Dāvis Krauklis Guntars Markss Šķēpā Baltijas čempionātā  U18 
      Viļņā         

17. Vieglatlētika 3. Ginters Ķelps Guntars Markss 60m Europen Kids Athletics 
      Games  Čehijā      

18. Vieglatlētika 1. Hanna Gabriela Guntars Markss šķēpā Europen Kids Athletics 
   Ziemiņa   Games Čehijā, šķēpā Mešanas 
      disciplīnu festivāls Jēnā (Vācija), 
         

      LR  U16  500g  šķēpā,  Šķēpā 
      11.Baltijas jūras jaunatnes spēlēs 

      Zviedrijā un šķēpā Baltijas 

      čempionātā U16 grupā Viru 

19. Vieglatlētika 2. Jorens Miķelsons Ingars Grēns Europen Kids Athletics Games 
      2.v. a/l Čehijā      

20. Vieglatlētika 3. Emīls Goba Sindija Grēna Europen Kids Athletics Games a/l 
      Čehijā         

21. Volejbols 1. Līva Vāvere, Justīna Gita Brālēna Starptautiskais     turnīrs 

   Kleina   Pludmales volejbolā Viļņā 

22. Volejbols 1. Līva Vāvere, Justīna Gita Brālēna Igaunijas jaunatnes čempionāts 

   Kleina   PV   U16,   U18   Viljandē, 

      Igaunija        

23. Volejbols 2. Druvis Bičevskis, Gita Brālēna Starptautiskais     turnīrs 

   Roberts Riņķis  Pludmales volejbolā Viļņā 

24. Volejbols 3. Toms Emīls Liepa ar Gita Brālēna Starptautiskais     turnīrs 
   partneri no  Pludmales volejbolā Viļņā 
   Valmieras            

25. Volejbols 1. Toms Emīls Liepa ar Gita Brālēna Igaunijas jaunatnes čempionāts 
   partneri no  PV U16, U18 Viljandē, 

   Valmieras   Igaunija        

26. Volejbols 2. Emīls Reinis Gita Brālēna Igaunijas jaunatnes čempionāts 
   Āboltiņš, Roberts  PV U16, U18 Viljandē, 

   Riņķis   Igaunija        
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Sasniegumi valstī ( 1-3 pakāpes) 
 

N.p.k. Profesionālās Vieta Izglītojamā Treneris Sacensības   

 ievirzes  vārds, uzvārds     

 programma        

1. BMX 1. Veronika Monika Ģirts Kātiņš LČ BMX U13/14 un SMScredit 
   Stūriška   BMX čempionātā 2019 

      kopvērtējumā S13/14  

2. BMX 2. Veronika Monika Ģirts Kātiņš LJO   

   Stūriška      

3. BMX 3. Krists Jānis Ģirts Kātiņš SMScredit BMX   čemoionātā 

   Dundars   2019 kopvērtējumā V17+  

4. BMX 3. Sandijs Āboliņš Ģirts Kātiņš LČ BMX U10  

5. Futbols 3. 1.līgas kom. Raimonds LČ 1.līgā   

   Markuss Ķirsis, Dūmiņš    

   Anrijs Alksnis,     

   Renārs      

   Eberhards,     

   Kristaps Kuprišs,     

   Jānis Rīders,     

   Elvis Ābols,     

   Valters Valts     

   Siliņš, Sentis     

   Fiļipovs, Kārlis     

   Rozītis, Emīls     

   Artūrs Sorokins     

6. Orientēšanās 3. Agnija Caune Māris Stabiņš LČ stafetēs vidējā distancē S18 
 sports        

7. Orientēšanās 1. Ilgvars Caune Māris Stabiņš LČ vidējā distancē V20  

 sports        

8. Orientēšanās 2. Ilgvars Caune Māris Stabiņš LČ garajā distancē V20  

 sports        

9. Orientēšanās 2. Anete Anna Māris Stabiņš LZČ  sprintā  un  LZČ  vidējā 
 sports  Strazdiņa   distancē   

10. Orientēšanās 3. Zanda Stabiņa Māris Stabiņš LČ stafetēs vidējā distancē S18 

 sports        

11. Orientēšanās 3. Annija Slikšjāne Māris Stabiņš 3.v. LČ stafetēs vidējā distancē 

 sports     S18   

12. Orientēšanās 1. Kitija Abula Māris Stabiņš LČ stafetēs vidējā distancē S12 

 sports        

13. Orientēšanās 1. Anete Stabiņa Māris Stabiņš LČ stafetēs vidējā distancē S12 
 sports        

14. Orientēšanās 1. Marta Morīte Māris Stabiņš LČ stafetēs vidējā distancē S12 

 sports        

15. Orientēšanās 3. Laura Savicka Liene Brūvele 3.v. LČ pagarinātā distancē  

 sports        

16. Orientēšanās 1. Austris Kalniņš Liene Brūvele LJO vidējā distancē  

 sports        

17. Orientēšanās 1. Anda  Liene Brūvele LČ pagarinātā distancē  

 sports  Jaunmuktāne     

18. Orientēšanās 3. Anda  Liene Brūvele LČ garajā distancē S16 un LJO 
 sports  Jaunmuktāne  sprintā S16  
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19. Orientēšanās 3. Marta Kalniņa Liene Brūvele LČ garajā distancē S12  

 sports       

20. Orientēšanās 1. Agnese Liene Brūvele LČ vidējā distancē S16;  

 sports  Jaunmuktāne    

21. Orientēšanās 2. Agnese Liene Brūvele LČ  garajā  distancē  S16,  LČ 
 sports  Jaunmuktāne  pagarinātā  distancē un  LČ 

      sprinta distancē S16  

22. Orientēšanās 1. Austris Kalniņš Liene Brūvele LJO vidējā distancē  

 sports       

23. Orientēšanās 2. Austris Kalniņš Liene Brūvele LČ pagarinātā distancē  

 sports       

24. Riteņbraukšana 2. Eva Elīza Agnis Apse „Cerību kauss” kopvērtējumā 
   Leikarte    

25. Riteņbraukšana 3. Nadīna Kučere Agnis Apse LČ individuālajā braucienā 

26. Riteņbraukšana 1. Klinta Zvejniece Agnis Apse LČ grupas braucienā šosejā, LČ 
      XCO  krosā  un  „Cerību  kauss” 

      kopvērtējumā  

27. Riteņbraukšana 3. Klinta Zvejniece Agnis Apse LČ individuālajā braucienā 

28. Vieglatlētika 1. Marta Marksa Guntars Markss LČ 100m/b un LJO 100m/b 

29. Vieglatlētika 2. Ginters Ķelps Guntars Markss Sportland kauss Rēzekne  

      100m U18  

30. Vieglatlētika 1. Hanna Gabriela Guntars Markss LČ šķēpā U16 (Latvijas rekords) 

   Ziemiņa    

31. Vieglatlētika 2. Klāvs Ozoliņš Guntars Markss LČ šķēpā U20  

32. Vieglatlētika 2. Dāvis Krauklis Guntars Markss LJO šķēpā  

33. Vieglatlētika 1. Kristers Krauklis Ingars Grēns LZČ šķēpā U16  

34. Vieglatlētika 3. Kristers Krauklis Ingars Grēns LČ šķēpā U16  

35. Volejbols 3. Līva Vāvere, Gita Brālēna LJO pludmales volejbolā  

   Justīne Kleina    

36. Volejbols 2. U-19 kom. Marts Gita Brālēna LJČPV U19  

   Bičevskis,    

   Roberts Riņķis    

37. Volejbols 1. U-17 kom. Gita Brālēna U17 Vasaras spēles 2019  
   Marts Bičevskis,    

   Druvis Bičevskis,    

   Emīls Reinis    

   Āboltiņš,   Toms    

   Emīls Liepa,    

   Roberts Riņķis    

 

4. Atbalsts izglītojamajiem  
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana.  
Skola sniedz nepieciešamo atbalstu saviem izglītojamiem, lai viņi varētu būt droši, īstenojot 

plānotos uzdevumus. Par prioritāti atbalsta jomā izvirza:  

 Atbalsts drošu un pieejamu treniņu apstākļu nodrošināšanai;

 Atbalsts plānoto sacensību un nometņu apmeklēšanai;

 Atbalsts sporta inventāra iegādei;

 Atbalsts talantīgajiem sportistiem;

 Atbalsts medicīniskajā aprūpē.
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4.2. Izglītojamo drošības garantēšana.  
Smiltenes pilsētas BJSS ir izstrādāti iekšējās un darba kārtības noteikumi un drošības 

instrukcijas darbiniekiem un izglītojamajiem, fotografēšanas, audio un video veikšanas un 

izmantošanas nosacījumiem. Bāzes Treneri instruē izglītojamos drošības jautājumos divas reizes 

mācību gada ietvaros. Izglītojamie ar parakstu apliecina, ka ir noklausījušies attiecīgo informāciju 

un apņemas ievērot to. Sporta bāzēs ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija. Skolā 

pastāv noteikta kārtība izglītojamo un viņu vecāku (aizbildņu) informēšanai par plānotajiem 

pasākumiem (sacensībās Smiltenē un izbraukumos, pārgājieniem, nometnēm un citiem), atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajai nosacījumiem.  
Ar visiem sporta skolas darbiniekiem ir noslēgti darba līgumi, katram darbiniekam ir amata 

apraksts. Reizi gadā darbiniekiem notiek darba drošības instruktāžas, ko apliecina ar ierakstu 

darba drošības instruktāžu žurnālā. Skolas personāls ir apmācīts kā rīkoties ārkārtas situācijās un 

evakuācijas gadījumā. Darbinieki regulāri iziet veselības pārbaudes atbilstoši normatīvajiem 

aktiem. Skolā tiek ievērotas ugunsdrošības un darba aizsardzības prasības.  
Dodoties uz sacensībām un treniņnometnēm, treneris instruē izglītojamos par drošību. 

Izglītojamie parakstās par iepazīšanos ar instrukcijām. Organizējot mācību-treniņu nometnes, tiek 

ņemta vērā attiecīgās vietas piemērotība un atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
Mācību-treniņu nodarbībām izmantojamās sporta bāzes atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām, ir noslēgti nomas līgumi par to izmantošanu.  
Ir iekārtots uzskaites žurnāls par nelaimes gadījumiem. Sporta bāzēs redzamās vietās ir 

izvietoti evakuācijas plāni.  
Treneri ir instruēti par pirmās palīdzības sniegšanu un izsniegta nokomplektēta medicīniskās 

palīdzības aptieciņa. Sacensībās tiek nodrošināta mediķa klātbūtne. Reizi gadā izglītojamajiem, 
kuri sasnieguši pilnu 10 gadu vecumu, tiek veiktas padziļinātas Bērnu Klīniskās Universitātes 

slimnīcas speciālistu pārbaudes. Ar rezultātiem tiek iepazīstināti izglītojamo treneri un vecāki.   
Kvalitātes vērtējums - ļoti labi 

 

4.3. Atbalsts personības veidošanai.  
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā tiek sniegts atbalsts audzēkņu 

personības veidošanā, nodrošinot kvalitatīvu mācību – treniņu procesu, sniedzot iespējas 

mērķtiecīgai brīvā laika pavadīšanai, veicot audzinošo un izglītojošo darbu, kā arī popularizējot 

sportu un veselīgu dzīvesveidu.  
Izglītojamajiem un vecākiem ir pieejama informācija par skolas piedāvātajām profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmām, nodarbību laikiem un sacensībām. Pirms nozīmīgām 

sacensībām treneri sniedz izglītojamajiem psiholoģisku atbalstu, mācot viņiem būt drošiem startā, 

nebaidīties no neveiksmēm un izvirzīt jaunus mērķus. Izglītojamie tiek konsultēti par dzīvi 

saistošiem jautājumiem, rosināti veidoties par individuālām personībām, ar savu dzīves mērķi un 

augstu apziņu, kas spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus un atbildēt par savas rīcības sekām. Skolā ir 

izstrādāts dokuments „Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība”.  
Sporta skolas izglītojamie tiek iesaistīti pasākumu un sacensību organizēšanā, kur viņi gūst 

prasmes un iemaņas darboties komandā. Izglītojamajiem tiek sniegts atbalsts dažādu jaunu 

ideju realizēšanai, viņi veidojas par inteliģentām personībām ar savu skatienu un viedokli par 

nākotnes plāniem.  
Skolā liels atbalsts ir fizioterapeite, kura sniedz padomus izglītojamiem un treneriem, 

sagatavo vingrinājumu kompleksus muskuļu grupu nostiprināšanai un palīdz izglītojamiem 
ātrāk atgūties no traumām.  

Izglītojamie, kuri uzrādījuši augstus sportiskos rezultātus gada laikā, saņem balvu “GADA 

SPORTISTS”, ko piešķir izglītojamajiem no 14 gadu vecuma, bet viņa treneris balvu “GADA 

TRENERIS”.  
Mācību-treniņu darbs sporta skolā tiek veikts ar mērķi, lai izglītojamie veidojas par 

stiprām un mērķtiecīgām personībām ar savu viedokli un prasmi uzklausīt citus.  
Izglītības iestāde organizē tematiskus pasākumus izglītojamajiem kopā ar vecākiem. 

Piemēram, lekcijas par veselīgu uzturu un vecāku uzvedību sacensībās. Šajos pasākumos tiek 

 

13 



pieaicināti speciālisti no citurienes, kuri profesionāli analizē, izskaidro un iesaka kā labāk 
rīkoties.  

Izglītojamiem uz Lāčplēša dienu tiek organizēta spēka nedēļa, rudenī vispārējo fizisko 

kontrolnormatīvu veikšana, izlaidums un “Gada sportists”. Grupās tiek svinēti Ziemassvētku 

pasākumi, notiek tikšanās ar pazīstamiem cilvēkiem.  
Skolā darbojas Skolas padome. Tā sniedz ieteikumus darba uzlabošanai skolā un seko līdzi 

tam, lai darbs būt vērsts uz izglītojamo interešu ievērošanu.  
Mācību un audzināšanas procesā, lai veidotu piederības apziņu sporta skolai, izglītojamie tiek 

mudināti, kopā ar treneriem, piedalīties dažādos pilsētas pasākumos, kas nav saistīti ar sportu  
– lāpu gājienā Lāčplēša dienā, piemiņas pasākumos, pilsētas svētku aktivitātēs u.c., audzinot 
patriotisma jūtas un veidojot audzēkņos dažādas vērtības un attieksmi.  

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi 

 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā  
Treneri ar individuālām darba metodēm (pārrunas, ekskursijas, sacensības un tajās iegūtie 

sasniegumi) palīdz skolas izglītojamajiem, atbilstoši viņu spējām, izvēlēties motivētu tālākās 

izglītības turpināšanu.  
Audzēkņiem ir iespēja iegūt profesionālās ievirzes izglītību licencētajās 20V un 30V 

programmās. Sporta skolā ir pieejama informācija par tālākajām izglītības iespējām sporta 
jomā. Treneri ir pretimnākoši un palīdz izglītojamiem ar nepieciešamās informācijas iegūšanu.   

Izglītojamie tiek apmācīti sacensību tiesāšanā. Viņi palīdz tiesāt vietējā mēroga un valsts 
sacensības.  

Skolā tiek apkopota informācija par absolventu gaitām.  
Pozitīvi vērtējam to, ka kādreizējie Smiltenes pilsētas BJSS absolventi turpina izglītoties 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, iziet praksi mūsu skolā un atgriežas jau kā treneri 

strādāt. Šobrīd skolā strādā 6 mūsu absolventi. Nedomāju, ka ar tādu skaitu daudzi varētu 
lepoties. Izglītojamie iesaistās klubu sistēmā un paaugstina savu meistarību un pārstāv tos.  

Sporta skolā notiek tikšanās ar mūsu populārākajiem sportistiem (tai skaitā mūsu skolas 
absolventiem), kuri pastāsta par sporta karjeras un izglītības iespējām.  

Potenciālajiem sporta skolas izglītojamajiem un viņu vecākiem ir iespēja gūt nepieciešamo 

informāciju par sporta skolu Smiltenes novada mājaslapā un informatīvajos līdzekļos 

„Ziemeļlatvija”, „Smiltenes novada ziņas” un Facebook lapā Smiltenes bērnu un jaunatnes 

sporta skola.  
Kvalitātes vērtējums - labi 

 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai.  
Smiltenes pilsētas BJSS izglītojamajiem ir iespēja apgūt piedāvātās mācību programmas 

atbilstoši katra interesēm. Ir izstrādāts nolikums „Atbalsts talantīgajiem audzēkņiem”, kur tiek 

nodrošināta spējīgāko un talantīgāko izglītojamo meistarības pilnveidošana.  
Visiem izglītojamajiem skola nodrošina dalību dažāda līmeņa sacensībās un labākajiem ir 

iespēju piedalīties dažāda līmeņa valsts izlases komandās. Izglītojamajiem, kuri ir izlašu 
dalībnieki, ir iespēja strādāt pēc individuāla plāna.  

Treniņos tiek pielietotas dažādas treniņu metodes, kuras tiek pielāgotas izglītojamo spējām 
un ir atbilstošas apmācības grupas kvalifikācijai. Mācību-treniņu darbā tiek ņemtas vērā visu 

izglītojamo spējas, prasmes un iemaņas.  
Atsevišķos gadījumos izglītojamiem ir iespēja paaugstināt individuālo meistarību papildus 

nodarbībās, perspektīvākajiem piedalīties augsta līmeņa sacensībās.  
Kopā ar fizioterapeiti, tiek izstrādāti nodarbību plāni pēc traumām un ilgstošāk 

slimojušajiem izglītojamajiem, kuri kādu laiku nav piedalījušies mācību treniņu procesā.  
Kvalitātes vērtējums - labi 
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4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām  
Smiltenes pilsētas BJSS šobrīd šādu izglītojamo nav. Izglītojamiem, kuriem ir īslaicīgas 

veselības problēmas, ir iespēja trenēties pēc individuāliem plāniem, ko izstrādā treneris vai 

fizioterapeits.  
Samērā daudz izglītojamo ir iesaistīti mācību treniņu procesā no sociāli nelabvēlīgajām 

ģimenēm, līdz ar to notiek regulāra sadarbība ar Smiltenes novada sociālā dienesta un 
Bāriņtiesas darbiniekiem.  

Kvalitātes vērtējums – labi, 

 

4.7.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  
Sporta skolas treneriem ir laba sadarbība ar izglītojamo vecākiem. Vecāki ir informēti par 

treniņu nodarbību grafikiem, sacensībām un nometnēm. Vecākiem ir pieejama visa 

nepieciešamā kontaktinformācija, lai sazinātos ar skolas administrāciju un treneriem. Sadarbība 

ar vecākiem ir daudzveidīga – informācija Smiltenes novada mājaslapā, sapulces, 

telefonsarunas, individuālās sarunas, publikācijas un informatīvie paziņojumi informatīvajos 

avotos. Ir izstrādāts dokuments „Iesniegumu, atbilžu reģistrācijas un apmeklētāju pieņemšanas 

kārtība”. Vecāki atbalsta izglītojamos gan treniņu procesā, gan sacensībās.  
Sporta skolā darbojas Skolas Padome. Vecāki var izteikt savus priekšlikumus un 

ierosinājumus sporta skolas vadībai un treneriem. Treneri regulāri sazinās ar vecākiem, ja 
bērnam nepieciešams atbalsts vai jebkāda veida palīdzība.  

Mācību gada sākumā rīkojam visu vecāku sapulci, kurā informējam par aktuālāko skolā un 
pieaicinām kādu lektoru, kurš pastāsta par to kā vecākiem rīkoties kādos konkrētos gadījumos.   

Vecāku līdzfinansējums skolā noteikts 5,- Eur mēnesī. Tas nav jāmaksā maznodrošinātajām, 

trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm, kā arī izlases dalībniekiem un kandidātiem.  
Treneri rīko organizētos vecāku un bērnu kopīgos pasākumus – sacensības. Treneri 

piedāvā vecākiem kopā ar sportistiem apmeklēt sacensības, lai atbalstītu savējos. 

Kvalitātes vērtējums - labi 

 

5. Izglītības iestādes vide 
5.1. Mikroklimats  

Izglītojamie un darbinieki netiek diskriminēti un jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, 

nacionālās vai reliģiskās piederības. Radušās konfliktsituācijas vai domstarpības tiek risinātas 

mierīgā pārrunu ceļā, fiziskie un morālie kaitējumi skolā netiek pieļauti. Personāla attieksme 

pret izglītojamajiem ir labvēlīga, draudzīga un iejūtīga. Pedagoģiskie darbinieki ir izgājuši 

kursus bērnu tiesību aizsardzības un audzināšanas jomā. Izglītojamie, pedagogi un pārējais 

personāls skolā jūtas komfortabli un vienlīdzīgi. Jebkurš skolas apmeklētājs tiek gaidīts un 

uzņemts laipni un korekti.  
Darbinieki un izglītojamie respektē viens otru un ar cieņu izturas viens pret otru. Pārsvarā 

attiecības ir draudzīgas, treniņos nav naidīgas konkurences.  
Sporta skolai tiek veidots un uzturēts pozitīvs tēls, ir izveidojušās jau savas tradīcijas, 

piemēram, nosaukuma „GADA SPORTISTS” un “GADA TRENERIS” piešķiršana, izlaiduma 

pasākumi, atzinības izteikšana treneriem skolotāju dienā.  
Latvijas valsts simboli, to lietošana notiek atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

Skola rūpējas par sava tēla veidošanu un tradīciju kopšanu.  
Kvalitātes vērtējums - labi 

 

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība  
Mācību-treniņu darbā izmantojamās sporta bāzes atbilst visām prasībām programmu 

izpildei pilnā apjomā. Ir pieejamas un lietojamas ģērbtuves un dušu telpas. Ar visām sporta 

bāzēm ir noslēgti nomas līgumi. Sporta bāzēs, kuras nomā sporta skola, telpas tiek regulāri 

uzkoptas, tās ir estētiski noformētas un kārtīgas. Evakuācijas plāni ir izvietoti redzamās vietās. 

Ir Veselības inspekcijas un Ugunsdzēsēju atzinumi par telpu atbilstību ekspluatācijai. Sakopta 

arī sporta bāzu apkārtne. Ir noteikta kārtība mācību-treniņu telpu izmantošanai, tā tiek ievērota. 

Ir pieejami pārbaudošo institūciju pārbaužu akti, tie tiek reģistrēti žurnālā.  
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Pie izglītības iestādes ēkas ir novietots Latvijas valsts karogs. Skolas telpās visiem 
redzamā vietā ir izvietoti informatīvi plakāti ar valsts himnas tekstu un prezidenta attēlu.  

Skolas ēkai nepieciešams atsvaidzināt fasādi, salabot dūmvadu augšējo daļu, veikt ēkas 

pamatu hidroizolāciju. Ēkā, izņemot sporta zāli, nepieciešams atjaunot elektrības, ventilācijas, 

apkures sistēmas un veikt visu telpu remontu. Pašvaldības plānos ir jaunas sporta halles, kurā būs 

arī visas sporta skolas administratīvās telpas, būvniecība un tāpēc tagadējā skolas ēkā finansiālos 

ieguldījumus neveic. Līdz ar to, mēs esam neziņas priekšā, un esošo ēku nav iespēju uzlabot. 

Kvalitātes vērtējums - labi 

 

6. Iestādes resursi 
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

Skolai ir sava neliela sporta zāle, kur treniņu nodarbības vada un organizē basketbolisti, 
volejbolisti, vieglatlēti un riteņbraucēji ziemas sezonā.  

Smiltenes pilsētas BJSS mācību-treniņu darbā izmanto Smiltenes sporta halli (darbojas 

basketbolisti, volejbolisti, vieglatlēti, futbolisti, BMX braucēji), sporta kompleksu “Teperis” 

(visi sporta veidu pārstāvji), Smiltenes vidusskolas sporta zāles un āra laukumus (futbolisti, 

basketbolisti, volejbolisti), Blomes pamatskolas sporta zāli (futbolisti, basketbolisti), Variņu 

pamatskolas sporta zāli (basketbolisti, vieglatlēti), Grundzāles pamatskolas sporta zāli 

(vieglatlēti, orientēšanās sportisti), BMX trasi (BMX braucēji), Strenču vidusskolas sporta zāli 

(volejbolisti). Ar visām sporta bāzēm, kuras izmanto mācību-treniņu darbā, ir noslēgti līgumi, 

tie atbilst mācību programmas īstenošanas prasībām. Koplietošanas telpas ir iekārtotas atbilstoši 

sporta veidu specifikai un normatīvajām prasībām. Ir viss nepieciešamais inventārs un 

tehniskais aprīkojums, kurš ir darba kārtībā un drošs lietošanai. Katru gadu sporta inventārs tiek 

papildināts, novecojušais tiek nomainīts ar jaunu.  
Smiltenes pilsētas BJSS ir nodrošināti nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizācijai. Materiāltehniskie līdzekļi ir 

darba kārtībā, to papildināšana tiek plānota. Teorētisko un praktisko nodarbību programmas ir 
nodrošinātas ar tehniskajiem līdzekļiem (elektroniskā laika ņemšanas iekārta, fotoaparāts, 

planšetdators). Ir mācību un metodiskā literatūra metodiskajā kabinetā.  
Treneriem ir pieejams interneta pieslēgums un visa nepieciešamā biroja tehnika. 

 

Izmantotās sporta bāzes izglītības programmu realizēšanai 

 

Sporta bāze Programmu realizē 
  

Sporta skola Basketbols, volejbols, vieglatlētika, riteņbraukšana, BMX 

Sporta halle Basketbols, vieglatlētika, futbols, orientēšanās sports, BMX 

Sporta komplekss „Teperis” Visi sporta veidi 

Smiltenes vidusskola Futbols, volejbols, orientēšanās sports, vieglatlētika 

Smiltenes tehnikums Basketbols, futbols (trenažieru zāli) 

BMX trase BMX 

Blomes pamatskola Basketbols, futbols 

Grundzāles pamatskola Vieglatlētika, orientēšanās sports 

Variņu pamatskola Basketbols, vieglatlētika 

Strenču novada vidusskola Volejbols 
 

Kvalitātes vērtējums - labi 

 

6.2. Personālresursi  
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā strādā 21 treneris: 4 basketbola treneri, 2 

BMX treneri; 6 futbola treneri, 1 riteņbraukšanas treneris, 2 orientēšanās sporta treneri, 5 

vieglatlētikas treneri, 1 volejbola trenere, direktors, direktora vietniece, izglītības metodiķe, 

fizioterapeite un 1 apkopēja. Pedagoģiskais personāls ir ar atbilstošu augstāko pedagoģisko 

izglītību. 3 treneri – Guntars Markss, vieglatlētikā, Māris Stabiņš, orientēšanās sportā, un Ģirts 
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Kātiņš, BMX-ā, ir saņēmuši „A” kategorijas sporta speciālista sertifikātu. 8 treneriem ir „B’ 
kategorijas sertifikāts, 4 treneriem ir „C” kategorijas sporta speciālista sertifikāts, 6 treneri 

mācās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Pastāvīgi strādājam pie jaunu kadru 

piesaistīšanas. Šobrīd visās programmās ar pedagoģiskajiem kadriem esam nodrošināti, 

izņemot volejbolu, kurā būtu nepieciešams vēl viens treneris.  
Treneri patstāvīgi piedalās treneru kvalifikācijas celšanas kursos, kurus finansē sporta 

skola. Darbinieki iesaistās Smiltenes novada sporta dzīves organizēšanā, sniedz konsultācijas 
novada skolu sporta skolotājiem un interesentiem.  

Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Ievēro vērtības 
un ētikas normas.  

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi 

 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas pašvērtējums ietver visas sporta skolas 

darbības jomas un aspektus. Skolas pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Pašvērtēšanas 
procesā tiek iesaistīts viss izglītības iestādes personāls.  

Smiltenes pilsētas BJSS pašvērtēšanā tiek uzsvērtas skolas stiprās puses, atklātas tās jomas, 

kurās nepieciešami uzlabojumi, kas jāņem vērā, plānojot turpmāko darbu. Pašvērtējums 
pieejams publiskai apskatei Smiltenes novada mājaslapā https://izglitiba.smiltene.lv/smiltenes-

pilsetas-bernu-un-jaunatnes-sporta-skola/.  
Katru gadu skolā tiek sagatavots mācību gada darba plāns. Pirms jaunā mācību gada treneri 

vadībai iesniedz sava darba pašvērtējuma aprakstu. Sporta skolā ir izstrādāts „Attīstības plāns” 

turpmākajiem pieciem gadiem. Attīstības plānošanā ietverta analīze par iepriekšējiem plānošanas 

periodiem. Attīstības plāna īstenošana tiek pārraudzīta, nepieciešamības gadījumā tiek veiktas 

izmaiņas. Katru gadu skolā notiek materiāltehnisko resursu iegādes plānošana, tā tiek saskaņota ar 

iestādes dibinātāju. Periodiski tiek veikta darbinieku, izglītojamo un vecāku anketēšana. 

Kvalitātes vērtējums - labi 

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  
Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolā ir izstrādāta visa normatīvajos aktos 

noteiktā obligātā dokumentācija, tā sakārtota un uzglabāta atbilstoši lietu nomenklatūrai. Skolas 

lietu nomenklatūra ir apstiprināta, katru gadu tā tiek aktualizēta un ik pēc trīs gadiem saskaņota 

Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālajā valsts arhīvā. Dokumenti tiek arhivēti, atbilstoši 

Latvijas Nacionālā arhīva prasībām („Instrukcija par juridisko personu arhīvu dokumentu 

uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu”). Ar visiem darbiniekiem ir noslēgti darba 

līgumi, kam pievienoti darbinieku amatu apraksti. Darbinieki ar tiem tiek iepazīstināti, stājoties 

darbā. Darbinieki darba pienākumus veic atbilstoši amata aprakstiem.  
Skolas vadība deleģē pienākumus darbiniekiem un pārrauga to izpildi. Tiek sastādīts 

skolas mācību gada darba un audzināšanas plāns.  
Sporta skola veic personāla pārraudzības funkcijas. Skolā ir iekārtotas personu lietas 

visiem pedagogiem, tehniskiem darbiniekiem un audzēkņiem. Treneru slodzes ir sadalītas 

optimāli, balstoties uz skolu profesionālās ievirzes programmu prasībām, treneru darba pieredzi, 

kvalifikāciju un sasniegtiem rezultātiem. Skolā ir iekārtots metodiskais kabinets, kuru izmanto 

treneri, sporta skolotāji un citi interesenti. Izglītības iestādes vadītājs ir pieprasījis 

nepieciešamās ziņas par personālu Sodu reģistram.  
Skolā darbojas pedagoģiskā padome, tās sēdes notiek regulāri, vismaz divas reizes gadā 

Notiek arī sapulces pie skolas direktora, kurās tiek apspriesti aktuālie darba jautājumi, tiek 

uzklausīts un ņemts vērā darbinieku, vecāku un izglītojamo viedoklis un ieteikumi par 

nepieciešamajiem uzlabojumiem skolas darbā. Sporta skolas treneriem tiek nodrošināta 

metodiskā palīdzība, metodisko darbu veicot sadarbībā ar sporta veidu federācijām un citām 

sporta institūcijām.  
Sporta skolas vadības organizatoriskā struktūra aptver visas iestādes darbības jomas. 

Vadība nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un plānotajām izmaiņām. 
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Sadarbība starp sporta skolas direktoru un darbiniekiem ir profesionāla, korekta, efektīva un 
radoša. Sporta skolas direktors noteiktos laikos pieņem apmeklētājus.  

Jāuzlabo savstarpējā treneru sadarbība, pieredzes apmaiņa un kolektīva kā vienotas 
darbinieku komandas veidošana.  

Izglītības iestāde rūpējās par izglītojamā vispusīgas attīstības veicināšanu, attieksmju 
veidošanu un izglītojamo tiesību ievērošanu.  

Kvalitātes vērtējums - labi 

 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola sadarbojas ar Smiltenes novada domi, 

Smiltenes novada Izglītības pārvaldi, LR Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamentu, 

Latvijas Basketbola savienību, Latvijas Vieglatlētikas savienību, Latvijas Futbola federāciju, 

Latvijas Riteņbraukšanas federāciju, Latvijas Orientēšanās federāciju un Latvijas Volejbola 

federāciju.  
Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar Smiltenes novada izglītības iestādēm, citām sporta 

skolām Latvijā, it sevišķi Vidzemes reģionā, un sadarbības partneriem ārzemēs. Vieglatlētikas 

nodaļai izveidojusies laba sadarbība ar kolēģiem Igaunijā, tāpat arī Čehijā, kur katru gadu 
sporta skolas izglītojamie piedalās starptautiskajās vieglatlētikas sacensībās “European Kids 

Athletic Games”. Sadarbība ir abpusēja un attīstību veicinoša.  
Sporta skolas izglītojamie regulāri piedalās reģionālā, valsts un starptautiskā līmeņa 

sacensībās.  
Smiltenes pilsētas BJSS direktors piedalās biedrības “Latvijas Sporta izglītības iestāžu 

Direktoru padomes” valdes rīkotajās sapulcēs un semināros. Laba sadarbība izveidojusies ar 
visiem Smiltenes novada sporta klubiem, vieglatlētikas treneriem arī ar Latvijas Šķēpa metēju 

klubu.  
Aktīvi darbojas arī pārējie sporta veidi, piedaloties dažāda mēroga sacensībās ne tikai 

Latvijā, bet arī ārzemēs.  
Izglītības iestāde rūpējas par skolas tēlu sabiedrībā, veicina izglītojamo piederību savai 

izglītības iestādei, novadam, pilsētai, valstij. Veicina izglītības iestādes atpazīstamību un 
prestižu.  

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi 

 

Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais)  
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamie, trenējoties sporta skolā, 

iegūst ne tikai prasmes un iemaņas izvēlētajā sporta veidā, bet arī motivāciju turpmākai 

sportiskajai attīstībai. Bijušie skolas audzēkņi turpina mācīties LSPA, veido turpmāko karjeru ar 
sportu saistītās jomās. Sporta skola ir prakses vieta mūsu skolas bijušajiem izglītojamajiem, kuri 

studē LSPA. 2019.gadā uzsākuši darbu skolā divi bijušie sporta skolas audzēkņi jau kā treneri.  
Par piemēru jaunajiem sportistiem ir Smiltenes novada izcilākie sportisti: Olimpisko spēļu 

bronzas medaļas īpašnieks, riteņbraucējs Dainis Ozols, riteņbraucējs Gatis Smukulis, skolas 

absolventes, Olimpisko spēļu dalībnieces, vieglatlēte Līna Mūze un BMX riteņbraucējas Sandra 

Aleksejeva un Vineta Pētersone, Latvijas jaunatnes izlašu basketbolā dalībnieks Ričards 

Melderis, orientēšanās sporta pārstāvis Artūrs Pauliņš. 

 

Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējuma iegūtajiem secinājumiem)  
Izvērtējot līdz šim 17 gados sasniegto, Smiltenes pilsētas BJSS turpmāk par galveno 

prioritāti savā darbībā izvirza bērnu un jauniešu sekmīgu izglītošanu profesionālās ievirzes 
sporta izglītības licencētās programmās un veselīga dzīvesveida popularizēšanu, fiziski un 

morāli spēcīgas personības veidošanu. 2019./2020.m.g. galvenie uzdevumi:  

 veidot mērķtiecīgu sadarbību ar sporta veidu federācijām metodisko materiālu, 
sporta veidu programmu izstrādē, treniņu un sacensību sistēmas pilnveidošanā;

 veicināt treneru pieredzes apmaiņu ar citām sporta skolām (klubiem) Latvijā un 
ārzemēs;
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