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1. Ventspils Sporta skolas „Spars” vispārīgs raksturojums. 

 

Ventspils pilsētas Sporta skola „Spars” ir Ventspils pilsētas Domes dibināta un Ventspils 

pilsētas domes Izglītības pārvaldes padotībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības 

iestāde. Ventspils Sporta skola atrodas Olimpiskā centra „Ventspils” basketbola hallē, Sporta 

ielā Nr.7/9, Ventspilī.  

Sporta skolas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi 

likumi un normatīvie akti, kā arī Sporta skolas nolikums. 

Mācību- treniņu procesa organizēšanai Ventspils Sporta skola izmanto Ventspils pilsētas 

pašvaldības izglītības iestāžu un organizāciju sporta bāzes saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. 

Sporta skola „Spars” dibināta 1951. gada 2. jūnijā un savu darbību uzsāka pilsētas 

1.vidusskolas telpās - Kuldīgas ielā 1.  

Skola savos 64 pastāvēšanas gados ir vairākkārt mainījusi savu atrašanās vietu, bet sākot 

ar 1997.gadu līdz šim brīdim atrodas OC ”Ventspils” sporta hallē, kurā īrē trīs administrācijas 

telpas, sporta zāles un palīgtelpas sporta veidos: basketbolā, džudo, sporta vingrošanā, šorttrekā 

un vieglatlētikā.   

Ventspils Sporta skola ar Izglītības Kvalitātes Valsts Dienesta  lēmumu 2014. gadā 17. 

jūnijā tika akreditēta uz sešiem gadiem (līdz 2020.gada 18. jūnijam).  

2008. gada 12. martā tika licencēta programma ložu šaušanā - tās īstenošana tika uzsākta 

2009. gada septembrī un turpinājās līdz 2013.gada augustam. Sakarā ar to, ka pedagogs 

pārtrauca profesionālo izglītības apguvi,  2013./2014. mācību gadā   ložu šaušanas programmas 

turpināšana tika pārtraukta un  atsākta  2014./2015.mācību gadā. 2016. gada 29. septembrī tika 

akreditēta  ložu šaušanas 20V 813001 programmas licence uz 6 gadiem (28.09.2022.)   

2016./17.mācību gada sākumā sporta skola realizē profesionālās ievirzes izglītības 

licencētas programmas 10 sporta veidos: 

1. basketbola programmu, kods 20V 813 00, kods 30V 813 00;  

2. BMX programmu, kods 20V 813 00, kods 30V 813 00; 

3. džudo programmu, kods 20V 813 00, kods 30V 813 00; 

4. peldēšanas programmu, kods 20V 813 00, kods 30V 813 00; 

5. smaiļošanas un kanoe airēšanas programmu, kods 20V 813 00,kods 30V 813 00; 

6. sporta vingrošanas programmu, kods 20V 813 00, kods 30V 813 00;  

7. svarcelšanas programmu, kods 20V 813 00, kods 30V 813 00; 

8. ložu šaušanas programmu, kods 20V 813 00 1; 

9. šorttreka programmu, kods 20V 813 00, kods 30V 813 00; 

10. vieglatlētikas programmu, kods 20V 813 00, kods 30V 813 00. 

 

Ventspils pilsētas Sporta skolā „ Spars” 2016./2017.mācību gada sākumā nodarbojas 

1170 audzēkņi. Kopējais grupu skaits sporta skolā sastāda – 95.  

 

Tabula Nr.1  Izglītojamo skaita izmaiņas 2012./2013.m.g.-2016./2017.m..g. 
 

Mācību gads 

Grupas / izglītojamo skaits 

SSG – MT-3 
MT-4 – MT-

7 

SMP-1 – 

SMP-3 
ASM 

Kopā uz 

01.10. 

2012./2013. 33/549 30/341 20/175 6/28 89/1093 

2013./2014. 32/516 31/358 20/168 6/27 89/1069 

2014./2015. 32/527 29/365 18/146 9/34 88/1072 

2015./2016. 36/603 26/337 15/143 15/64 92/1147 

2016./2017. 35/591 33/411 13/118 14/50 95/1170 

 

Tabula Nr.2. Izglītojamo sadalījums 2016./2017.m.g. 
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Sporta  veids SSG MT-1 MT-2 MT-3 MT-4 MT-5 MT-6 MT-7 SMP-1 SMP-2 SMP-3 ASM KOPĀ 

Basketbols 120 54 39 42 34 22 23 21 16 27 20  418 

BMX  14 9 11    14    3 51 

Džudo 16 12 18  10  7 12     75 

Peldēšana  12   12 13 30 21  8  2 98 

Smaiļošana un 

kanoe airēšana  
    28 19 8 5  6  9 

75 

 

Sporta 

vingrošana  
108 24 14 25 9 12  8    5 205 

Svarcelšana   14 12      6  4 36 

Šorttreks   25  14   8  5  5 57 

Vieglatlētika     22 21 14 16 8 8 16 6 22 133 

Ložu šaušana     22        22 

Kopā     244 116 119 112 150 80 84 97 24 68 26 50 1170 

 

Sporta skolā strādā 49 treneri, no tiem 37 treneri ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, tai 

skaitā pedagoģijas maģistri – 12. 

8 treneri ir saņēmuši „A” kategorijas sporta speciālista sertifikātu.   

28 treneri ir saņēmuši „B” kategorijas sporta speciālista sertifikātu.  

4 treneri ir saņēmuši „C” kategorijas sporta speciālista sertifikātu.  

7 treneri studē    

Ventspils sporta skola veic sporta metodiski organizatorisko darbu, sadarbojoties  ar 

pilsētas vispārizglītojošām skolām, sporta darba koordinēšanā, peldēt-apmācības un slidot 

apmācības projekta darbības organizēšanā, sniedz atbalstu skolas Olimpisko dienu 

organizēšanā. Rīko pieredzes apmaiņas braucienus, seko līdzi treneru tālākizglītības pilnveidei, 

piedāvājot dalību Latvijas un starptautiskos treneru semināros.    
Skolas administrācijā direktors, direktora vietnieks mācību darbā un metodiķis, visi ir ar augstāko 

pedagoģisko izglītību.  

Ventspils Sporta skola tiek finansēta no Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta un no 

valsts mērķdotācijas. Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti atbilstoši Ventspils pilsētas 

domes apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un līgumam ar LR 

IZM.  

2. Ventspils Sporta skolas darbības pamatmērķi.  

 

Sporta skolas darbības mērķis ir veidot sporta izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, 

kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu – 

veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam 

dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi personības veidošanās procesā.  

Sporta skolas darbības pamatvirziens ir profesionālās ievirzes sporta izglītības, sporta 

interešu izglītības un apstiprināto sporta metodisko programmu īstenošana.  

Sporta skolas pamatuzdevumi: 

o atbilstoši normatīvajiem aktiem, izstrādāt un īstenot profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmas un metodiskā darba programmas;  

o iespēju robežās nodrošināt talantīgākajiem bērniem un jauniešiem augstākās 

sporta meistarības pilnveidošanas iespējas;  

o komplektēt mācību – treniņu grupas, nodrošināt šo grupu darbu, veikt atlasi, 

sagatavot augstas klases sportistus Latvijas nacionālajām izlasēm;  

o veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu 

tālākizglītību;  
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o nodrošināt organizatoriski metodiskā darba vadību Izglītības iestādē īstenotajām 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām;  

o nodrošināt izglītojamiem (turpmāk – audzēkņi) veselības aprūpi un medicīnisko 

uzraudzību Izglītības iestādē;  

o racionāli izmantot izglītībai un medicīniskajai aprūpei piešķirtos līdzekļus;  

o popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;  

Iepriekšējā 2016./2017.m.g. prioritātes un konkrētie rezultāti 
 

Pamatjoma Darbības prioritāte Sasniegtais 

Mācību saturs. 1. Kvalitatīvi īstenot 

profesionālās ievirzes izglītības 

programmas.  

2.Pilnveidot  sporta izglītības  

programmas (izmaiņas MK 

1036.6.pielikums), kas stājas 

spēkā ar 01.01.2017.  

3.Teorētisko zināšanu un iemaņu 

iesaistīšana treniņa procesa 

uzlabošanā.  

 

1.Īstenotas profesionālās ievirzes programmas 

basketbolā, džudo, BMX, peldēšanā, sporta 

vingrošanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, 

svarcelšanā, šorttrekā, šaušanā un vieglatlētikā.  

2.Izstrādātas sporta veidu programmas atbilstoši 

izmaiņām.  

3. Treneri plāno mācību darbu saskaņā ar licencētajām 

profesionālās ievirzes programmām un 

apstiprinātajām autorprogrammām.  

Mācīšana un 

mācīšanās. 

1.Nodrošināt kvalitatīvu 

mācību-treniņa procesu .  

2.Trenēšanas un trenēšanās 

metožu daudzveidība – 

sacensību metodes izmantošana 

treniņu procesā.  

1.Mācību procesa kontrole un analīze tiek veikta 

regulāri. 

2. Mācību treniņu procesā  tiek pilnveidota sacensību 

metodika. 

Audzēkņu 

sasniegumi. 

1.Gatavot audzēkņus startiem, 

dažāda mēroga sacensībās.  

2.Individuāla katra audzēkņa 

sacensību plānošana, uzskaite , 

sasniedzamie rezultāti, 

prognoze, starti.  

3. Aktualizēt  audzēkņu sporta 

sasniegumus masu medijos.  

1.Audzēkņi sagatavoti dažāda mēroga sacensībām-

Latvijas čempionātiem, Latvijas olimpiādēm, Latvijas 

izlasēs dalībai Eiropas un Pasaules čempionātiem un 

c. starptautiskām  sacensībām.  

2.Apkopoti katra audzēkņa sacensību rezultāti un 

 veikta  analīze .Perspektīvāko audzēkņu rezultātu 

prognoze. 

3. Aktualizēti skolas audzēkņu sasniegumi sociālajā 

vidē.  

Atbalsts 

audzēkņiem. 

1.Katra audzēkņa līdzdalības 

nodrošināšana sacensībās.  

2. Veselības pārbaudes kontrole. 

3. Mācību treniņu nometņu 

rīkošana.  

 

1.Nodrošināta piedalīšanās dažāda mēroga sacensībās 

un organizētas sacensības sporta veidos.  

2.Ir nodrošināta profilaktiskā veselības aprūpe.  

3.Talantīgākajiem sportistiem nodrošinātas  mācību – 

treniņu nometnes Ventspilī un izbraukumā.  .  

 

 

Skolas vide 1.Skolā veidot pozitīvu mikro-

vidi, psiholoģiski un fiziski 

drošu.  

2.Audzēkņu savstarpējās cieņas 

un godīgas cīņas akcentēšana.   

 

1.Ir apzināti riska faktori un trūkumi.  

2. Mācību treniņu procesā  tiek pilnveidota tiek 

aktualizēti jautājumi par audzēkņu savstarpējo cieņu 

un godīgu cīņu. 

 

Resursi 1. Jaunu sporta treneru 

iesaistīšana skolas darbā.  

2 Finanšu resursu piesaiste 

mācību iestādē. 

3.Izglītojamo piesaistīšana 

profesionālās ievirzes izglītības 

programmās.   

1.Spolas darbā iesaistīti  trīs sporta  treneri – sporta 

vingrošanā, vieglatlētikā un svarcelšanā.  

2.Tika pagarināts augstas klases sportistu 

sagatavošanas centra finansēšanas līgums ar LR IZM 

un Ventspils pilsētas domi par centra darbību, kurā 

iesaistīti sporta skolas audzēkņi.  

3. Tiek piesaistīti jauni izglītojamie profesionālās 

ievirzes izglītības programmās.   

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

novērtēšana. 

1.Pilnveidot Skolas darbību 

reglamentējošos dokumentus, 

atbilstoši iekšējiem un ārējiem 

normatīvajiem aktiem.  

1.Regulāri notiek reglamentējošo dokumentu 

pilnveide.  

2.Skolas vadība kopā ar treneriem sastāda kalendāros 

plānus, veic darba plānošanu un  izvērtēšanu, kas tiek 
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2.Veikt regulāru Skolas darba 

izvērtēšanu un tālākās darbības 

plānošanu.  

 

dokumentētas pedagoģiskās padomes un metodiskās  

sanāksmēs. 

  

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.  

2016.g. no 5.-9. 09. akreditācijas komisijas atzinums  

4. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos.  

4.1.  Mācību saturs – īstenotās izglītības programmas  

Ventspils Sporta skolas īstenotās licencētās mācību programmas 2016./2017. mācību 

gadā:  
Tabula Nr.3. Sporta veidu programmas un licences. 

Nr. 

p. 

k. 

Programmas nosaukums Programmas 

kods 

Īstenošanas 

ilgums 
Licence

s Nr. 

Izglītojamo 

skaits 

2016./2017.m.g. 

1. Basketbols 20V 813 00 8 gadi P-9358 355 

2. Basketbols 30V 831 00 3 gadi P-9359 63 

3. BMX 20V 813 00 8 gadi P -9360 48 

4. BMX 30V 813 00 4 gadi P-9361 3 

5. Džudo 20V 813 00 8 gadi P-9362 75 

6. Džudo 30V 813 00 4 gadi P-9363 0 

7. Peldēšana 20V 813 00 8 gadi P-9366 88 

8. Peldēšana 30V 813 00 4 gadi P-9367 10 

9. Smaiļošana un kanoe airēšana 20V 813 00 7 gadi P-9368 60 

10. Smaiļošana un kanoe airēšana 30V 813 00 4 gadi P-9369 15 

11. Sporta vingrošana 20V 813 00 8 gadi P-9370 200 

12. Sporta vingrošana 30V 813 00 4 gadi P-9371 5 

13. Svarcelšana 20V 813 00 7 gadi P-9372 26 

14. Svarcelšana 30V 813 00 4 gadi P-9373 10 

15. Ložu šaušana 20V 813 001 7 gadi P-14168 22 

16. Šorttreks 20V 813 00 8 gadi P-9374 50 

17. Šorttreks 30V 813 00 4 gadi P-9375 8 

18. Vieglatlētika  20V 813 00 8 gadi P-9376 81 

19. Vieglatlētika 30V 813 00 4 gadi P-9377 52 

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana notiek saskaņā ar Sporta skolas 

nolikumu, mācību process tiek organizēts, atbilstoši licencētajām programmām, ievēroti 

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 1036. Treneri strādā pēc sporta skolas  direktora  

apstiprinātiem gada plāniem un treniņu nodarbību sarakstiem, grozījumi tiek veikti atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām.  

Treneri mācību-treniņa procesā izmanto sporta veidu paraug- programmas, un 

apstiprinātās autorprogrammas.  

Mācību gada sākumā pedagoģiskās padomes sēdē tiek apstiprinātas treniņu grupas un 

pedagoģisko darbinieku slodzes. 

 

Izglītojamo skaits sporta veidu programmās (01.10.16). 

 Basketbols – 418 audz. -36% 

 Vieglatlētika – 133 audz. – 11,4% 

 Sporta vingrošana – 205 audz.  – 17,5% 

 Peldēšana – 98 audz. – 18,31% 

 Šorttreks –57 audz. – 4,8% 



7 

 

 Smaiļošana un kanoe – 75 audz.  – 6,4% 

 BMX – 51 audz.  – 4,3% 

 Džudo – 75 audz. – 6,4% 

 Svarcelšana – 36 audz.  – 3,1% 

 Ložu šaušana – 22 audz.  – 1,9% 

 

          Korekcijas mācību plānos tiek veiktas katra mēneša sākumā, nepieciešamības 

gadījumā arī mēneša gaitā.  

Sporta skolas vadība, pārrauga, koordinē un sniedz atbalstu metodisko darbu sporta veidu 

programmu izstrādē  un pilnveidošanā., tiek piedāvāta visa nepieciešamā informācija un resursi 

plānu izstrādei.   

Plānojot darbu, treneri ņem vērā izglītojamā fizisko sagatavotību. Gan basketbolā, gan 

individuālajos sporta veidos tehnisko un taktisko apmācību veic, izmantojot daudzveidīgas 

darba metodes. Mācību plāna teorētiskie priekšmeti tiek integrēti praktiskajās nodarbībās. 

Praktisko nodarbību procesā veicina dažādu sporta veidu saikni.  

Administrācija regulāri veic plānu izpildes kontroli, kā arī nodarbību vērošanu un 

novērtējumu. Nodarbību vērtēšanā  tiek aizpildīta nodarbību vērošanas  lapa, kurā tiek fiksētas 

pozitīvās ievirzes , trūkumi un izteikti priekšlikumi to novēršanai.  

 

Vērtējums labi.  

4.2. – Mācīšana un mācīšanās.  

     4.2.1. Mācīšanas kvalitāte  

Mācību-treniņu  nodarbības treneri plāno, pamatojoties uz Profesionālās ievirzes izglītības 

programmām sportā un  organizē atbilstoši skolas vadības  apstiprinātajam nodarbību sarakstam, 

kuri mācību gada laikā tiek koriģēti pēc nepieciešamības.  

Mācību procesa un pedagogu darba kvalitāte tiek regulāri izvērtēta un  analizēta   

pedagoģiskajās un metodiskajās sēdēs. Treneri atbilstoši normatīvajos aktos izvirzītajām 

prasībām aizpilda uzskaites žurnālus, ko regulāri pārbauda un apstiprina direktora vietnieks 

izglītības jomā. Izglītojamie tiek reģistrēti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām izglītojamo 

reģistrācijas un uzskaites grāmatā, tiek kārtotas izglītojamo personas lietas. 

Ir izstrādāts reglaments par izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību 

un tiek veikta atbilstoši sporta skolas nolikuma prasībām.  

Treneri izmanto daudzveidīgas mācību metodes atbilstoši audzēkņa spējām un vecuma 

īpatnībām, treniņa satura prasībām. Treneri regulāri pilnveido savas zināšanas kursos, dalās 

pieredzē, vēro un piedalās dažādos semināros un sporta sacensībās. Tiek  veicināta treneru 

metodisko materiālu izstrāde. 

Treneri mācību-treniņu darbā iesaista visus audzēkņus, rosina izteikt savu viedokli, 

analizēt un  secināt.   Demonstrējums un skaidrojums ir mērķtiecīgs, saprotams,  piemērots 

apgūstamai tēmai un audzēkņu vecumam.  Audzēkņiem  tiek izskaidrots darba mērķis , saistība 

ar iepriekš mācīto. Visu mācību –treniņu programmu satura apguvē veiksmīgi tiek nodrošināta 

treniņa procesa saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm.  

  Mācību procesā treneri izmanto attiecīgās nozares jaunākās tehnoloģijas, iekārtas un 

materiālus, mācību procesa pilnveidošanai treneri izmanto video-materiālus.  

Sporta skola sadarbojas ar visu sporta veidu federācijām un dažādām sportu pārstāvošām 

institūcijām. Pamatojoties uz sporta veidu federāciju un asociāciju apstiprinātajiem sporta veidu 

sacensību kalendāriem, ir sastādīts sporta skolas sacensību kalendārs . Izglītojamie piedalās 

sacensībās  saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sacensību startu skaitu un sacensību līmeni. 

Informācija pirms un pēc sacensībām  tiek ievietota plaš-saziņas līdzekļos un pieejama ikvienam 

trenerim un audzēknim. 

Ventspils Sporta skolas audzēkņi piedalās dažāda mēroga sacensībās:  sporta skolas 

atklātajās sacensībās, Latvijas čempionātos un meistarsacīkstēs jauniešiem, junioriem un 
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pieaugušiem, Latvijas Jaunatnes un pieaugušo Olimpiādēs,  Starptautiskās sacensībās. Labākie 

sportisti iekļauti Latvijas sporta veidu izlašu sastāvos un startē: ārzemju turnīros, Eiropas un 

pasaules līmeņa starptautiskās sporta sacensībās  (pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī 

atlases turnīros),  Olimpiskajās spēlēs. 

Sporta skolas audzēkņi katru gadu izpilda prasības par pārcelšanu nākamajā mācību 

treniņu grupā. Treneri veic regulāru mācību-treniņu darba, sacensību rezultātu analīzi un 

pilnveido turpmāko mācību-treniņu procesu atbilstoši sasniegumu analīzes rezultātiem. 

Mācību-treniņu darba vērtēšanas procesu treneris veic gan personīgi, gan individuāli ar 

audzēkņiem.  
 

Vērtējums -ļoti labi..  

4.2.2.Mācīšanās kvalitāte  

Ventspils pilsētas Sporta skolas izglītojamie mācību gada sākumā tiek informēti kādā 

apmācības gada grupā nodarbosies, par grupas prasībām , mērķiem, uzdevumiem, galvenajām 

sacensībām. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem savā sporta veidā    

un drošības tehnikas noteikumiem. Izglītojamie tos zina un izpilda. 

Izglītojamie aktīvi apmeklē mācību-treniņu nodarbības un regulāri piedalās sacensībās. 

Mācību darba uzskaites žurnālos tiek veikta apmeklējumu uzskaite un treneri ar audzēkņiem 

pārrunā kavējumu iemeslus.  

Izglītojamiem ir pieejamas labas sporta bāzes un atbilstošs inventārs, tehniskie līdzekļi, 

lai izpildītu programmas prasības.  Treniņu bāzes atbilst sporta veidu sacensību un audzēkņu 

drošības noteikumiem. Ir pieejama metodiskā literatūra.  Video-apmācības laikā kopā ar treneri 

ir iespēja izmantot INTERNETA pieslēgumu. Teorētisko nodarbību īstenošanai tiek izmantotas 

informātikas tehnoloģijas (videokameras, datori, DVD u.c.) Izglītojamie aktīvi apmeklē 

mācību-treniņu nodarbības un regulāri piedalās plānotajās sacensībās.  

Tiek regulāri apkopota informācija par piedalīšanos sacensībās un sportiskiem 

sasniegumiem, uzskaiti un analīzi. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, tiek plānota un 

pilnveidota tālākā darbība.  

Labākie audzēkņi piedalās Latvijas Jaunatnes meistarsacīkstēs un Latvijas čempionātos. 

Izglītojamie, kuri ir iekļauti izlašu sastāvā, pārstāv Latviju Eiropas un pasaules mēroga turnīros. 

OC „Ventspils” ir izstrādāta augstas klases sportistu atbalsta programma.  

Labākie sporta skolas audzēkņi sadarbojoties ar Murjāņu sporta ģimnāziju, Olimpisko 

centru, Latvijas Olimpisko vienību un, esot valsts izlases komandu pieaugušajiem, junioriem, 

jauniešiem sastāvā, saņem organizatorisku un finansiālu atbalstu ar mērķi uzlabot treniņu darba 

kvalitāti. Izglītojamie – starptautisko nometņu dalībnieki, uzrāda labākus rezultātus sporta 

meistarības izaugsmē un attaisno ieguldīto darbu un finanšu līdzekļus.  
 

Vērtējums labi.  

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.   

Mācību treniņa process tiek vērtēts nepārtraukti. Treneri vērtē izglītojamo darbu un 

sacensību rezultātus. Galvenais vērtēšanas kritērijs ir iegūtās vietas galvenajās sacensībās: 

Latvijas čempionātos, olimpiādēs, Eiropas čempionātos jauniešiem un junioriem, pieaugušiem, 

Pasaules čempionātos junioriem, pieaugušiem, Pasaules kausa posmos un c. Sacensībās.  

Treneri veic rezultātu un vērtējumu uzskaiti,  ierakstot tos sporta skolas noteiktajos 

dokumentos. Vērtējumu uzskaite tiek regulāri pārraudzīta un kontrolēta. Mācību gada beigās 

treneri analizē un vērtē sporta veidu programmu izpildi, gatavojot atskaiti par katru grupu. 

Atskaitē tiek atspoguļoti mācību treniņu grupu programmas izpildes kritēriji - nodarbību 

apmeklētība, kontroles normatīvu izpilde, starti sacensībās, sportiskais sniegums, u.c. 

Skolai ir izstrādāta sava  sporta veidu programmu prasību izpildes atskaites forma mācību-

treniņu grupām. Apkopojot treneru  sagatavotās atskaites un izvērtējot audzēkņu uzrādītos 

rezultātus, tiek sagatavotas atskaites Izglītības un zinātnes ministrijas normatīvo aktu prasībām. 
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Analīzes rezultāti tiek izmantoti izstrādājot mācību-treniņu darba plānu nākamajam mācību 

gadam. 

Ir izstrādāti noteikumi par audzēkņu uzņemšanas un pārcelšanas kārtību, kas paredz 

mācību treniņu grupu programmas prasību (sacensību skaita, kontroles normatīvu kārtošanas 

rezultāti, nodarbību apmeklējuma, izcīnīto vietu sacensībās, sporta klases u.c.) izpildi atbilstoši 

grupu komplektēšanas nosacījumiem. Izglītojamie veic kontroles normatīvu izpildi sev 

izvēlētajā sporta veidā, nodrošina praktisko iemaņu pārbaudi un organizatoriskos uzdevumus , 

kuru laikā tiek novērtētas  izglītojamo teorētiskās zināšanas.  

 Rezultātu apkopojums tiek glabāts sporta skolas datu bāzē (katra sporta veida sacensību 

kalendārs, nolikumi, protokoli, dalība sacensībās, izcīnītās vietas).Treneru padomes sēdē tiek 

analizēts iepriekšējā mācību gada darbs, tā rezultāti, izvirzīti nākotnes uzdevumi, izteikti 

priekšlikumi.  Audzēkņi un vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar rezultātiem un to analīzi. 

 

Vērtējums  labi.  

 4.3. Izglītojamo sasniegumi  

  4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā.   

Izglītojamie sekmīgi apgūst programmas paredzētos teorētiskos un praktiskos 

uzdevumus. Izglītojamie apzinīgi apmeklē treniņ-nodarbības, piedalās sacensībās un 

treniņnometnēs. Kontroles normatīvu rezultāti tiek fiksēti treneru darba uzskaites žurnālos, 

tiek analizēti sasniegumi un to rezultāti izvērtēti.  

Sporta skolā ir izveidota datu bāze izglītojamo sasniegumu dinamikas uzskaitei un 

analīzei, tā tiek regulāri papildināta.  Notiek pastāvīga sacensību rezultātu sistematizācija un 

analīze. Izglītojamie ar interesi un atbildības sajūtu piedalās treniņu procesā, kā arī aktīvi 

iesaistās sacensību organizēšanā.  

Pamatojoties uz apkopotajiem rezultātiem un sporta veidu federāciju izveidoto 

klasifikāciju, izglītojamajiem tiek piešķirtas sporta klases. 

Analīzes procesā izdarītos secinājumus pedagogi izmanto mācību treniņu procesa 

pilnveidē un turpmākā darba plānošanā.  

 4.3.2. Izglītojamo sasniegumi sacensībās 2016.-2017.mg.   

1. Basketbola nodaļa - zēni  

U-16 grupā - 1.v. LJBL regulārā čempionāta finālsacensībās, izlases kandidāti Rūdis Zernevics, 

Reinis Krūmiņš.   

Eiropas čempionātā U-16 Latvijas izlases sastāvā 8.vietu ieguva Kristaps Ķilps. 

Latvijas izlases sastāvā U-16 “Baltijas kauss” sacensībās 2.vietu izcīnīja  - Kristofers Šepte. 

Treneris –  Matīss Graudiņš.  

2. Basketbola nodaļa – meitenes 

Latvijas izlases sastāvā meitenēm U-16 pārbaudes sacensībās  piedalījās Una Šteinharde. 

Eiropas čempionātā U-20 Latvijas izlases sastāvā 8.vietu ieguva Dinija Sanda Pāvelsone.  

Pasaules kausa izcīņā U-19 Latvijas izlases sastāvā 10.vietu izcīnīja Luīze Šepte.  

 Treneris  - Vents Kārkliņš 

 

3. Vieglatlētikas nodaļa    

 

Ruslans Smolonskis – 1.v. Latvijas čempionāts daudzcīņā – 5km 0:21,23,36 (izlases dalībnieks  

                                     U-23); 

Jānis Svens Grīva  3.v. Latvijas čempionāts, šķēpa mešana - 73,36m (izlases kandidāts);  

Anete Jete Meire 1.v. Latvijas čempionāts, ,kārtslēkšana 3,30m (izlases kandidāte U-20); 

Anželika Ivanova  3.v. Latvijas čempionāts, 10km 11:52,82 (izlases kandidāte); 
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Darja Sopova   1.v. Baltijas valstu čempionāts, augstlēkšana 1,68 (izlases dalībniece U-16); 

Gunta Holštroma  2.v. Latvijas čempionāts, 5km 19:42,45 (izlases kandidāte U-20); 

Vanessa Jablonska 6.v. Baltijas čempionāts, lodes grūšana 12,70m (izlases dalībniece U-18); 

Reinis Hartmanis  2.v. Latvijas čempionāts, 10km 0:32,40 (izlases kandidāts U-23); 

Rūta Kate Lasmane 1.v. Baltijas čem. U-18, 3-soļlēkšana 12,32m (izlases dalībniece U-18; 

Marija Svistuna  4.v. Eiropas Jaunatnes Olimpiskais festivāls, šķēpa mešana 52,42m  

                                    (izlases dalībniece U-16); 

Frederika Rūmniece  6.v. Baltijas čempionāts U-18, augstlēkšana 1,61m (izl. dalībn. U-18);                              

Edgars Berķis  3.v. Baltijas valstu sacensības mešanas disciplīnās, lodes grūšana   

                                    (izlases dalībnieks U-23); 

Elīna Oliņa 4.v.Baltijas valstu čempionāts, kārstlēkšana 2,20m (izlases dalībniece U-18); 

Markuss Niedrups  6.v.Baltijas U-18 sacensības, vesera mešana 21,40m (izlases dalībn. U-18); 

Treneri: Māris Grīva, Juris Petrovičs,  Mārīte Alaine, Andris Kronbergs, Brigita Romanovska,  

                                   A.Matisons. 

. 

4. Smaiļošanas un kanoe airēšanas nodaļa  

Dagnis Iļjins  9.v. Eiropas čempionāts kanoe, C-1  1000m (izlases dalībnieks); 

2.v. LR čempionāts,    C-1  1000m ;  

Dāvis Iļjins  20.v. Pasaules junioru čempionāts U-23, C-1 1000m (izlases dalībnieks); 

   14.v. Eiropas čempionāts junioriem U-23, C-1 200m; 

   1.v. Latvijas čempionāts  ,C-1 500m; 

Mārtiņš Burkovskis 3.v. Latvijas republikas kauss, C-1 200m  (izlases kandidāts); 

Ivo Jēkabsons  5.v. Sacensības “Sudraba airi”, C-1 1000m (izlases kandidāts);  

Raivo Jēkabsons 1.v. Latvijas čempionāts, C-4  200m, (izlases kandidāts); 

Deniss Volkovs 8.v. Pasaules Junioru U-23 čempionāts, K-1 200m, (izlases dalībnieks); 

   4.v. Eiropas junioru čempionāts, K-2 200m ; 

Anna Saļņikova 3.v. Latvijas Jaunatnes olimpiāde, K-4 200m;  (izlases  

   1.v. Latvijas čempionāts K-2 200m  

Kristers Frišenfelds 3.v.LKF komandu čempionāts . C-4 500m; 

Aleksejs Sabarņa 1.v. LRF komandu čempionāts   C-4 500m;   

Daniils Serins   1.v.LKF komandu čempionāts  C-4 500m;  

Kristaps Buks  1.v.LKF komandu čempionāts  C-4 500m ; 

Linda Krilovska  3.v. Latvijas Jaunatnes olimpiāde, K-4 200m (izlases dalībniece); 

   1.v. Latvijas čempionāts K-4 200m;  

Megija Kūle  3.v. Latvijas Jaunatnes olimpiāde, K-4 200m; 

Alīna Mihailova  3.v. Latvijas Jaunatnes olimpiāde, K-4 200m; 

1.v.  Latvijas jaunatnes čempionāts K-2 200m; 

Treneri - Ojārs Burkovskis, Rūta Šauberga, Ģirts Ločmelis  

 

5.Sporta vingrošanas nodaļa 

Marija Ribaļčenko 15.v. FIG Pasaules kausa etaps-  brīvās kustības  (izlases dalībniece) 

   1.v. Latvijas čempionāts daudzcīņā; 

Rihards Trams  2.v Latvijas čempionāts atsevišķos daudzcīņas veidos (izlases  

                                    dalībnieks); 

Sabīne Anna Cinovska 3.v LR kausa izcīņa daudzcīņā; 

Tomass Rudītis  3.v. LR Jauniešu m/sacīkstes  

  Treneri - Nadežda Seile,  Bruno Kaņepe. 
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6. Peldēšanas nodaļa  

Veniamīns Mironovs  1.v. Baltijas valstu čempionāts  (izlases dalībnieks);  

Kristiāna Klestrova 9.v. Latvijas čempionāts (izlases kandidāte); 

Roberts Zemturis 20.v. Baltijas valstu čempionāts – tauriņstils (junioru izlases dalībnieks); 

Rolands Tarhanovs 3.v. Baltijas valstu čempionāts - 50m brīvais stils (junioru izlases  

                                            dalībnieks)  

Treneris – Sergejs Iļjins  

 

7.  BMX nodaļa 

Klāvs Lisovskis  1.v. Eiropas čempionāts (izlases dalībnieks); 

Markuss Valdmanis  32.v. Eiropas čempionāts U-16 (izlases dalībnieks); 

   3.v. Latvijas Jaunatnes olimpiāde; 

   8.v. Eiropas čempionāts - krūzeri  

Rolands Pommers  13.v. Eiropas čempionāts U-15 (izlases dalībnieks); 

Artis Zemrūķis 7.v. Eiropas čempionāts (izlases dalībnieks U-15); 

Airisa Galiņa   1.v. Latvijas Jaunatnes olimpiāde; 

Maija Bingele  3.v. Latvijas jaunatnes olimpiāde; 

Treneris – Jānis Šķeperis 

 

8. Svarcelšanas nodaļa 

Artūrs Plēsnieks  1.v. Latvijas čempionāts  (izlases dalībnieks );  

Rebeka Koha  1.v. Pasaules čempionāts junioriem U-20 (izlases dalībniece), 

   2.v. Eiropas čempionāts;  

Ritvars Suharevs 4.v. Pasaules čempionāts U-20(izlases dalībn.);  

   1.v. Eiropas čempionāts U-20;  

Jevgēņijs Haustovs 2.v. Latvijas jaunatnes olimpiāde; 

   2.v. Latvijas čempionāts U-15; 

Daniela Ivanova 1.v. Eiropas čempionāts U-15 (izlases dalībniece); 

Artjoms Griščenko  9.v. Eiropas čempionāts U-15; 

Edgars Kāpiņš  3.v. Latvijas jaunatnes olimpiāde; 

Ričards Vidavs 3.v. Latvijas jaunatnes olimpiāde; 

Edgars Zemrūķis 1.v. Latvijas čempionāts junioriem (izlases kandidāts);   

Treneri – Ulvis Bērzons. 

 

9. Šorttreka nodaļa 

Roberts Zvejnieks  14.v. Eiropas 500m (izlases dalībnieks); 

   15.v. Pasaules junioru čempionāts - 1500m; 

   1.v. Eiropas junioru kausa fināls  kopvērtējumā;  

Kārlis Krūzbergs  17.v. Pasaules junioru čempionāts – 1500m  (izlases dalībnieks); 

   7.v. Eiropas junioru kausa fināls – kopvērtējumā;  

Roberts Krūzbergs 4.v. Eiuropas junioru kausa fināls – 1000m (izlases dalībnieks); 

   32.v. Pasaules junioru čempionāts – 1000m;  

Marta  Haino  11.v. Eiropas junioru kausa fināls – 1000m (izlases dalībniece ); 

Artūrs Pīlāgs  12.v. Eiropas junioru kausa fināls – 500m (izlases dalībnieks); 

Treneri: Māris Birzulis , Sergejs Kugajevskis  
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10. Džudo nodaļa  

Vladlens Jarockis 3.v. Eiropas čempionāts U-18 (izlases dalībnieks); 

   2.v. Latvijas čempionāts sambo; 

   1.v. Latvijas m/sacīkstes;  

Kristens Tīrmanis 3.v. Latvijas jaunatnes olimpiāde; 

Artūrs Višņausks 3.v. Latvijas Jaunatnes olimpiāde; 

Artjoms Kvašņins 3.v. Latvijas m/sacīkstes U-14; 

Treneri - Vladimirs Vlasjuks, Vadims Popovs.  

 

11. Ložu šaušana  

Georgs Dogadovs 2.v. Tukuma čempionāts. 

 

Vērtējums  ļoti labi.  
 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem  

4.4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociāli pedagoģiskais atbalsts.  

Sporta skolas personāls ikdienā strādā pēc izstrādāta un apstiprināta darba plāna, īsteno 

sociāli pedagoģiskās darbības atbilstoši sporta skolas izvirzītajiem mērķiem. 

Izglītības iestādē katru gadu tiek organizēts seminārs par pirmās medicīniskās palīdzības 

sniegšanu un kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumā. Treneri regulāri veic 

pārrunas un informē izglītojamos par veselīgu dzīvesveidu. Izglītības iestādes personāls ir 

apguvis zināšanas par bērnu tiesību sistēmu aizsardzības jomā un normatīvajiem aktiem.   

Sporta skolā ir nodrošināta izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās 

palīdzības pieejamība. Medicīnas kabinetā strādā augsti kvalificēts sporta ārsts un medicīnas 

māsa. Vienu reizi gadā notiek izglītojamo padziļinātās medicīniskās apskates. Sporta skolas 

audzēkņi saņem fizikālās terapijas pakalpojumus sporta traumu ārstēšanai. Basketbola nodaļas 

audzēkņi, atbilstoši līgumam ar LBS, iziet sirds-asinsvadu pārbaudi (EKG ar fiziskās slodzes 

testu).Katrā treniņu nodarbību vietā, sporta bāzē ir medicīniskā aptieciņa. Sporta sacensībās tiek 

nodrošināta medicīnas darbinieka klātbūtne. 

Izglītības iestādes vadība veic mērķtiecīgu sadarbību ar medicīnas darbiniekiem un 

audzēkņu vecākiem. Pamatojoties uz audzēkņu veselības stāvokļa negatīvām izmaiņām, iestāde, 

sadarbībā ar ģimenes ārstiem, nozīmē atkārtotu audzēkņa veselības pārbaudi pie speciālistiem.  
 

Vērtējums - labi.  

4.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana ( (drošības un darba aizsardzība).  

Sporta skolā ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti un izvietota 

drošības prasībām atbilstoša informācija.  

Izglītojamie un iestādes personāls iepazīstināti  ar iekšējās kārtības, darba kārtības  un 

drošības noteikumiem, evakuācijas plānu.  Katrā nodarbību vietā, sporta bāzē redzamā vietā ir 

izvietoti evakuācijas plāni. Paredzēts rīcības plāns , konstatējot alkohola, narkotisko vielu,  

lietošanas, glabāšanas  un realizēšanas gadījumos, aizliegumu pārkāpumu gadījumos mācību 

treniņu vietās un tās teritorijā.  

Visi izglītojamie ir apmācīti, kā rīkoties ārkārtas situācijās, tiek veikta praktiskā apmācība. 

Izglītojamajiem ir pieejama informācija, kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar palīdzības 

dienestiem. Lielākā daļa sporta skolas nodarbību vietās un tās apkārtnē  jūtas droši. 

  Pirms izbraukšanas uz sacensībām, treniņnometnēm, aktīvās atpūtas pasākumiem,  

izglītojam tiek  instruēti par drošību, kas tiek apstiprināta ar audzēkņa parakstu. Nelaimes 

gadījumi tiek fiksēti speciālā žurnālā.  
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Vērtējums – ļoti labi.  

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā.  

Treneri sadarbojoties ar vecākiem, risina audzēkņu personības veidošanās un attīstības 

jautājumus, rūpējas par psiholoģiski labvēlīgu vidi, veido grupas kolektīvu. Treneri, iepazīstot 

audzēkņus un plānojot darbu, paralēli mācību-treniņu darbam – veido prasmes un iemaņas, 

veicinot jauniešu līdz-dalību un sabiedrisko aktivitāti, veic pārrunas par veselīgu dzīvesveidu, 

drošu un sakārtotu vidi, tās nozīmi.  

Izglītojamie piedalās  sporta skolas pašpārvaldes darbā: audzēkņi nodrošina sacensību 

tiesāšanu, vecākie sportisti ir palīgi trenerim darbā ar jaunākajiem sportistiem. Audzēkņi 

piedalās dažādu organizatorisku jautājumu risināšanā.  

Viens no galvenajiem atbalsta pasākumiem ir audzēkņu dalības nodrošināšana dažāda 

līmeņa sacensībās.  

 2016./2017.m.gadā 490 izglītojamie (gan pirms atbildīgām sacensībām, gan vasarā 

fiziskās bāzes veidošanai) piedalās mācību - treniņu nometnēs. Nometņu ietvaros tika organizēti 

dažādi kultūras pasākumu apmeklējumi, notika veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšana. 

Treneri organizē mācību-treniņu grupu kolektīvu saliedēšanā dažādus pasākumus  – pārgājieni 

un ekskursijas, kultūras pasākumu apmeklēšana.  

Notiek regulāra sadarbība ar vispārizglītojošām skolām, piedaloties:  dažādu starp-skolu 

sacensību organizēšanā, skolu olimpisko dienu organizēšanā un c. pasākumos. Tiek veicināta 

izglītojamo dalība projektos, izstādēs, konkursos, olimpiādēs. 

Tiek veicināta un organizēta Ventspils skolu komandu piedalīšanās Latvijas skolu Ziemas  

olimpiskā festivālā. Nepieciešamības gadījumā skolām tiek sniegta metodiskā palīdzība. Sporta 

skola aktīvi sadarbojas ar Olimpisko Centru „Ventspils”, Ventspils Sporta pārvaldi, pilsētas 

sporta klubiem.  

 

Vērtējums ļoti labi.  

4.4.4.  Atbalsts karjeras izglītībā.  

Sporta skolā „Spars” ir pieejama informācija par tālākām izglītības iespējām sporta jomā. 

Izglītojamie tiek informēti par iespējām apgūt profesijas, kuras ir saistītas ar sportu.  

2017. gadā vairāki sporta skolas absolventi LSPA apgūst Sporta zinātni. Sporta skolā 

pašreiz par pedagogiem strādā 29 bijušie sporta skolas „Spars” audzēkņi.  

LSPA un Sporta skola kopīgi realizē sadarbību pedagoģisko prakšu organizēšanā un 

vadīšanā. Vairāk nekā 10 sporta skolas absolventiem, pateicoties arī augstiem sportiskiem 

rezultātiem, ir radusies iespēja apgūt augstāko izglītību ārzemēs.  

Sabiedrība regulāri tiek informēta par sporta skolas darbību, audzēkņu startiem un 

sasniegumiem. Sportisti turpina startēt pieaugušo komandās gan basketbolā, gan individuālajos 

sporta veidos.  

2016./ 2017.m.gadā 25 sporta skolas „Spars” izglītojamie saņēma atbalstu „Jaunatnes 

sporta attīstības programmas” ietvaros.  

Tiek veikts regulārs darbs, lai sagatavotu jaunos tiesnešus. Sporta skolas izglītojamie 

piedalās ne tikai sporta skolas, bet arī valsts mēroga sacensību organizēšanā un tiesāšanā.  

Nokārtojot sporta veidu federāciju organizētos vai starptautisko tiesnešu semināru 

eksāmenus, tiek piešķirtas attiecīgas tiesnešu kategorijas ar tiesībām piedalīties valsts, Eiropas 

un pasaules mēroga sacensību tiesāšanā. Sporta skolas tiesneši piedalās gan Latvijas, gan 

starptautisku sacensību tiesāšanā.  

 

Vērtējums - ļoti labi.  

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai.   

Audzēkņu piedalīšanās sporta sacensībās tiek uzskatīta par prioritāti. Sporta skola „Spars” 

atbalsta talantīgāko audzēkņu līdzdalību augstākā līmeņa sacensībās un citos sporta pasākumos. 
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Visos sporta veidos notiek cieša sadarbība ar sporta veidu federācijām, asociācijām, tas sniedz 

iespēju piedalīties dažāda mēroga starptautiskos turnīros papildus normatīvajos aktos 

noteiktajam sacensību minimumam, tādējādi pilnveidojot sportistu meistarību.  

OC „Ventspils”, LOV atbalstāmo dalībnieku sarakstā iekļautie izglītojamie tiek atbalstīti, 

nodrošinot iespēju startēt starptautiskās sacensībās, plānojot treniņu darbu sporta nometnēs, 

izmantojot papildus ēdināšanu, medikamentus, kvalitatīvu inventāru. 

Visiem Sporta skolas audzēkņiem ir iespēja apgūt mācību programmu atbilstoši savām 

spējām un interesēm. Treneri sniedz individuālu atbalstu audzēkņiem izvēlētā sporta veida 

programmas apgūšanā - teorētisko un praktisko nodarbību ietvaros, organizējot individuālas 

treniņu nodarbības, kā arī, izmantojot dažādas metodes, atbilstoši audzēkņu spējām. Sporta 

skolas talantīgākajiem audzēkņiem tiek izstrādāti perspektīvie mācību treniņu darba plāni, 

paredzot rezultātu izaugsmi turpmākajā periodā.  

Treneriem ir dota iespēja piedalīties mācību-treniņu darba sasniegumu novērtēšanas 

konkursā, kurš tiek organizēts pamatojoties uz izstrādāto „Treneru darba kvalitātes vērtēšanas 

nolikumu”.  

 

Vērtējums - ļoti labi.  

4.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.  

Sporta skolas „Spars” izglītojamo skaitā ir arī audzēkņi ar iedzimtiem vai iegūtiem 

funkcionāliem traucējumiem. Visiem izglītojamajiem tiek dota iespēja atbilstoši savam 

veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim piedalīties mācību - treniņu procesā, 

nodarbojoties ar izvēlēto sporta veidu. Šiem audzēkņiem tiek izstrādāti speciālo vingrinājumu 

kompleksi un veikts individuāls darbs. 

Sporta skolas audzēkņi un pedagogi aktīvi piedalās invalīdu (cilvēku ar īpašām 

vajadzībām) sporta sacensību organizēšanā, tiesāšanā un sacensību pieejamības nodrošināšanā.  

 

Vērtējums - labi.  

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni.  

Uzņemot izglītojamo sporta skolā, katrs vecāks tiek  informēts par sporta skolas iekšējiem 

noteikumiem un prasībām.  

Sporta skolā notiek regulāra sadarbība ar izglītojamā ģimeni. Sporta veidu nodaļās tiek 

rīkotas vecāku sapulces, kurās tiek pārrunāti izglītojamiem svarīgi jautājumi –izglītojamo 

sasniegumi, nodarbību apmeklējums, attieksmi pret mācību darbu,  sportiskais dienas režīms, 

atpūta, uzturs, medikamentu lietošana, mācību un sportiskā režīma sabalansēšana izglītības 

iestādes darbība izglītojamo attīstības atbalstam problemātiskas uzvedības jautājumu un 

vardarbības gadījumu risināšanas kārtību, u.c. Tiek organizētas vecāku dienas (atklātās 

nodarbības). 

Vecāki ir informēti par nodarbību sarakstiem, sacensību kalendārajiem plāniem, kā arī 

tiek iepazīstināti ar medicīnas pārbaužu rezultātiem. Visi treneri sniedz informāciju izglītojamo 

vecākiem, ja audzēknim ir nepieciešama jebkāda veida palīdzība vai atbalsts.  

Būtiska sadarbības forma ir individuāla trenera un vecāku saruna, kura visplašāk tiek 

izmantota, sadarbojoties ar jaunāko grupu izglītojamo vecākiem.  

 Vecāki piedalās un palīdz dažādu mācību treniņu procesa organizēšanā (sacensības, 

sporta nometnes, uztura un atpūtas režīma uzturēšana, kultūras pasākumi u.c.) Informācija 

vecākiem, par viņu bērnu sasniegumiem, treniņu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret 

treniņu darbu ir kvalitatīva un lietderīga. Vecāku izteiktos priekšlikumus  analizē un izmanto 

turpmākajā darbā.  

Sporta skolas mācību grupās mācās bērni arī no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. Iespēju 

robežās tiek sniegts materiālais atbalsts talantīgiem, maznodrošinātiem audzēkņiem, sporta 

ietērpa un apavu iegādei treniņu vajadzībām, ar speciālās Jaunatnes sporta atbalsta programmas 

palīdzību.  
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Vērtējums - labi.  

4.5.  Izglītības iestādes vide.  

4.5.1.  Mikroklimats  

Gandrīz trīs paaudžu laikā veidojusies Ventspils sporta skola „Spars”. Mainījušies 

sportisti, sporta veidi un treneri, bet sporta skola bijusi un ir centrs fiziskajām aktivitātēm pilsētā. 

Skola veicina piederības apziņu un lepnumu par skolu, veicot plānveidīgu darbu, organizējot 

pasākumus un informējot sabiedrību par skolas darbību, sasniegumiem un iespējām.  

Sporta skola var pamatoti lepoties ar izglītojamo sniegumu visā pastāvēšanas vēsturē. 

Sporta skolas audzēkņi ir regulāri iekļauti sporta veidu izlasēs. Dažādos valsts organizētos 

sporta skolu konkursos, Olimpiādēs un dažāda ranga sacensībās ir regulāri izcīnītas godalgotas 

vietas. Skolas pedagogu kolektīvs ar audzēkņiem daudzu gadu garumā prasmīgi sadarbojies 

dažāda līmeņa sacensību organizēšanā.  

Mērķtiecīgi tiek plānota un īstenota sporta skolas tēla veidošana. Izglītojamo un pedagogu 

sasniegumi tiek novērtēti un atspoguļoti svētku pasākumos, Ventspils pašvaldības portālā – 

www.ventspils.lv, Ventspils pašvaldības laikrakstā „Ventas Balss”, informatīvajos stendos 

sporta bāzēs . 

Izglītojamie sporta skolā jūtas komfortabli un vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, 

nacionālās, reliģiskās, u.c. piederības. Sporta skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu 

vecākiem ir iespēja izteikt savu viedokli un ierosinājumus. Konfliktsituācijas tiek risinātas 

nekavējoties, ievērojot skolas iekšējās kārtības noteikumus. Jaunie izglītojamie un darbinieki 

izjūt atbalstu, iekļaujoties izglītības iestādes dzīvē.  Audzēkņu un treneru sasniegumi tiek 

novērtēti , par tiem informē sporta skolas sapulcēs, svētku pasākumos, pašvaldības presē, 

informatīvajos stendos, plašsaziņas līdzekļos.  

Sporta skolas iekšējos kārtības noteikumos nav pretrunu ar normatīvajiem aktiem. 

Pedagogi un audzēkņi regulāri tiek instruēti par iekšējās kārtības noteikumiem, kuri izstrādāti, 

ievērojot izglītojamo, pedagogu, treneru un darbinieku tiesības un pienākumus. Izveidota 

demokrātiski akceptēta iekšējās kārtības noteikumu izpildes sistēma. Personāls ievēro politisko 

neitralitāti mācību un audzināšanas procesā un ir lojāls Latvijai un tā satversmei, ievēro  

Par tradicionāliem pasākumiem kļuvuši: Olimpiskā diena, Vecāku dienas (sporta veidu 

nodaļās), Ziemassvētku pasākumi, skolas jubilejas un izlaidumi.  

Sporta skolas personāls ir laipns un korekts saskarsmē ar apmeklētājiem.  

 

Vērtējums labi.  

4.5.2.Fiziskā vide un vides pieejamība.  

Sporta skolai ir pietiekams nodrošinājums ar sporta bāzēm, lai īstenotu mācību-treniņu  

programmas. Aprīkojums atbilst sporta veida programmā veicamajām aktivitātēm. Treniņu 

bāzes atbilst sporta veidu sacensību un audzēkņu drošības noteikumiem.  

Sporta skolai ir telpu īres līgums par OC „Ventspils” piederošo sporta bāžu īri. 

Vispārizglītojošo skolu sporta zāles tiek izmantotas bez maksas.  

Īrētajās telpās par tīrību atbild izīrētājs. Vispārpieņemtās sanitārijas un higiēnas prasības 

tiek ievērotas. Pirms nodarbībām tiek uzkoptas sporta zāles un koplietošanas telpas.  

Sporta skolas darbs organizēts atbilstoši Darba kārtības un Iekšējās kārtības noteikumiem. 

Visās nodarbību vietās veikta darba vides faktoru noteikšana un novērtēšana, kas ietver 

apgaismojumu, temperatūru, troksni, ventilāciju u.c. Visās skolu bāzēs ir izvietoti evakuācijas 

plāni un izglītojamie ar tiem ir iepazīstināti.  

 

Vērtējums – ļoti labi.  

http://www.ventspils.lv/
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4.6.Izglītības iestādes resursi . 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi.  

Sporta skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas , iekārtojums un 

platība ir atbilstoša īstenojamo izglītības programmu specifikai, izglītojamo skaitam un 

veicamajām mācību-treniņu nodarbībām. Praktiskā un teorētiskā mācību procesu īstenošanai 

skolai ir nepieciešamais inventārs un tehniskais aprīkojums. Treniņu bāzes atbilst sporta veidu 

sacensību un audzēkņu drošības noteikumiem.  

Sporta skolas mācību treniņu nodarbības notiek OC „Ventspils” sporta bāzēs / telpu 

nomas līgumu termiņi atbilst izglītības programmu īstenošanas periodam/, skolu sporta bāzēs, 

un  šo bāžu ekspluatācijas atbilstība ir izīrētāja kompetencē.  

Sporta skola, īstenojot sporta veidu programmas, nodrošina sporta skolas audzēkņus ar 

nepieciešamo inventāru un mācību palīglīdzekļiem. Iespēju robežās tiek izmantots jaunākās 

modifikācijas sporta inventārs un tehniskie līdzekļi.  

Regulāri notiek mācību literatūras un mācību līdzekļu fondu papildināšana. Teorētisko 

nodarbību īstenošanai, tiek izmantotas modernās tehnoloģijas (videokameras, datori, DVD u.c.). 

Materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas un sporta inventārs tiek turēts darba kārtībā un ir drošs 

lietošanai, notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un remonts, pieaicinot 

attiecīgos speciālistus.  

Sporta skolas audzēkņi ir nodrošināti gan ar sacensību tērpiem, gan ar speciālajiem 

ietērpiem un apaviem katrā konkrētajā sporta veidā. 

Sporta skolā ir noteikta kārtība, kura audzēkņiem ir jāievēro, nodarbojoties sporta bāzēs 

un izmantojot materiāltehniskos līdzekļus (to nosaka skolas iekšējās kārtības noteikumi, 

Drošības noteikumi un audzēkņi to apliecina ar parakstu mācību treniņu žurnālā divas reizes 

gadā).  
 

Vērtējums - labi.  

4.6.2. Personālresursi.  

Sporta skolā ir nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais pedagogu 

personāls. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām.  

Sporta skolā strādā 49 treneri, no tiem 35 treneri ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, tai 

skaitā pedagoģijas maģistri – 14. 

8  treneri ir saņēmuši „A”  kategorijas sporta speciālista  sertifikātu;  

28 treneri  -  „ B” kategorijas sporta speciālista  sertifikātu;  

4 treneri  -  „C” kategorijas sporta speciālista sertifikātu;  

7 studējošie  treneri    

Pedagogu darba slodzes tiek sadalītas, ievērojot sporta veidu programmu un darba 

organizācijas vajadzības. Mācību gada noslēgumā sporta skolas vadība plāno slodžu sadalījumu 

nākamajam mācību gadam.  

Sporta skolas pedagogu pilnveides process notiek katru gadu. Izglītības iestādes 

pedagoģiskie darbinieki regulāri piedalās gan Latvijas treneriem rīkotajos tālākizglītības 

semināros, gan Latvijas sporta veidu federāciju rīkotajos semināros, gan sporta veidu 

starptautiskajos semināros-klīnikās (basketbolā, vingrošanā, šorttrekā u.c.), tādējādi 

pilnveidojot savu kvalifikāciju.  

Iegūtās atziņas ieviešot praksē, tiek veicināta  mācību - treniņu procesa uzlabošana, jaunu 

mācību metožu ieviešana un metodisko materiālu izstrādāšana. Treneri dalās pieredzē, 

iepazīstinot kolēģus ar jaunākām tendencēm mācību procesa pilnveidošanā. Kursu un semināru 

apliecību un sertifikātu kopijas tiek glabātas personu lietās, informācija regulāri tiek aktualizēta 

VIIS datu bāzē.  

Pedagogu sadalījums pēc vecuma  

 29 gadi un jaunāki  - 14 – 26% 

 30-39 gadi – 11 – 21% 
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 40-49 gadi –7 – 13% 

 50-54 gadi –6 – 11,5% 

 55-59 gadi – 6 – 11,5% 

 60 g un vecāki – 8- 15% 

 No kopējā skaita (3.a) pensijas vecumā – 6 -15% 

 Kopā 52 pedagoģiskie darbinieki 

 

Sporta skolas vadība veicina, materiāli stimulē un atbalsta pedagogu individuālo darbu 

mācību-treniņu procesa uzlabošanā un mācību metodisko materiālu izstrādē. Sporta skolas 

pedagogi regulāri tiek aicināti piedalīties darbā ar Latvijas izlasēm.  

Piemēram 2017. gadā:  

o ar U-18 zēnu basketbola izlasi strādāja treneris Matīss Graudiņš:  

o ar U-18 meiteņu basketbola izlasi vispārējā fiziskajā sagatavotībā strādāja direktors 

Viktors Zujevs 

o Nadežda Seile – starptautiskās kategorijas tiesnese sporta vingrošanā , regulāri tiesā 

Eiropas , Pasaules čempionātus un Pasaules kausa posmus. 

Lai atjaunotu pedagoģisko kolektīvu, sporta skolā kā treneri tiek piesaistīti bijušie 

audzēkņi. 

 

Vērtējums - ļoti labi.  

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.  

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.   

Sporta skolas „Spars” pašvērtējuma ziņojums ietver visas iestādes darbības jomas un 

aspektus. Skolas pašvērtējums ir objektīvs un pamatots, balstīts uz iekšējās kontroles 

materiāliem un paveikto darbu. Pašnovērtēšanas procesā tiek iesaistīts viss izglītības iestādes 

personāls.  

Pašvērtējuma ziņojums publiski pieejams Ventspils mājas lapā – www.ventspils.lv 

Sporta skolai “Spars” ir izstrādāts attīstības plāns  2013.-2017. gadam.  Attīstības 

plānošanā ietverta analīze par iepriekšējo plānošanas periodu. Attīstības plāna īstenošana tiek 

pārraudzīta, nepieciešamības gadījumā tiek veiktas izmaiņas.  Katru gadu sporta skolā notiek 

materiāltehnisko resursu iegādes plānošana. 

 

Vērtējums - ļoti labi.  

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība.  

Sporta skolā ir izstrādāta visa normatīvajos aktos noteiktā  obligātā dokumentācija. Skolā  

ir visu darbinieku amatu apraksti, kuros ir noteikti darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas. 

Dokumenti sakārtoti un uzglabāti atbilstoši lietu nomenklatūrai , arhivēti atbilstoši Arhīva 

likumam un saistošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem.  

Vadības struktūra, un kompetences joma ir precīzi noteikta, visiem zināma. Vadītāji savas 

kompetences ietvaros  regulāri pārrauga pienākumu izpildi  un sniedz darbiniekiem 

nepieciešamo atbalstu. Sporta skolā ir nodrošināts tās sekmīgs darbs. Direktors prasmīgi plāno, 

organizē un vada sporta skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Lēmumu 

pieņemšanā direktors konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Treneri 

atzīst, ka sporta skolas vadība  atbalsta  jaunas idejas un iniciatīvas.   

Tiek sniegta informācija pedagogiem par iespējām pilnveidot  profesionālo kompetenču 

līmeni, treneri regulāri piedalās semināros, konferencēs, meistarklasēs, atklātās nodarbībās.  

Sporta skolas vadība nodrošina organizatoriski metodisko vadību īstenotajām izglītības 

programmām, treneri  dalās pieredzē vadot atklātās nodarbības, gatavojot dažādus metodiskos 

materiālus. Sporta skolas vadība atbalsta un veicina sporta speciālistu metodisko darbu izstrādi. 

http://www.ventspils.lv/
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Saskaņā ar darba plānu, notiek treneru padomes sēdes, metodiskās padomes sēdes, kurās 

tiek pārrunāti aktuāli jautājumi mācību – treniņu un audzināšanas darbā , uzklausītas atskaites 

informācijas par paveikto un plānotajiem uzdevumiem. Sēdes ir dokumentētas, tiek nodrošināta 

informācijas apmaiņa par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.   

Sporta skola veic aktīvu sadarbību ar visu sporta veidu federācijām un dažādām sportu 

pārstāvošām institūcijām.  

Sporta skolā ir noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki.. 

 

Vērtējums -  labi 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām.   

Sporta skola „Spars” ir Ventspils pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde, 

kura realizē profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā.  

Sporta skolai ir cieša sadarbība ar pašvaldības un valsts institūcijām (IZM Sporta un 

jaunatnes departamentu, LR Sporta veidu federācijām, LOV, LOK) darba organizācijas un 

stratēģijas jautājumos.  

Sadarbības rezultātā Ventspilī tiek organizētas Latvijas mēroga sacensības – Latvijas 

čempionāts vieglatlētikā,  Latvijas jaunatnes finālsacensības basketbolā, EYBL posmi 

basketbolā zēniem, LR kauss un čempionāts atsevišķos veidos sporta vingrošanā,  

Notiek vadības, pedagogu un dibinātāju dialogs mācību treniņu procesa un materiālās 

bāzes dinamiskai uzlabošanai izglītības iestādē. Tiek apkopota informācija  audzēkņu un 

pedagogu viedokļa izzināšanai, kas tiek ņemta vērā darba plānošanā un realizēšanā. 

Treneri piedalās valsts jaunatnes izlašu komandu vadīšanā: 

o ar U-18 zēnu basketbola izlasi strādāja treneris Matīss Graudiņš:  

o ar U-18 meiteņu basketbola izlasi vispārējā fiziskajā sagatavotībā strādāja direktors 

Viktors Zujevs 

o Nadežda Seile – starptautiskā kategorijas tiesnese sporta vingrošanā, regulāri tiesā 

Eiropas , Pasaules čempionātus un Pasaules kausa posmus, vada seminārus valsts 

sporta vingrošanas treneriem par sacensību tiesāšanu.  

Izveidojusies sadarbība ar LSPA, ar Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomi 

(JSF), kā arī  ar citām sporta skolām.  

Sporta skolai veidojas laba sadarbība ar ārzemju sporta klubiem un daudzu gadu garumā 

tiek īstenotas tradicionālas starptautiskas sadarbības sacensības vieglatlētikā, džudo, basketbolā, 

šorttrekā, sporta vingrošanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, BMX.  

Sadarbības rezultātā Ventspilī tika organizētas starptautiskas Eiropas kausa sacensības 

šorttrekā  - “Danubia cup” -Latvia Open.   

Katru gadu tiek izstrādāti projekti sportistu elites programmām, tiek iesniegti pieteikumi 

konkursam par augstiem sasniegumiem sportā, sporta skolas programmas atbalstam. 

 

Vērtējums ļoti labi.  

5. Citi sasniegumi  

Sporta skolā strādā augsti kvalificēti treneri, kuri ir spējuši sagatavot Latvijas 

 Republikas čempionus un godalgoto vietu ieguvējus dažādās vecuma grupās, kā arī vairāki 

sporta skolas izglītojamie godam pārstāvējuši Latviju Starptautiskajās sacensībās.  

Ventspils sporta skolas treneri ir motivēti paaugstināt kvalifikāciju, lai, īstenotu  

sporta veidu programmas, varētu sasniegt augstākus rezultātus. 

Nadežda Seile - ieguvusi augstākās kategorijas starptautiskās vingrošanas federācijas (FIG) 

treneru Akadēmijas Sertifikātu ar tiesībām apmācīt trenerus savā valstī un ārvalstīs. Ir Latvijas 

vingrošanas federācijas rīkoto treneru un tiesnešu kvalifikācijas celšanas semināru un kursu 

vadītāja.  2015. gadā “Spars” vingrošanas nodaļas treneri Nadeždu Seili starptautiskā 
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vingrošanas federācija apstiprināja tiesnešu sastāvā Olimpisko spēļu tiesāšanā sporta vingrošanā 

sievietēm Riodeženeiro 2016. gadā. 

Gints Fogels – līdztekus darbojas klubā „ BK Ventspils” kā galvenā trenera asistents.  

Matīss Graudiņš - līdztekus darbojas klubā „BK Ventspils” kā „Ventspils Augstskola”  

komandas galvenais treneris un valsts jaunatnes basketbola zēnu izlases U-18  otrais treneris. 

Viktors Zujevs līdztekus darbojās kā valsts jaunatnes  basketbola meiteņu izlases U-18  

fiziskās sagatavotības treneris. 

Māris Birzulis – regulāri piedalās starptautiskajos šorttreka treneru un tiesnešu semināros.  

Aktīvi darbojas šorttreka tiesnešu sagatavošanā, veicinot audzēkņu piedalīšanos starptautiskajos 

šorttreka treneru un tiesnešu semināros.  

Ventspils sporta skolas talantīgākie audzēkņi ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta 

veidā, lai sasniegtu augstus rezultātus, nodarboties ar sportu un ievērotu veselīgu 

dzīvesveidu pēc skolas beigšanas. Kā paraugs izglītojamajiem ir talantīgie Ventspils sporta 

skolas sportisti: 

Nominācijā „Cerība sportā” 2017.g. -  Vladlens Jarockis 2017.gada Eiropas kadetu 

čempionāta džudo bronzas medaļnieks, Eiropas Jaunatnes Olimpiādes 9.vietas ieguvējs džudo 

svara kategorijā virs 90 kg. Latvijas kadetu čempions džudo. 

Nominācijā „Labākā sportiste” 2017. g.  Rebeka Koha (svarcelšana) Sporta skolas „Spars” 

svarcelšanas nodaļas audzēkne 2017.gada sezonā pirmo reizi ieguva bronzas medaļu pasaules 

čempionātā, otro vietu Eiropas čempionātā svarcelšanā pieaugušajiem un uzvarēja pasaules un 

Eiropas junioru čempionātos. 

 Nominācijā „Labākais sportists” 2017.g.  Ritvars Suharevs (svarcelšana) 2017.gadā Eiropas 

čempionātā pieaugušajiem svara kategorijā līdz 77 kg  izcīnīja astoto vietu, uzvarēja Eiropas 

junioru čempionātā un bija ceturtais pasaules junioru čempionātā. 

 

6.  Turpmākā attīstība.  

1. Mācību programmu plānošanas pilnveidošana – svarcelšanā, vieglatlētikā, šorttrekā- 

sniegt maksimālo atbalstu augstas klases sportistiem, kuri ir iekļauti valsts 

pasūtījuma programmā- “Augstas klases sporta centrs”    programmas īstenošanā. 

2. Turpināt pilnveidot darba metodes audzēkņu tehniskai sagatavotībai, pašapziņas 

paaugstināšanai, psiholoģiskās sagatavotības uzlabošanai.   

3. Atbalstīt izlases dalībnieku sporta nometņu organizēšanu. 

4. Pedagogu profesionālās meistarības paaugstināšana.  

5. Pilnveidot treneru prasmes moderno tehnoloģiju izmantošanā.  

6. Pilnveidot sasniegumu uzskaiti, apkopojumu un vērtēšanu. 

7. Pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem, skolas Padomes lomas 

nozīmīguma paaugstināšana.  

8. Iedalītā finansējuma ietvaros turpināt mācību līdzekļu un sporta inventāra iegādi.  

9. Turpināt strādāt pie Sporta skolas tēla popularizēšanas.  

 

 

 

 

 

 
 


