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TRENERU PADOMES REGLAMETS 

 

APSTIPRINU:  

Ventspils Sporta skolas “Spars” direktore S.Pleinica  

Ventspils, 2019.gada 2.septembris 

Izdoti saskaņā ar Ventspils Sporta skolas 

„Spars” NOLIKUMA 44.punktu.  

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.1.Ventspils Sporta skolā „Spars” (turpmāk – Sporta skola) izveidot Treneru padomi, 

kurā darbojas Sporta skolas pedagogi, kā palīgu Sporta skolas darba stratēģiskā 

plānošanā, mūsdienu pedagoģisko sasniegumu izskaidrošana, aprobēšanā, 

pedagoģiskās piedzes pētīšanā un popularizēšanā.  

1.2.Treneru padome tiek veidota, lai atbalstītu mācību kvalitāti, sniegtu pedagogiem un 

izglītojamajiem nepieciešamo palīdzību, sadarboties ar savas un citu skolu kolēģiem, 

piedalītos visāda veida semināros, kvalifikācijas celšanos kuros, projektos un citās 

aktivitātēs.  

 

2. TRENERU PADOMES MĒRĶI 

 

2.1.Sporta skolas izglītības satura noteikšana atbilstoši mūsdienu prasībām. 

2.2.Kvalitatīvas metodiskās palīdzības nodrošināšana pedagogiem. 

2.3.Pedagogu darba izvērtēšana, konsultācija.  

2.4.Inovatīvu atziņu aprobēšana, analīze, pieredzes apkopošana, popularizēšana. 

2.5.Sporta skolas iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanas konsultēšana.  

2.6.Sporta skolas pedagogu darba un izglītojamo sasniegto rezultātu izvērtēšana. 

 

3. TRENERU PADOMES DARBA SATURS UN UZDEVUMI 

 

      3.1.Koordinēt metodisko darbu Sporta skolā.  

3.2.Noteikt prioritārus pedagogu metodiskā darba un tālākizglītības virzienus.  

3.3.Sagatavot priekšlikumus Sporta skolas izglītības programmas satura veidošanā. 
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3.4.Sekmēt mācību satura atbilstību programmas prasībām.  

3.5.Izvērtēt Sporta skolas sporta veidu darba efektivitāti, izglītojamo sasniegumus dažāda 

līmeņa sacensībās. 

3.6.Sekmēt profesionālās ievirzes izglītība novitāšu apspriešanu un ieviešanu mācību un 

audzināšanas procesā. 

3.7.Rosināt nepārtrauktu pedagogu radošo darbību.  

3.8.Izskatīt un sniegts priekšlikumus izglītojamo iekļaušanai Sporta skolas Jaunatnes 

sporta attīstības programmā.  

 

4. TRENERU PADOMES PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

 

4.1. Analizēt un popularizēt metodisko darbu, apkopojot un popularizējot pedagogu darbu, 

organizējot pedagogu atklātā stundas, sporta sacensības.  

4.2. Izteikt priekšlikumus Sporta skolas izglītības programmu veidošanā. 

4.3. Informēt pedagogus par jaunākām tehnoloģijām un metodēm mācību un audzināšanas 

procesā. 

4.4 Ieteikt galvenos virzienus Sporta skolas materiālās bāzes papildināšanā.  

4.5. Iesaistīt metodiskā darba plānošanā un vadīšanā pedagogus, kā arī citus Sporta skolas 

darbiniekus, kuri nav Treneru padomes locekļi.  

 

5. TRENERU PADOMES DARBA FORMA 

 

5.1. Treneru padomes darba formas izvēlas atbilstoši veicamajam uzdevumam, galvenās 

darbības formas:  

5.1.1. sanāksmes, konferences, plenārsēdes; 

5.1.2. semināri, diskusijas; 

5.1.3. tematiskās lekcijas, atklātās nodarbības; 

5.1.4. projekti; 

5.1.5. metodisko dokumentu izstrāde; 

5.1.6. sacensību rezultātu un kontrolnormatīvu pārbaudes. 

5.2. Treneru padomi veido mācību un metodisko darba plānu, kuru apspriež Treneru 

padomes dalībnieki.  

5.3. Treneru padomes sēdēm jānotiek ne mazāk, kā vienu reizi ceturksnī.  

 

6. TRENERU PADOMES DARBĪBAS ORGANIZĒŠANA 

 

6.1. Treneru padomi ievēl Sporta skolas Pedagoģiskā padome.  

6.2. Treneru padome sastāv no 6 padomes locekļiem, kur katram ir pa vienai balsij lēmumu 

pieņemšanai, Treneru padomes priekšsēdētājam ir 2 balss tiesības.  

6.3. Sporta skolas Treneru padomes priekšsēdētājs tiek ievēlēts Sporta skolas treneru 

padomes pirmajā sanāksmē ar balsu vairākumu.  

6.4. Sporta skolas direktors Treneru padomē piedalās kā pieaicināta persona.  

6.5. Uz Treneru padomes organizētajiem pasākumiem, sanāksmēm un citām darba 

formām var tikt pieaicinātas arī citas personas, tai skaitā, izglītojamie un viņu vecāki, 

atsevišķu jautājumu risināšanai.  

6.6. Treneru padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām.  

6.7. Treneru padomes sēdē pieņemto lēmumu izpildi kontrolē Treneru padomes 

priekšsēdētājs. 

6.8. Treneru padomē pieņemtiem lēmumiem ir ieteikuma raksturs.  

6.9. Par Treneru padomē pieņemtiem lēmumiem Sporta skolas direktors nepieciešamības 

gadījumā informē pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus.  
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6.10. Treneru padomi ievēl uz diviem gadiem.  

6.11. Treneru padomes sastāvā var veikt izmaiņas, ja kāds no padomes locekļiem nevēlas 

vai nevar turpināt darbu. Šādā gadījumā Sporta skolas Pedagoģiskās padomes sēdē tiek 

ievēlēts jauns Treneru padomes loceklis.  

 

 

 

 


