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1.Iestādes vispārīgs raksturojums 

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola ir Preiļu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura īsteno 

profesionālās ievirzes izglītības programmas basketbolā, futbolā, galda tenisā, vieglatlētikā un volejbolā, veicinot sporta attīstību Preiļu novadā. 

Sporta skola ir Preiļu novada domes izveidota izglītības iestāde ar juridiskas personas statusu, tās dibinātājs Preiļu novada dome. 

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi likumi un 

normatīvie akti, kā arī Sporta skolas nolikums. Sporta izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei 

atbilstoša iegūtā izglītība.  

 Sporta skolas juridiskā adrese: Aglonas ielā 24, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.  

 Preiļu Bērnu sporta skola  tika dibināta 1963.gada 4.septembrī, laika gaitā pēc daudzām reorganizācijām 2010.gadā tā tika pārdēvēta par 

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu. Sporta skola ir akreditēta 2006.gadā uz sešiem gadiem. Sporta skolā strādā direktors, metodiķis, 18 

treneri un 11 tehniskie darbinieki. Pašreiz sporta skolā trenējas 310 izglītojamie. Sporta skolai īpašumā ir sakārtota sporta bāze (2 sporta zāles, 

trenažieru zāle, stadions ar vieglatlētikas sektoriem, 2 mākslīgā seguma futbola laukumi), treniņiem atbilstošs sporta inventārs.  

 

2.Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) 

  Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas darbības mērķis ir iepazīstināt mūsdienu jaunatni ar sportu. Sekmēt izglītojamo veselības 

saglabāšanu un nostiprināšanu, attīstīt fiziskās  īpašības, pilnveidot prasmes, iemaņas sportā. Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu , 

kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir 

motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi personības veidošanas procesā.  

Sporta skolas pamatvirziens ir profesionālās ievirzes sporta izglītība. 
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Sporta skolas darba formas ir: 

• Praktiskās un teorētiskās nodarbības; 

• Sacensību un masu pasākumu organizācija un piedalīšanās tajos; 

• Veselības nostiprināšanas un mācību treniņu nometnes 

• Sportā talantīgu jauniešu atlases darbs 

• Veic Preiļu novada sporta organizatoriski metodiskā centra funkcijas. 

 Mācību gads sporta skolā sākas 1. septembrī. Sporta skola nodarbības organizē visu kalendāro gadu. Sporta skolā izglītojamos uzņem ar vecāku un 

ģimenes ārsta atļauju. Izglītojamo uzņemšanu apstiprina ar direktora rīkojumu. Katram izglītojamajam ir tiesības iesaistīties vairākās sporta izglītības 

programmās. Sporta skolas izglītojamo sarakstā tiek iekļauti arī tie izglītojamie, kuri tiek uzņemti Murjāņu sporta ģimnāzijā, specializētajos sporta veidu 

centros, līdz ar to viņi ir tiesīgi sacensībās pārstāvēt sporta skolu. 

3.Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola ir izvērtējusi, papildinājusi un izpildījusi visus 2006.gada akreditācijas ekspertu komisijas 

ieteikumus: 

Attīstības plāns ir sastādīts un apstiprināts Preiļu novada domē uz trīs gadiem, kas ir loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Noteiktas sporta 

skolas attīstības prioritātes, kurās ietverti sporta skolas darbības pamatmērķi un pašnovērtējumā konstatētās un atzīmētās stiprās puses un nepieciešamie 

uzlabojumi.  Ir noteikta vadības  organizatoriskā struktūra, kas aptver visas skolas izglītības darbības jomas. 

Sporta skolai ir regulāra sadarbība ar Preiļu novada domi. Kopīgi tiek veidots iestādes budžets, veicināta un atbalstīta  skolas  darbības 

nodrošināšana. Preiļu novada IP, savstarpēji vienojoties, ir sagatavojusi informatīvu materiālu izglītības iestāžu vadītājiem, kas  dot iespēju  pilnveidot  un 

atbalstīt izglītības iestādes vadības procesus un veicinātu normatīvo aktu ievērošanu. Preiļu novada BJSS sadarbojoties ar IP un Eiropas Sociālā fonda 

projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas  apstākļos” ietvaros ir  atbalstījusi un piešķīrusi 2.kvalitātes pakāpi  7 

pedagogiem un 1  pedagogam 3.kvalitātes pakāpi. 
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Sporta skolā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga informācija. Ikviens šo metodisko materiālu var izmantot. Tiek organizēti kursi un semināri. 

BJSS veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo līdzdalību čempionātos, starptautiskos turnīros, ārvalstu treniņnodarbībās, nometnēs u.tml. BJSS ir visas 

izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Ik  gadu sadarbībā ar pašvaldību papildina un nomaina sporta inventāru. Materiāltehniskie līdzekļi 

un iekārtas ir darba kārtībā un droši lietošanā. Ir pilnveidota treniņu nodarbību bāze ar jaunu mākslīgā seguma futbola laukumu. Esošais dabīgais   futbola 

laukums ir pilnīgi renovēts ( ir veikta zāles zemsēja un atjaunots laukuma virsējais slānis),ierīkota laistīšanas sistēma. 

 

4.Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 

JOMA – 1. MĀCĪBU SATURS 

KRITĒRIJS APRAKSTS 

Kritērijs – 1.1. Iestādes īstenotās 

izglītības programmas 

 

 

1.1.1. Izglītības iestādes īstenoto 

izglītības programmu atbilstība 

normatīvajām prasībām  

 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 

 

1.1.2. Izglītības programmu 

īstenošanas plānošana  

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 

 

1.1.3. Izglītības programmu 

satura pilnveide 

 

     Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas darba organizācija noris atbilstoši skolas nolikumam, kurš ir 
apstiprināts ar Preiļu novada domes 28.01.2010.sēdes lēmuma protokolu Nr.1,p.4.5 un citiem skolas darbību 
reglamentējošiem dokumentiem.  

                  Izglītības programmas ir izstrādātas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Preiļu novada Bērnu un 
jauniešu sporta skola īsteno 5 licencētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas: 

 Basketbols - licences Nr. P-505, kods 30V 813 00, izdota 2009.gada 22.oktobrī.  

 Futbols- licences Nr. P-506, kods 30V 813 00, izdota 2009.gada 22.oktobrī 

 Galda teniss -  licences Nr. P-507, kods 30V 813 00, izdota 2009.gada 22.oktobrī  

 Vieglatlētika -  licences Nr. P-508, kods 30V 813 00, izdota 2009.gada 22.oktobrī 

 Volejbols - licences Nr. P-509, kods 30V 813 00, izdota 2009.gada 22.oktobrī 

   Izglītojamo skaits uz 2011.gada septembri ir 310. Basketbolā 10 izglītojamie, futbolā 138 izglītojamie, galda tenisā 19 

izglītojamie, vieglatlētikā 120 izglītojamie, volejbolā 23 izglītojamie. 

Mācību treniņu darbu īsteno atbilstoši licencētajām programmām. Lai pilnveidotu un uzlabotu izglītības programmu 

saturu, skola intensīvi sadarbojas ar sporta veidu federācijām un savienībām: Latvijas Futbola federāciju, Latvijas Galda 

tenisa federāciju, Latvijas Volejbola federāciju, Latvijas Basketbola savienību.  
       Visa dokumentācija ir sakārtota atbilstoši attiecīgā dokumenta aizpildīšanas lietvedības un no rmatīvajos 
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Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi aktos noteiktajām prasībām. Treneri izprot programmas noteiktos mērķus un uzdevumus, zina obligāto saturu, 
izglītojamo  sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Treneriem mācību- treniņu žurnālā ir gada plāns un mēneša 
plāni, kas atbilst licencētajai programmai un sastāv no praktiskās un teorētiskās daļas. Plānos tiek veiktas korekcijas, ja 
tas nepieciešams. Mēneša plānos ir norādīta laika sadale katra temata apguvei. Treneri plāno un veic individuālo darbu 
ar talantīgākajiem izglītojamajiem. Treniņu nodarbību saraksti ir pārskatāmi, apstiprināti normatīvos aktos paredzētajā 
kārtībā. Mācību treniņu grafiki regulāri tiek koriģēti. 

Sporta skolas vadība sekmīgi pārrauga un koordinē programmu izvēli un tematisko plānu izstrādi. Treneriem ir 
nodrošinātas kvalitatīvas konsultācijas un visa nepieciešamā informācija un resursi plānu izstrādei. Mācību satura 
jautājumi tiek apspriesti un saskaņoti sporta skolas metodiskajās padomes sēdēs. Mācību satura plānošanā sporta treneri 
izmanto tālākizglītības kursos gūtās zināšanas un pieredzi.  

JOMA – 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Kritērijs – 2.1. Mācīšanas 

kvalitāte 

 

2.1.1. Mācību procesa 

organizācija 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi  
 

 

2.1.2. Mācību metožu 

daudzveidība 

 

Kvalitātes vērtējums  -  labi  
 

2.1.3. Mācību procesa saikne ar 

reālo dzīvi 

 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi  
 

 

 

Treneri savās treniņnodarbībās izmanto daudzveidīgas mācību metodes - gan projekta darbus, gan praktiskās nodarbības, 

gan testus zināšanu kontrolei, gan dažādas interaktīvās mācību metodes. Treneru izmantotās mācību metodes ir 

daudzveidīgas un atbilst audzēkņu spējām, vecumam, apgūstamo programmu specifikai un mācību treniņu saturam.  

Notiek mācību plānā paredzētās nodarbības, atbilstoši nodarbību sarakstam.  Regulāri notiek mācību – treniņu procesa 

analīze. Nodarbību procesu pilnveido atbilstoši analīzes rezultātiem. Treneri mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību 

darbam un motivē trenēties, rosina izmantot visas iespējas treniņu mērķu sasniegšanai. Treneri mācību gada sākumā 

iepazīstina izglītojamos ar mācību gada uzdevumiem un drošības noteikumiem. Izglītojamie regulāri apmeklē treniņu 

nodarbības, piedalās sacensībās un treniņnometnēs. Treniņu kavējumu iemesli tiek pārrunāti. 

Mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu, attiecīgās nozares jaunākās tehnoloģijas, iekārtas un 

materiālus.  Izglītojamo reģistrācija un uzskaite sakārtota atbilstoši prasībām. 

 Mācību treniņi notiek pozitīvā gaisotnē. Labvēlīga pedagoģiskā, psiholoģiskā un fiziskā vide rosina izglītojamajos 

ievērot darba organizācijas prasības grupā. Sporta skola mērķtiecīgi strādā, lai pēc iespējas samazinātu neattaisnotus 

treniņnodarbību kavējumus un to novēršanai tiek iesaistīti izglītojamie, treneri un vecāki.  

  Lai parādītu savas spējas un sagatavotības līmeni regulāri skolas izglītojamie piedalās dažāda veida sacensībās novadu, 

reģionu un valsts līmeņos. Sporta skolā ir izveidots sacensību kalendārais plāns basketbolā, futbolā, galda tenisā, 

vieglatlētikā un volejbolā. Mācību – treniņu nodarbību uzskaites žurnāli aizpildīti atbilstoši prasībām. 

             Sporta skolā ir pieejama izglītības iestādes specifikai atbilstoša literatūra un mācību līdzekļi, pieejami izziņas 
materiāli (sacensību protokoli, nolikumi, rezultāti) katrā sporta veidā, kuri ir licencēti sporta skolā. 
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             Metodiskās literatūras izvēle un iegāde ir mērķtiecīga un  pamatota, tiek iepirkta atbilstoši izglītības iestādes 
īstenojamo izglītības programmu mērķiem. Ir apkopoti  sporta treneru individuālie metodiskie  materiāli (treneru 
rokasgrāmatas, diski, videokasetes), kurus var izmantot treniņmācību procesos. 
 

Kritērijs – 2.2. Mācīšanās 

kvalitāte 

2.2.1. Izglītojamo mācīšanās 

darba organizēšana 

Kvalitātes vērtējums  -  labi 
2.2.2. Izglītojamo līdzdalība un 

sadarbība mācību procesā 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 

Mācību- treniņu nodarbības notiek saskaņā ar apstiprināto nodarbību sarakstu, novadītās nodarbības tiek atspoguļotas 

nodarbību žurnālā, tiek uzskaitīti izglītojamo kavējumi, un tiek analizēti rezultāti. 

Sporta skola izstrādā iekšējos normatīvos aktus un par to saturu informē izglītojamos. Izglītojamajiem ir skaidras 

mācību darbam izvirzītās prasības.  

Treneru darba metodes ir pietiekoši inovatīvas un radošas, lai mācību treniņu procesu padarītu interesantāku un 

nodarbību vielu vieglāk apgūstamu. 

Izglītojamie aktīvi līdzdarbojas treniņnodarbību satura apguvē, tiek virzīti priekšlikumi noteiktu tēmu satura 

pilnveidē. 

 

Kritērijs – 2.3. Vērtēšana kā 

mācību procesa sastāvdaļa 

 

 

2.3.1. Vērtēšanas metodes un 

vērtēšanas kvalitāte 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 
2.3.2. Vērtējumu uzskaite un 

vērtējumu analīzes rezultātu 

izmantošana 

 

Kvalitātes vērtējums  -  labi 

Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana, atskaitīšana notiek pamatojoties uz  Preiļu novada BJSS nolikumu „Par izglītojamo 
uzņemšanu, pārcelšanu, atskaitīšanu”, kuru apstiprina Preiļu novada BJSS direktors saskaņojot ar Preiļu novada domes 
priekšsēdētāju (nolikums apstiprināts 2011.gada 13. janvārī) 

Mācību gada laikā regulāri notiek treniņnodarbību hospitācija.  Reizi gadā treneri atskaitās par treniņgrupu darbu un veic 
sasniegumu analīzi un pašvērtējumu.  Notiek regulāra paveiktā teorētisko un  praktisko nodarbību kontrole un analīze. 
Direktoram  līdz katra mēneša 28.datumam sporta treneri uzrāda savus  mācību darba uzskaites žurnālus.  

Treneri, pēc savas nepieciešamības, veido gan grupu, gan individuālos darba plānus. 

Mācību treniņu process tiek veidots tā, lai tas maksimāli  tuvinātos reālai sacensību situācijai. Ļoti bieži treniņnodarbības 
(volejbols, futbols, galda teniss, vieglatlētika, basketbols) notiek kopā ar   kaimiņu  sporta skolu izglītojamajiem 
(Rēzekne, Daugavpils, Līvāni). 

               Katrai treniņu grupai notiek apspriedes kopā gan  ar vecākiem, gan tiek veidots  izglītojamā un pedagoga 
dialogs, kurās treneri izglītojamos informē par skolas aktualitātēm, iepazīstina ar skolas normatīvajiem aktiem, veic 
drošības tehnikas instruktāžas, organizē kopīgus tematiskus pasākumus un kopā ar grupu piedalās skolas organizētajos 
pasākumos. Skolā notiek sapulces, kurā tiek apskatītas svarīgākās tēmas (skolas iekšējās kārtības noteikumi, veselīgs 
dzīvesveids, ES aktualitātes utt.), atbilstoši trenera stundu tematikai.  

Katras grupas treneris veic izglītojamo individuālo izpēti.  
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Direktors un metodiķe kopā ar sporta treneriem sastāda un izstrādā pasākumu plānu.  

 Mācību gada noslēgumā veic sporta nodaļu treniņu darba analīzi un nosprauž jaunus mērķus un uzdevumus jaunajam 
mācību gadam. Treneris par katru grupu raksta izvērtējumu un atskaites speciāli izveidotai komisijai. Komisija lemj par 
katra izglītojamā pārcelšanu nākamajā grupā. 

Vismaz reizi gadā notiek vecāku sapulces, kurās vecāki tiek iepazīstināti ar skolas darba plānu, nolikumu, iekšējās 
kārtības noteikumiem un skolas darba aktualitātēm. Vecāki labprāt apmeklē skolā organizētās sacensības. Grupu 
treneriem notiek gan individuālas pārrunas ar vecākiem, gan sarakste, kuras mērķis  ir informēt vecākus par katra 
izglītojamā mācību plāna rezultātiem. 

Skolas pedagogi un administrācija veicina izglītojamos izglītoties ne tikai sportā, bet arī citās jomās: apmeklēt interešu  
klubus, Preiļu BJC u.c. 

            Skolas izglītojamie aktīvi piedalās ne tikai sporta skolas rīkotajās sacensībās, bet  viņi ir līderi arī savās 
vispārizglītojošajās skolās. 

            Treneriem ir iespēja aktīvi atpūsties, piedaloties novada, valsts mēroga organizētajos atpūtas pasākumos. 

JOMA – 3. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

Kritērijs – 3.1. Psiholoģiskais 

atbalsts, sociālpedagoģiskais 

atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana(drošība un darba 

aizsardzība) 

 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 

Preiļu novada BJSS ir izstrādātas drošības instrukcijas un drošības noteikumi. Treneri izglītojamos iepazīstina ar 

drošības noteikumiem un instrukcijām, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1338 no 24.11.2009. Izglītojamie ar 

parakstu mācību – treniņu žurnālā apliecina, ka ir iepazinušies ar noteikumiem. Sporta skolā ir izvietoti evakuācijas 

plāni, kā arī uzstādītas norādes par izejām no telpām. Darbinieki un izglītojamie zina kā rīkoties ekstremālās  situācijās. 

Ir iekārtots žurnāls nelaimes gadījumu fiksēšanai. Sporta skolas darbinieki ir iepazīstināti ar Darba kārtības noteikumiem, 

amatu aprakstiem, iekšējās kārtības noteikumiem. 

Katru gadu tiek veikta Darba aizsardzības instruktāža, ugunsdrošības instruktāža. Sporta skolā ir izstrādāts Civilās 

aizsardzības plāns. 

Vienreiz gadā Sporta Medicīnas valsts aģentūra veic padziļinātu profilaktisko medicīnisko pārbaudi izglītojamajiem un 

par veselības pārbaudes rezultātiem ārsti informē trenerus. Katram trenerim ir izsniegtas pirmās palīdzības sniegšanas 

medicīniskās aptieciņas. Visās sporta skolas rīkotajās sacensībās ir medicīnas darbinieks, kas vajadzības gadījumā sniedz 

medicīnisko palīdzību. 

Kritērijs – 3.2. Atbalsts 

personības veidošanā 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 

Visām sporta skolas nodaļām: basketbols, futbols, galda teniss, vieglatlētika, volejbols ir izstrādāts sacensību kalendārais 

plāns, kurā ir iekļautas sporta skolas iekšējās, novada, reģiona un valsts mēroga sacensības. BJSS izglītojamie piedalās 

visās oficiālajās sacensībās, turnīros, čempionātos. 
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BJSS regulāri labākos izglītojamos iesaista augstākās pakāpes sagatavošanai valsts sporta institūcijās (Murjāņu sporta 

ģimnāzijā, izlases komandās u.c.) 

Kritērijs – 3.3. Atbalsts karjeras 

izglītībā 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 

Sporta skolā ir iekārtota izglītojamo reģistrācijas un uzskaites  grāmata. 

  Katru gadu Preiļu novada BJSS izglītojamajiem, kuri ir apguvuši profesionālās ievirzes izglītības programmu, tiek 

izsniegtas apliecības (Profesionālās Izglītības likuma 6.panta otrā daļa vai trešā, ceturtā, piektā un sestā daļa;  MK 

21.06.2005. noteikumi Nr.451 23.punkts „Par profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošo 

dokumentu izsniegšanu”)  Izglītojamais saņemot apliecību parakstās profesionālās izglītības dokumentu izsniegšanas 

reģistrācijas žurnālā, kur tiek norādīts  izglītojamā numurs izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā, vārds, uzvārds, 

personas kods, izglītības programmas nosaukums, izglītības dokumenta nosaukums un numurs ,izsniegšanas datums. 

Kritērijs – 3.4. Atbalsts mācību 

darba diferenciācijai 

Kvalitātes vērtējums  -  labi 

Sporta skolas izglītojamo piedalīšanās sacensībās tiek uzskatīta par prioritāti. Sporta skolas administrācija atbalsta 

trenerus darbā ar talantīgākajiem izglītojamajiem un cenšas nodrošināt izglītojamo augstākās meistarības pilnveidošanas 

iespējas sportā. Izglītojamajiem, kuri ir ilgstoši slimojuši, treneri plāno piemērotas slodzes. Mācību – treniņu procesā 

treneri ņem vērā katra izglītojamā intereses. 

Kritērijs – 3.5. Atbalsts 

izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām 

Kvalitātes vērtējums  -  labi 

Izglītojamajiem ar fiziskajiem traucējumiem arī ir iespēja nodarboties  BJSS sporta veidu grupās. Pie sporta 

skolas ieejas ir iekārtota elektriskā zvana poga, lai nepieciešamības gadījumā izsauktu darbiniekus, kuri palīdzēs 

nokļūt viņam iecerētajā vietā vai sniegt viņam nepieciešamo informāciju.  Uz šo brīdi sporta skolā šādu grupu un 

audzēkņu nav. Izglītojamajiem, kuriem ir veselības problēmas treneris strādā konsultējoties ar ģimenes ārstu  pēc 

individuāli izstrādātas programmas.  

Kritērijs – 3.6. Sadarbība ar 

izglītojamā ģimeni 

 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 

Reizi gadā tiek organizēta sapulce izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), kur skolas administrācija un pedagogi 

iepazīstina ar izglītības iestādes darbības plāniem, prasībām, iespējām iesaistīties interešu izglītībā un aktuālākiem 

jautājumiem. Ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamos un viņu vecākus iepazīstina katra mācību gada 

sākumā sapulcēs vai individuālās tikšanās laikā. 

Sporta skola izmanto daudzveidīgas informācijas apmaiņas formas, kas veicina skolas, izglītojamo un vecāku 

sadarbību. Galvenais sadarbības veids ir individuālais darbs ar vecākiem, ko veic grupu treneri. Treneri regulāri atjauno 

informāciju par vecākiem un viņu nodarbošanos, kontakttālruņu numuriem, dzīvesvietu maiņām utt., tāpēc par 

izglītojamo uzvedību un citām problēmsituācijām vecāki tiek informēti nekavējoties. Ja izglītojamais nav ieradies sporta 

skolā uz nodarbībām, treneris sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu. Ja ir nepieciešams, 

izglītojamā vecākus uzaicina uz individuālām pārrunām.  Problēmu risinājumos treneri sadarbojas  ar pašvaldības 

sociālajiem darbiniekiem, policiju un bāriņtiesu. 

Informāciju par sporta skolas darbu un aktualitātēm, vecāki var iegūt tīmekļa vietnē, no preses izdevumiem, radio un 

televīzijas pārraidēm. 

Savus iebildumus un ierosinājumus izglītojamo vecāki izsaka mutiski, rakstiski vai telefoniski, kurus izanalizē un tiek 

izdarīti secinājumi un izvirzītas prioritātes turpmāko nepieciešamo pasākumu veikšanā. 
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3.7. Izglītojamo sasniegumi 

Savas darbības laikā Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola ir sagatavojusi  vairākus Latvijas izlases dalībniekus volejbolā, futbolā, galda 

tenisā, vieglatlētikā. Sporta skolā  ir talantīgi sportisti, kas nes Preiļu novada vārdu gan Latvijas, gan Pasaules mērogā.Sporta skolā tiek veikta izglītojamo 

sasniegumu dinamikas analīze. 

Volejbola nodaļas rezultātu apkopojums pēdējo divu gadu laikā: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Volejbola nodaļas  audzēkņu sacensību rezultāti

2011.gads 2010.gads

2011.gads 2 5 7 7 3 3 1 5 5 3 5

2010.gads 1 3 6 8 3 5 2 10 3 5

Latgales skolu 

sporta spēles

Latv ijas 

jaunatnes 

čempionāts"C-2"

Latv ijas 

jaunatnes 

čempionāts"B-1"

LVF Kausa 

izcīņa  meit."A"

LVF Kausa 

izcīņa  meit."C-1"
LJČPV

TIO 

VOLEJ(MELEON

ES kom.)

"Lāses "  kauss 

1.grupa

"Lāses "  kauss 

2.grupa

Preiļu nov ada 

čempionāts 

1.komanda

Preiļu nov ada 

čempionāts 

2.komanda
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Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas volejbola nodaļā darbojas 2 meiteņu sporta meistarības pilnveidošanas grupas. Katru gadu meitenes 

piedalās Latvijas jaunatnes čempionātā, Latvijas Volejbola federācijas „Kausa izcīņā”, „TIO volej”, LJČ pludmales volejbolā, Latgales skolu sporta 

spēlēs, Preiļu novada čempionātos.  

 

Volejbola nodaļas izglītojamo labākie sasniegumi 2010.gadā : 

1. Latvijas jaunatnes čempionātā 1996.-97.g.dz.meitenes izcīnīja 3.vietu (no 15 komandām), 1993.-94.g.dz.meitenes 6.vietu (no 12 komandām) 

2. LVF „kausa izcīņā” 1996.-97.g.dz.meitenes izcīnīja 3.vietu (no 14 komandām), 1993.-94.g.dz.meitenes 8.vietu (no 17 komandām) 

Volejbola nodaļas izglītojamo labākie sasniegumi 2011.gadā : 

1. Latvijas jaunatnes čempionātā 1996.-97.g.dz.meitenes izcīnīja 5.vietu (no 15 komandām), 1993.-94.g.dz.meitenes 7.vietu (no 18 komandām) 

2. LVF „kausa izcīņā” 1996.-97.g.dz.meitenes izcīnīja 3.vietu (no 16 komandām), 1993.-94.g.dz.meitenes 7.vietu (no 16 komandām) 

3. Latvijas jaunatnes čempionāts pludmales volejbolā 1995.-96.g.dz.meitenes izcīnīja 3.vietu (no 21 komandas) 

4. „TIO volejs” 1996.-97.g.dz.meitenes izcīnīja 1.vietu (no 10 komandām) 

Volejbola nodaļas izglītojamā Katrīna Strode ir  Latvijas jaunatnes izlases dalībniece 1993.-94.dz.g. vecuma grupā.  
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Galda tenisa nodaļas rezultātu apkopojums pēdējo divu gadu laikā: 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Iegūto 1.-5.vietu skaits

Sacensību nosaukumi

Galda tenisa nodaļas  izglītojamo sasniegumi 

2010.gads

2011.gads

2010.gads 1 2 0 0

2011.gads 3 3 3 1

LR jaunatnes 

meistarsacīkstes 

"B"grupā

LR jaunatnes 

meistarsacīkstes 

"A"grupā

LR junioru 

meistarsacīkstes

Baltijas valstu 

čempionāts
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Augsti sasniegumi ir galda tenisa nodaļas izglītojamajiem:  

Galda tenisa nodaļas izglītojamo labākie sasniegumi 2010.gadā : 

1. LR jaunatnes meistarsacīkstes „A”grupā (1992.g.dz.un jaun.)  

3.vieta – Emīls Lutinskis 

5.vieta – Viktorija Zabalujeva 

6.vieta – Alīna Isajeva 

 2. LR jaunatnes meistarsacīkstes „B”grupā (1995.g.dz.un jaun.) 

  3.vieta – Viktorija Zabalujeva 

  4.vieta – Alīna Isajeva 

Galda tenisa nodaļas izglītojamo labākie sasniegumi 2011.gadā : 

1. LR junioru meistarsacīkstes (19990.g.dz. un jaun.) 

3.vieta – Viktorija Zabalujeva 

5.vieta – Emīls Lutinskis 

2.vieta dubultspēlē – V.Zabalujeva, A.Isajeva 

2. LR jaunatnes meistarsacīkstes „A”grupā (1993.g.dz.un jaun.)  

3.vieta – Viktorija Zabalujeva 

3.vieta – Emīls Lutinskis 

6.vieta – Alīna Isajeva 
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7.vieta – Igors Zenovjevs 

1.vieta dubultspēlē – V.Zabalujeva, A.Isajeva 

3. LR jaunatnes meistarsacīkstes „B” grupā (1996.g.dz.un jaun.)  

3.vieta – Juris Ribinickis 

5.vieta – Ruslans Daņilovs 

2.vieta dubultspēlē – J.Ribinickis, R.Daņilovs 

4. LR jaunatnes meistarsacīkstes „D” grupā (2000.g.dz.un jaun.)  

4.vieta – Rasma Ormane 

5.vieta – Ksenija Zabalujeva 

2.vieta dubultspēlē – K.Zabalujeva, R.Ormane 

3.vieta dubultspēlē – D.Afanasjeva, V.Mihailova 

5. 2011.gada Latvijas jaunatnes vasaras Olimpiādē  

      3.vieta – Preiļu novada komandai (J.Ribinickis, R.Kraupša, R.Daņilovs) 

6. Baltijas valstu čempionāts 

      4.vieta – Latvijas 2.izlases sastāvā (V.Zabalujeva, A.Isajeva, E.Lutinskis) 

2011.gada Pasaules individuālajā čempionātā galda tenisā Latvijas izlases sastāvā piedalījās Preiļu novada BJSS izglītojamie Viktorija Zabalujeva  

un Vladislavs Agurjanovs. E.Lutinskis, A.Isajeva un V.Zabalujeva ir Latvijas junioru izlases dalībnieki un Latvijas pieaugušo izlases kandidāti. 
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Vieglatlētikas nodaļas rezultātu apkopojums pēdējo divu gadu laikā: 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Godalgoto vietu 

no 1.-25. skaits

Sacensību nosaukums

Vieglatlētikas nodaļas sacensību rezultāti

2010.gads

2011.gads

2010.gads 6 6 13 12 2 7

2011.gads 8 10 15 16 17 6

Latvijas ziemas 

čempionāts 

"B"grupa

Latvijas ziemas 

čempionāts 

"C"grupa

Latvijas ziemas 

čempionāts  

junioriem

Latvijas 

čempionāts 

"C"grupa

Latvijas 

čempionāts 

"B"grupa

Latvijas 

čempionāts 

"A"grupa
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Vieglatlētikā, kā prioritāte ir Latvijas Vieglatlētikas savienības rīkotie gan ziemas, gan vasaras dažādu vecuma grupu jaunatnes čempionāti, kausa 

izcīņas. Izglītojamie piedalās arī Starptautiskajās sacensībās vieglatlētikā. 

Vieglatlētikas nodaļas izglītojamo labākie sasniegumi 2010.gadā : 

1.  Latvijas čempionāts un Latvijas ziemas čempionāts (1997.g.dz.) 

2.vieta – Anna Svetlova (1000 m skr. 3:33,30) 

2.vieta – Kārlis Sondors (augstlēkšana 1,56 m) 

4.vieta – Kārlis Sondors (80 m/b skr. 13,71) 

5.vieta – Anna Svetlova (1000 m skr. 3:34,8) 

2. Latvijas čempionāts un Latvijas ziemas čempionāts (1995.g.dz.) 

1.vieta – Nikita Turubanovs (augstlēkšana 1,82 m) 

3. Latvijas čempionāts un Latvijas ziemas čempionāts (1992.-93.g.dz.) 

1.vieta – Toms Kunakovs (5000 m skr. 17:12,4) 

1.vieta – Dairis Rinčs (3-soļlēkšana 13,77 m) 

1.vieta – Ronalds Vucāns (kārtslēkšana 4,30 m) 

2.vieta - Toms Kunakovs (2000 m/kav. 6:48,8)   

2.vieta – Dairis Rinčs (tāllēkšana 6,73 m) 

2.vieta – Mārtiņš Ivanovs (augstlēkšana 1,75 m) 
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Vieglatlētikas nodaļas izglītojamo labākie sasniegumi 2011.gadā : 

1. Latvijas čempionāts un Latvijas ziemas čempionāts (1998.g.dz.) 

1.vieta – Rūdolfs Vucāns (kārtslēkšana 2,20 m) 

3.vieta – Kārlis Stupāns (augstlēkšana 1,40 m) 

2. Latvijas čempionāts un Latvijas ziemas čempionāts (1996.-97.g.dz.) 

1.vieta – Dainis Gorins (lode 13,15 m) (šķēpa meš. 54,61) 

1.vieta – Anna Svetlova (1500 m skr. 5:11,7) 

2.vieta – Dainis Gorins (tāllēkšana 5,93 m) 

3.vieta – Kārlis Sondors ( 60 m/b skr. 9,23) 

3. Latvijas čempionāts un Latvijas ziemas čempionāts (1992.-93.g.dz.) 

1.vieta – Ronalds Vucāns (kārtslēkšana 4,80 m) 

2.vieta – Dairis Rinčs (tāllēkšana 7,26 m) 

2.vieta – Toms Kunakovs (3000 m skr. 9:11,1) 

 4. Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 

       1.vieta – Ingrīda Kivleniece (3000 m skr. 11:23,7) 

       2.vieta – Ingrīda Kivleniece (2000 m/kav. 8:07,6) 

 5. Latvijas čempionāts 
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       1.vieta – Anita Kažemāka ( 20 km pusmaratonā) 

       2.vieta – Anita Kažemāka (10 000 m soļošanā 0:46,14) 

  Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas vieglatlētikas nodaļas izglītojamie Kārlis Sondors, Anna Svetlova, Dainis Gorins, Dairis 

Rinčs, Ronalds Vucāns, Ingrīda Kivleniece un Anita Kažemāka ir Latvijas izlases kandidāti vieglatlētikā.  

Murjāņu sporta ģimnāziju pabeidza Preiļu novada BJSS izglītojamie: Vitālijs Jekimovs (barjerskrējiens), Anita Kažemāka (soļošana), 

Rihards Ivanovs (šķēpa mešana). Pašlaik MSĢ mācās Dainis Gorins ( mešanas disciplīnas).  
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Futbola nodaļas rezultātu apkopojums pēdējo divu gadu laikā:  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Iegūtās vietas

Grupas

Futbola nodaļas izglītojamo  sasniegumi 

 Latgales JČ telpu futbolā

2011.gads

2010.gads

2011.gads 2 5 6 8 4 2 5 6 7 5 8 4 5

2010.gads 3 5 3 7 1 3 2 3 10 7 4 6

"U-19" 

1.komanda

"U-19" 

2.komanda

"U-18" 

1.komanda

"U-18" 

2.komanda

"U-16" 

1.komanda

"U-16" 

2.komanda
"U-14" "U-13" "U-12"

"U-11" 

1.komanda

"U-11" 

2.komanda
"U-10" "U-9"

"U-8" 

1.komanda

"U-8" 

2.komanda

Vid.gr. 

meitenes
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0
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3
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6

7

Iegūtās vietas

Grupas

Futbola nodaļas izglītojamo sasniegumi Latgales JČ

2011.gads

2010.gads

2011.gads 3 1 3 4 4 5 3 4 4

2010.gads 3 4 5 3 7 4 7

"U-19" 

1.komanda

"U-19" 

2.komanda

"U-18" 

1.komanda

"U-18" 

2.komanda

"U-16" 

1.komanda

"U-16" 

2.komanda
"U-14" "U-13" "U-12"

"U-11" 

1.komanda

"U-11" 

2.komanda
"U-10" "U-9"

"U-8" 

1.komanda

"U-8" 

2.komanda

Vid.gr. 

meitenes
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Futbola nodaļas izglītojamo labākie sasniegumi 2010.gadā : 

1. Latgales jaunatnes čempionāts telpu futbolā 

1.vieta – „U-14” grupa (no 6 komandām) 

2.vieta – „U-12” grupa (no 11 komandām) 

3.vieta – „U-18” grupa (no 6 komandām) 

3.vieta – „U-13” grupa (no 8 komandām) 

3.vieta – „U-11” grupa (no 10 komandām) 

3.vieta – „U-16” grupa (no 8 komandām) 

Preiļu novada BJSS futbola nodaļas izglītojamie Latgales jaunatnes čempionātā telpu futbolā piedalījās ar 12 komandām.  

2. Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā 

3.vieta – „U-11” grupa (no 10 komandām) 

3.vieta – „U-16” grupa (no 6 komandām) 

Preiļu novada BJSS futbola nodaļas izglītojamie Latvijas jaunatnes čempionātā futbolā piedalījās ar 7 komandām.  

Futbola nodaļas izglītojamo labākie sasniegumi 2011.gadā : 

1. Latgales jaunatnes čempionāts telpu futbolā 

2.vieta – „U-19” grupa (no 8 komandām) 

2.vieta – „U-13” grupa (no 7 komandām) 
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Preiļu novada BJSS futbola nodaļas izglītojamie Latgales jaunatnes čempionātā telpu futbolā piedalījās ar 13 komandām.  

 

2. Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā 

1.vieta – „U-14” grupa (no 8 komandām) 

3.vieta – „U-16” grupa (no 6 komandām) 

3.vieta – „U-12” grupa (no 8 komandām) 

3.vieta – „U-8” grupa (no 7 komandām) 

Preiļu novada BJSS futbola nodaļas izglītojamie Latvijas jaunatnes čempionātā futbolā piedalījās ar 10 komandām.  

2010.-2011.gadā mūsu sporta skolas futbola nodaļas izglītojamie tika iekļauti arī augstākās līgas komandu sastāvos Latvijas jaunatnes 

čempionātos: Lauris Sparāns (spēlēja par Daugavpils BJSS), Raitis Tarasenko (spēlēja par Rēzeknes SK „Blāzma”), Iļja Mitrofanovs (spēlēja 

par Daugavpils BJSS), Miks Babris (spēlēja par Rīgas SK „Daugava-Babīte”), Matīss Babris – izlases kandidāts (spēlēja par Rēzeknes SK 

„Blāzma”), kur tika izcīnītas godalgotas vietas.  

2011.gadā Latvijas Jaunatnes Olimpiādē piedalījās Preiļu BJSS meitenes: Ligita Tumāne (izlases dalībniece), Sindija Strankale (izlases 

kandidāte), Inta Gavare, Kristiāna Trafimova, Laila Rubāne, Edīte Balckare-Kalniņa, Kristiāna Zvērbule. 
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JOMA – 4. IESTĀDES VIDE 

Kritērijs – 4.1. Mikroklimats 

 

4.1.1. Kopības apziņas veidošana, 

vienlīdzība un taisnīgums iestādē 

 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 
4.1.2. Sadarbības vide izglītības 

iestādē 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 
4.1.3. Izglītojamo uzvedība un 

disciplīna 

 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi  

Sporta skolas darba vide tiek veidota pēc demokrātijas principiem, tiek plānota un īstenota sporta skolas tēla 

veidošana. Skolā tiek ievēroti vienlīdzības principi neatkarīgi no vecuma, dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. 

Šāda veida konflikti skolā nav konstatēti. Sporta skolā cenšas novērst fiziskos un morālos pāri darījumus, taisnīgi tiek 

risinātas konfliktsituācijas. Situāciju risināšanā iesaistās administrācija, treneri un vecāki. Izglītojamajiem, treneriem, 

vecākiem un sporta skolas darbiniekiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus. 

Attieksme pret sporta skolas apmeklētājiem ir labvēlīga un korekta. Pozitīvas sadarbības veicināšanai tiek 

pakāpeniski uzlabota sporta skolas vide, ieviešot jaunus informācijas veidus – izmantojot pašvaldības, novada, reģiona 

laikrakstus, novada mājas lapu, Latgales Reģionālo televīziju. 

Izglītojamo un treneru sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informē sporta skolas darbinieku sapulcēs, pašvaldības 

avīzē, informatīvajos stendos, novada mājas lapā, LRT. Sporta skolas rīkotajās sacensībās izglītojamie tiek apbalvoti ar 

diplomiem, medaļām, kausiem, kā arī sponsoru balvām. Katru gadu labākie sporta skolas izglītojamie tiek apbalvoti ar 

naudas balvām.  

Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti. Katra mācību gada noslēgumā noteikumi tiek 

apspriesti un veiktas nepieciešamās korekcijas. Noteikumos paredzētas izglītojamo tiesības un pienākumi. Iekšējās 

kārtības noteikumu ievērošanu pārrauga treneri, sporta skolas vadība. Nepieciešams nepārtraukts, sistemātisks darbs 

izglītojamo uzvedības pārkāpumu novēršanā. 

Kritērijs – 4.2. Fiziskā vide 

 

4.2.1. Izglītības iestādes iekšējās 

vides sakoptība 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 
4.2.2. Izglītības iestādes ārējās 

vides sakoptība 

 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 

Sporta skolas telpas ir funkcionālas, drošas izglītojamajiem un darbiniekiem, redzamās vietās ir izvietoti evakuācijas 

plāni, norādītas izejas, sanitārhigiēniskie apstākļi atbilst normām. Skolā regulāri tiek veikti iekšējās un ārējās vides 

sakārtošanas, uzturēšanas un uzlabošanas darbi visā mācību gada garumā. Bērnu un jauniešu sporta skolai piederošā  

apkārtne regulāri tiek uzkopta, vienmēr savlaicīgi tiek veikta zālāja pļaušana gan futbola laukumā, gan stadionā, kā arī  

skolas apkārtnē. Tiek pildītas vides aizsardzības un sanitārās  prasības atkritumu uzglabāšanā, savākšanā un likvidēšanā. 

Par atkritumu savākšanu ir noslēgts līgums ar „Preiļu Saimnieks”. Sporta skolas iekšējās vides sakoptība ir viena no 

prioritātēm skolā. Mācību telpas tiek regulāri vēdinātas un sistemātiski koptas.  

Skolu regulāri apmeklē Pārtikas un Veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvalde, LR Veselības ministrijas veselības 

inspekcija, VUGD Latgales reģiona brigādes Preiļu daļa. Ir veikto pārbaužu aktu un atzinumu reģistrācijas žurnāls, tas ir 

pieejams interesentiem. Visi iepriekš izsniegtie atzinumi ir pozitīvi. Nopietni pārkāpumi nav konstatēti. 

Sporta skolas telpas ir tīras un kārtīgas. Par skolas apkārtējās vides uzturēšanu un labiekārtošanu kopumā atbild 

skolas saimniecības daļas vadītāja. 

Skolas telpās ir ierīkota ugunsdrošības trauksmes signalizācija. 

Sporta skolai piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, puķes un košumkrūmi tiek regulāri atjaunoti.  
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JOMA – 5. IESTĀDES RESURSI 

Kritērijs – 5.1. Iekārtas un 

materiāltehniskie resursi 

 

5.1.1. Nodrošinājums ar telpām 

atbilstoši programmas īstenošanai 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 
 

5.1.2. Iekārtu un materiāltehnisko 

resursu izmantojums mācību 

procesā 

 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 

             Preiļu novada BJSS  īpašumā ir sakārtota sporta bāze, kas atbilst visu licencēto  sporta programmu 
noteikumiem un normatīvajām prasībām, ir iespēja nodrošināt  programmu izpildi pilnā apjomā.  

            Bērnu un jauniešu sporta skolai ir : 

o Sporta zāle (36x18 m), kurā nodarbojas volejbola, futbola, basketbola nodaļas izglītojamie 
o Sporta zāle (24x12m), kurā nodarbojas galda tenisa nodaļas izglītojamie. 
o Futbola laukums (68x100m) (viens no sakoptākajiem un kvalitatīvākajiem  Latvijā) 
o Vieglatlētikas sektori (skrejceļš, 2 tāllēkšanas bedres, augstlēkšanas, lodes grūšanas, šķēpa mešanas, diska 

mešanas sektori). 
o Laukums ar mākslīgo segumu „mini-pitch” (36x18m), kur  var nodarboties ar  tenisu, spēlēt minifutbolu, 

veikt iesildīšanos pirms sacensībām u.tml. 
o Futbola laukums ar  sintētisko segumu (95mx65m) izveidots 2011.gadā.  

          Sporta skolas izglītojamie izmanto arī pašvaldības mācību iestāžu sporta bāzes:  

o Preiļu 1.pamatskolu (sporta zāle, laukums ar mākslīgo segumu) (Daugavpils iela 34, Preiļi, LV-5301) 
o Preiļu 2.vidusskolu (sporta zāle, vieglatlētikas manēža, trenažieru zāle) (A.Paulāna iela 2, Preiļi, LV-

5301) 
o Pelēču pamatskolu (Skolas iela 4, Pelēči, Pelēču pag., Preiļu novads, LV-5320) 
o Salas pamatskolu (Smelteri, Saunas pag., Preiļu novads, LV-5326) 

          Ir pieejamas un lietojamas dušas telpas gan mācību –treniņu  nodarbībās iesaistītajiem izglītojamajiem, gan 
organizētajās sacensībās, balstoties uz sporta veidu  sacensību noteikumiem.  

           Mācību treniņu koplietošanas telpas ir iekārtotas atbilstoši sporta veidu specifikai un normatīvajām prasībām, 
ir nodrošināts pietiekams siltuma režīms un apgaismojums.  

      Preiļos vairākkārt ir organizētas plaša mēroga sacensības, uzņemot vairākus simtus sacensību dalībnieku un 
līdzjutēju, kā piem., Trīszvaigžņu sporta spēles, Lauku veterānu sporta spēles,  LR skolēnu sporta spēles, katru gadu 
notiek  Latvijas čempionāti futbolā, galda tenisā, volejbolā u.t.t.  

        Vēl BJSS sporta nodarbībām un sacensībām  izmanto Preiļu pilsētas parku. Tur parasti notiek pavasara un 

rudens krosa sacensības. Veselīga dzīvesveida veicināšanas nolūkos ir ierīkota slēpošanas trase 1,7 km un daļēji 

apgaismotu 2 km garu slēpošanas trasi ierīkos šogad. Pie BJSS stadiona ir ierīkota apgaismota slidotava. 

Sporta treneru rīcībā ir  7 datori ar interneta pieslēgumu, kopētāji un cita biroja tehnika. 
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             Pēdējo trīs gadu laikā ir veikti būtiski uzlabojumi saistībā ar BJSS sporta bāzes uzlabošanu un inventāra iegādi: 

 Iekārtota jauna trenažieru zāle; 

 Iegādāti jauni basketbola vairogi ar paceļamām konstrukcijām 

 Nomainīts elektroniskais tablo lielajā zālē  un skaņas iekārta; 

 Nopirkta jauna pļaujmašīna zāles pļaušanai  

 Nopirkts jauns mikroautobuss; 

 Nopirkts sniega motocikls ar slēpošanas trases veidotāju 

 Veikta stadiona apgaismojuma  rekonstrukcija; 

 Izbūvēta ventilācija tenisa un trenažieru zālēs. 

 Veikta galvenās  ēkas  un garāžu  jumta renovācija; 

 Veikts  galvenās ēkas telpu , garāžu  kapitālais remonts; 

 Atjaunots futbola laukuma dabīgais segums.  Ir saņemts  atzinums par labāko futbola laukumu Latvijā no SIA 

EASYGREEN. 

 Sporta treneriem un audzēkņiem ir iespēja brīvi  izmantot internetpakalpojumus . BJSS internets ir pieejams  7 

punktos (iepriekš bija tikai 2). 

 Uzbūvēts mākslīgā seguma futbola laukums ( 65m x95 m) 

Pēdējo  6 gadu laikā  infrastruktūras uzlabošanai ir ieguldīti  aptuveni 600000,- Ls 

 

Kritērijs – 5.2. Personālresursi 

 

5.2.1. Pedagoģiskā personāla 

atbilstība normatīvajām prasībām 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 
 

5.2.2. Pedagogu profesionālā 

pilnveidošanās 

 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 

Sporta skolas pedagoģisko darbinieku izglītība un kvalifikācija  atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā strādā 18 
pedagoģiskie darbinieki, kuriem ir augstākā pedagoģiskā izglītība un piešķirta „B” kategorijas sporta speciālista 
sertifikāts ar tiesībām strādāt sporta jomā par treneri basketbolā, futbolā, galda tenisā, vieglatlētikā un volejbolā.  

Sporta skolā ir treneru kvalifikācijas kursu uzskaite VIIS sistēmā, kuru regulāri aktivizē. Sporta skola motivē un atbalsta 
treneru profesionālo pilnveidi. 

Sadarbojoties ar Preiļu novada domi, arodbiedrību ir izstrādāti kritēriji darba pašnovērtēšanai. 

8 sporta skolas treneri piedalījās Eiropas projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos” ,no tiem 7 treneri ieguva 2.kvalitātes pakāpi, 1 treneris 3.kvalitātes pakāpi. 

Gandrīz visiem sporta treneriem pirmā un vienīgā darba vieta ir Preiļu novada BJSS (iepriekš Sporta klubs “ Cerība”, 

Preiļu rajona BJSS). 
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JOMA – 6. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Kritērijs – 6.1. Iestādes darba 

pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 

 

6.1.1. Izglītības iestādes 

pašvērtēšanas organizēšana 

 

Kvalitātes vērtējums  - labi 
 

6.1.2. Izglītības iestādes attīstības 

plānošana 

 

Kvalitātes vērtējums  -  labi 

           Sporta skolas darba organizācija noris atbilstoši skolas nolikumam un citiem skolas darbību reglamentējošiem 
dokumentiem. Skolas darbību reglamentējošie dokumenti ikvienam interesentam ir pieejami.   Štatu saraksts tiek 
saskaņots un apstiprināts Preiļu novada domē. Treneru saraksts izveidots saskaņā ar realizējamām profesionālās ievirzes  
izglītības programmām.   Visu   pedagoģisko darbinieku (treneru)   kvalifikācija   atbilst   amata  prasībām.  Treneri 
regulāri apmeklē gan tālākizglītības centra treneru  kursus, IZM organizētos seminārus un kursus, gan dažāda veida 
seminārus, kurus organizē Federācijas un Savienības. Visiem darbiniekiem ir pieejama   informācija par iespējām 
pilnveidot savu  profesionālo līmeni. Ar visiem sporta skolas darbiniekiem ir noslēgti darba līgumi. 

  Skolā ir izstrādāta skolas vadības struktūra. Sporta skolā notiek pedagoģiskās padomes sēdes, metodiskās padomes 
sēdes, treneru darba kontrole, izglītojamo veselības pārbaudes.  Sporta skolas administrācija iesaista trenerus un pārējos 
darbiniekus skolas darba vērtēšanā. Treneri zina sava darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Plānojot 
turpmāko darbu tas tiek ņemts vērā.  

Sporta skolā ir sagatavots skolas attīstības plāns 2011.-2013.gadam. Attīstības plānošana ir pārskatāma un tā izstrādē 
iesaistīts sporta skolas kolektīvs, sociālie partneri, dibinātājs. Attīstības plāna īstenošanu regulāri pārrauga, analizē, izvērtē 
rezultātus un veic nepieciešamās izmaiņas.  

   Ir izstrādāts un saskaņots ar Preiļu novada domes izpilddirektoru koplīgums starp sporta skolas administrāciju un 
arodbiedrību, kurš reglamentē darba attiecību veidošanu. Sporta skolā notiek materiāli tehnisko resursu atjaunošanas 
plānošana, kas saskaņota ar Preiļu novada domi.   

Kritērijs – 6.2. Iestādes vadības 

darbs un personāla pārvaldība 

 

6.2.1. Vadības darba organizēšana 

un plānošana 

Kvalitātes vērtējums  -  labi 
6.2.2. Izglītības iestādes darba 

organizēšana un personāla 

pārvaldība 

 

Kvalitātes vērtējums  -  labi  

Sporta skolā ir visa obligātā sporta skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski un atbilst 

likumu un citu normatīvo aktu prasībām. Skolas lietu nomenklatūra ir apstiprināta un katru gadu tiek aktualizēta sporta 

skolā un ik pēc trīs gadiem saskaņota Valsts arhīvā. Sporta skolā ir visu darbinieku amata apraksti, kuros ir noteikti darba 

pienākumi, tiesības un atbildības jomas.  

Direktors prasmīgi plāno, organizē un vada sporta skolas darbu un pārrauga to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas 

direktors konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Treneri un darbinieki atzīst, ka sporta skolas 

vadība atbalsta jaunas idejas un iniciatīvas, rosina piedalīšanos projektos. Visi sporta skolas darbinieki rūpējas par sporta 

skolas prestižu. 

Skolas vadībai ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks. 

Notiek regulāra paveiktā teorētisko un  praktisko nodarbību kontrole un analīze.  

 

 



 

 

 27 

Kritērijs – 6.3. Iestādes sadarbība 

ar citām institūcijām 

 

6.3.1. Sadarbība ar izglītības 

iestādes dibinātāju 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 
 

6.3.2. Sadarbība ar valsts un 

pašvaldības institūcijām un 

nevalstiskajām organizācijām 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 
 

6.3.3. Starptautiskā sadarbība 

 

Kvalitātes vērtējums  - ļoti labi 

Sporta skolai ir izveidota laba sadarbība ar dibinātāju, tiek attīstīta sadarbība arī ar citām sporta skolām, pašvaldībām, 

federācijām, savienībām un nevalstiskajām organizācijām.  

Ļoti bieži treniņnodarbības (volejbols, futbols, galda teniss, vieglatlētika, basketbols) notiek kopā ar   kaimiņu  sporta 

skolu izglītojamajiem (Rēzekne, Daugavpils, Līvāni). 

Sporta skola piedalījās  Leonardo da Vinci mobilitātes projektos: 

 2008.gadā 2 pedagogi ( Romāns Petrovs un Igors Derjagins) „Sports kā profilakse veselības draudiem” 

 2010.gadā 2 pedagogi (Anatolijs Isajevs un Leonīds Valdonis) „Sports un sieviešu veselība” 

   Visi pedagogi saņēma  Europass Mobility dokumentu. 

  

   

7.Citi sasniegumi 
 

 

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola katru gadu organizē izglītojamajiem mācību treniņu nometnes, tādejādi nodrošinot pilnvērtīgāku 

mācību treniņu darbu  skolēnu  brīvdienās. 

 Izglītojamiem ir iespēja apmeklēt trenažieru zāli, peldbaseinu (Daugavpilī, Jēkabpilī). 

      Sporta bāzes ir pieejamas visiem sporta skolas izglītojamajiem  bez maksas. 

 Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas izglītojamie par iegūtajiem labiem rezultātiem sadarbībā ar Preiļu novada domi tiek apbalvoti ar 

naudas balvām, organizētas ekskursijas, nodrošināti ar  nepieciešamo sporta inventāru. 

Preiļu novada BJSS apmaksā dalības maksas un ceļa izdevumus nokļūšanai uz Starptautiskajām sacensībām. 

BJSS izglītojamie uz sacensībām tiek nogādāti ar sporta skolai piederošajiem autobusiem. 

Ziemas periodā  ir pieejama daļēji apgaismota kvalitatīva slēpošanas trase. 

Izglītojamie saņem bezmaksas medicīnisko pārbaudi. 

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas izglītojamie ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta veidā, lai sasniegtu augstus rezultātus un 

nodarbotos ar sportu un veselīgu dzīves veidu arī pēc sporta skolas pabeigšanas. Bijušie skolas audzēkņi sistemātiski piedalās gan  novada organizētajos 

sporta pasākumos, gan arī Latvijas mēroga sacensībās.  
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Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas izglītojamie Anita Kažemāka (soļošanā izpildīts „B” normatīvs) gatavojas 2012.gada Olimpiskajām 

Spēlēm Londonā, Dairis Rinčs (tāllēkšanā izpildīts kvalifikācijas normatīvs) gatavojas   Pasaules čempionātam vieglatlētikā junioriem Barselonā un  

Dainis Gorins (Latvijas izlases kandidāts) arī gatavojas Pasaules čempionātam vieglatlētikā. Anastasija Caica, Laura Vaivode un Anna Svetlova – Latvijas 

izlases dalībnieces gatavojas Pasaules čempionātam krosā, kurš notiks Maltā 2012.gada aprīlī. 

Sporta skola organizē Preiļu novada  skolēnu sporta spēles novada skolu skolēniem. 

Izglītojamiem, kuriem dzīves vieta ir lauku teritorija, ar deputātu lēmumu ir apstiprināti noteikumi par ceļa izdevumu segšanu un atbrīvošanu no 

dalības maksas. 

Tiek rīkoti tālākizglītības kursi pedagoģiskajiem darbiniekiem, pieaicinot vieslektorus. 

 

 

 

 

8.Turpmākā attīstība. 
 

Pamatojoties uz  augstāk minēto varam secināt, ka  

 Pašnovērtējuma procesa laikā tika izmantoti pedagoģiskā un audzināšanas procesa izvērtēšanas materiāli. Tika analizēti metodisko komisiju 

materiāli, mācību treniņu nodarbību saraksti, pedagoģisko sēžu materiāli, kā arī izvērtēta attīstības plāna un gada darba plāna īstenošana; 

 BJSS pedagogiem piemīt profesionalitāte, entuziasms ar kādu treneri strādā, lai sporta skola turpinātu darboties ar mūsdienīgām apmācības 

metodēm un labiem sasniegumiem apmācības programmās;   

 Izglītojamo apmācība ir augstā līmenī. Treneri strādā ar audzēkņiem diferencēti, līdz ar to audzēkņi pareizi un precīzi apgūst sporta veida tehnikas 

elementus, kas atspoguļojas sasniegtajos rezultātos. 

 Bērnu jauniešu sporta skola  plāno, veicina , atbalsta un iesaista izglītojamos dažāda mēroga sacensībās, projektos. Sasniegumi Preiļu novada 

BJSS izglītojamiem ir labi. 

 Izglītojamie  pilnībā nodrošināti ar treniņu bāzēm. 

 Katru gadu notiek sporta veidu nodaļu grupu komplektācija, lai nodrošinātu grupu pēctecību.  

. 
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Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas ieceres: 

 Ar katru mācību gadu sporta skolas nodaļas papildināt ar jaunām SSG grupām, iesaistot  visas Preiļu novada skolas, lai pēc gadiem būtu 

izglītojamie visās vecuma grupās, nodrošinot piramīdas izveidi ikvienā BJSS nodaļā. 

 Palielināt mācību-treniņu stundu skaitu atbilstoši licencētajām programmām. 

 Izveidot sistēmu izglītojamo mācību sasniegumu un to attīstības dinamikas regulārai uzskaitei, analīzei un pilnveidei. 

 Paaugstināt pedagogu kvalifikāciju darbā ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

 Piesaistīt papildus finansējumu, skolas mācību treniņu grupu pilnveidošanai, turpinot piesaistīt dažādus projektus. 

 Turpināt sadarbību ar Preiļu novada  sporta nodaļas speciālistiem.  

 Plānot lielāku sadarbību ar jaunizveidotajiem kaimiņu novadiem. Ir plānots noslēgt vienošanos par sadarbību  profesionālās ievirzes sporta 

programmu realizācijā  bijušā rajona ietvaros. Ļoti laba sadarbība ir izveidota ar Riebiņu, Aglonas, Vārkavas un Līvānu novadiem. 

 Sekmēt pedagogu profesionālo kompetenču regulāru pilnveidi kvalitatīvas skolas darbības nodrošināšanai. 

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

 Plānots uzstādīt bortus hokeja laukumam un izvietot ģērbtuves pie sintētiskā futbola stadiona. 

 Saglabāt pozitīvu skolas tēlu sabiedrībā. 

 Izveidot skolas lappusi pašvaldības tīmekļa vietnē sniedzot informāciju tajā par skolas darbu un sasniegumiem. 

 Pilnveidot sadarbības formas, kas veicinātu audzēkņu un vecāku līdzdalību skolas dzīvē un līdzatbildību par sava bērna sportiskajiem 

sasniegumiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktors     Romāns Petrovs 

   

2012.gada 27.martā 


