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1. Sporta skolas vispārīgs raksturojums
Dagdas novada Sporta skola (turpmāk tekstā – Sporta skola) ir Dagdas novada
pašvaldības dibināta pašvaldības iestāde, kas īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas vieglatlētikā, volejbolā un florbolā.
Sporta skolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums,
Profesionālās izglītības likums, Sporta likums, Sporta skolas nolikums un citi spēkā esošie
normatīvie akti. Institucionālo un funkcionālo pārraudzību par Sporta skolu īsteno Dagdas
novada pašvaldības izpilddirektors ar Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
starpniecību. Sporta skolas grāmatvedības uzskaiti kārto Dagdas novada pašvaldības
grāmatvedība. Skolai ir noteikta veidlapa.
Dagdas novada Sporta skola reģistrēta 2014.gada 24.janvārī. Skolai piešķirts
reģistrācijas Nr.4271903003 un iestādes juridiskā adrese ir Mičurina iela 3a, Dagda, Dagdas
novads, LV-5674, kur atrodas izglītības iestādes administrācijas telpas.
Līdz 2014.gadam Dagdas novada sportisti realizēja Krāslavas Sporta skolas
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Reālu patstāvīgu darbību Dagdas Sporta
skola uzsāka 2014.gada martā. Skola īsteno trīs licencētas profesionālās ievirzes izglītības
programmas:
“Vieglatlētika” - kods 20V 813 00, licence Nr.P-9324, izdota 2014.gada 14.aprīlī;
“Volejbols” - kods 20V 813 00, licence Nr.P-9323, izdota 2014.gada 14.aprīlī;
“Florbols” - kods 20V 813 00, licence Nr.P-9322, izdota 2014.gada 14.aprīlī.
Volejbola izglītības programma Sporta skolā tiek realizēta divās Dagdas novada
pašvaldības īpašumā esošās sporta bāzēs – Dagdas vidusskolā, Mičurina iela 3a, Dagdā un
Ezernieku vidusskolā, “Gaismēni”, Ezernieki, Ezernieku pagastā. Florbola izglītības
programma tiek īstenota arī divās sporta bāzēs - Dagdas vidusskolā, Mičurina ielā 3a, Dagdā
un Andrupenes pamatskolā, Skolas iela 6, Andrupene, Andrupenes pagasts. Vieglatlētikas
izglītības programma Sporta skolā tiek realizēta Dagdas novada pašvaldības īpašumā esošās
sporta bāzēs – Dagdas vidusskolā, Mičurina iela 3a un Asūnes pamatskolā, Skolas iela 14,
Asūnē, Asūnes pagasts. Katra profesionālās ievirzes izglītības programma tiek realizēta
pamatojoties uz vispārizglītojošo skolu sporta veida popularitāti šajā izglītības iestādē, tā
perspektīvo attīstību un atbilstošo sporta bāzi.
Pirmajā 2013./2014. mācību gadā vēlmi apgūt piedāvātās sporta izglītības programmas
Dagdas novada Sporta skolā izteica 106 izglītojamie – 45 audzēkņi vieglatlētikā, 35 volejbolā
un 26 audzēkņi florbolā. 2014./2015. mācību gada sākumā iesniegumu Sporta skolā iesniedza
vēl 5 novada skolēni, bet mācību gada laikā dzīvesvietas maiņas dēļ tika atskaitīti trīs
audzēkņi. Pašlaik Dagdas novada Sporta skolā uzskaitē ir 108 audzēkņi. Vēlēšanos trenēties
izteica vairāki 1.klašu skolēni, kuri nākotnē atbilstoši vecuma grupai ar rīkojumu tiks
pieskaitīti.
Sporta skolas vadību nodrošina direktore (1 amata likme) un metodiķis (0,5 amata
likmes). No 2014.gada 19.februāra Sporta skolu vada direktore Vija Nipere. Skolā strādā 5
treneri. Sporta Skolas darbinieki ir ar augstāko pedagoģisko izglītību sportā, četriem ir iegūta
pedagogu profesionālās darbības 3. kvalitātes pakāpe un viens treneris ir ar pedagoģijas
maģistra izglītību. Pagaidām treneri strādā amatu savienošanas kārtībā, bet perspektīvā
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plānots pieņemt darbā kvalificētus trenerus pēc augstskolas. Treneri regulāri paaugstina savu
profesionālo kvalifikāciju, apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus, piedalās savstarpējas
pieredzes apmaiņā ar citu skolu pedagogiem un treneriem.
Skolā mācās audzēkņi no visa Dagdas novada. Iestādē ir mērķtiecīgi organizēta vide,
kur audzēkņi veido savu pieredzi, vērtības, zināšanas, prasmes un iemaņas, attieksmi pret sevi
un apkārtējo pasauli. Dagdas novads atrodas Latvijas pierobežā, tāpēc audzēkņu vidū ir
latviešu tautības bērni un bērni no jauktām un citu tautību ģimenēm. Skolās paliek arvien
mazāk skolēnu, jo vecāki aizbraucot uz ārzemēm aizved arī bērnus. Valsts sociāli
ekonomiskās situācijas grūtības atspoguļojas arī skolas ikdienā, tomēr kopumā skolas
audzēkņi un viņu vecāki ir motivēti un apzinās savu izvēli, atbildību un pienākumus.
Sporta skola tiek finansēta saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām izglītības iestāžu
finansēšanas kārtības prasībām. Skolas finansēšanai tiek izmantoti Dagdas pašvaldības
budžeta līdzekļi. Tāmi Skolas attīstībai, mācību līdzekļu, aprīkojuma iegādei un treneru
atalgojumam izstrādā Skolas direktore un to apstiprina Dagdas novada pašvaldības
izpilddirektors.

2. Sporta skolas darbības pamatmērķi un uzdevumi
Skolas darbības mērķis ir profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana,
izglītojamo fizisko un garīgo spēju izkopšana un attīstīšana, veidojot izpratni par aktīvu,
veselīgu dzīvesveidu. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.
Sporta skolas pamatuzdevumi:
atbilstoši normatīvajiem aktiem, izstrādāt un īstenot profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmas un metodiskā darba programmas;
veikt audzēkņu atlasi, komplektēt mācību – treniņu grupas, nodrošināt grupu
darbu un sporta meistarības pilnveidošanas iespējas attiecīgajā programmā;
nodrošināt audzēkņiem veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību;
izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina
izglītojamo personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
virzīt Skolas absolventus sporta profesionālās izglītības iegūšanai;
veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu
tālākizglītību;
nodrošināt organizatoriski metodisko vadību izglītības iestādēs īstenotajām sporta
programmām;
racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
sadarboties ar audzēkņu vecākiem vai aizbildņiem, lai nodrošinātu profesionālās
izglītības ieguvi visiem Skolas audzēkņiem;
sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
informēt sabiedrību par aktualitātēm sportā un Skolas darbā, popularizēt sportu kā
veselīgu dzīves veidu.
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3. Iepriekšējo gadu vērtējums
Līdz 2014.gadam Dagdas novada bērni un jaunieši sporta izglītības pakalpojumus saņēma
Krāslavas Sporta skolā. Dagdā bija vairākas mācību-treniņu grupas basketbolā un
vieglatlētikā.
Novada vispārizglītojošās skolās aktīvi darbojās interešu izglītības programmas volejbolā,
florbolā un vieglatlētikā. Pēc teritoriālās reformas radās iespēja izveidot savu Dagdas novada
Sporta skolu, jo katrā skolā bija atbilstoša sporta bāze un izglītoti, pieredzes bagāti sporta
skolotāji. Vairāki novada labākie sportisti, bijušie Krāslavas Sporta skolas audzēkņi, pabeidza
augstskolu ar sporta virzienu un daži vēl apgūst augstāko sporta izglītību, kas vēlētos
atgriezties dzimtajā novadā.
Volejbola profesionālās ievirzes izglītības programma tiek īstenota Dagdas un
Ezernieku vidusskolās tāpēc, ka jau vairākus gadus šajās skolās veidojas un attīstās spēcīgas
volejbola tradīcijas, tiek organizēti “Lāse” volejbola turnīri un uzrādīti augsti sasniegumi
finālsacensībās. Jaunie sportisti ieguvuši godalgotas vietas arī Latgales reģiona Skolēnu sporta
spēlēs.
2010./2011. mācību gads.
Latgales reģiona Skolēnu sporta spēles – 3.vieta Ezernieku vidusskolas meitenēm.
“Lāse 2011” finālsacensības volejbolā Rīgā – 19.vieta Ezernieku vidusskolas
meitenēm un 7.vieta zēniem.
2011./2012.mācību gads
“Lāse 2012” finālsacensības volejbolā Rīgā - 11.vieta zēniem.
2012./2013.mācību gads
Latgales reģiona Skolēnu sporta spēles – 3.vieta Ezernieku vidusskolas meitenēm,
2.vieta Dagdas vidusskolas jauniešiem.
“Lāse 2013” finālsacensības volejbolā Rīgā - 21.vieta Ezernieku vidusskolas
meitenēm un 17.vieta zēniem, 7.vieta Dagdas vidusskolas jauniešiem.
2013./2014.mācību gads
Latgales reģiona Skolēnu sporta spēles – Ezernieku vidusskolai 3.vieta meitenēm,
3.vieta jaunietēm, 3.vieta zēniem.
“Lāse 2014” finālsacensības volejbolā Rīgā - Ezernieku vidusskolai 4.vieta zēniem,
9.vieta jaunietēm.
2014./2015.mācību gads
Latgales reģiona Skolēnu sporta spēles – Ezernieku vidusskolai 4.vieta meitenēm,
1.vieta zēniem.
Vieglatlētikas izglītības programma tiek īstenota Dagdas vidusskolā un Asūnes
pamatskolā, jo ir atbilstošas sporta bāzes un audzēkņu kontingents. Dagdā sporta nodarbības
var apmeklēt arī Andzeļu un Konstantinovas pagastu bērni. Asūnes pamatskolā ir uzcelta
jauna sporta halle, kurā var sportot Asūnes un Ķepovas pagastu bērni. No Dagdas, Asūnes,
Andzeļiem skolēni vienmēr aktīvi piedalās un izcīna godalgotas vietas tādos skrējienos kā:
“Cīruļputenis” Preiļos, “Skrējiens apkārt Krāslavas pilsētai”, “Skrējiens pa Ilūkstes ielām”,
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Latgales skolēnu sporta spēļu krosā. Dagdas novada vieglatlētiem ir pieredze Latvijas
čempionātos un starptautiskajās sacensībās.
Mārtiņš Kolita (1995. dzimšanas gads)
4. vieta Latvijas čempionātā B grupai 2010.gadā 100m distancē;
4. vieta Latvijas ziemas čempionātā A grupai 2011.gadā 60m skriešanā;
7.vieta Latvijas čempionātā A grupai 2012.gadā 100m distancē;
16. vieta Latvijas čempionātā Junioriem 2013.gadā 100m distancē.
Personiskie rezultāti:
60m – 7,43s – II sporta klase;
100m – 11,74s – II sporta klase;
200m – 24,24s – II sporta klase.
Aleksandrs Ļebedevs (1996. dzimšanas gads)
3. vieta Latvijas čempionātā B grupai 2011.gadā 60m distancē;
5. vieta Rīgas jaunatnes čempionātā 2012.gadā 60m distancē;
11. vieta Latvijas čempionātā A grupai 2013.gadā tāllēkšanā;
20. vieta Latvijas ziemas čempionātā Junioriem 2014.gada 60m distancē.
Personiskie rezultāti:
60m – 7,60 – III sporta klase;
100m – 12,04 – III sporta klase;
200m – 24,88 – III sporta klase;
t/l – 6,09 – III sporta klase.
Raivis Mizāns (1995. dzimšanas gads)
17. vieta Latvijas čempionātā B grupai 2011.gadā šķēpa mešanā;
8. vieta Rīgas jaunatnes čempionātā 2012.gadā šķēpa mešanā;
9. vieta šķēpa mešanā J.Lūša kausa izcīņā 2013.gadā.
Personiskie rezultāti:
700g šķēpa mešana 48,80m – III sporta klase;
800g šķēpa mešana 47,02m.
Mārcis Nipers (1995. dzimšanas gads)
7. vieta Latvijas čempionātā B grupai 2010.gadā 800m distancē;
13. vieta Latvijas čempionātā A grupai 2011.gada 800m distancē;
3. vieta Rīgas jaunatnes čempionātā 2012.gadā;
20. vieta Latvijas ziemas čempionātā junioriem 1000m distancē 2013.gadā.
Personiskie rezultāti:
400m – 57,61 – III sporta klase;
800m – 2:13,57 – III sporta klase;
1000m – 3:00,20 – III sporta klase.
Florbola profesionālās ievirzes izglītības programma tiek īstenota Dagdas vidusskolā
un Andrupenes pamatskolā. Sporta skolas nodarbības var apmeklēt novada citu izglītojošo
skolu skolēni. Florbola pirmsākumi Dagdas novadā aizsākās Andrupenes pamatskolā un ar
katru gadu guva arvien lielāku popularitāti arī Dagdā un visā novadā. 2013.gadā skolotājs
nodibināja novada skolēnu izlasi, kura veiksmīgi startē Latgales novadu dažādos turnīros.
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2013.gadā Dagdas novada jaunieši izcīnīja 1.vietu Aglonas un Preiļu
vidusskolas kausā. 2014. gadā komanda ieguva 1.vietu Rēzeknes novada “Dricānu
kauss” sacensībās. Rēzeknes novada Junioru Florbola līgā Dagdas jaunie sportisti
4.vietu. Divus pēdējos gadus komanda ir vadošā novadā un iegūst godalgotas vietas.
novada atklātajā florbola čempionātā pieaugošo konkurencē zēni izcīnīja 2.vietu.

novada
Mazais
ieņēma
Dagdas

4. Sporta skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos
kritērijos
Sporta skolas nolikums, izglītības programmas, direktora rīkojumi, pedagoģiskās
padomes sēžu, sanāksmju protokoli, Skolas darba plāns, treneru žurnāli, gada plāni,
tarifikācijas, nodarbību saraksts, cita Sporta skolas dokumentācija tiek izvērtēta un
atspoguļota kvalitātes rādītājos visās atbilstošajās jomās.

4.1.

Mācību treniņu saturs

4.1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas
Dagdas novada Sporta skola īsteno trīs licencētas profesionālās ievirzes izglītības
programmas:
vieglatlētika - kods 20V 813 00, licence Nr.P-9324, izdota 2014.gada 14.aprīlī;
volejbols - kods 20V 813 00, licence Nr.P-9323, izdota 2014.gada 14.aprīlī;
florbols - kods 20V 813 00, licence Nr.P-9322, izdota 2014.gada 14.aprīlī.
2014./2015. mācību gadā darbojas 7 mācību-treniņu grupas, kurās pavisam trenējas
108 audzēkņi no kuriem - 42 vieglatlētikā, 32 volejbolā un 34 florbolā.
Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana notiek atbilstoši licencēs
noteiktajām prasībām. Mācību grupu komplektēšanā ievēroti Ministru Kabineta noteikumi un
mācību – treniņu darbs tiek organizēts, atbilstoši licencētajām programmām, mācību gada
grupu un individuālajiem plāniem. Treniņu nodarbību saraksts sastādīts un apstiprināts katram
mācību pusgadam. Saskaņā ar mācību treniņu plāniem notiek mācību treniņu praktiskās un
teorētiskās nodarbības. Teorija tiek integrēta praktiskajās nodarbībās. Atbilstoši reālai
situācijai notiek arī treniņu plāna vai nodarbību saraksta korekcijas.
Plānojot darbu, treneri ņem vērā izglītojamo vecuma un dzimuma īpatnības, fizisko
sagatavotību, atbilstošos sporta veidos strādā ar izglītojamiem individuāli. Komandu sporta
veidos tehniskā un taktiskā sagatavotība tiek apgūta grupās. Psiholoģiskā sagatavotība,
audzināšanas darbs atbilstoši prasībām, iekļauts treniņu procesā. Treneri nodarbību procesā
veicina dažādu sporta veidu saikni. Liela uzmanība tiek pievērsta vispārējai fiziskai
sagatavotībai, tās attīstīšana tiek kombinēta ar tehnikas apguves elementiem vienkāršotos
apstākļos.
Sporta skolas administrācija mācību gada noslēgumā, pēc noteikta apmācību vai
sacensību perioda, veic mācību programmu izpildes kontroli, vēro mācību treniņu nodarbības,
apmeklē sacensības, rīko metodiskās sporta veidu sanāksmes. Izvērtē un analizē trenera un
audzēkņu iemaņas un prasmes nodarbību laikā, izsaka priekšlikumus nepilnību novēršanai.
Analizē treneru iesniegtās atskaites par treniņu darbu un sacensību rezultātiem.
Vērtējums – ļoti labi
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4.2.

Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte

Sporta skolas darba galvenā forma ir mācību treniņu nodarbība. Mācību–treniņu
nodarbības notiek atbilstoši licencētājām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām
un apstiprinātiem nodarbību grafikiem. Tās vada kvalificēti, sertificēti treneri ar atbilstošu
izglītību, kas papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros.
Katrs treneris izstrādā sporta veida standartiem un programmām atbilstošus gada un
mēneša treniņu plānus, lai veiksmīgi un secīgi apgūtu plānoto mācību saturu. Skolā izstrādāts
gada sacensību plāns un perspektīvais attīstības plāns. Reizi mēnesī tiek veikta mācībutreniņu nodarbību uzskaites žurnālu kontrole, veicot ierakstu pārbaudi. Tiek ieviesta un veikta
sacensību rezultātu uzskaite, kas tiek sakārtota uzreiz pēc sacensībām. Sapulcēs tā tiek
izanalizēta, lai, ņemot vērā iegūtos secinājumus, varētu uzlabot sportistu nodarbību procesu
un rezultātus.
Mācību treniņu nodarbības notiek atbilstoši audzēkņu spējām, vecumam, dzimumam,
sporta veida specifikai un treniņa satura prasībām. Treneri mācību procesā izmanto
daudzveidīgas treniņmetodes, atbilstošus mācību līdzekļus, attiecīgās nozares aprīkojumu,
iekārtas un materiālus, studē pieejamo metodisko literatūru, izglītojas ar interneta palīdzību,
konsultējas ar federācijām un apmainās pieredzē ar citiem kolēģiem.
Vērtējums – ļoti labi
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Uzsākot mācības Sporta skolā, audzēkņi un vecāki iepazīstas ar iestādes mērķiem,
uzdevumiem, piedāvājumiem un rakstiskā formā izsaka vēlmi apgūt sporta zināšanas.
Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, ģimenes ārsta atļauju un apstiprinot ar direktora
rīkojumu, audzēknis tiek uzņemts Sporta skolā. Mācību treniņu grupas, pedagogi un
izglītojamie tiek uzreiz reģistrēti VIIS sistēmā.
Izvēlētā sporta veida treneris audzēkņus informē kādā apmācības gada grupā trenēsies,
par šīs mācību treniņu grupas prasībām, galvenajām sacensībām, iepazīstina ar iekšējās
kārtības un drošības tehnikas noteikumiem. Treneri izglītojamos organizē mācību darbam,
motivē mērķtiecīgi regulāri trenēties, veido mācību–treniņu darbu atbilstoši audzēkņu spējām.
Pārcelšana nākamajā treniņu grupā notiek mācību gada sākumā, pamatojoties uz
sporta veidu mācību treniņu grupu komplektēšanas pamatnosacījumiem un apstiprināto Sporta
skolas nolikumu „Par audzēkņu uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu”. Tā kā Skola darbojas
tikai gadu, tad treneri vēl turpina strādāt pie kontrolnormatīvu uzlabošanas un papildināšanas.
Audzēkņu treniņu kvalitātes uzlabošanas, aktivitātes, ieinteresētības un augstu rezultātu
uzrādīšanas veicināšanai, tiek izstrādāts nolikums “Sporta skolas laureāts”. Tāpēc Sporta
skolā sistemātiski un mērķtiecīgi tiek apkopota informācija par katra audzēkņa sasniegumiem,
kura tiek regulāri analizēta. Ļoti labi darbojas tikšanās, pārrunas, aktivitātes ar vecākiem,
veiksmīgiem augstas meistarības sportistiem.
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Sporta skola nodrošina un rūpējas par maksimāli labiem, dzīvesvietai tuvākiem
treniņapstākļiem izglītojamiem. Iestādē ir pieejami pašvaldības resursi, vispārizglītojošo skolu
sporta un izglītojošas bāzes - sporta laukumi, inventārs, skolu sporta zāles, bibliotēkas,
lasītavas, kuras ir nodrošinātas ar interneta pieslēgumu. Audzēkņi aktīvi apmeklē nodarbības
un regulāri piedalās novada, starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiskā mēroga sacensībās.
Treneri ar izglītojamiem un vecākiem pārrunā nodarbību kavējumu iemeslus.
Lai uzlabotu mācību–treniņu kvalitāti, notiek cieša sadarbība ar sporta veidu
federācijām, kuras ir ļoti pretīmnākošas un piedāvā sacensību noteikumu padziļinātu apguvi,
stratēģiju, taktiku, jaunāko informāciju, treneru tālākizglītību.
Vērtējums - labi

4.2.3. Vērtēšana kā treniņu procesa sastāvdaļa
Mācību treniņu process un sacensību rezultāti tiek vērtēti nepārtraukti. Sporta veidu
treneri mācību uzskaites žurnālos visu mācību gadu atzīmē audzēkņu apmeklējumu, pēc
sacensībām izdara ierakstus par izglītojamo piedalīšanos tajās, izcīnītajām vietām,
uzrādītajiem rezultātiem un dalībnieku skaitu. Žurnālos veic atzīmes par veselības pārbaudēm
un Drošības noteikumu noklausīšanos.
Mācību gada laikā treneri regulāri izvērtē un analizē audzēkņu sasniegumus, kas tiek
uzglabāti skolas dokumentos atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Katram sporta veidam ir
uzglabāti sacensību nolikumi un rezultātu protokoli.
Mācību gada beigās treneri veic sava darba analīzi, kurā izvērtē programmas izpildi,
treniņu procesā sasniegto, nodarbību apmeklējumu, kontrolnormatīvu izpildi, par startiem
sacensībās, sportiskajiem sasniegumiem, par uzņemtiem vai atskaitītiem audzēkņiem.
Viņi sagatavo vērtēšanas un analīzes rezultātu atskaiti par katru treniņu grupu un
iesniedz administrācijai. Izglītojamo sasniegumu analīzes rezultāti tiek ņemti vērā, organizējot
tālāko darbību un plānojot darba uzdevumus nākošajam mācību gadam. Treniņu procesa
vērtēšana notiek pedagoģiskās padomes sēdēs, metodisko apvienību sapulcēs, tikšanās ar
vecākiem un kopsapulceēs.
Vērtējums – labi

4.3. Audzēkņu sasniegumi
4.3.1. Audzēkņu sasniegumi ikdienas darbā
Sporta skolas audzēkņi apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās
paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņas. Viņi apzinīgi ar lielu interesi apmeklē treniņus,
izpilda trenera norādījumus treniņu nodarbībās un labprāt piedalās mācību – treniņu
nometnēs.
Vairāki bērni apmeklē mākslas un mūzikas skolu, interešu pulciņus, taču tas netraucē
apvienot visas nodarbības, jo viņi mācās plānot savu laiku.
Sporta skolas audzēkņi aktīvi piedalās kalendārā paredzētajās sacensībās, dažāda veida
starpskolu sacensībās, novada masu skrējienos un sacensībās. Pašām jaunākajām grupām tiek
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rīkotas sacensības dažādos sporta veidos, lai bērnus ieinteresētu aktīvam dzīvesveidam.
Izpildītos kontroles normatīvu rezultātus treneri fiksē darba uzskaites žurnālos. Vēlāk tie tiek
vērtēti, izanalizēti un izmantoti „Par audzēkņu uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu”
normatīvu pilnveidošanā.
Tiek rūpīgi izvērtēts katrs perspektīvais audzēknis un notiek papildus darbs ar
talantīgajiem bērniem.
Vērtējums – labi
4.3.2. Audzēkņu sasniegumi sacensībās
Sporta skolā darbojas no 1. līdz 4. apmācības gada grupas, tāpēc augsta mēroga
sacensībās audzēkņi vēl nav piedalījušies, bet ar degsmi raujas uz starpnovadu sacensībām,
kur ir arī pirmie sasniegumi. Treneri divas reizes mācību gadā organizē Sporta skolas
vispārējās fiziskās sagatavotības sacensības visiem Sporta skolas audzēkņiem.
Volejbolu Sporta skolā pasniedz divi treneri. Meitenes trenē Jeļena Nikolajeva, bet
zēnus Jānis Vaišļa. 2014./2015. mācību gadā bērni iziet sagatavošanas programmu, sacenšas
ar vienaudžiem no novada vispārizglītojošām skolām.
Florbolu trenē Valērijs Nagļa. Viņš ar MT-4 grupu piedalījās Dagdas novada skolēnu
sporta spēlēs, kur izcīnīja 1.vietu un Dagdas novada atklātajā turnīrā - 2.vietu. Treneris
sadarbojas ar kolēģiem no Rēzeknes novada, kur tiek rīkotas draudzības sacensības. Tagad
komanda gatavojas Latvijas skolēnu 68.spartakiādei florbolā.
Vieglatlētikā 2014./2015. mācību gadā Dagdas novada Sporta skolas MT-1 grupas
audzēkņi jau ieguvuši pirmās godalgotas vietas Latgales reģiona sacensībās.
Sacensībās “Daugavpils vieglatlētikas tūre” izcīnīja godalgotas vietas: Dāvids
Bobkovs - 2.vieta 200m skrējienā un 3.vieta tāllēkšanā, Valentīns Cimoška - 3.vieta 200m
skrējienā.
Ludzas novada atklātajās sacensībās I posmā izcīnītās vietas: pildbumbas mešanā
Dagnija Neikšāne - 1.vieta un Samuels Zariņš 3.vieta “E” vecuma grupā; 1000m soļošanā
Marija Ratinska 2.vieta “E” vecuma grupā, Kristīne Lavrinoviča 2.vieta “D” vecuma grupā,
Andris Mileika 1000m soļošanā 3.vieta “C” vecuma grupā, Agnese Lutinska 3.vieta “E”
vecuma grupā. Ludzas novada atklātajās sacensībās II posmā izcīnītās vietas: 60m skrējienā
Samuelam Zariņam 1.vieta, Katrīnai Kuzņecovai 2.vieta 60m skrējienā un 3.vieta 150m,
Danielam Kazakevičam 3.vieta 60m skrējienā un 150m skrējienā 1.vieta, Janai Antonovai
3.vieta 600m skrējienā, Jolantai Vrubļevskai 1.vieta tāllēkšanā un soļošanā.
Starptautiskajās vieglatlētikas turnīrā lekšanas disciplīnās Novopolockā Aivis Mizāns
izcīnīja 9.vietu tāllēkšanā.
Vērtējums - labi

4.4. Atbalsts izglītojamiem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo
drošības garantēšana
Apgūstot trenera specialitāti, apmācības procesā ir iekļauti psiholoģijas pamati
vispārīgajā, pedagoģiskajā, sociālajā, bērnu un pusaudžu attīstības psiholoģijā. Tāpēc treneris
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spēj sniegt psiholoģisku atbalstu savam audzēknim ikdienas situācijās. Nepieciešamības
gadījumā tiek piesaistīts Dagda novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas psihologs vai,
sadarbojoties ar vecākiem un skolas pedagogiem, cits atbilstoši kvalificēts speciālists.
Sporta skolas personāls ikdienā strādā pēc izstrādāta un apstiprināta darba plāna,
īsteno
sociālpedagoģiskās darbības atbilstoši sporta skolas izvirzītajiem mērķiem. Iestājoties Sporta
skolā, audzēknis un viņa vecākais vai aizbildnis tiek iepazīstināts ar iekšējās kārtības un
drošības noteikumiem. Divas reizes gadā izglītojamie ar parakstu apliecina, ka ir
noklausījušies drošības instrukcijas un sporta veidu drošības noteikumus, un apņemas tos
ievērot.
Skolas izglītojamie ir informēti, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Izglītojamajiem ir
pieejama informācija, kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar palīdzības dienestiem. Katrā
nodarbību vietā, sporta bāzē redzamā vietā ir izvietoti evakuācijas plāni, ar kuriem visi
izglītojamie tiek iepazīstināti mācību gada sākumā. Redzamās vietās visās nodarbību vietās
izliktas zīmes ar informāciju, kur zvanīt nelaimes gadījumā un ir iekārtots žurnāls nelaimes
gadījumu fiksēšanai. Sporta skolas treneri ir iepazīstināti, kā rīkoties, ja tas notiek, var sniegt
pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību, jo katram ir pirmās palīdzības aptieciņa.
Sporta skolā tiek organizēts darbs izglītojamo veselības aprūpē. Iestājoties Sporta
skolā, katrs izglītojamais iesniedz ģimenes ārsta slēdzienu par veselības stāvokli. Notiek cieša
sadarbība ar vecākiem, ģimenes ārstiem, un pārrunas par izglītojamo veselības stāvokli un
atsevišķu izglītojamo individuālajām vajadzībām. Sporta sacensībās tiek nodrošināta
medicīnas darbinieka klātbūtne. Izglītojamiem reizi gadā notiek padziļinātās medicīniskās
pārbaudes un ja vajadzīgs pie attiecīgiem speciālistiem.
Sporta skola garantē izglītojamo drošību, lielākā daļa izglītojamo to apzinās un jūtas
droši.
Vērtējums – labi
4.4.2. Atbalsts personības veidošanā
Sporta skolas plānā iekļautās tēmas sekmē pozitīvu personības īpašību un sociālo
iemaņu attīstīšanu. Notiek veselīga dzīvesveida veicināšana un sporta popularizēšana.
Treneri, iepazīstot audzēkņus un plānojot darbu, paralēli mācību–treniņu darbam,
veido audzēkņos prasmes un iemaņas, veicina sportistu līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs,
palīdz izkopt tādas īpašības kā atbildība, disciplīna, neatlaidība un gribasspēks. Viņiem tiek
sniegts padoms par dzīvē saistošiem jautājumiem. Katrs treneris rosina saviem audzēkņiem
veidoties par individuālām personībām, ar savu dzīves mērķi un augstu apziņu, kas spēj
pieņemt patstāvīgus lēmumus un atbildēt par savas rīcības sekām.
Sporta skolas audzēkņi tiek iesaistīti sporta skolas pasākumu un sacensību
organizēšanā. Vecāki Sporta skolas audzēkņi no katra sporta veida, no katras skolas tiek
iesaistīti skolas pašpārvaldē, kur tiek uzklausītas viņu idejas un priekšlikumi.
Treneri sadarbojas ar vecākiem, klašu audzinātājiem, rūpējas par psiholoģiski
labvēlīgu vidi, veido treniņu grupas kolektīvu. Īpaši tiek strādāts individuāli ar talantīgākajiem
audzēkņiem, lai veidotu personības attīstību.
Vērtējums – ļoti labi
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4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
Sporta skolas izglītojamie iegūst profesionālās ievirzes izglītību licencētajās
programmās un to absolvējot, saņem profesionālās ievirzes izglītības apliecību par
programmas apguvi.
Treneri informē un motivē audzēkņus par tālākām izglītošanās iespējām sporta jomā,
kas atspoguļojas teorētisko un praktisko nodarbību plānos. Mācību gada laikā tiek rīkotas
atvērto durvju dienas, kad vecāki un citi interesenti var apmeklēt skolā pieejamos sporta veidu
treniņus, lai izvērtētu piedāvātās programmas, aprunātos ar treneriem un administrāciju.
Skolā ir pieejama lietderīga informācija par tālākajām izglītošanās iespējām. Pedagogi
ar audzēkņiem un vecākiem dalās par viņu rīcībā esošo informāciju, par noteiktu profesiju
pieprasījumu, par karjeras izaugsmes iespējām.
Vairāki novada sportisti studē Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un Daugavpils
universitātē un labprāt stāsta par iespaidiem studentu dzīvē. Topošie sporta speciālisti labprāt
iesaistās Sporta skolas dzīvē un plāno sākt darbu novadā. Viņi bieži piedalās sacensību
organizēšanā, tiesāšanā un rāda reālu piemēru.
Visi audzēkņi tiek apmācīti sacensību tiesāšanā. Skolas audzēkņi ir iesaistīti novada,
starpnovadu pasākumu un sacensību organizēšanā un tiesāšanā, kur viņi iegūst iemaņas teorijā
un praksē.
Vērtējums – ļoti labi

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
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 un atbilstoši audzēkņu spējām tiek izmantotas dažādas metodes:
audzināšanas, mācīšanās un mācīšanas, sporta veidu tehnikas, fizisko īpašību attīstīšanas un
kustību iemaņu pilnveidošana. Tās tiek izmantotas, lai atbilstošai vecuma grupai, atkarībā no
audzēkņu fiziskās sagatavotības, sasniegtu iespējami labāku rezultātu.
Sporta skolas talantīgākajiem audzēkņiem tiek izstrādāti perspektīvie mācību treniņu
darba plāni. Iespēju robežās tiek atbalstīts treneru darbs ar talantīgajiem audzēkņiem. Treneri
sniedz arī individuālu atbalstu izglītojamiem, kuriem ir grūtības ar programmas apgūšanu un
ir mazāk talantīgi, lai viņi uzlabotu savu fizisko attīstību un spētu startēt sev atbilstošās
kategorijas sacensībās. Īpaša treneru pieeja ir pret izglītojamiem, kuri guvuši traumu vai
ilgstoši slimoja. Viņiem tiek sastādīta saudzējoša programma līdz brīdim, kamēr audzēknis
uzlabo savu fizisko formu. Atkarībā no tā mācību darba diferenciācijai tiek pielietotas
oriģinālas idejas un netradicionāls inventārs.
Vērtējums – ļoti labi
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4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar īpašām vajadzībām
Sporta skolā uz šo brīdi šādu grupu un audzēkņu nav. Audzēkņiem, kuriem ir
veselības problēmas strādā pēc individuāliem plāniem, ko izstrādā treneris konsultējoties ar
ģimenes ārstu vai attiecīgo speciālistu. Sporta skolas bāzes ir pielāgotas, lai bērni ar īpašām
vajadzībām varētu tās izmantot. Nepieciešamības gadījumā Sporta skola un treneri ir gatavi
veikt mācību darbu un rast iespējas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām nodarboties kādā
no sporta nodaļām atbilstoši savām iespējām.
Sadarbojoties ar vispārizglītojošām skolām un pašvaldību, skolā notiek darbs ar sociāli
nelabvēlīgajām ģimenēm.
Vērtējums – ļoti labi
4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Sporta skola ar reklāmu, paziņojumiem, sludinājumiem aicina ģimenes apmeklēt
atvērto durvju dienas Sporta skolā. Vecāki iepazīstas ar izglītības iestādes darbības mērķiem,
uzdevumiem un darbības plāniem. Ja ir vēlēšanās nodarboties Sporta skolā, tad bērna vecāki
raksta noteiktas formas iesniegumu, iepazīstas ar iekšējās kartības noteikumiem, Skolas
prasībām, darba režīmu.
Mācību gada laikā Sporta skola regulāri, plānveidīgi un vispusīgi informē vecākus par
visām Skolas darba režīma izmaiņām, par mācību satura jautājumiem, sacensībām un
aktualitātēm iestādes darbā. Vecākiem sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga, tiek
meklētas un izmantotas daudzveidīgas formas – informatīvie paziņojumi, telefonu sarunas,
Sporta skolas vecāku sapulces, publikācijas pašvaldības laikrakstā, mājas lapā www.dagda.lv
sadaļā sports, sarakste e-pastā. Galvenā sadarbības forma ir individuālās sarunas ar vecākiem
par katra izglītojamā sasniegumiem. Visi treneri mērķtiecīgi sniedz informāciju vecākiem, ja
bērnam ir nepieciešams jebkāda veida atbalsts vai palīdzība.
Vecāki var izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus Sporta skolas darbam vecāku
sapulcēs vai iestādes direktorei. Padomdevēja funkcijas pilda Sporta skolas padome, kurā ir
vecāku pārstāvis no katras skolas, kurā tiek īstenota profesionālās ievirzes programma. Tā kā
mācību – treniņu grupas ir četrās skolās, tad vienlaicīgi visi padomes vecāki nevar ierasties,
tāpēc tiek izmantotas dažādi saziņas veidi. Vecāku izteiktie priekšlikumi tiek analizēti un
izmantoti turpmākajā darbā.
Notiek regulāra sadarbība ar vecākiem vai aizbildņiem, organizējot sporta pasākumus,
kā arī viņi tiek iesaistīti sacensību un pasākumu organizēšanā un tiesāšanā. Vecāki savlaicīgi
tiek informēti par sacensību un turnīru norises laiku un vietu, audzēkņu plānoto dalību tajā, kā
arī par nepieciešamo palīdzību no vecāku puses. Sevišķi aktīvi vecāki ir jaunākajās grupās.
Vecāki ļoti atbalsta vasaras dienas nometnes, kurās ir iespēja piedalīties visiem Sporta skolas
audzēkņiem.
Sporta skolas izglītojamajiem visās grupās nodarbības ir bezmaksas.
Vērtējums – ļoti labi
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4.5. Sporta skolas vide
4.5.1. Sporta skolas mikroklimats
Sporta skola rūpējas par iestādes tēla veidošanu. Ņemot vērā novada spilgtākos
sportiskos sasniegumus, saglabājot vecās tradīcijas, Sporta skola tās pilnveido un ievieš
jaunas sev raksturīgas. Izglītības iestāde strādā pie sava logo izveides, lai to varētu izmantot
diplomos, uzlīmēs, sporta formās u.c. atribūtikā, kas veido piederības apziņu Sporta skolas
kolektīvam. Tika uzsākta foto galerija, sportisko rezultātu, rekordu hronika jeb veidota skolas
vēsture.
Skolā atbalsta audzēkņu centību, spējas un sasniegumus. Par labiem sasniegumiem
audzēkņi saņem pateicības un uzslavas. Audzēkņu un treneru sasniegumi tiek novērtēti, par
tiem informē Sporta skolas sapulcēs, vispārizglītojošās skolās, pašvaldības avīzē un mājas
lapā. Sporta skolas “Jaunatnes Sporta laureāts” nolikumā paredzēts apbalvot audzēkņus trīs
nominācijās: “Par sasniegumiem sportā”, “Par augstiem sasniegumiem sportā”, gada
“Jaunatnes Sporta laureāts”.
Audzēkņu attiecības ir draudzīgas treniņos, ikdienā, skolā un brīvajā laikā. Treneri un
audzēkņi netiek diskriminēti ne dzimuma, nacionālās piederības, reliģiskās pārliecības, ne citu
apstākļu dēļ. Iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti demokrātiski un kvalitatīvi,
konsultējoties ar pašvaldības juristiem. Izglītojamiem, treneriem, vecākiem un Sporta skolas
darbiniekiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus. Konfliktsituācijas tiek
risinātas pārrunu ceļā, uzklausot visas iesaistītās puses. Administrācijas un treneru attieksme
pret apmeklētājiem ir laipna un korekta.
Vērtējums – ļoti labi
4.5.2. Skolas fiziskā vide
Mācību–treniņu procesa organizēšanai Sporta skola izmanto Dagdas novada
pašvaldības izglītības iestāžu sporta bāzes, saskaņā ar noslēgtajiem telpu īres līgumiem.
Esošās sporta bāzes, tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums, sporta inventārs, materiāli un
palīgmateriāli pilnībā atļauj īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.
Sporta skolas darbs organizēts atbilstoši Darba kārtības un Iekšējās kārtības noteikumiem.
Visas telpas un sporta bāzes atbilst visām sanitāri higiēniskajām prasībām un drošības
standartiem, ir pārbaudošo institūciju pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāli un pārbaužu
dokumenti ir pieejami. Redzamās vietās ir evakuācijas plāni, norādītas izejas. Telpas un
mācību treniņu bāzes ir drošas, ar labiekārtotām ģērbtuvēm un dušu telpām, sanitāriem
mezgliem - atbilstoši mācību treniņu procesa prasībām.
Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pilnvērtīgai īstenošanai, Dagdas
pašvaldība strādā pie Ezernieku sporta zāles celtniecības projekta un Dagdas pilsētas
mūsdienīga stadiona rekostrukcijas, jo Dagdas vidusskolas sporta bāze tiek izmantota gan
skolas, gan Sporta skolas mācību treniņu procesam, gan sacensību organizēšanai, gan novada
sporta pasākumu organizēšanai. Sporta skolas administrācija atrodas Dagdas vidusskolas
telpās, kur izveidots Sporta skolas metodiskais centrs.
Sporta bāžu apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un tiek uzturēta labā
kārtībā.

14

Sporta bāžu noslogojumu nosaka nodarbību grafiki, kas nepieciešamības gadījumā
tiek mainīti un saskaņoti ar attiecīgo sporta bāzi. Pašvaldības mājas lapā audzēkņi un vecāki
var to apskatīt.

4.6. Sporta skolas resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Sporta skolas rīcībā esošās sporta bāzes atļauj īstenot profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmas. Dibinot Dagdas novada Sporta skolu, tiek ņemts vērā
vispārizglītojošās skolas iekārtojums Sporta skolas atbilstošai īstenojamai programmai,
materiāltehniskais nodrošinājums, kadru esamība, skolas perspektīva.
Teorētisko un praktisko nodarbību veikšanai iekārtas, inventārs un citi
materiāltehniskie resursi atbilst īstenojamo programmu stundu, nodarbību plānam un
programmā veicamajām aktivitātēm. Treniņu bāzes atbilst sporta veidu sacensību un
audzēkņu drošības noteikumiem. Tā kā Skolai visas telpas un sporta bāzes tiek izmantotas uz
sadarbības līgumu pamata, evakuācijas, civilās aizsardzības plāni un praktiskās darbības
notiek pēc bāzes skolu instrukcijām un plāniem. Par novadu sporta bāžu izmantošanu tiek
parakstītas vienošanās uz attiecīgo mācību gadu, kalendārā gada ietvaros.
Sporta skola aktīvi iesaistās darba grupās un piedalās dažādu projektu izstrādē par
sporta bāžu pilnveidošanu un rekonstrukciju – Ezernieku vidusskolas sporta zāles celtniecība,
Dagdas vidusskolas stadiona rekonstrukcija.
Uzsākot savu darbību, Sporta skola iegādājās visu profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo inventāru, sporta formas, ekipējumu, datorus,
printerus, fotoaparātu. Perspektīvā paredzēts katru gadu papildināt nepieciešamo inventāru.
Braucieniem uz sacensībām, Sporta skola izmanto pašvaldības un pagastu autobusus.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta tehnoloģiju ieviešanai mācību treniņu procesā. Sporta
skola ir nodrošināta ar interneta pieslēgumu, kā arī ar WI–FI. Sporta skolā ir pārnēsājamās
tehnikas komplekts – portatīvie datori, kopēšanas – skanēšanas iekārta. Pēc vienošanās ar
vispārizglītojošām iestādēm, iepriekš saskaņojot, Sporta skola var izmantot datortehniku.
Vērtējums – labi
4.6.2. Personālresursi
Sporta izglītības programmu īstenošanai, Sporta skolā ir nokomplektēts
nepieciešamais pedagogu personāls. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos
noteiktajām prasībām. Sporta skolā strādā direktore, metodiķis un pieci treneri: volejbolā divi, vieglatlētikā - divi un viens - florbolā. Visi ir ar augstāko izglītību sportā un ar lielu
pieredzi pedagoģijā. Četri treneri ir ieguvuši pedagoga profesionālā darbības 3.pakāpi, viens
treneris ir ar pedagoģijas maģistra izglītību. „B” kategorijas sporta speciālista sertifikātu
saņēmuši visi treneri.
Treneri regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju, apmeklē tālākizglītības
kursus un seminārus, piedalās savstarpējas pieredzes apmaiņā ar citu skolu pedagogiem un
treneriem. Sporta skola rūpējas par treneru kvalifikācijas celšanu, savlaicīgi informē par
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tālākizglītības kursiem, semināriem un sedz dalības maksas un ceļa izdevumus. Treneru
kvalifikācijas paaugstināšanas dokumenti regulāri tiek ievadīti VIIS sistēmā.
Tehnisko darbinieku Sporta skolā nav. Ar laiku paredzēts pieņemt darbā treneri
volejbolā, florbolā un medmāsu uz 0,5 likmi.
Vērtējums – ļoti labi

4.7. Sporta skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana
4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Sporta skolas vadība plāno darba kontroli un izvērtēšanu visās darba jomās. Katrs
treneris savā pašvērtējumā izvērtē arī izglītojamo sasniegumus sportā. Sporta veidu metodisko
komisiju sanāksmēs tiek izvērtēts metodiskās komisijas darbs un izglītojamo sasniegumi
sportā. Apspriedēs pie direktores un pedagoģiskās padomes sēdēs tiek izskatīti un izvērtēti
izglītojamo un grupu sasniegumi un tiek izteikti priekšlikumi darba uzlabošanai metodiskajā
jomā.
Darba izvērtēšanai tiek izmantotas dažādas metodes un formas: anketēšana,
sanāksmes, pedagogu pašvērtējumi, iekšējās kontroles materiāli, kontrolnormatīvu rezultāti
u.c.. Sporta skolā ir labvēlīga vide, kas veicina visu darbinieku, izglītojamo un viņu vecāku
iesaistīšanos pašvērtēšanā.
Pašvērtējuma procesa rezultātā konstatētas sporta skolas darba stiprās puses, kā arī
nepieciešamie uzlabojumi. Mācību gada beigās tiek pārskatīti visi jautājumi par izglītības
procesa rezultātiem, audzināšanas darbu, metodisko un saimniecisko darbu. Iegūtais materiāls
tiek analizēts un ņemts vērā, plānojot Sporta skolas turpmāko darbu.
Sporta skolai ir perspektīvais darba plāns un gada darba plāns, kurš sastāv no
vairākām sadaļām, aptverot mācību līdzekļu, inventāra, aprīkojuma un citu vajadzīgo resursu
pilnveidi un atjaunošanu. Darbs tiek plānots, lai realizētu Sporta skolas mērķus un
uzdevumus. Sporta skolas attīstības plāns 2014. - 2018. gadam ir pārdomāts un reāls, kurš tiek
apspriests pedagoģiskā padomē un saskaņots ar Dagdas novada domi.
Vērtējums – labi
4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Dagdas novada Sporta skolā ir sakārtota obligātā dokumentācija un noformēta pēc
normatīvo aktu prasībām. Skolas darbību nosaka Nolikums un citi normatīvie akti. Ir
izstrādāti un apspriesti iekšējie reglamentējošie dokumenti atbilstoši lietu nomenklatūrai,
sakārtots un noformēts arhīvs pēc visām prasībām. Sporta skolā ir visu darbinieku amatu
apraksti, kuros ir noteikti darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas, ko ir apstiprinājusi
Sporta skolas direktore. Iestādē ir iekārtotas personu lietas visiem pedagogiem un
audzēkņiem.
Sporta skolas vadība nodrošina skolas darba plānošanu, izvirza skolas darbības mērķus
un uzdevumus, nosaka darbinieku atbildības jomas, pieņem lēmumus, motivē darbiniekus un
izglītojamos, risina radušās konfliktsituācijas, nodrošina iekšējo kontroli un Sporta skolas
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darba vērtēšanu, veic informācijas apmaiņu par skolas ikdienas darbiem. Regulāri, reizi
nedēļā vai divās, notiek apspriedes pie vadības, reizi mēnesī vai pēc vajadzības biežāk, notiek
metodisko komisiju apspriedes. Trīs vai četras reizes gadā notiek pedagoģiskās padomes
sēdes. Visas sanāksmes tiek protokolētas.
Treneri regulāri piedalās mācībās un semināros, paaugstina savu izglītību un
kvalifikāciju. Metodisko darbu vada un pārrauga sporta metodiķis. Ir izveidota skolas
padome, kurā ietilpst sporta nodaļu pārstāvji, vecāki, audzēkņi, dibinātāja pārstāvji un skolas
administrācija, aptverot attiecīgas darbības jomas.
Treneru slodzes sadalītas ievērojot Skolā īstenoto profesionālās ievirzes izglītības
programmu prasības, treneru darba pieredzi, kvalifikāciju un sasniegtos rezultātus. Mācību
gada beigās visi treneri zina nākošā gada slodzi.
Dagdas novadā ir izveidota centralizēta grāmatvedība un visi finanšu jautājumi tiek
saskaņoti ar novada domi.
Vērtējums – ļoti labi

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Sporta skola sadarbojas ar Dagdas novada pašvaldību, ar tās speciālistiem. Pašvaldība
ir atsaucīga, labvēlīga sportam, sniedz praktisku palīdzību un atbalstu izglītojamajiem,
treneriem. Palīdz sacensību un citu organizatorisko jautājumu risināšanā, kas veicina Skolas
attīstību. Pašvaldība nodrošina centralizētu grāmatvedības uzskaiti un apkalpošanu.
Konsultējoties ar ekonomistiem, tiek sastādīts Sporta skolas budžets. Līgumu sastādīšanā un
noformēšanā atbalstu sniedz juridiskā nodaļa, arī būvvaldes nodaļa un bāriņtiesa neatsaka
konsultācijas. Kopā ar attīstības un plānošanas nodaļu tiek apspriesta informācija par
piedalīšanos dažādu veidu projektos. Sporta skola par jaunumiem, sasniegumiem, pieredzi un
citām darba aktualitātēm informē Dagdas novada laikrakstu “Dagdas Novada Ziņas”,
strapnovadu laikrakstu “Ezerzeme” un ievieto aktualitātes mājas lapā www.dagda.lv.
Notiek regulāra sadarbība ar Izglītības, kultūras un sporta nodaļu darba izvērtēšanā,
plānošanā, tālākizglītībā u.c. jautājumos. Aktīva sadarbība ir ar Dagdas un Krāslavas novada
skolām, Jauniešu iniciatīvu centru, organizējot sacensības, seminārus un citus pasākumus.
Sporta skola sadarbojas ar vispārizglītojošām skolām, kurās tiek īstenota profesionālās
ievirzes sporta programmas. Arī to pārvaldes ir pretīmnākošas un atbalsta Sporta skolu.
Sporta skola ir biedrs Latvijas Florbola savienībā, Latvijas Vieglatlētikas savienībā,
Latvijas Volejbola federācijā, kā arī Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomē.
Sadarbībā ar federācijām Skolas vadība un treneri risina aktuālus sporta veida attīstības
jautājumus, saņem konsultāciju, paaugstina kvalifikāciju.
Notiek sadarbība ar IZM un to departamentiem, Latvijas Sporta federāciju padomi
sporta speciālista sertifikācijā, Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) izglītības
programmu izstrādē un licencēšanā, Sporta skolas darbu reglamentējošo dokumentu
kvalitatīvā izstrādē.
Sporta skola atbalsta jebkuru mērķtiecīgu sadarbību ar citām organizācijām, klubiem
un iestādēm.
Vērtējums – ļoti labi
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5.

Citi sasniegumi

Sporta skolā strādā augsti kvalificēti treneri, kuri ir sevi pierādījuši vairāku gadu gājumā
sagatavojot Republikas čempionus un godalgoto vietu ieguvējus dažādās vecuma grupās. Visi
Sporta skolas treneri ir absolvējuši vietējās skolas un atgriezušies novadā. Viņu uzmundrināti
un iedrošināti daudzi novada sportisti turpina mācīties LSPA, DU un citās ar sportu saistītās
augstākās izglītības iestādēs kā Nacionālo Bruņoto spēku akadēmijā, Valsts Robežsardzes
koledžās.
Dažādie sporta veidi Sporta skolā ļauj skolēniem izvēlēties nodarboties ar sev tīkamāko
un piemērotāko sporta veidu, turklāt bez vecāku līdzdalības finansējumā. Sportisti vienmēr
tiek nogādāti uz sacensībām un atpakaļ par brīvu. Arī sporta bāzes sporta skolas audzēkņiem
pieejamas bez maksas. Tiek rīkotas vasaras dienas nometnes, kuras ļoti atbalsta vecāki.
Dagdas novada 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 beigšanas.
Sporta skola dibina kontaktus arī ar ārzemju sporta iestādēm. Vieglatlēti piedalījušies
Baltkrievijas turnīros Minskā, Novopolockā. Izmantojot Dagdas pašvaldības noslēgto
sadarbības līgumu ar Visaginas Lietuvā, tiek ieplānoti vairāki pieredzes apmaiņas pasākumi
un sacensības volejbolā ar Sporta centra sportistiem.

6.

Turpmākā attīstība

Sporta skolas dibinātājs ir Dagdas novada pašvaldība, tāpēc skolas perspektīva saistīta ar
novada attīstību un valsts ekonomisko stāvokli. Novada dome ir radusi apstākļus mācību –
treniņu procesa īstenošanai, bezmaksas sporta izglītības iegūšanai un sporta bāžu pieejamībai.
Sporta skolai ir jāturpina kvalitatīvi īstenot sporta profesionālās ievirzes izglītības
programmas, pilnveidot aktivitāšu klāstu un piesaistīt resursus nākamo audzēkņu
piesaistīšanai Sporta skolā, it īpaši pievēršot uzmanību pagastu skolu skolēniem.
Sporta skolas nākotnes plāni:
Palielināt mācību-treniņu stundu skaitu atbilstoši licencētajām programmām.
Pilnveidot darbu ar talantīgiem audzēkņiem, izstrādāt sistēmu talantīgo audzēkņu atbalstam.
Izveidot izglītojamo sasniegumu uzskaiti, analīzi un vērtēšanas sistēmu, uzsākt vienotas datu
bāzes izveidi.
Turpināt jaunu mācību līdzekļu un sporta inventāra iegādi, iegādāties Sporta skolai
savu transportu, lai varētu izpildīt sacensību plānu un nogādāt sportistus uz sacensībām.
Piedalīties dažādos projektos, lai varētu piesaistīt vairāk līdzekļus modernu iekārtu, inventāra
un tehnoloģiju iegādei.
Pilnveidot audzēkņu profilaktiski–medicīniskās apskates, sadarbojoties ar ģimenes
ārstiem, Daugavpils Sporta Medicīnas centru. Pieņemt darbā medmāsu.
Sistemātiski paaugstināt treneru profesionālo kvalifikāciju un meistarību un turpināt
nodrošināt Sporta skolas līdzfinansējumu treneru kvalifikācijas celšanas kursiem. Pilnveidot
treneru prasmes moderno tehnoloģiju izmantošanā. Piesaistīt jaunus, profesionālus trenerus
darbam ar sporta skolas audzēkņiem.
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Pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem. Mudināt viņus aktīvāk
iesaistīties iestādes plānotajos un organizētajos pasākumos.
Pildīt organizatoriski metodiskā centra funkcijas mācību iestāžu sporta stundu un
ārpusstundu sporta darba organizēšanā un metodiskajā vadībā. Organizēt sacensības un
sportiskās aktivitātes gan Sporta skolas, gan vispārizglītojošo skolu, gan Latgales reģiona, gan
Latvijas valsts, gan starptautiskā mērogā.
Papildināt skolas metodiskos un video materiālus. Turpināt darbu pie skolas vides
labiekārtošanas. Veidot pozitīvu Sporta skolas tēlu sabiedrībā.

Dagdas novada Sporta skolas direktore Vija Nipere ____________________________
Z.v.

SASKAŅOTS
Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētāja Sandra Viškure ______________________
2015.gada 5.maijā
Z.v
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