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1. IZGL ĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 
 Ilūkstes novada Sporta skola (turpmāk skola) – Ilūkstes novada pašvaldības dibināta 
izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības 
programmas. 

 Sporta skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības 
likums, Sporta likums, citi spēkā esošie normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un 
skolas Nolikums. 
 Sporta skolas juridiskā adrese: Stadiona iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447. 

 Dibinātāja juridiskā adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447. 

 Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība – 4271902187, izdota 11.08.2009., Rīgā. 
 Skola atrodas Ilūkstes novada administratīvajā centrā, skaistā  mazpilsētā Ilūkstē, Latvijas 
dienvidaustrumos, 18 km attālumā no Daugavpils, 173 km attālumā no Rīgas, kā arī 25 km 
attālumā no Lietuvas Republikas robežas. Skola darbu uzsāka 1963.gada 1.augustā. Tā ir gan 
tradīcijām bagāta, gan nepārtrauktā attīstības procesā esoša izglītības iestāde. 
 Skola nodrošina bērnu un jauniešu fiziskās un intelektuālās attīstības, veselības 
uzlabošanas un nostiprināšanas, interešu, spēju un talantu meistarības izkopšanas, meistarības 
pilnveidošanas, pašizglītības, lietderīga brīvā laika un atpūtas organizēšanas  iespējas. 
 2016.gada 18. maijā skola akreditēta uz sešiem gadiem, bez ekspertu komisijas. Skolā 
profesionālas ievirzes sporta programmās futbolā, vieglatlētikā un peldēšanā un interešu izglītību 
peldēšanā mācās audzēkņi no Ilūkstes novada. Skola veic organizatoriski metodisko vadību un 
sniedz metodisko palīdzību Ilūkstes novada  skolu sporta skolotājiem, organizē novada skolēnu 
sporta spēles, sniedz atbalstu sporta pasākumu organizēšanā, koordinē  sporta skolotāju 
tālākizglītību un treneru  kvalifikācijas paaugstināšanu. Skola organizē dažādu sporta veidu 
sacensības  un sporta aktivitātes iedzīvotājiem  Ilūkstes un Sēlijas novada mērogā.  

Skola ir Ilūkstes novada pašvaldības izglītības struktūrvienība ar kopēju grāmatvedību, 
kuras budžets sastāv no pašvaldības finansējuma un valsts mērķdotācijas.  Skolai iedalītie finanšu 
resursi tiek izlietoti  apstiprinātā budžeta ietvaros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.  
 Sporta skolai ir sava sadaļa Ilūkstes pašvaldības mājas lapā:  
http://www.ilukste.lv/index.php/iestades-a/izglitibas-iestades/sporta-skola 
 Skolas administrāciju veido direktors, direktora vietniece izglītības jomā, sporta metodiķis  
un direktora vietnieks  saimnieciskajā darbā.  
 Skolā strādā vienpadsmit sporta treneri, no kuriem viena ir peldēšanas trenere, četri futbola 
treneri un seši vieglatlētikas treneri. Pārējie darbinieki: medicīnas māsa,  lietvedības sekretāre, 
apkopēja un autobusa šoferis. Sporta skolas Sporta centrā strādā divas administratores, viena 
galvenā administratore, trīs instruktori, trīs apkopējas un divi tehniskie darbinieki. 

 2016./2017. mācību gadā skola īsteno piecas licencētas profesionālās ievirzes izglītības 
programmas, nodrošina treniņu procesu 22 mācību  grupām, no tām viena ir augstākās sporta 
meistarības grupa, divas - sporta meistarības pilnveides grupas, 16 - mācību-treniņu grupas un   

trīs -  sākuma sagatavošanas grupas. Kopējais audzēkņu skaits 02.01.2017. - 305. 2016./2016.m.g. 
01.09.2016. - 297, kas salīdzinājumā ar iepriekšējā 2015./2016. m. g. 01.09.2015. ir pieaudzis par 
45 audzēkņiem. 2016./2017. mācību gadā uzsākts treniņu process peldēšanas nodaļas mācību 
treniņu MT-1 un MT-2 grupās, kurās audzēkņu kopskaits ir 24. 
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 Ilūkstes novada Sporta skola īsteno sekojošas licencētas profesionālās ievirzes sporta 
izglītības programmas 

 
Nr.  

p. 
k. 

Program-
mas 

nosaukums 

Prog-
rammas 

kods 

Īsteno-
šanas 

ilgums 

Licences 
Nr.  

Izsnieg-
šanas 

datums 

Akredi-
tācijas 
lapas 
Nr.  

Derīguma 
termiņš 

Izglītojamo 
skaits 

02.01.2017. 

1. Futbols 20V  
813 00 1 

8 P – 13499 18.02.2016. AI 9670 19.05.2022. 118 

2. Futbols 30V  
813 00 1 

4 P – 13500 18.02.2016. AI 9671 19.05.2022. 31 

3. Vieglatlētika 20V  
813 00 1 

8 P – 13501 18.02.2016. AI 9672 19.05.2022. 124 

4. Vieglatlētika 30V  
813 00 1 

4 P – 13502 18.02.2016. AI  9673 19.05.2022. 8 

5. Peldēšana 20V 

813 00 1 
8 P - 14163 07.07.2016.   24 

KOPĀ  : 305 

 
 Izglītojamo skaits sporta veidu programmās 2016./2017. mācību gada 1.septembrī: 
futbola nodaļā 148, vieglatlētikas nodaļā 124 un peldēšanas nodaļā 25. 
  

Izglītojamo skaits sporta veidu programmās 2016./2017. mācību gadā 

1.attēls 

49,83%

41,75%

8,42%

Futbols Vieglatlēt ika Peldēšana

 
 

        1. attēlā procentuāli redzams izglītojamo skaits futbola, vieglatlētikas un peldēšanas nodaļā, 
attiecīgi 50%, 42% un 8% no kopējā audzēkņu skaita. 
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Audzēkņu sadalījums pa apmācību gada grupām futbolā 2016./2017. mācību gadā 

2.attēls 

 
 
 2. attēlā redzams audzēkņu sadalījums pa apmācību gada grupām futbolā 2016./2017. 
mācību gadā. Futbolā nav  sporta meistarības pilnveidošanas 1.apmācības gada grupas (SMP-1) un 
sporta meistarības pilnveidošanas 2.apmācības gada grupas (SMP-2). 

 
Audzēkņu sadalījums pa apmācību gada grupām vieglatlētik ā 2016./2017. mācību gadā 

3.attēls 

 
 

 3. attēlā redzams audzēkņu sadalījums pa apmācību gada grupām vieglatlētikā 2016./2017. 
mācību gadā. Vieglatlētikā ir divas sākuma sagatavošanas grupas (SSG) un  trīs mācību treniņu 
4.apmācības gada grupas (MT-4),  bet nav mācību treniņu 1.apmācības gada grupas (MT-1) un 
mācību treniņu 3.apmācības gada grupas (MT-3), kā arī sporta meistarības pilnveidošanas 
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1.apmācības gada grupas (SMP-1), sporta meistarības pilnveidošanas 3.apmācības gada grupas 
(SMP-3). 

 
Audzēkņu sadalījums pa apmācību gada grupām peldēšanā 2016./2017. mācību gadā 

4.attēls 

 
4.attēlā redzams audzēkņu sadalījums pa apmācību gada grupām peldēšanā 2016./2017. 

mācību gadā. Peldēšanā ir mācību treniņu 1. apmācības gada grupa (MT-1) un mācību treniņu  
2. apmācības gada grupa (MT-2). 

 
Audzēkņu skaits Ilūkstes novada Sporta skolā 

 iepriekšējos sešos mācību gados uz 1. septembri 

 
Sporta veids 
 

 
2011./2012. 

 
2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 

 
2015./2016. 

 
2016./2017. 

Futbols 128 132 145 162 153 148 

Vieglatlētika  98 128 150 150 128 124 

Peldēšana - - - - 22 47 

KOPĀ 226 260 295 312 281 319 

  

 Tabulā redzams audzēkņu skaits pēdējos sešos mācību gados no 2011./2012.m.g. līdz 
2016./2017.m.g. futbola, vieglatlētikas un peldēšanas nodaļās un kopā skolā uz 1.septembri. 
 2016./2017.m.g. peldēšanas nodaļā  mācību treniņu 1.un 2.apmācības gada grupās (MT-1 
un MT-2) kopskaitā ir 25 izglītojamie un interešu izglītības peldēšanas pulciņā Wahoo ir 22 
izglītojamie. 2015./2016.m.g. 1. novembrī 22 izglītojamie  sāka nodarboties ar peldēšanu interešu 
izglītības peldēšanas pulciņa 2 grupās Wahoo-1 un  Wahoo-2. 

 Mācību – treniņu procesa organizēšanai  skola izmanto Ilūkstes novada pašvaldības 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu sporta bāzes, Ilūkstes Sporta centra bāzi un Daugavpils BJSS 
vieglatlētikas manēžu, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. 
 
Futbols:  

• Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, Stadiona iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447; 

• Ilūkstes novada Sporta skolas stadions, Stadiona iela 2, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447; 
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• Ilūkstes Sporta skolas sporta centrs, Stadiona iela 3, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447; 

• Ilūkstes 1. vidusskola, Raiņa iela 49, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447; 

• Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes 
novads, LV-5439; 

• „Sporta centrs”, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444; 

 
Vieglatlētika:  

• Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, Stadiona iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447; 

• Ilūkstes novada Sporta skolas stadions, Stadiona iela 2, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447; 

• Ilūkstes Sporta skolas sporta centrs, Stadiona iela 3, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447; 

• Ilūkstes 1. vidusskola, Raiņa iela 49, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447; 

• Subates pamatskola, Tirgus laukums 20, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471;  

• Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes 
novads, LV-5439; 

• „Sporta centrs”, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444; 

• Eglaines pamatskola, Skolas iela 41, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444; 

• Daugavpils BJSS vieglatlētikas manēža, Valkas 4b, Daugavpils, LV-5417. 

 
Peldēšana: 

Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrs, Stadiona iela 3, Ilūkste, Ilūkstes novads,     
LV-5447 

 Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums, inventārs, materiāli un palīgmateriāli piln ībā atļauj 
īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas skolā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   ILŪKSTES NOVADA SPORTA SKOLAS DARBĪBAS PAMATM ĒRĶI   

         (IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORIT ĀTES UN KONKRĒTI    

          REZULTĀTI)  

 
Skolas darbības mērķi:  

• Īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītība programmas, kas nodrošinātu izglītojamo 
fizisko un garīgo spēju izkopšanu un attīstību, sistematizētu prasmju un zināšanu 
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apguvi sporta izglītībā un iespēju iegūt augstus sasniegumus sportā un kvalitatīvu 
profesionālās ievirzes izglītību  izraudzītajā sporta virzienā; 

• Veidot sporta izglītības vidi, kurā nodrošinātu aktīvam, kustīgam un veselīgam 
dzīvesveidam motivētas personības izaugsmi un vērtīborientācijas  sportā veidošanos. 

 
Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība. 

 
Skolas uzdevumi:  

• Nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības 
uzlabošanai un nostiprināšanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, 
profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai; 

• Nodrošināt talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības pilnveidošanas iespējas; 
• Nodrošināt organizatoriski metodisko vadību izglītības iestādē īstenotajām sporta 

programmām; 
• Izveidot mūsdienīgu sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu; 
• Popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu, organizēt novada izglītības iestāžu skolēnu 

spēles un sacensības, sporta pasākumus un sacensības novada, valsts un starptautiskajā 
mērogā; 

• Veikt organizatoriski  metodisko vadību un sniegt metodisko palīdzību Ilūkstes novada  
izglītības iestāžu sporta stundu un ārpusstundu sporta pasākumu organizēšanā; 

• Veicināt mērķtiecīgas pedagogu tālākizglītības, treneru profesionālās kvalifikācijas un 
pieredzes apmaiņas iespējas; 

• Racionāli un efektīvi izmantot sporta izglītībai atvēlētos finanšu, materiāltehniskos un 
personāla resursus; 

• Nodrošināt skolas izglītojamo pārstāvniecību Latvijas un starptautiska mēroga sporta 
sacensībās. 

Pamatjoma Darbības prioritāte Sasniegtais 

Mācību 
saturs 

Profesionālās ievirzes 
sporta izglītības 
programmu kvalitatīva 
īstenošana, ievērojot 
pārmaiņas izglītības 
procesā  

Akreditētas izglītības programmas futbolā, vieglatlētikā. 
Izstrādāta, licenzēta programma peldēšanā.                               
Tiek īstenota peldētapmācība interešu izglītības un mācību 
treniņu grupās.                                                                        
Sporta veidu mācību treniņu grupas ir komplektētas 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.                                            
Treneriem ir mācību teorētisko un praktisko nodarbību 
sadalījums (grupu un individuālie plāni).                                                       
Trener ir apguvuši un lieto daudzveidīgas inovatīvas 
mācību metodes.     

Mācīšana un 
mācīšanās  

Trenēšanās procesa 
kvalitātes 
pilnveidošana, 
akcentējot izglītojamo 
līdzatbildību 

 Izglītojamie apgūst un pilnveido prasmes ar atbildību 
trenēties, lai uzlabotu sasniegumus.                                             
Vecāki sadarbojas ar treneriem un administrāciju. 
Izglītojamie iesaistās pašvērtēšanā.                                            
Uzlabojas izglītojamo motivācija apzinīgi trenēties un 
sasniegt augstākus rezultātus.                                                                                                       
Treneri regulāri veic sava darba pašvērtējumu, turpmākos 
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uzdevumus izvirza, balstoties uz rezultātiem. 

Izglītojamo 
sasniegumi 

Izglītojamo 
sasniegumu 
paaugstināšana, 
pilnveidojot   
sasniegumu vērtēšanas 
un izaugsmes analīzes 
sistēmu 

 Tieka apkopoti sacensību rezultāti.                                          
Treneri pēta izglītojamo izaugsmi un veic sasniegumu 
analīzi.                                                                                        
Vecāki un sabiedrība ir informēti par skolas audzēkņu 
sasniegumiem.                                                            
Treneri plāno audzēkņu piedalīšanos sacensībās.                                                     

Atbalsts 
izglītoja-
majiem 

Izglītojamo atbalsta 
sistēmas pilnveide 
skolā, lai veidotu 
konkurētspējīgu 
izglītojamā personību  

        Nodrošināta izglītojamo veselības pārbaude un vecāki 
informēti par viņu bērnu veselības stāvokļa, sociālajām 
u.c. problēmām.                                                         
Izglītojamajiem ir nepieciešamais nodarbību vietu un telpu 
nodrošinājums, mācību treniņu nodarbību, sporta 
sacensību norises grafiki.                                              
Visās nodarbību vietās ir nepieciešamais sporta inventārs 
un mācību materiāls.                                                         
Skola sadarbojas ar absolventiem izglītojamo karjeras 
izvēles plānošanā. 

Skolas vide Drošas, labvēlīgas un 
estētiskas vides 
nodrošināšana. 

Izglītojamie un personāls atbalsta un pozitīvi novērtē 
skolas tradīcijas, apzinās savu lomu skolas tēla un 
mikroklimata veidošanā.                                                           
Skolas telpas un teritorija izglītojamajiem un pedagogiem 
ir drošas.                                                                              
Izglītojamie zina un ievēro iekšējās kārtības noteikumus, 
kopā ar treneriem piedalās to pilnveidošanā  uzvedības 
pozitīvai korekcijai.                                                             
Attieksme pret iestādes apmeklētājiem ir laipna un 
korekta.                                                                               
Palielināta individuālā atbildība par skolas vides un 
inventāra saglabāšanu. 

Skolas 
resursi 

Mērķtiecīga pedagogu 
tālākizglītība,  un 
racionāla skolas 
personāla un 
materiāltehnisko 
resursu izmantošana  

Izstrādāts plāns jaunu pedagogu piesaistei skolā un 
uzsākta tā ieviešana.                                                                    
Tiek plānota pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveide.                                                                               
Pedagoģi sistemātiski paaugstina savu profesionālo 
kompetenci pedagoģiskajā un radošajā jomā.                             
Skolā ir nepieciešamās telpas, materiāltehniskie un 
personālresursi visu skolas izglītības programmu 
īstenošanai.                                                                                
Treniņu bāzes aprīkojums un inventārs atbilst sporta 
sacensību noteikumiem.                                                                                                       
Skola ir piesaistījusi finansējumu skolai svarīgu projektu 
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īstenošanā.                                                                                                        

Skolas darba 
organizācija, 
vadība un 
kvalitātes 
nodroši-
nāšana 

Iestādes vadības 
kompetenču 
izmantošana skolas 
tēla stiprināšanai, 
atpazīstamībai un 
novada attīstībai 

Skolas attīstības plāna veidošanā, izvērtēšanā un tālākā 
attīstīšanā tiek iesaistīts skolas personāls, izglītojamie un 
viņu vecāki.                                                                               
Savlaicīgi tiek apkopota informācija un fakti, apzinātas 
skolas tālākās attīstības vajadzības.                                               
Pārstrādāti iekšējie normatīvie akti un sakārtota skolas 
dokumentācija atbilstoši izmaiņām.                                          
Notiek regulāra sadarbība starp treneriem un vadību.               
Aktualizējies skolas pedagoģiskais process un tiek 
pilnveidota  iekšējās kontroles sistēma.                                     
Notiek regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar citām 
institūcijām. 

 
 Ilūkstes novada Sporta skolas audzēkņi ir papildinājuši Latvijas valsts izlases kandidātu 
sarakstu 2017. gadā vieglatlētikā: 

 
Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds Latvijas izlasē Sporta 
disciplīna 

Rezultāts Treneris 

1. Sonora SKUDRA  U-20 sieviešu izlases 
kandidāte 

800 m 2.21.69  S.Petrakova 

2. Sonora SKUDRA  U-20 sieviešu izlases 
kandidāte 

1500 m 4.56.05  S.Petrakova 

3. Krista RUTKUPA  U-20 sieviešu izlases 
kandidāte 

lodes grūšana 
(3kg) 

13.48   S.Petrakova 

4. Raivo VEĻIKS  U-20 vīriešu izlases 
kandidāts 

5000 m 17.48.67  S.Petrakova 

5. Anna Marija 
PETRAKOVA  

U-18 jauniešu izlases 
kandidāte 

3000 m 11:01,44  S.Petrakova 

6. Anna Marija 
PETRAKOVA  

U-18 jauniešu izlases 
kandidāte 

2000 m/kavēkļi  7:45,91  S.Petrakova 

7. Oksana VASIĻJEVA  U-18 jauniešu izlases 
kandidāte 

 
diska mešana  

31,33  S.Petrakovs 

8. Santis 
SETKOVSKIS  

U-18 jauniešu izlases 
kandidāts 

3000 m 9:52,75  S.Petrakova 
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9. Oksana VASIĻJEVA  U-16 meiteņu izlases 
kandidāte 

diska mešana  30,40  S.Petrakovs 

 
 Futbolā Ilūkstes novada Sporta skolas vārdu nes Sandra Voitāne, kura 2017.gadā ir Latvijas 
Sieviešu futbola izlasē. 

 
 
 

 
3.   IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE  

 
  2016.gada 18. maijā skola tika akreditēta uz sešiem gadiem šādu profesionālās   ievirzes 
izglītības programmu īstenošanā: 

• “Futbols” ( kods 20V 813 00 1), 

• “Futbols” ( kods 30V 813 00 1), 

• “Vieglatlētika” (kods 20V 813 00 1), 

•  “Vieglatlētika” (kods 20V 813 00 1).     

 Skola akreditēta uz sešiem gadiem, bez ekspertu komisijas ziņojama un priekšlikumiem. 
Akreditācijas termiņš - no  2016. gada 20.maija līdz 2022.gada 19.maijam. Izglītības iestādes 
akreditācijas lapa Nr. AI 9670.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. IZGL ĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALIT ĀTES RĀDĪTĀJOS 
VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRIT ĒRIJOS 

 
4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 
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 Mācību process skolā ir pedagogu un izglītojamo savstarpēji cieši saistīta mērķtiecīga 
pedagoģiska sistēma, kurā izglītojamie apgūst futbola, vieglatlētikas un no 2015.gada 1. novembra 
arī peldēšanas prasmes un iemaņas. 
 Mācību procesa apguvi lielākoties ietekmē izglītojamā motivācija darboties ar pilnu atdevi, 
bet sasniegtais rezultāts izpaužas zināšanu, prasmju un iemaņu attīstības pieaugumā, kas ietekmē 
vispārēju personības attīstību.  
 Mācību treniņu darbs tiek īstenots atbilstoši  licencētajām izglītības programmām –divām  
futbolā un divām vieglatlētikā un no 2016.gada 1.oktobra arī  atbilstoši vienai licencētajai 
izglītības programmai peldēšanā. 
 Mācību treniņu darbs tiek organizēts pēc izstrādātā  mācību plāna, apstiprinātiem gada 
plāniem un treniņu nodarbību sarakstiem. Mācību treniņu nodarbību saraksti atbilst licencēto 
sporta veidu programmu atbilstošajam stundu skaitam. Nodarbības notiek pēc direktora  
apstiprināta treneru nodarbību saraksta, kas viņiem ir pieejams. Iespējamas izmaiņas nodarbību 
sarakstā, to saskaņojot ar skolas vadību. Skolā ir izveidota mācību treniņu darba izpildes kontroles 
sistēma. Izveidots nodarbību vērošanas grafiks un vērošanas un novērtējuma lapa.  Vērojot mācību 
treniņu nodarbības vērtē, analizē trenera un audzēkņu iemaņas un prasmes, izsakot priekšlikumus 
trūkumu novēršanai un efektīvākam darbam. Vadība analizē   pašnovērtējumus par audzēkņu 
sasniegumiem un sacensību rezultātiem. Mācību grupu komplektēšanas pamatnosacījumi nav 
pārkāpti un ir izpildīti. 
 Mācību un audzināšanas darbs skolā tiek realizēts mācību treniņnodarbībās un sacensībās. 
Pedagogi- treneri savā sporta veidā izmanto atbilstošas mācību metodes, zina savus pienākumus, 
kurus veic ar lielu atbildību. 
 Mācību metožu izmantošana ir cieši saistīta gan ar mācību procesa mērķiem un 
uzdevumiem, gan pedagoga personību un viņa pieredzi radoši strādāt kā pedagogam. 

 Regulāri tiek pārrunāti un analizēti paveiktā darba rezultāti, lai veicinātu mācību procesa 
uzlabošanu un pilnveidi. 

 Izglītības programmu īstenošanai ir izstrādāti skolas iekšējie mācību plāni, kas atbilst 
normatīvajiem aktiem. Mērķtiecīgi un pārdomāti tiek organizētas izglītojamo teorētiskās un 
praktiskās nodarbības, tām ir atbilstoši apstākļi. Teorētiskās nodarbības notiek atsevišķā mācību 
klasē. 
 Tiek veikta mācību līdzekļu, aprīkojuma un citu vajadzīgo resursu savlaicīga plānošana un 
iegāde, lai īstenotu izglītības programmas mērķus un uzdevumus. Katru gadu tiek iegādāts 
inventārs, apģērbs un apavi. 
 Audzēkņus sporta skolā uzņem uz vecāku iesnieguma un ģimenes ārsta atļaujas pamata. 
Katram skolas audzēknim ir izveidota personas lieta. Audzēkņu reģistrāciju veic “Audzēkņu 
reģistrācijas un uzskaites grāmatā”. Pārcelšana nākošajā mācību – treniņu grupā notiek mācību 
gada sākumā, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem. Iestājoties sporta skolā, izglītojamie un 
viņu vecāki iepazīstas ar pienākumiem un tiesībām, audzēkņi ar drošības un iekšējās kārtības 
noteikumiem, kas jāievēro uzturoties sporta bāzēs treniņnodarbību laikā un sacensībās. 

Mācību darba uzskaites žurnālā katrai grupai ir izstrādāti gada  un mēneša plāni, kas atbilst 
izglītības programmas mācību plānam. Nepārtraukti sporta treneri kontaktējās ar audzēkņu 
vecākiem vai aizbildņiem, informē vecākus par sporta skolas aktualitātēm, audzēkņa 
sasniegumiem un gaidāmajām sacensībām. Regulāri tiek veiktas izglītojamo instruktāžas darba 
drošībā un iekšējās kārtības noteikumos.  

Treneriem sporta skolā ir pieejams atsevišķs treneru kabinets ar metodisko literatūru un 
datoru ar interneta pieslēgumu, kas palīdz iepazīties ar jaunāko informāciju, treniņu metodiku, un 
palīdz sagatavot audzēkņiem interesantākus treniņus.   



13 

 

 
Grupu kvalifik ācijas sadalījums pēc grupu skaita un audzēkņu skaita 01.09.2016.  

 
 

Nr. 
p.k. 

Izglītības 
programmas 

kods 

 
Grupas 

kvalifik ācija 

Sporta veids 
Futbols Vieglatlētika  Peldēšana 

Grupu 
skaits 

Audz. 
skaits 

Grupu 
skaits 

Audz. 
skaits 

Grupu 
skaits 

Audz. 
skaits 

1. 

20V 813 00 1 

SSG 1 15 2 25 - - 

2. MT-1 1 18 - - 1 12 

3. MT-2 1 17 1 12 1 13 

4. MT-3 1 14 - - - - 

5. MT-4 1 17 3 36 - - 

6. MT-5 1 12 1 15 - - 

7. MT-6 1 12 1 13 - - 

8. MT-7 1 16 1 15 -  

9. 

30V 813 00 1 

SMP-1 - - - - 

 
10. SMP-2 - - 1 8 

11. SMP-3 1 15 - - 

12. ASM 1 12 - - 

KOPĀ 10 148 10 124 2 25 

TRENERU SKAITS  4 6 1 

  

 Mācību gada beigās sporta skolas audzēkņiem tiek izsniegts profesionālās ievirzes sporta 
izglītības dokuments par programmas 20V 81300 1 vai 30V 81300 1 apgūšanu. 
Vērtējums – ļoti labi 
 
4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 
 Mācību treniņnodarbības tiek plānotas saskaņā profesionālās ievirzes izglītības 
programmām. Treneri strādā saskaņā ar apstiprināto treniņu grupu nodarbību sarakstu, kurā 
noteikti treniņu laiki un treniņu nodarbību vietas. Sastādīts un apstiprināts mācību treniņu 
nodarbību grafiks trīs reizes gadā uz 1.septembri, uz 1.janvāri un uz 1.jūniju. Mācību gada laikā 
regulāri notiek treniņu nodarbību vērošanas un vērtēšanas – gan plānotās, gan neplānotās. 
Treniņnodarbības pārbauda direktors un direktora vietnieks izglītības jomā. Treneri, vērojot 
kolēģu treniņus, apspriež un izsaka priekšlikumus darba uzlabošanai. Pedagoģiskās padomes sēdēs 
un pedagogu sanāksmēs tiek analizēts un izvērtēts mācību darbs, tiek atrasts kopsaucējs 

turpmākajamdarbam.                                                                                                                                         
 Mācību darba uzskaites žurnāli tiek aizpildīti saskaņā ar mācību plānu un normatīvo aktu 
prasībām. Direktora vietnieks izglītības jomā veic nodarbību žurnālu pārbaudi un apstiprina 
nostrādātāsstundas.                                                                                                                               
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 Izglītojamos sporta skolā uzņem, atskaita un pārceļ uz nākamo mācību treniņu grupu, 
pamatojoties uz noteikumiem par Ilūkstes novada Sporta skolas izglītojamo uzņemšanas, 
pārcelšanas, atskaitīšanas kārtību, kurā noteikti arī uzņemšanai nepieciešamie dokumenti. 
Pastāvīgi visas izmaiņas tiek reģistrētas un labotas Valsts izglītības informācijas sistēmā.                                 
 Treneri izprot programmas noteiktos mērķus un uzdevumus, zina obligāto saturu un 
izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību. Treneri darbu plāno, pamatojoties katra sporta veida 
apguves teorētiskajiem pamatiem, stingri ievērojot audzēkņu vecuma un dzimuma fizioloģiskās un 
psiholoģiskās īpatnības. Ņemot vērā izglītojamo fizisko sagatavotību, strādā individuāli pie 
tehnisko elementu un taktikas apguves. Mācību treniņu nodarbību īstenošana notiek maksimāli 
pietuvinātās sacensību situācijās, ar spēļu elementiem uz rezultātu, izpildot konkrētās disciplīnas 
uz rezultātu. Mācību treniņos tiek izmantotas dažādu sporta veidu saiknes, ar basketbolu, 
akrobātiku, kustību rotaļām un citiem. Mācību plāna teorētiskie priekšmeti tiek integrēti 
praktiskajās nodarbībās. Teorētiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas par drošības noteikumiem, 
audzēkņu tiesībām un pienākumiem, personīgo higiēnu, sporta veida attīstības vēsturi, veselīgu 
dzīvesveidu, sporta veida noteikumiem, tehnisko un taktisko sagatavošanu, palīdz audzēkņiem 
izprast pašam sevi, sporta veidu un motivē īstenot noteiktos izvirzītos treniņu uzdevumus. Mācību 
plānos ir norādīta kontaktstundu skaita sadale katra temata apguvei.  

Teorijas labākai apguvei treneri izmanto sacensību video, kur redzams, kā augstas klases 
sportisti tehniski pareizi izpilda konkrēto tehnikas elementu. Pēc sacensībām notiek spēļu analīze.  
 Audzēkņi piedalās dažāda mēroga sacensībās, saskaņā ar Latvijas  kalendārajiem 
plāniem.  Izglītojamo piedalīšanās sacensībās tiek plānota saskaņā ar LR Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 1036 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmas” noteikto obligāto sacensību skaitu un sacensību līmeni, kurās jāpiedalās, lai 
izglītojamie izpildītu programmu prasības un tos varētu pārcelt uz nākamo mācību – treniņu 
grupu. Dalība sacensībās tiek noteikta, izvērtējot sporta skolas budžeta iespējas, audzēkņu 
gatavību uz noteiktajām sacensībām un citus  apstākļus. Vecāki par sacensībām tiek informēti 
atļauju veidā, kur ir rakstīts sacensību nosaukums, vieta, datums un laiks. Skolā ir izvietots 
sacensību kalendārs, par kuru informēti ir arī audzēkņi. 
 Lai pilnveidotu mācību procesu un radītu izglītojamo interesi par savu  skolu un apkārtējo 
vidi, notiek iekšējās sacensības skolā un arī novada mērogā.  
  Kalendārā gada beigās tiek sastādīts sacensību kalendārs nākošajam gadam. Skolas 
audzēkņi piedalās sekojošās sacensībās: savu skolu sastāvos Ilūkstes novada skolēnu sporta spēlēs 
un Latgales reģiona sporta spēlēs, Latvijas Vieglatlētikas savienības un Latvijas futbola federācijas 
oficiālajās sacensībās, starptautiskajās sacensībās Latvijas kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā.   

 Peldēšanas nodaļas  audzēkņi kopš 2015./2016.gada novembra piedalās gan Ilūkstes 
novada skolēnu sacensībās Sporta skolas Sporta centra peldbaseinā, gan Latgales reģiona 
sacensībās, gan Latvijas Peldēšanas federācijas oficiālajās sacensībās, ka arī starptautiskajās 
sacensībās Latvijas kaimiņvalstī – Lietuvā.    
Vērtējums – labi 
 

  

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 
 Mācību gada sākumā sporta skolas administrācija informē trenerus par noteiktajām 
prasībām vecumam atbilstošajā mācību treniņu grupā. Audzēkņi tiek informēti, kādā apmācības 
gada grupā trenēsies, kādas ir šīs mācību treniņu grupas prasības, mērķi, uzdevumi un galvenās 
sacensības. Prasības tiek noteiktas audzēkņiem saprotamā veidā un tiek īstenotas mācību treniņu 
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procesā. Drošības nolūkos mācību gada sākumā un mācību gada vidū iepazīstina ar iekšējās 
kārtības un drošības tehnikas noteikumiem.  

 Īstenojot mācību treniņu programmu, izglītojamajiem ir visas iespējas izmantot resursus, 
ko piedāvā sporta skola, ir pieejamas atbilstošs inventārs, metodika par futbola, vieglatlētikas un 
peldēšanas sporta veidu apmācību. Teorētisko nodarbību īstenošanai tiek izmantotas jaunākās 
informāciju tehnoloģijas un  Internetā tiek skatītas tīmekļa vietnes. 
 Futbola un vieglatlētikas mācību treniņu procesa organizēšanai  skola izmanto Ilūkstes 
novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu sporta bāzes, saskaņā ar noslēgtajiem 
līgumiem. 
 Kopš 2015.gada novembra skolas peldēšanas nodaļas audzēkņi mācās un trenējas Sporta 
skolas Sporta centrā - tā peldbaseinā, manēžā u.c. telpās. 
 Treneri mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, motivē trenēties, rosina 
izmantot visas iespējas treniņu mērķu sasniegšanai. Izglītojamie aktīvi apmeklē mācību 
treniņnodarbības un regulāri piedalās sacensībās. Treneri veic  audzēkņu apmeklējuma uzskaiti. 
Kavējumu iemesli tiek pārrunāti ar audzēkni un tā vecākiem, un iespēju robežās audzēkņi tiek 
motivēti nekavēt treniņnodarbības. Viens no motivējošajiem faktoriem ir ceļa izdevumu apmaksa 
no mājām uz treniņnodarbībām un atpakaļ. Ceļa izdevumus apmaksā tikai tiem izglītojamajiem, 
kas ilgstoši trenējas sporta skolā un regulāri apmeklē treniņus.  
 Izglītojamie izprot un zina treniņu uzdevumus, mērķus un trenera prasības. Audzēkņi prot 
strādāt individuāli, grupās un pāros. Ja audzēknis ilgāku laiku nav apmeklējis treniņnodarbības 
slimības vai traumas dēļ, tad treneris viņa mācīšanu un trenēšanu veic pēc individuāla plāna ar 
zemāku slodzi un intensitāti, kamēr audzēknis atgūst sportisko formu un atkal iekļaujas mācību-
treniņu procesā. Talantīgākos audzēkņus gatavo augstu sasniegumu sportam. Gatavojoties sezonas 
nozīmīgākajām sacensībām, tiek rasti risinājumi papildus treniņiem vai nometnēm. 
 Treneri veic uzskaiti un analīzi par sporta rezultātiem un piedalīšanos sacensībās. Izvērtējot 
analīzes rezultātus, tiek plānota un pilnveidota tālākā mācību darbība. Mācību  treniņu procesu 
kontrolē skolas administrācija. 
Vērtējums – labi 
 
4.2.3. Vērt ēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 
 Skolā treneri patstāvīgi veic audzēkņu sasniegumu vērtēšanu. Mācību treniņu grupās MT-
1, MT-2 audzēkņu sasniegumi galvenokārt tiek vērtēti pēc kontrolnormatīvu izpildes. Taču 
galvenais vērtēšanas kritērijs ir sasniegtais rezultāts un iegūtās vietas sacensībās. Mācību darba 
uzskaites žurnālos tiek fiksēti kontrolnormatīvu izpildes rezultāti, audzēkņu piedalīšanās 
sacensībās un tajās izcīnītās vietas no konkrēta dalībnieku vai komandu skaita. Žurnālos veic arī 
atzīmes par veselības pārbaudēm un drošības noteikumu noklausīšanos. Izglītojamo sasniegumu 
un izaugsmes izvērtēšanas nolūkā sporta skolā sacensību rezultāti tiek saglabāti un sistematizēti. 
Tiek veidotas Sacensību rezultātu uzskaites kartes. Tiek saglabāti  dažāda mēroga sacensību 
nolikumi un protokoli.  
 Pamatojoties uz šīm kartītēm, katra gada augusta beigās, saskaņā ar MK noteiktajiem 
rezultativitātes kritērijiem, audzēkņi tiek pārcelti uz nākošo mācību - treniņu grupu. Sporta skolā ir 
izstrādāts reglaments par audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas, atskaitīšanas kārtību, kas paredz 
mācību treniņu grupu programmas prasību (kontrolnormatīvu izpildi, piedalīšanos sacensībās un 
sacensību rezultātu) izpildi, atbilstoši grupu komplektēšanas nosacījumiem. 

Mācību gada beigās treneri iesniedz pašnovērtējumu par savu grupu darbu un secinājumu 
turpmākiem plāniem. 
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Vērtējums- labi 
 
4.3. Izglītojamo sasniegumi 
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

  

 Skolas audzēkņi, paralēli mācībām vispārizglītojošās skolās, spēj sekmīgi apgūt 
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā paredzētos teorētiskos un praktiskos 
uzdevumus, apmeklē mācību treniņu nodarbības, piedalās sacensībās un mācību treniņu nometnēs. 
  Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs. Katra 
mācību gada beigās tiek veikts apkopojums par izglītojamo piedalīšanos dažādās sacensībās. 
Izglītojamie piedalās Latvijas mēroga sacensībās, kuras paredzētas pēc kalendāra, kā arī novada 
mēroga sacensībās. Kontrolnormatīvu rezultātus treneri fiksē mācību darba uzskaites žurnālos,  
rezultāti  un sasniegumi tiek analizēti kopā ar audzēkņiem.  
 Izglītojamo sasniegumu vērtēšana notiek pēc mācību procesā izpildītiem uzdevumiem, 
sagatavotības līmeņa, prasmju un iemaņu kvalitātes. Vērtēšanas kritēriji ir cieši saistīti ar mācību 
programmas izvirzītajiem uzdevumiem. Vērtēšanas pamatprincips – radīt izglītojamiem 
motivāciju mācību darbības pilnveidošanai. 

 Vērtēšana notiek arī mācību nodarbībās, audzēkņiem tiek piedāvāts vērtēt pašiem sevi un 
citus. Tādējādi tiek veicināta patstāvība, veidota pozitīva attieksme pret mācībām. Izglītojamie 
zina, ka sasniegumi būs, ja būs rūpīgs, regulārs mācību treniņu darbs, un ka katrs sasniegums ir 
atkarīgs no paša izglītojamā ieguldījuma ikdienas treniņos. Pedagogi mudina, virza uz to, pamana 
un atzīmē katru cenšanos un izdošanos. 

Vērtējums - labi 
 

 4.3.2. Izglītojamo sasniegumi sacensībās 

 
Labākie sasniegumi peldēšanā 2015./ 2016. mācību gadā 

Ksenija Baranovska  

1. vieta 25m kraulā Rēzekne BJSS sezonas atklāšanas sacensībās peldēšanā (00:25:60) 
4. vieta 25m uz muguras Rēzekne BJSS sezonas atklāšanas sacensībās peldēšanā ( 0:33:03) 
Arina Radionova 
3. vieta 50m br/st  Jaungada peldēšanas sacensībās (1:00,84) 
1.vieta 50m br/st Daugavpils uzņēmēju balvas izcīņas sacensībās peldēšanā 
1.vieta 50 m kraulā uz muguras Daugavpils uzņēmēju balvas izcīņas sacensībās peldēšanā 
3.vieta 50m kraulā Daugavpils BJSS “Pavasara kauss 2016”peldēšanas turnīrā (00:52:71) 
3.vieta 50m kraulā uz muguras DaugavpilsBJSS “Pavasara kauss 2016”peldēšanas turnīrā (00:59:12) 
2. vieta 100m kompleksā Rēzekne BJSS sacensībās peldēšanā  “Komlpeksa diena”( 2:06:69) 

2.vieta 50m brasā Daugavpils BJSS kauss- 2016 (1:09:47) 

3.vieta 50m kraulā Daugavpils BJSS kauss- 2016 (00:50:59) 

Elīna Gerasimova 

3. vieta 50m  br/st Jaungada peldēšanas sacensībās (0:52,50) 
1.vieta 50m br/st Daugavpils uzņēmēju balvas izcīņas sacensībās peldēšanā 
1.vieta 50m kraulā uz muguras Daugavpils uzņēmēju balvas izcīņas sacensībās peldēšanā 
1.vieta 50m kraulā uz muguras Daugavpils BJSS kauss- 2016 (0:55:31) 

3.vieta 50m tauriņstilā Daugavpils BJSS kauss 2016 (1:12:24) 
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Ralfs-Roberts Zībergs  
1.vieta 50m br/st Daugavpils uzņēmēju balvas izcīņas sacensībās peldēšanā 
1.vieta 50m kraulā uz muguras Daugavpils uzņēmēju balvas izcīņas sacensībās peldēšanā 
Viktorija Dembņaka 

3.vieta 50m br/st Daugavpils uzņēmēju balvas izcīņas sacensībās peldēšanā 
1.vieta 50m kraulā uz muguras Daugavpils uzņēmēju balvas izcīņas sacensībās peldēšanā 
Daniels Krapāns 

2.vieta 50m br/st Daugavpils uzņēmēju balvas izcīņas sacensībās peldēšanā 
2.vieta 50m kraulā uz muguras Daugavpils uzņēmēju balvas izcīņas sacensībās peldēšanā 
Katrīna Ķīse 
2.vieta 50m br/st Daugavpils uzņēmēju balvas izcīņas sacensībās peldēšanā 
2.vieta 50m kraulā uz muguras Daugavpils uzņēmēju balvas izcīņas sacensībās peldēšanā 
Alberta Zeltiņa 

2.vieta 50m tauriņstilā Daugavpils BJSS kauss 2016 (1:17:85) 

Anna Kačanova 
3.vieta 50m kraulā uz muguras Daugavpils BJSS kauss 2016 (1:02:54) 

Rainers Buks 
3.vieta 50m br/st Daugavpils uzņēmēju balvas izcīņas sacensībās peldēšanā 
3.vieta 50m kraulā uz muguras Daugavpils uzņēmēju balvas izcīņas sacensībās peldēšanā 

 
Labākie sasniegumi peldēšanā 2016./ 2017. mācību gadā 

 
Alberta Zeltiņa 

1.vieta 50m brasā  Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā (0:56:06) 
2.vieta 50m kraulā Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā  (0:46:50) 
Arina Radionova 

1.vieta 100m br/st starptautiskajās peldēšanas sacensībās Daugavpilī  
2.vieta 50m br/st starptautiskajās peldēšanas sacensībās Daugavpilī  
1.vieta 50m kraulā uz muguras starptautiskajās peldēšanas sacensībās Daugavpilī  
3.vieta 50m tauriņst starptautiskajās peldēšanas sacensībās Daugavpilī  
Ksenija Baranovska  
1.vieta 25m brasā  Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā (0:27:68) 
3.vieta 50m kraulā Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā  (0:49:41) 
Vitālijs Radzevičs 

1.vieta 25m kraulā Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā  (0:23:73) 
3.vieta 25m uz muguras Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā  (0:29:31) 
Elīna Gerasimova 
1.vieta 50m kraulā Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā  (0:46:18) 
3.vieta 50m brasā  Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā (1:01:34) 
Olivers Surgovts 
1.vieta 25m uz muguras Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā  (0:25:22) 
Valters Vasiļevskis 
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1.vieta 25m uz muguras Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā  (0:23:09) 
2.vieta 25m kraulā Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā  (0:21:75) 
Ance Annija Jaseviča 

2.vieta 25m uz muguras Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā  (0:31:81) 
Damirs Grigorjevs 
2.vieta 25m uz muguras Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā  (0:28:12) 
Viktorija Dembņaka 

3.vieta 50m kraulā Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā  (1:04:26) 
3.vieta 25m brasā Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā  (0:35:45) 
Ralfs Roberts Zībergs 
3.vieta 50m kraulā Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā  (0:51:61) 
Edmunds Truskovskis 

3.vieta 50m kraulā Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā  (0:52:32) 
3.vieta 50m brasā  Peldēšanas sacensībās “Decembra starti”Visaginā (1:01:85) 

 
 

Labākie sasniegumi vieglatlētik ā 2015./ 2016. mācību gadā 

 

Sonora Skudra 
1. vieta 6km Latvijas čempionātā krosā Carnikavā 
1. vieta 800m Latvijas čempionātā U-18 grupā Jēkabpilī 
3. vieta Baltijas valstu sacensībās Viļņā U-18 grupā 
Krista Rutkupa  
3. vieta 3kg lodes grūšanā Latvijas kausa V posmā Koknesē 1998.-99.g.dz. grupā 
3. vieta diska mešanā Latvijas ziemas čempionātā  U-18 grupā 
4. vieta 3kg lodes grūšanā Latvijas čempionātā U-18grupā Kuldīgā                                                                                                                      
Aleksandrs Ķuneļs                                                                                                                                                                       

3.vieta 1,5 kg diska mešanā Latvijas kausa V posmā Koknesē 1998.-99.g.dz. grupā                                     
Santis Setkovskis                                                                                                                                                                                     

1. vieta 3000m Latvijas čempionātā U-16 grupai Saldū                                                                                                                                                        

3. vieta 1000m LVS kausa I posmā  U - 16 grupā Kuldīgā                                                                                                          
4. vieta 1000m Latvijas čempionātā U-16 grupai Rīgā                                                                                                                             
4. vieta 2000m Latvijas čempionātā U-16 grupai Rīgā                                                                                                                             
3. vieta 2000m Baltijas valstu sacensībās Rakverē Igaunijā                                                                                              
Anna Marija Petrakova                                                                                                                                                                            
1. vieta 2000m Latvijas čempionātā U-18grupā Kuldīgā                                                                                                                     
5. vieta 1000m Latvijas čempionātā U-18 grupā Kuldīgā 

2. vieta 3000m Baltijas valstu sacensībās U-18 grupai Kuldīgā                                                                       
42.vieta  3600m krosā Pasaules skolēnu čempionāts Budapeštā Ungārijā 
Raivo Veļiks 

2. vieta 5000m Latvijas čempionātā U-20grupā Jēkabpilī 
60.vieta  5400m krosā Pasaules skolēnu čempionāts Budapeštā Ungārijā 
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Oksana Vasiļjeva 

2.vieta diska mešanā  Latvijas čempionātā U-16 grupā 
5. vieta diska mešanā  Baltijas valstu sacensībās Rakverē U-16 grupā 
 

Il ūkstes novada rekordi vieglatlētikā telpās 2015./ 2016. mācību gadā 

Disciplīna Vārds, Uzvārds Rezultāts Datums Vieta 

600m Maksims Petrakovs 1:25,9 09.01.2016. Kuldīga 

Lodes grūšana 7,26kg Nauris Namiņš 12,76 02.01.2016. Jēkabpils 

3000m Anna Marija Petrakova 11:01,44 12.03.2016. Kuldīga 

Lodes grūšana 4kg Krista Rutkupa 12,27 25.05.2016. Jelgava 

 
Labākie sasniegumi vieglatlētik ā 2016./ 2017. mācību gadā 

 
Santis Setkovskis 

3. vieta 4km Latvijas čempionātā “Rudens zibens krosā” Carnikavā U-16 grupā 
3. vieta 2000m/kavēkļi Latvijas čempionātā telpās Kuldīgā U-18 grupā 
3. vieta 3000m Latvijas čempionātā telpās Kuldīgā U-18 grupā 
Krista Rutkupa  
4. vieta 4kg lodes grūšanā Latvijas čempionātā telpās Kuldīgā U-20 grupā 
6. vieta 4kg lodes grūšanā Latvijas čempionātā telpās Kuldīgā pieaugušo grupā 
3. vieta 4kg lodes grūšanā Latvijas studentu atklātajās ziemas meistarsacīkstēs  
Sonora Skudra 
3. vieta 6km Latvijas čempionātā “Rudens zibens krosā” Carnikavā, U-20 grupā 
Kaspars Bebrišs 
4. vieta 2000m/kavēkļi Latvijas čempionātā telpās Kuldīgā U-20 grupā 
6. vieta 800m Latvijas čempionātā telpās Kuldīgā U-20 grupā 
Anastasija Jakovļeva 

3. vieta 2000m/kavēkļi  Latvijas čempionātā telpās Kuldīgā U-20 grupā 
3. vieta 3000m Latvijas studentu atklātajās ziemas meistarsacīkstēs  
Anna Marija Petrakova 
1. vieta 2000m/kavēkļi  Latvijas čempionātā telpās Kuldīgā U-18 grupā 
2. vieta 3000m Latvijas čempionātā telpās Kuldīgā U-18 grupā 
3. vieta 3000m Latvijas čempionātā telpās Kuldīgā pieaugušo grupā 
42. vieta 3600m Pasaules skolēnu čempionātā krosā Budapeštā 
Sanita Vitkovska 
4. vieta 3000m Latvijas čempionātā telpās Kuldīgā U-20 grupā 
1. vieta 200m  Rīgas čempionātā junioriem 

Il ūkstes novada rekordi vieglatlētikā telpās 2016./ 2017. mācību gadā 

Disciplīna Vārds, Uzvārds Rezultāts Datums Vieta 
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50m Sanita Vitkovska 6,6 27.11.2016. Daugavpils 

2000m ar kavēkļiem Kaspars Bebrišs 6:28,53 05.02.2017. Kuldīgā 

2000m ar kavēkļiem Anna Marija Petrakova 7:53,28 05.02.2017. Kuldīga 

Lodes grūšana 4kg Krista Rutkupa 12,02 11.02.2017. Rīga 

 
Labākie sasniegumi futbolā 2015./ 2016. mācību gadā:  

 
1. vieta Latgales jaunatnes čempionātā telpu futbolā U – 18 grupā 
3. vieta Latgales jaunatnes čempionātā telpu futbolā U – 14 grupā 
4. vieta Latgales jaunatnes čempionātā telpu futbolā U – 12 grupā 
6. vieta Latgales jaunatnes čempionātā U – 18 (99./98.dz.g.) Elites grupā “A”apakšgrupā 
1. vieta Latgales jaunatnes čempionātā U – 12 grupā 
1. vieta Latgales jaunatnes čempionātā U – 11 grupā 
 

Labākie sasniegumi futbolā 2016./ 2017. mācību gadā 

 
Futbols: 
3. vieta Latgales jaunatnes čempionātā telpu futbolā U – 13 grupā 
 
 
4.4. Atbalsts izglītojamajiem   
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  
 
 Treneri ir sirsnīgi, iejūtīgi, prot uzklausīt audzēkņus, izpalīdz tiem, kad tas nepieciešams. 
Nenosoda, bet gan pamāca, palīdz saprast, palīdz risināt radušās situācijas. Sporta skolas kolektīvā 
valda labvēlīgs sociāli psiholoģiskais mikroklimats.  
 Skola piedāvā nepieciešamo inventāru programmu īstenošanai un apguvei. Organizē un 
finansē dalību sacensībās.  
 Sacensību laikā tiek nodrošināta medicīniskā personāla palīdzība. Par izglītojamo 
padziļināto profilaktisko apskati ir noslēgts līgums ar Valsts sporta medicīnas centru, kura vienu 
reizi gadā audzēkņiem veic pārbaudi. Par pārbaudēm liecina sporta ārstu ieraksti medicīnas kartē 
un ieraksti grupu žurnālos. Par pārbaudes rezultātiem tiek informēti treneri un sportistu vecāki.  
 Sporta skolas personāls ikdienā strādā pēc izstrādāta un apstiprināta darba plāna. 
Darbinieki ir iepazīstināti ar Darba kārtības noteikumiem, amata aprakstu, instrukcijām, kā sniegt 
pirmo palīdzību un kā rīkoties nelaimes gadījumā atbilstoši darba drošības un darba aizsardzības 
noteikumiem.  
Vērtējums – labi 
 
 
 
4.4.2.  Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 
 

 Visi treneri ir apguvuši bērnu tiesību aizsardzības kursus. 
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 Skolā ir izstrādātas drošības instrukcijas un sporta veidu drošības noteikumi. Uzsākot 
mācību gadu pedagogs iepazīstina izglītojamos ar Ugunsdrošības, Darba drošības un Iekšējās 
kārtības noteikumiem mācību telpās, par ko veic attiecīgu ierakstu žurnālā. Divas reizes gadā tiek 
veikta atkārtota instruktāža. Iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti izglītojamiem un vecākiem 
pieejamā vietā. Izglītojamiem ir pieejama informācija, kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar 
palīdzības dienestiem.  

 Izbraucot uz sacensībām un treniņnometnēm, treneris instruē izglītojamos par drošību, un 
audzēkņi parakstās skolas veidlapās par iepazīšanos ar drošības instrukciju. Skolā atbilstoši 
prasībām izvietoti evakuācijas plāni. Ir izstrādāts Civilās aizsardzības plāns. 
  Skolā ir nelaimes gadījumu darbā uzskaites žurnāls un reģistrācijas žurnāls par 
notikušajiem nelaimes gadījumiem (ar izglītojamiem). 
Vērtējums – labi 
 
4.4.3. Atbalsts personības veidošanai 
  

 Skolā tiek sniegts atbalsts audzēkņu personības veidošanā, tiek nodrošināts mācību treniņu 
process, veikts audzināšanas un izglītošanas darbs. Piedaloties sacensībās, izglītojamiem tiek 
nostiprināta pārliecība par sevi, paaugstināts pašvērtējums un rodas ticība saviem spēkiem un 
spējām. Viss mācību process ir vērsts uz personības attīstību. Mācību treniņu nodarbībās 
peldēšanas trenere cenšas saskatīt izglītojamā labās īpašības un talantus. Treneri  emocionālā, 
labvēlīgā vidē ar uzslavām un novērtējumu veicina personības izaugsmi. Tādējādi tiek celta 
izglītojamo pašapziņa un pārliecība par savām spējām un varēšanu. 

  Treneri sadarbojoties ar vecākiem, risina audzēkņu personības veidošanos un attīstību. 
Notiek veselīga dzīvesveida veicināšana un sporta popularizēšana. Audzēkņi tiek motivēti  izvirzīt 
konkrētus mērķus. Treneri māca audzēkņiem pieņemt patstāvīgus lēmumus un atbildēt par savu 
rīcību. Audzēkņi veidojas par personībām ar savu viedokli un skatījumu nākotnē. 
 Skolas audzēkņi tiek iesaistīti sporta skolas pasākumu, sacensību organizēšanā un 
tiesāšanā. Vairāk tiek strādāts pie atbalsta pasākumiem talantīgajiem sportistiem, organizējot tiem 
mācību  treniņu nometnes.  

Treneri rūpējas par audzēkņu vispusīgu attīstību. Startējot sacensībās dažādās pilsētās un 
valstīs, treneri meklē iespēju, lai audzēkņi uzzinātu  ko jaunu un izprastu citu valstu un pilsētu 
iedzīvotāju un tautu kultūru.  
Vērtējums – ļoti labi 

 
4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 
 Pēc  izglītības programmas apgūšanas audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes 
sporta izglītības ieguvi konkrētajā sporta veidā.  Audzēkņi  iestājas augstskolās un turpina apgūt 
sporta trenera arodu un izvēlas savu turpmāko dzīvi saistīt ar trenera darbu. Pašreiz skolā strādā 
trīs bijušie audzēkņi, kuri  mācās Daugavpils Universitātē par sporta skolotājiem. 
 Izglītojamie tiek informēti par iespējām apgūt profesijas, kas ir saistītas ar sportu. Pēc 
sporta skolas absolvēšanas audzēkņi savas sportiskās gaitas var turpināt pieaugušo sporta klubos,  
Ilūkstes novada un pagastu sporta komandās.  
 Skolas treneri un audzēkņi lepojas, ka daudzi no sporta skolas absolventiem izvēlas tālāk 
mācīties augstskolās ar sporta ievirzi. Visi izglītojamie pārstāv savu skolu sacensībās. Sacensības 
pilnveido personību, attīstot darba dzīvei nozīmīgas īpašības, kā arī sekmē izglītojamo 
pašapliecināšanos un profesionālo izaugsmi. 
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 Skola aktīvi sadarbojas ar Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestādēm, informē bērnus 
un viņu vecākus par skolas piedāvātajām sporta veidu programmām, piedāvā iespējas nodarboties 
uz vietas, savu skolu sporta bāzēs, viņiem ērtākā laikā. 
Vērtējums – labi 
 
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

 
 Tiek atbalstīta skolas audzēkņu piedalīšanās sacensībās. Katra izglītojamā dalība 
konkrētajās sacensībās tiek analizēta pēc nepieciešamības, gan ņemot vērā viņa gatavību uz doto 
brīdi, gan sporta skolas finanses. Ar spējīgākajiem izglītojamajiem pirms atbildīgām sacensībām 
vai turnīriem tiek strādāts pēc individuāla plāna. Treneri sniedz papildus atbalstu audzēkņiem, 
kuriem ir grūtības ar programmas apgūšanu gan fiziskās sagatavotības, gan ilgas slimības dēļ.  
 Mācību  treniņu metodes sporta skolas programmu apguvē prasa gan diferencētus 
uzdevumus un to dažādošanu, gan diferencētu taktiku uzdevumu īstenošanā, kuras atbilstoši 
pielāgo audzēkņu spējām. Treniņā izglītojamais var demonstrēt savas radošās izpausmes. Mācību 
procesā pedagogi ņem vērā izglītojamo intereses un izmanto dažādas metodes mācību procesa 
diferenciācijai. 
  Izglītojamiem, kuri apgūst vēl citas – mūzikas, interešu izglītības programmas,  treniņu 
process iespēju robežās  tiek plānots atbilstoši reālajai situācijai un iespējām.  
 Skola atbalsta talantīgāko audzēkņu līdzdalību augstākā līmeņa sacensībās, finansē 
audzēkņu dalību  futbola, vieglatlētikas un  peldēšanas mācību treniņu nometnēs. 
Vērtējums – ļoti labi 

 
4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

 
 Skolā nav audzēkņu ar speciālām vajadzībām. 
 
4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
 
 Stājoties skolā, izglītojamais tiek aicināts nākt kopā ar vecākiem, lai kopīgi iepazītos ar 
skolas vidi, skolas iekšējās kārtības noteikumiem un skolas prasībām. Visu mācību laiku vecāki 
tiek rosināti piedalīties savu bērnu skolas dzīves aktivitātēs.  Katru mēnesi vecākiem peldbaseinā 
ir “Atv ērto durvju dienas”, uz kurām nāk vecāki, lai vērotu savu bērnu sasniegumus, prasmes un 
kontaktētos ar treneri. Treneri informē vecākus par izmaiņām, gaidāmajām sacensībām un 
izglītojamā sekmēm,  kā arī iepazīstināti ar medicīnas pārbaužu rezultātiem un sniedz informāciju 
izglītojamo vecākiem, ja bērnam ir nepieciešama jebkāda veida palīdzība vai atbalsts. Pēc 
nepieciešamības treneri veic individuālas pārrunas ar vecākiem par uzvedību, mācību treniņu 
nodarbību apmeklējumu, ikdienas sasniegumiem. 

 Informācija par izglītojamo panākumiem sacensībās  ir izvietota skolā un Sporta centrā un  
pašvaldības tīmekļa vietnē un novada presē.  
 Pirms izbraukšanas uz sacensībām, treneri i n f o r mē  v e cā k u s  u n  s aņ e m  
v e cā k u  p a r a k s tī t a s  atļaujas. Vecāki vienmēr tiek aicināti uz sacensībām. Vietējās 
sacensībās vecāku atbalsts ir liels, regulāri apmeklē spēles un morāli atbalsta.  
 Izglītojamo ģimenes regulāri un savlaicīgi tiek informētas par mācību treniņu procesa 
norisi, izglītojamo sasniegumiem, kā arī par aktuālāko informāciju – pasākumu, sacensību, mācību 
treniņu nodarbību, mācību treniņu nometņu plānu, norises laiku un vietu. Tiek pārrunāts, kas būtu 
jāpilnveido un jāuzlabo audzēkņu sasniegumos, lai sasniegtu augstāku sportisko meistarību. 
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 Sporta skola iespēju robežās sniedz materiālu atbalstu sporta apģērbu un apavu iegādei 
treniņu vajadzībām talantīgākajiem un maznodrošinātajiem audzēkņiem.  
Vērtējums – ļoti labi 

 
 

4.5. Izglītības iestādes vide 
4.5.1. Mikroklimats  

 
 Mērķtiecīgi tiek plānota un organizēta izglītības iestādes tēla veidošana. Skolas vadības 
sastāvs ir 2015./2016. un 2016./2017. mācību gadā mainījies, kas ievieš  jaunas un pozitīvas 
pārmaiņas. Šobrīd aktīvi notiek jaunu tradīciju ieviešana peldēšanā. Tiek turpinātas iepriekšējās 
sportiskās tradīcijas futbolā un vieglatlētikā. Notiek  sadarbība starp  treneriem, kā arī jaunāko 
mācību treniņu grupu audzēkņi pārņem vecāko audzēkņu pieredzi. Audzēkņi atbalsta viens otru 
gan sacensībās gan mācību treniņu un dažādu pasākumu laikā.  Skolas vadības, personāla un 
izglītojamo attiecībās valda labvēlīga gaisotne, savstarpēja cieņa un uzticēšanās. Sporta skolā ir 
izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi, kas nosaka uzvedības normas un savstarpējās ētikas 
principu ievērošanu. Darba kārtības un Iekšējās kārtības noteikumi ir pieņemami un kvalitatīvi. 
Izglītojamie un personāls ar šiem noteikumiem ir iepazinušies un tos ievēro. Skolas mikroklimats 
ir labvēlīgs un gaisotne patīkama.  
 Treneri pārsvarā ir Ilūkstes novada iedzīvotāji. Attiecībās pret izglītojamiem pedagogi 
ievēro profesionalitāti un cieņu. Tiek cienīta kolēģu un izglītojamo individualitāte, radinot 
izglītojamos patstāvīgi, brīvi un atbildīgi lemt un rīkoties. Katrā izglītojamā tiek saskatītas un 
novērtētas pozitīvās īpašības un savstarpējās attiecības. Pedagogu kolektīvs ir saliedēts, draudzīgs, 
darbojas mērķu sasniegšanai kā vienota komanda. Kolektīvā valda labvēlīgs sociāli psiholoģiskais 
mikroklimats. Pedagogi un darbinieki ir savstarpēji pieklājīgi un saprotoši un cenšas pārrunāt 
visus neskaidros jautājumus. Kolektīvs ir radošs, saprotošs, izpalīdzīgs un psiholoģiskā gaisotne ir 
draudzīga. Pedagogi var viens otram uzticēties, pārrunāt pedagoģiskās situācijas, pajautāt un 
saņemt padomu.   

 Skolā tiek  organizētas atklātās sacensības peldēšanā starptautiskā mērogā , kurās piedalās 
Latvijas novadu un arī Lietuvas komandas, kā arī mūsu peldētāji piedalās Visaginā Lietuvā 
organizētajās sacensībās. Katru gadu arī skolas futbola komandas piedalās starptautiskajos turnīros 
Visaginā un vieglatlēti piedalās sacensībās Lietuvas pierobežas pilsētās Šauļos, Paņevežā u.c. 
Tādējādi audzēkņi ne tikai iegūst sacensību pieredzi, bet arī veido draudzīgas attiecības ar 
cittautiešiem, attīsta komunikācijas spējas. Treneri veiksmīgi sadarbojas ar lietuviešu treneriem, 
sacensību organizētājiem un tiesnešiem. 

 Skolas sporta grupās nodarbojas dažādu tautību bērni, neatkarīgi no tā izglītojamie jūtas 
vienlīdzīgi, treneri spēj izskaidrot uzdevumu gan latviešu, gan krievu valodā. Skola veicina 
audzēkņu, treneru un vecāku savstarpēju sadarbību. Darbinieki un audzēkņi ar cieņu izturas viens 
pret otru, izrāda savstarpēju cieņu un uzticēšanos.  

 Audzēkņu attiecības ir draudzīgas, treniņos, balstoties uz to, tiek veidota veselīga 
konkurence. Audzēkņu sadarbība turpinās arī ikdienas dzīvē un skolā.  
 Skola var pamatoti lepoties ar izglītojamo sasniegumiem visā savas pastāvēšanas vēsturē, 
jo kā futbola pilsētu to zina daudzi Latvijā. Futboliste S.Voitāne joprojām spēlē Latvijas Sieviešu  
futbola izlasē un  futbolists S.Prokopkins pašlaik spēlē arī 1.līgā Rēzeknes komandā. 
 Skola veicina piederības apziņu un lepnumu, veicot plānveidīgu darbu, organizējot sporta 
sacensības un pasākumus. 
Vērtējums – ļoti labi 
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4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

 
 Sporta skolas mācību – treniņu process tiek organizēts skolas stadionā, Sporta centrā un 

skola izmanto Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu sporta bāzes, saskaņā ar noslēgtajiem 
telpu īres līgumiem. Sporta centrā kopš 2015.gada 1.novembra notiek peldēšanas nodarbības 
novada bērniem un jauniešiem lielajā pedbaseinā (486 m2  ), bet mazajā peldbaseinā (25m2)  kopš 
2017.gada janvāra notiek zīdaiņu no 2 mēnešiem un bērnu līdz 6 gadu vecumam peldēšanas 
nodarbības. Kopš 2016.gada decembra  mācību treniņu nodarbībām tiek izmantota jaunā sporta 
manēža. 2016./2017.m.g. tiek labiekārtota trenažieru un sporta zāle, kura Sports skolas audzēkņi 
varēs pilnveidot savu fizisko sagatavotību.  

Stadions atrodas Ilūkstē (Sporta iela 2) līdzās Sporta centram (Sporta iela 3), Sporta skolai 
un dienesta viesnīcai, kas atrodas Ilūkstes novada Sadraudzības vidusskolas ēkā (Sporta iela 1). 
Stadions no 2015.gada novembra renovēts, labiekārtots, kur izveidoti skrejceliņi ar sintētisko 
segumu un sektori dažādām vieglatlētikas disciplīnām, apļa garums - 400m ar 6 skrejceliņiem, 
100m skrējiena un 110m barjerskējiena distanču veikšanai ir 8 skrejceliņi. Stadionā atrodas divi 
lodes grūšanas sektori, divi tāllēkšanas sektori un divi šķēpa mešanas sektori, ka arī augstlēkšanas, 
trīssoļlēkšanas, kārtslēkšanas, diska un vesera mešanas sektori. Vieglatlētikas sacensību 
nodrošināšanai un treniņiem stadionā pieejams sporta inventārs (kavēkļu skrējienam - ūdens bedre 
un 5 kavēkļi, tāllēkšanas inventārs (2m un 3m tāllēkšanas, 11m un 13m trīssoļlēkšanas atspēriena 
dēlīši), lodes grūšanas un šķēpa mešanas inventārs, skriešanai - 8 starta bloki, inventārs un 
aprīkojums barjerskrējienam. Paredzēta elektronikas (fotofiniša) uzstādīšanas iespēja. Plānots 
iegādāties inventāru un aprīkojumu  kārtslēkšanas, šķēpa, diska un vesera mešanas sektoriem un 
sertificēt stadionu, saskaņā ar Starptautiskā vieglatlētikas federācija prasībām. Atjaunotajam 
stadionam ir lieliski celiņi, tiek plānots tuvākajā laikā to aprīkot ar visu vieglatlētikas sacensībām 
un treniņiem nepieciešamo inventāru, budžetā tam ir paredzēti l īdzekļi. Uzceltas jaunas, 
mūsdienīgas, ērtas ģērbtuves sportistiem, telpas treneriem un tiesnešiem un tribīnes skatītājiem.  
2016.gada septembrī atjaunota dienesta viesnīca (58 vietas) ar ēdināšanu, kuru izmanto nometņu 
organizēšanas laikā.  Ilūkstes novada Sporta skola izmanto Ilūkstes 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 peldēšanā, 
vieglatlētikā un futbolā. Sporta skolas telpas un sporta bāzes atbilst sporta skolas mācību treniņu 
nodarbību un sacensību organizēšanas drošības noteikumiem, visām sanitāri higiēniskajām 
prasībām (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) un drošības standartiem. Ieviests ir 
kontroles institūciju (Valsts Darba inspekcijas, Veselības inspekcijas, Valsts Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta) veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu akti ir pieejami pie 
administrācijas.   

Skolas telpas, bāzes un to apkārtne ir drošas audzēkņiem, labiekārtotas un sakoptas, 
evakuācijas plāni izvietoti redzamā vietā. Sporta bāzu noslogojumu nosaka treniņu nodarbību 
grafiki, kas nepieciešamības gadījumā tiek mainīti un saskaņoti ar attiecīgo sporta bāzi. 

Skolas telpu iekārtojums atbilst darba aizsardzības, darba drošības un ugunsdrošības 
prasībām. Atsevišķi iekārtots ir medicīnas kabinets.  

Skolas telpas teorētisko un praktisko nodarbību īstenošanai izglītojamiem, administrācijas 
telpas, tiek regulāri uzkoptas, vēdinātas un atbilst visām sanitāri higiēnisko normu, darba drošības 
un ugunsdrošības prasībām. Skolas personāls zina pirmās palīdzības sniegšanas darbības kā 
rīkoties nelaimes gadījumos.  
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Skolas ģeogrāfiskais stāvoklis labvēlīgi ietekmē mācību procesa norisi, jo ar pašvaldības 
organizēto autobusu maršrutiem izglītojamie nokļūst gan uz nodarbībām skolā, gan atpakaļ uz 
mājām. Mācību materiālu un inventāra iegāde tiek plānota, pamatojoties uz pedagogu izteiktajiem 
priekšlikumiem un iekļauta nākamā gada budžeta tāmes projektā.  

 
Vērtējums – labi 
 
 
4.6. Iestādes resursi 
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
 

Skola atrodas Ilūkstes Sadraudzības skolas ēkā. Mācību gadu uzsākot, skolas darbinieki – 
pedagogi un tehniskais personāls – iesniedz direktoram plānus nepieciešamo materiālu iegādei un 
materiāltehniskās bāzes papildināšanai.  Katru gadu pašvaldība iedala sporta skolai finanšu 
līdzekļus sporta inventāra un sporta formas iegādei. Pašvaldības budžets nodrošina skolas 
saimnieciskās vajadzības. 

Skolas rīcībā esošajās sporta bāzēs  aprīkojums, sporta inventārs, materiāli un 
palīgmateriāli pilnībā atļauj īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.   

Materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas un sporta inventārs ir darba kārtībā, to kvalitāte neapdraud 
izglītojamo drošību un ir atbilstoši sporta veidu sacensību un audzēkņu drošības noteikumiem.  

Pedagogiem ir atvēlēta treneru telpa, kurā treneriem ir pieejams internets un nepieciešamā 
biroja tehnika. Pastāvīgi notiek mācību literatūras un citu mācību līdzekļu papildināšana. 
Teorētisko un praktisko nodarbību īstenošanai tiek izmantotas modernās tehnoloģijas – datori, 
DVD un TV. Skolas iekšējās kārtības un drošības noteikumi nosaka kārtību, kura audzēkņiem ir 
jāievēro, nodarbojoties sporta bāzēs, izmantojot inventāru un materiāltehniskos līdzekļus, to 
audzēkņi apliecina ar parakstu mācību treniņu žurnālā divas reizes gadā. 

Tiem visu treniņu grupu audzēkņiem, kuri regulāri nedēļas laikā apmeklējuši 
treniņnodarbības, vienu reizi nedēļā par brīvu ir iespējams apmeklēt peldbaseinu. 

 Katram trenerim ir ieviesti saistību raksti, kuros tiek reģistrēts saņemtais inventārs un 
sporta forma, un arī kuram audzēknim ir izdota. Izveidota ir inventarizācijas komisija. 
Inventarizācija tiek veikta vienu reizi gadā.  
Vērtējums – labi 
 
4.6.2. Personālresursi 
 
 Skolā ir nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. 
Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. 
 Skolā strādā 11 treneri, no kuriem 6 treneri ar sporta augstāko pedagoģisko izglītību, 5 
treneri iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. „B” kategorijas sporta speciālista sertifikātu 
saņēmuši 5 treneri. Vienam trenerim  sertifikācija nav nepieciešama. Diviem treneriem ir „C” 
kategorijas sporta speciālista sertifikāts. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
procesā piedalījusies viena trenere, kurai piešķirta 3. kvalitātes pakāpe. 
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Skolas administrāciju veido direktors, direktora vietniece izglītības jomā un no 2017. gada 

1.februāra - sporta metodiķis. 

 

 Treneri patstāvīgi apmeklē  kvalifikācijas celšanas kursus, kurus atbalsta sporta skola. 
Iesaistās Ilūkstes novada sporta dzīves organizēšanā. Kursu, semināru apliecību un sertifikātu 
kopijas tiek glabātas personu lietās, savukārt informācija regulāri tiek reģistrēta VIIS datu bāzē. 
2016./2017.m.g. skola uzsāka piedalīties ESF projektā “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva 
pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”, un skolas personāls tiek iesaistīts personāla 
vispārējo prasmju un profesionālo kompetenču pilnveidē.  
 Pieci treneri iegūst augstāko pedagoģisko izglītību  Daugavpils Universitātes Izglītības un 
Vadības fakultātes Profesionālā bakalaura studiju programmā „Skolotājs”(sporta un sociālo zinību 
skolotājs). Skolā strādā treneri ar lielu darba pieredzi gan pedagoģiskajā, gan sporta jomā (tā ir 1/3 

Treneru kategorijas

A

B

C
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no visa treneru skaita). Jaunajiem treneriem, uzsākot darbu skolā, atbalstu sniedz pieredzējušie  
treneri, organizējot koptreniņus, kuros dalās ar savu pieredzi. Skola atbalsta jaunu treneru 
sagatavošanu, nodrošinot iespēju nokārtot pedagoģisko praksi sporta skolā.  
 Skola laicīgi un mērķtiecīgi plāno personāla resursus. Pedagogu darba slodzes tiek 
sadalītas, ievērojot sporta veidu programmu un darba organizācijas vajadzības, lai ar sportu varētu 
nodarboties visos Ilūkstes novada pagastos. Mācību gada noslēgumā sporta skolas vadība plāno 
slodžu sadalījumu nākamajam mācību gadam.  
Vērtējums – ļoti labi 
 
 
4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērt ējums un attīstības plānošana 
 
 Mācību gada beigās pedagoģiskās padomes sēdē  tiek pārskatīts un analizēts aizvadītā 
mācību gada paveiktais darbs, izglītības procesa rezultāti, audzināšanas darbs, metodiskais un 
saimnieciskais darbs, katrs izsaka savu redzējumu par paveikto, un tiek izteikti priekšlikumi, lai 
sporta skolas darbs būtu vēl kvalitatīvāks un produktīvāks. Tiek ieskicēta vīzija nākošajam mācību 
gadam. 
 Skola plāno darbu gan mācību gadam, gan ilgākam laika periodam. Katru gadu tiek 
izstrādāts darba plāns mācību gadam. Mācību gada plānā ietilpst organizatoriskais darbs, mācību 
darbs, sporta pasākumi, audzināšanas darbs, aģitācijas darbs, finansiāli saimnieciskā darbība, 
darbs ar vecākiem un skolām, medicīniskā kontrole un treneru kvalifikācijas celšana. Vadība plāno 
skolas darba kontroli un izvērtēšanu visos tās darbības virzienos. 

 Skolas pašnovērtējums sevī ietver visas iestādes darbības jomas. Pašnovērtējums ir 
objektīvi pamatots. Pašnovērtējuma procesā ir izmantoti pedagoģiskā procesa izvērtējuma 
materiāli. Pašnovērtējuma ziņojums balstīts uz iekšējās kontroles materiāliem un paveikto darbu. 
Process ir nepārtraukts un tajā iesaistās visi darbinieki, arī  audzēkņi un vecāki. 
 Pašnovērtējuma procesa rezultātā konstatētas skolas darba stiprās puses un vājās puses, kā 
arī jomas, kuras jāuzlabo. Pašnovērtējums tiek analizēts un ņemts vērā, plānojot skolas turpmāko 
attīstību. Treneri katra mācību gada beigās analizē savu darbu, pildot pašvērtējuma lapu, atzīstot 
kas izdevās un kas neizdevās konkrētajā mācību gadā, kas nepieciešams, lai uzlabotu savas trenera 
prasmes. 
 Grupu komplektēšanā iesaistās treneri un skolas vadība. 
 Skolā ir izstrādāts un direktora apstiprināts attīstības plāns 2015.-2019. gadam. Skolas 
attīstības plāns veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķus un uzdevumus. 

Vērtējums – labi 
 
4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvald ība 

 
 Sporta skolā ir nepieciešamā obligātā dokumentācija, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. 
Skolas darbību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Sporta likums, citi spēkā 
esošie normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un Sporta skolas nolikums. Ir izstrādāti 
iekšējie normatīvie akti un reglamentējošie dokumenti. Sporta skolā ir iekārtotas personu lietas 
visiem darbiniekiem un audzēkņiem, visu darbinieku amatu apraksti, kuros ir noteiktas 
kvalifikācijas prasības, darba pienākumi un uzdevumi, tiesības un atbildība, kurus ir apstiprinājis 
sporta skolas direktors. Dokumenti tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas nacionālā arhīva apstiprināto 
sporta skolas nomenklatūru. 
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 Skolā izveidota vadības struktūra, katrs darbinieks zina savus pienākumus, tādējādi norit 
produktīvs darbs vienotā komandā kopīgu mērķu un uzdevumu īstenošanai.  

 Iestādes vadība sekmīgi īsteno sadarbību ar vecākiem, kultūras, izglītības un sporta nodaļu, 
kā arī iestādes dibinātāju. Visi skolas darbinieki rūpējas par sporta skolas prestižu. Sarežģītāko 
jautājumu apspriešanai tiek uzaicināti visi pedagogi, katrs izsaka savu viedokli un sniedz 
priekšlikumus. Iestādes vadība regulāri uzklausa un izvērtē darbinieku, vecāku un audzēkņu 
ierosinājumus sporta skolas darba uzlabošanai. Iegūtie rezultāti tiek apspriesti sporta skolas  
pedagoģiskās padomes sēdēs. 
 Izglītības iestādes vadītājs plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, sadala 
pienākumus un pārrauga to izpildi. Vadība plāno sanāksmes pēc darba plāna, vai nepieciešamības 
gadījumos arī ārkārtas sanāksmes.  

Skolā ir iekārtots metodiskais kabinets, ko izmanto treneri gatavojoties savām nodarbībām. 
Sporta skolas darbā treneriem ir pieejams internets. Treneriem slodzes ir sadalītas optimāli, 
ievērojot skolu īstenoto profesionālās ievirzes programmu prasības, treneru darba pieredzi, 
kvalifikāciju un arī rezultātus. Jaunajiem treneriem ir iespēja sevi pierādīt darbā, sākot ar sākuma 
sagatavošanas grupu. 

 Iestādes vadītājs regulāri seko sporta skolas budžeta izpildei, izvērtē un izanalizē plānoto 
līdzekļu izlietojumu, kā arī kontrolē, lai līdzekļi paredzētajiem mērķiem tiktu izlietoti efektīvāk un 
ekonomiskāk. Apjomīgākie finanšu izdevumi tiek saskaņoti ar Ilūkstes novada pašvaldību.  

 Skolas vadība katru nedēļu noteiktās dienās un laikos pieņem apmeklētājus, lai palīdzētu 
atrisināt dažādas problēmas. 
Sporta skolas direktors paaugstinājis savu kvalifikāciju šādos kursos un semināros: 

•  „Efektīvas vadītāja lomas, līderība un vadīšana, komandas sadarbība – profesionālās 
ievirzes sporta izglītības iestādēs” 

Apliecība Nr. 4255/2017, izdota 21.03.2017., 10 stundas 

• „Pedagogu darba samaksas, darba līgumi un darba kārtības noteikumi izglītības iestādē”  

Apliecība Nr. 3279/2016, izdota 21.09.2016., 6 stundas 

• „Bērnu tiesību aizsardzība”                                                                                       

 Apliecība Nr. 2016/69 izdota 17.09.2016., 8 stundas 

Sporta skolas direktora vietniece izglītībā ir paaugstinājusi savu kvalifikāciju šādos kursos un 
semināros: 

• „Pedagogu darba samaksas, darba līgumi un darba kārtības noteikumi izglītības iestādē”  

Apliecība Nr. 3280/2016, izdota 21.09.2016., 6 stundas 

• „Bērnu tiesību aizsardzība”  
Apliecība Nr. 2016/2 izdota 02.04.2016., 8 stundas 

Vērtējums –  labi 
 
4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 
 Skolai ir veiksmīga sadarbība ar dibinātāju - Ilūkstes novada pašvaldību, valsts institūcijām 
un sporta organizācijām. Ar novada pagastu vispārizglītojošām skolām ir noslēgti sadarbības 
līgumi par treniņu bāzes izmantošanu profesionālās ievirzes programmu īstenošanai.  

 Skola ir biedrs Latvijas futbola federācijā, Latvijas Vieglatlētikas savienībā un Latvijas 
Sporta izglītības iestāžu direktoru padomē.  
 Sadarbībā ar federācijām skolas vadība un treneri risina aktuālus sporta  attīstības 
jautājumus – piedalīšanās čempionātos, Latvijas izlases komandu veidošana, starti starptautiskās 
sacensībās, materiāli-tehniskās bāzes uzlabošanā u.c. Katru gadu notiek sadarbība ar Sporta 
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medicīnas valsts aģentūru. Sporta skolas vadība un treneri aktīvi sadarbojas ar kaimiņu sporta 
skolām un ar citām sporta skolām, notiek pieredzes apmaiņa.  
 Skola vispārizglītojošām skolām organizē Ilūkstes novada skolēnu sporta spēles dažādos 
sporta veidos un vecuma grupās, skolas piedalās Latgales reģiona bērnu un jaunatnes sporta 
spēlēs. 
 Aktīva sadarbība izveidojusies ar Bērnu un jauniešu centru, kurš palīdz ar radošām idejām, 
ar Ilūkstes kultūras centru, kurš izpalīdz ar telpām un mūzikas aparatūru sacensību dienās. 
         Skolā 2016. gadā ir īstenots Latvijas Sporta federācijas padomes izsludinātais projekts 
inventāra iegādei. 
 2016./2017.m.g. skola uzsāka piedalīties ESF projektā “Profesionālās izglītības iestāžu 
efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”. Plānots pilnveidot administrācijas un 
treneru profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot piedāvātos kursus. 
 Skola piedalās reģionāla, starptautiska mēroga sacensībās un turnīros. 
 Notiek vadības, pedagogu un skolas dibinātāja sadarbība mācību – treniņu procesa un 
materiālās bāzes uzlabošanas jomā izglītības iestādē. 
Vērtējums - ļoti labi 

 
 

5.   CITI SASNIEGUMI (IEST ĀDEI SVARĪGAIS, SPECIFISKAIS)  

 
 Licenzēta profesionālās ievirzes izglītības programmu peldēšanā, no 2015.gada 1. 
novembra uzsākta izglītojamo apmācība peldēšanas nodaļā Sporta centra peldbaseinā, kurā atrodas 
lielais un mazais peldbaseins. Nepieciešama akreditācija izglītības programmai peldēšanā.  Uzcelta, 
iekārtota neliela manēža, kurā trenējas izglītojamie. Notiek  aerobikas un trenažieru zāles  
labiekārtošana. 
 Sporta skolā strādā augsti kvalificēti treneri, kuri ir spējuši sagatavot Latvijas Republikas 
čempionus un godalgoto vietu ieguvējus dažādās vecuma grupās, kā arī daži sporta skolas 
audzēkņi pārstāvējuši Latviju starptautiskās sacensībās. 
 Ilūkstes novada Sporta skolas audzēkņi ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta veidā, lai 
sasniegtu augstus rezultātus un nodarbotos ar sportu arī pēc sporta skolas beigšanas.  

 Sporta skola var lepoties ar izciliem sportistiem – absolventiem, kam par piemēru ir trenera 
Vladimira Vinokurova bijušie audzēkņi – Andris Vaņins (4-kārtējais, tai skaitā, 2016.gada Latvijas 
labākais futbolists, Latvijas futbola izlases pamatvārtsargs, kopš 2009. gada pārstāv Šveices klubu 
FC Zürich, kopš 2008. gada Latvijas futbola izlases pamatvārtsargs), Jurijs Žigajevs (pašlaik 
Latvijas futbola izlases un FK Ventspils futbolists), Ritus Krjauklis (Malaizijā). Minētie sportisti 
neaizmirst par savu sporta skolu, apciemo to, palīdz materiāli, tiekas ar audzēkņiem un dalās ar 
savu pieredzi.  

 Sporta skolas treneri regulāri paaugstina kvalifikāciju, piedaloties tālākizglītības kursos un 
federāciju rīkotajos semināros, jaunākās zināšanas pielieto savā darbā. Sporta skola apmaksā 
treneru tālākizglītības kursus. 2013. gadā futbola treneris Vladimirs Žavoronkovs ir ieguvis 
sertifikātu (UEFA A Diploma), savukārt treneris Aleksands Vorotinskis 2015. gadā ieguva 
sertifikātu (UEFA B Diploma), 2017.gadā  ir pieteicies uz UEFA  A Diplomu.  

 Pēc peldbaseina izveides skolas Sporta centrā no 2016.gada 1.novembra Sporta skola 
piedāvā nodarboties arī ar peldēšanu, kā arī turpina piedāvāt vieglatlētikas un futbola sporta 
veidus. Daži bērni izvēlas individuālo sporta veidu – peldēšanu, vieglatlētiku, bet daži -  futbolu. 
2016./2017.m.g. ir pieaudzis audzēkņu skaits kopumā skolā, jo audzēkņi stājas peldēšanas nodaļā. 
Tieši peldēšanas nodaļas audzēkņu skaits kopš tās atvēršanas 1 gada laikā ir dubultojies (22 - 
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2015./2016.m.g. un 47- 2016./2017.m.g.).Visu profesionālo ieviržu programmu apguvi finansē 
Ilūkstes novada pašvaldība, vecāku līdzdalības finansējums nav nepieciešams. Ilūkstes novada 
pašvaldības sporta skolas nolikums audzēkņiem paredz atmaksāt ceļa naudu braucieniem uz 
treniņiem un atpakaļ līdz dzīves vietai, kā arī uz sacensībām. Noteikums, lai apmaksātu transporta 
biļetes ir tāds, ka audzēkņiem regulāri jāapmeklē treniņu nodarbības. Arī ēdināšana sacensību 
dienā tiek apmaksāta sportistiem no sporta skolas budžeta. 

 Ilūkstes novada pašvaldība atbalsta skolas audzēkņus, kuri iekļuvuši savu sporta veidu 
Latvijas izlasēs, par novada līdzekļiem tiek organizētas sagatavošanās nometnes. 

 Bijušie skolas audzēkņi turpina mācības ar sportu saistītās augstākās izglītības iestādēs - 
Daugavpils Universitātē un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Studējot augstskolā, sporta 
skolā kā treneris jau ir sācis strādāt tās absolvents, un turpmāk to skaits pieaugs. Skolas bijušais 
audzēknis Ivars Caune ir augsta līmeņa tiesnesis, kurš tiesā Latvijas futbola Virslīgas čempionātu. 
 Skola realizē arī sporta interešu izglītību peldēšanā Ilūkstes novadā. Sniedz metodisko 
palīdzību novada vispārizglītojošo skolu sporta skolotājiem, palīdz dažādu sporta aktivitāšu 
organizēšanā novadā (Skrējiens pa Ilūkstes  ielām, Ilūkstes velomaratons, 2. līgas futbola turnīra 
spēles, Vasaras sports svētki Sēlijas novadā, spēles “Ziemassvētku kauss basketbolā”, “Pludmales 
volejbols jauniešiem”, sacensības galda spēlēs u.c.) 
 Skola organizē novada skolēnu sporta spēles un sacensības dažādos sporta veidos un 
vecuma grupās ( futbola, volejbola, basketbola, tautas bumbas, florbola, minifutbola spēles, rudens 
kross, sacensības “Jautrie starti” peldēšanā , “Jauno vieglatlētu kauss’, Vidusskolu kauss” u.c. 
vieglatlētikā) . Atsevišķu veidu uzvarētājkomandām tiek nodrošināta iespēja piedalīties Latgales 
reģiona skolēnu spēlēs un Latvijas skolēnu spēlēs. Skolēnu sporta spēlēs skolas treneri piedalās 
gan kā organizētāji, gan arī vēro skolniekus, lai talantīgākos varētu piesaistīt savām treniņu 
grupām. 
 2015. gadā tika atjaunots vieglatlētikas stadiona skrejceļš, uzklāts mākslīgais segums. 
Stadions no pašvaldības īpašuma pārnāca sporta skolas pārvaldībā. Tagad vieglatlētiem ir 
iespējams  trenēties un gatavoties sacensībām savā stadionā, nav nepieciešams to īrēt. 
 Svarīgs sasniegums ir Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra uzcelšana un atklāšana. 
Pagaidām Sporta centrs piedāvā lielo un mazo peldbaseinu, kuru izmanto ne tikai peldētāju 
apmācībai, bet arī futbolistu un vieglatlētu fiziskās sagatavotības nostiprināšanai, kā arī saunu un 
tvaika pirti, kur iespējama sportistu relaksācija.  
 No 2016.gada septembra Sporta centram pievienota jauna dienesta viesnīca, kurā ir mācību 
klase. Tur audzēkņi apgūst teorētiskās zināšanas. Dienesta viesnīcu  izmanto naktsmītnēm sporta 
nometņu vajadzībām. Sporta centrā ir uzcelta neliela manēža, lai vieglatlēti varētu trenēties ziemas 
periodā, kā arī jauna trenažieru zāle, kura būs pieejama gan sporta skolas audzēkņiem, gan novada 
iedzīvotājiem. 
 Ar pašvaldības līdzfinansējumu pieci audzēkņi dosies uz treniņnometni Spānijā. 2017.gadā  
no LSIIDP „Jaunatnes sporta fonda” finansējums piešķirts vienai vieglatlētei, Latvijas jauniešu  

U-18 izlases kandidātei 2017.gadā. 
 

 
 
 
6.    TURPMĀKĀ ATT ĪSTĪBA (BALST ĪTA UZ PAŠNOVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM 
     SECINĀJUMIEM)  
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Sporta bāzes ir pieejamas visiem sporta skolu audzēkņiem bez maksas. Ilūkstes novada 
pašvaldība ir atradusi iespēju veikt sporta bāžu celtniecību un atjaunošanu, lai radītu labākus 
apstākļus mācību - treniņu procesam un sacensībām.   

Jāturpina labiekārtot aerobikas un trenažieru zāli, iegādāties tai nepieciešamo inventāru. 
Plānots pilnveidot Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapas sadaļā “Izglītības iestādes” 

Sporta skolas sadaļu ar jaunāko informāciju, kas dos iespēju iedzīvotājiem, audzēkņiem un viņu 
vecākiem vieglāk pārraudzīt sporta skolas darbību. 

Sadarbībā ar novada pašvaldību atbalsts netiek liegts jauna, moderna inventāra iegādei. 
Ilūkstes novada pašvaldība ir atradusi iespēju atbalstīt jaunos sportistus, gatavojoties un 

startējot Latvijas Jaunatnes olimpiādēs, Latvijas čempionātos, kā arī dažādos turnīros, kas sekmē 
augstu rezultātu sasniegšanu.  

Ir apstiprināts jauns ārvalstu projekts uz 2017. gadu jaunas slidotavas celtniecībai, kuru 
plānots izmantot ziemas periodā kā slidotavu, bet vasaras periodā kā sporta spēļu laukumu. 
 
Sporta skolas stiprās puses:  

• Visi pedagogi pārzina savas profesionālās ievirzes licencētās izglītības programmas 
prasības;  

• Treneri radoši plāno mācību saturu – izmantojot savas mācīšanas metodes;  

• Pedagoģi papildina savas zināšanas kvalifikācijas celšanas kursos;  

• Skola nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem personālresursiem; 
• Skolā ir stabils un kvalificēts pedagoģiskais kolektīvs;   
• Treneri ar spējīgākajiem izglītojamajiem strādā individuāli, nodrošinot augstākās 

meistarības pilnveidošanos sportā; 
• Skola ir atvērta visam jaunajam;  

• Skolā ir labvēlīgs mikroklimats;  
• Skolas vadības darba stils ir demokrātisks, vadība ir ieinteresēta darba procesā un rezultātā;  
• Skolas vadības, pedagogu, darbinieku un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpēja 

cieņa un sapratne;  

• Skola regulāri informē sabiedrību par izglītojamo sasniegumiem un skolas aktualitātēm;   
• Izglītojamajiem nepieciešamajā apjomā tiek nodrošināta dalība sacensībās;   
• Apmaksātie ceļa izdevumi un peldbaseina apmeklējums stimulē izglītojamos apmeklēt 

treniņu nodarbības;  
• Skola nodrošina izglītojamo medicīnisko apskati; 
• Finanšu līdzekļu plānošanā un sadalē tiek ņemts vērā visu skolas darbinieku vajadzības;  
• Skolā ir nepieciešamie materiālie resursi izglītības programmu īstenošanai; 

• Izglītības iestādes vadība veicina daudzveidīgu sadarbību ar citām institūcijām;    
• Skolai ir laba sadarbība ar vispārizglītojošām mācību iestādēm; 
• Izglītojamajiem ir labi sasniegumi sacensībās;  
• Skolas izglītojamie izvēlas sporta speciālista darbu pēc vidusskolas beigšanas;   

• Skolā veido savu tēlu un tradīcijas, izglītojamie un treneri lepojas ar savu piederību skolai; 
• Izstrādāts skolas attīstības plāns 2015. - 2019. gadam. 

 
Tālākās attīstības vajadzības:  

 
• Turpināt paaugstināt izglītojamo motivāciju trenēties;  
• Sekmēt vecāku un izglītojamo līdzdalību mācību procesā;  
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• Pilnveidot izglītojamo – treneru – vecāku sadarbību;   
• Iesaistīt vecākus sporta skolas pasākumu organizēšanā;  
• Turpināt koordinēt treneru tālākizglītību;  
• Uzsākt veidot elektronisku datu bāzi par audzēkņu sasniegumiem sacensībās;  
• Pilnveidot izglītojamo sasniegumu uzskaiti un analīzi; 
• Turpināt informēt un radīt interesi par sporta speciālista profesiju; 
• Rīkot Latvijas mēroga vieglatlētikas sacensības;    
• Uzlabot sadarbību ar sporta veidu federācijām;  
• Turpināt uzlabot treniņu nodarbību apstākļus sporta skolas audzēkņiem; 
• Turpināt papildināt skolas materiālo bāzi, iegādājoties inventāru un jaunas formas;  

• Turpināt papildināt nodarbību vietas ar tehniskajiem līdzekļiem un mācību materiāliem;    
• Izveidot sadarbību ar sociālajiem partneriem un piesaistīt sponsorus; 

• Regulāri sniegt informāciju Ilūkstes novada mājas lapā www.ilukste.lv par skolas darbu un 
sasniegumiem, veidojot skolas tēlu un nodrošinot ar aktuālas informācijas atjaunošanu; 

• Izveidot Sporta skolas mājas lapu; 
• Popularizēt sporta skolu tādos sociālos tīmekļos kā www.facebook.com  
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