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1.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS 

 

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ir dibināta 2003. gada 1. septembrī. Sporta 

skolā tika licencētas divas mācību-treniņu profesionālās ievirzes izglītības programmas - 

basketbolā un vieglatlētikā. Šie divi sporta veidi arī pašlaik ir pārstāvēti sporta skolā. 

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ir Kandavas novada domes dibināta un 

pakļautībā esoša izglītības iestāde, kas īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmas, kuras tiesiskais pamats ir skolas nolikums, un savu darbību veic tiešā 

dibinātāja un Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadībā. 

 Kandavas novada Sporta skola realizē 2 (divu) sporta veidu 4 (četras) licencētas 

profesionālās ievirzes izglītības mācību programmas šādos sporta veidos: 

 basketbols; 

 vieglatlētika; 

2018./2019. mācību gadā sporta skolā mācās  250 izglītojamie:       

 basketbols - 135 

 vieglatlētika - 115 

 
 

2019./2020. mācību gadā sporta skolā mācās 246 izglītojamie 

 basketbols - 133 

 vieglatlētika - 113 
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2020./2021. Mācību gadā sporta skolā mācās  232 izglītojamie: 

 basketbols – 147 

 vieglatlētika – 85 

 
No 2005. gada Kandavas novada sporta skola apsaimnieko lielāko sporta bāzi Kandavā – 

Kandavas sporta halli, kurā ne tikai realizē savas profesionālās ievirzes, interešu izglītības 

mācību-treniņu programmas, bet arī piedalās sacensībās- gan vietējās ,gan starptautiskās. Sporta 

halli izmanto arī Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola, sporta stundām un sporta pasākumiem. 

Sporta hallē notiek Latvijas Basketbola līgu čempionāti ,kuros piedalās Kandavas vīriešu un 

sieviešu komandas, tāpat tiek rīkotas vietējā un reģionālā mēroga sacensības basketbolā, kurās 

piedalās Kandavas novada BJSS vecākās grupas jauniešu komanda. 

 

Personāla kvalitatīvais sastāvs 

 

2019./2020 mācību gads Kandavas novada sporta skolā strādā 11 treneri: 

5 pedagogi ar augstāko izglītību sportā; 

2 pedagogi iegūst augstāko izglītību; 

4 pedagogi ar citu izglītību; 

 

2020./2021 mācību gads Kandavas novada sporta skolā strādā 14 treneri: 

8  pedagogi ar augstāko izglītību sportā; 

2 pedagogi iegūst augstāko izglītību 

4 pedagogi ar citu izglītību 

 

Treneri regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot LSPA rīkotos 

tālākizglītības kursus, kā arī Latvijas Basketbola Savienības un Latvijas Vieglatlētikas 

Savienības rīkotos seminārus. 

Skolas vadību nodrošina direktors, direktora vietniece mācību darbā un direktora vietnieks 

administratīvi  saimnieciskajā darbā. 

Skola tiek finansēta no valsts budžeta mērķdotācijas (pedagogu atalgojums) un Kandavas 

novada pašvaldības budžeta (administrācija, daļējs pedagogu atalgojums, apkalpojušā personāla 

darbinieku atalgojums, Kandavas sporta halles apsaimniekošana). 

Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām. Skolas ieņēmumi no sporta zāles, dienesta viesnīcas, trenažieru zāles, 

saunas, kafejnīcas nomas maksas pakalpojumiem un vecāku līdzfinansējuma tiek ieskaitīti 

kopējā Kandavas novada pašvaldības budžetā un tiek izmantoti sporta skolas bāzes budžeta 

izdevumu segšanai.  
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KANDAVAS NOVADA BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLAS BUDŽETS 

 

2020. gads 

Rādītāja nosaukums Eur 

Iestādes kopējais finansējums 328128,00 

t.sk. no valsts budžeta (mērķdotācija 

profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmām). 

87232,00 

No pašvaldības budžeta 206646.00 

Pašu ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem 

34250,00 

 

2021.gads 

Rādītāja nosaukums Euro 

Iestādes kopējais finansējums 294635,00 

t.sk. no valsts budžeta (mērķdotācija 

profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmām). 

85437,00 

No pašvaldības budžeta 187916,00 

Pašu ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem 

21282,00 ( plānotie ieņēmumi). 

 

 

2.IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un rezultāti). 

 

 Sporta skolas galvenie uzdevumi profesionālās ievirzes izglītības jomā ir:  

2.1. nodrošināt veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir 

motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības 

veidošanās procesā, un lietderīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu;  

2.2. radīt priekšnoteikumus, talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības pilnveidošanas 

iespējas attiecīgajā programmā un motivēt Sporta skolas absolventus profesionālās izglītības 

iegūšanai sportā;  

2.3. nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Sporta skolas īstenotajām profesionālās  

ievirzes sporta programmām, mācību sporta darbam vispārizglītojošajās izglītības ; 

2.4. nodrošināt izglītojamiem veselības kontroli, medicīnisko uzraudzību mācību-treniņu un 

Sporta skolas organizēto sporta pasākumu laikā;  

2.5. koordinēt un organizēt treneru, sporta skolotāju, sporta dzīves un sporta klubu vadītāju, un 

tiesnešu tālākizglītību, veikt metodisko un izglītojošo darbu;  

2.6. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;  

2.7. sadarboties ar vecākiem vai aizbildņiem, lai nodrošinātu profesionālās  

ievirzes sporta izglītības ieguvi visiem Sporta skolas audzēkņiem;  

2.8. organizēt un uzturēt sadarbību ar valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām;  

2.9. plānot un organizēt vietējās, valsts un starptautiskas nozīmes sporta un sportistu aktivitāšu 

pasākumus Kandavas novadā;  

2.10. organizēt un iespēju robežās atbalstīt atpūtas, izklaides, sporta un veselīga brīvā laika 

pavadīšanas pasākumus Kandavas novadā;  
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2.11. pārstāvēt Kandavas novada intereses reģiona, valsts un starptautiskos sporta pasākumos un 

organizācijās;  

2.12. nodrošināt Kandavas novada pārstāvniecību Latvijas mēroga sporta pasākumos.  

 

Pārskata perioda  prioritātes un sasniegtais. 

      Atrodoties esošajā COVID – 19 situācijā, turpināt darbu pēc valstī izdotajiem Ministru 

kabineta noteikumiem, kuri regulē sportu un sporta nodarbības drošā vidē. 

       

Nr.p.k. Pamatjoma Prioritātes Paveiktais 

1. Mācību saturs Kvalitatīvi īstenot 

profesionālās 

ievirzes izglītības 

programmas. 

Mācību treniņu 

plānu pilnveide. 

Tiek nodrošināta iespēja apgūt visas 

licencētās izglītības programmas 

kvalificētu treneru vadībā. 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

Pedagogu darba 

kvalitātes 

izvērtējuma 

pilnveidošana. 

Pilnveidot 

mācīšanas un 

mācīšanās metožu 

pielietošanu 

ikdienā. 

 

Mācību procesā iespēju robežās tiek 

izmantoti atbilstoši mācību līdzekļi, 

aprīkojumi, attiecīgās nozares jaunākās 

tehnoloģijas, iekārtas un materiāli. 

Uzlabots pedagogu darba pašvērtējuma 

process. 

3. Izglītojamo 

sasniegumi 

Izveidot 

izglītojamo 

sasniegumu 

izvērtēšanas 

sistēmu. Regulāri 

veikt atskaišu 

izpildi, 

apkopojumu un 

analīzi par 

sacensībām. 

2019. gadā Latvijas Jaunatnes VIII 

olimpiādē, Jelgavā, Kandavas novada 

BJSS audzēkņi izcīnīja 1 zelta medaļu, 

Ieva Annija Stepiņa - šķēpa mešanā. 

Basketbolisti U – 16 grupā izcīnīja 11.v. 

(29 kom.) konkurencē, bet meitenes U – 16 

vecuma grupā 6. vietu 15 komandu 

konkurencē. 

4. Atbalsts 

izglītojamajiem 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

veselības aprūpē. 

Atbalsts karjeras 

izglītībā. 

Atbalsts tiesnešu 

prakses iegūšanai. 

Tiek organizētas izglītojamo padziļinātās 

profilaktiskās veselības pārbaudes Bērnu 

klīniskās universitātes slimnīcā. Tiek 

organizētas tikšanās ar personībām un 

augstus sasniegumus sasniegušiem 

sportistiem. 

Izglītojamie regulāri piedalās Sporta skolas 

pasākumu norises nodrošināšanā, izejot 

tiesāšanas un pasākumu organizēšanas 

praksi. 

5. Skolas vide Fiziskās vides 

uzlabošana. 

Sporta halles grīdas seguma atjaunošana, 

nodrošinot drošu mācību – treniņu vidi. 

Ūdens boileru maiņa, nodrošinot higiēnas 

prasības vasaras periodā. Inventāra 

noliktavu labiekārtošana. 

6. Resursi Personālresursu Treneri apmeklē tālākizglītības kursus un 
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kvalitātes 

uzlabošana. 

Sporta inventāra 

atjaunošana. 

seminārus normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un apmērā. Tiek papildināts un 

atjaunināts sporta inventārs. 

7. Skolas darba 

organizācija, 

vadības un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Veikt regulāru 

Sporta skolas darba 

izvērtēšanu un 

tālākas darbības 

plānošanu. Iesaistīt 

sporta skolas 

darbiniekus darba 

organizācijas 

procesā. Iekšējo 

normatīvo aktu 

pilnveidošanā. 

Skolas administrācija un treneru kolektīvs 

aktīvi iesaistās sporta federāciju darbā 

Skolas vadība sadarbībā ar darbiniekiem 

plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu. 

Notiek pedagoģiskās padomes sēdes. 

Regulāri tiek aktivizēta skolas iekšējā 

dokumentācija. 

    

 

 

3.IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 

Kandavas novada Sporta skola licencēta no 2015. gada 4. jūnija līdz 2021. gada 

3.jūnijam(uz sešiem gadiem). 

N.p.k. Ieteikums Ieteikuma izpilde 

1. Licencēt programmu 30V8130001 pilnam četru 

gadu apmācības ciklam. 

Ir izpildīts. 

2.  Aizpildīt audzēkņu personas lietas un mācību 

treniņu žurnālus atbilstoši norādītajām sadaļām.  

Ir izpildīts. 

3. Nodibināt skolas padomi. Ir nodibināta. 

4. Pievērst uzmanību, sekot līdzi, izveidot pilnveides 

plānu, lai ievērotu 02.07.2013.MK noteikumus. 

,,Noteikumi par nepieciešamo izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju un profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides kārtību”. 

Ir atrisināts. 

5. Iepazīstināt un saskaņot ar pašvaldību izglītības 

iestādes attīstības plānu. Kontrolēt pedagoģiskās 

padomes lēmumu izpildi. 

Datumi ir saskaņoti ar 

Pašvaldību. 

6. Apstiprināt lietu nomenklatūru Latvijas 

Nacionālajā arhīvā. 

apstiprināts 2017. gada 28. 

februārī, sēdes protokola 

Nr. LV-LNA-TEVA-

2.2.1/2 

7. Pilnveidot sacensību rezultātu analīzi. Ir pilnveidota. 
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4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS. 

 

4.1. MĀCĪBU SATURS – IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PRGRAMMAS  

 

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā tiek īstenotas 4 licencētas 

profesionālās ievirzes izglītības programmas : 

Nr.p.k. Programmas 

nosaukums 

kods Īstenošanas 

ilgums 

Licences 

numurs 

1. Basketbols 20V 813 001 8 gadi P-11116 

2. Basketbols 30V 813 001  4 gadi P-11117 

3. Vieglatlētika 20V 813 001 8 gadi P-11118 

4. Vieglatlētika 30V 813 001 4 gadi P-11119 

 

Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums, inventārs, materiāli un palīgmateriāli pilnībā ļauj 

īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Sporta skolā ir augti kvalificēti 

pedagogi, kuri regulāri pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju dažādos kursos un semināros. 

 

MĀCĪBU-TRENIŅU GRUPU SKAITS   
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2019./2020.mācību gadā uz 01.11.2019. mācību – treniņu grupās mācījās 246 izglītojamie, grupu 

audzēkņi apgūst 2 sporta veida programmas. Kopumā Skolas izglītojamo skaitā vērojama 

situācija, ka izglītojamo skaits ir mainīgs. 

 Populārākais profesionālās ievirzes izglītības sporta veids ir basketbols. Tas, visticamāk , 

saistīts ar sporta veida tradīcijām Kandavā un , protams, treneru piedāvājumu. Izglītības 

programmās ir izstrādātas atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, saskaņā ar Ministru 

kabineta 2017. gada 29. augusta noteikumu Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmas” prasībām. 

 Izglītības process tiek īstenots atbilstoši 4 licencētām izglītības programmām, 

apstiprinātiem mācību-treniņu grupu plāniem, kuros ietilpst vispārējā un speciālā fiziskā 

sagatavotība, tehniskā sagatavošana, taktisko un teorētisko zināšanu un prasmju apguve, to 

pilnveidošana, saskaņā ar mācību treniņu nodarbību grafikiem un sacensību kalendārajiem 

plāniem. Pedagogi zina obligāto saturu, pārzina sporta veidā izvirzītos mērķus un uzdevumus. 

 Mācību plāna izpildes nodrošināšanai nepieciešamības gadījumā tiek veiktas korekcijas. 

Mācību plāna satura jautājumi tiek apspriesti un saskaņoti. 

 Plānojot darbu, treneri ņem vērā izglītojamo fizisko sagatavotību, strādā individuāli pie 

tehnisko un taktisko elementu apguves. Mācību plāna teorētiskās sagatavošana jautājumi tiek 

integrēti praktiskajās nodarbībās. Nodarbību procesā tiek veicināta dažādu sporta veidu sasaiste. 

Teorētiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas ļauj izglītojamajiem apzināti, motivēti īstenot treniņu 

uzdevumus. 

 Nodarbību grafikus regulāri aktualizē atbilstošajai reālajai situācijai, izglītojamie un 

pedagogi tiek informēti par izmaiņām sadarbībā ar vecākiem/aizbildņiem/, pielāgojoties 

situācijai, kādā šobrīd atrodamies. Informācija par Skolas pedagoģisko darbu 

vecākiem/aizbildņiem/ tiek nodota savlaicīgi – treniņu laikā vai ar elektronisko saziņas līdzekļu 

palīdzību vecāku grupās. 

 Pedagogi plāno mācību-treniņu darba diferenciāciju, individualizāciju un atbalsta 

pasākumus.  

No 2021. gada 1. septembra plānojam mācību darba uzskaiti veikt skolvadības sistēmā E-klase,  

kur tiks veikta uzskaite par pedagoģisko darbību, sacensībām. Šobrīd esam apmācības procesā. 
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Atbilstoši audzināšanas darba programmai 2020.-2023. gadam (apstiprināts 04.01.2021.) tiek 

plānots, uzraudzīts un analizēts audzināšanas darbs, strādāts pie skolas, novada, valsts 

patriotisma jūtu attīstīšanas. Izglītojamie ir motivēti pašizziņas, pilnveidošanās darbam un 

mērķtiecīgai virzībai profesionālajā izaugsmē. Regulāri tiek papildināta metodiskā literatūra un 

mācību līdzekļi izglītības programmu īstenošanai, ņemto vērā pedagogu ieteikumus, vajadzības 

un iespējas. 

 Mācību-treniņu darba uzlabošanai Skolas administrācija sistemātiski veic  nodarbību 

novērošanu, novērojot un analizējot izglītojamo iemaņas un prasmes nodarbību un sacensību 

laikā, trenera darba metodes, pedagoga ētikas kodeksa ievērošanu, sadarbību ar izglītojamajiem, 

vecākiem, skolas iekšējās kārtības, drošības un veselības izstrādātos noteikumus. Skolas 

administrācija analizē treneru iesniegtās atskaites par treniņu darbu, pašvērtējumu un sacensību 

rezultātiem, izsaka priekšlikumus nepilnību novērošanai, ja tādas ir.    

 Tiek sekots, lai tiktu ievēroti MK noteikumi mācību-treniņu grupu komplektēšanā  un 

normatīvu izpildē. 

 Pamatojoties uz MK 2005. gada 29. novembra noteikumiem Nr. 902 “Kārtība, kādā 

izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti” 

un apgūto mācību programmu izvēlētajā sporta veidā, izglītojamie saņem profesionālās ievirzes 

sporta izglītības dokumentus par programmas 20V813001 un 30V813001 apguvi. 

Secinājumi:  

Izglītības process tiek īstenots atbilstoši 4 licencētām izglītības programmām, apstiprinātiem  

mācību – treniņu grupu gada plāniem, saskaņā ar mācību – treniņu nodarbību grafikiem un 

sacensību kalendārajiem plāniem. 

Turpmākā attīstība:  

No 2021. gada 1. septembra uzsākt mācību darba uzskaiti skolvadības sistēmā E-klase.  

Veicināt un paplašināt treneru sadarbību individuālo plānu izstrādē un realizācijā. 

Kvalitātes vērtējums - labi 

 

4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 

4.2.1. MĀCĪŠANAS KVALITĀTE 

 Skolā mācību-treniņu darbs notiek atbilstoši licencētajām profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmām. Mācību-treniņu nodarbības vada kvalificēti treneri ar atbilstošu izglītību 

un profesionālo kvalifikāciju. Mācību gada laikā sistemātiski notiek mācību-treniņu nodarbību 

pārbaudes, nodarbību novērošana : gan plānotas gan neplānota. Saskaņā ar mācību programmu 

katrai mācību-treniņu grupai izstrādāts gada plāns, izvirzot mērķus un uzdevumus. Sastādīts un 

apstiprināts mācību – treniņu nodarbību grafiks, kas pēc nepieciešamības tiek aktualizēts, ņemot 

vērā valsts ārkārtas situāciju. 

Izglītojamos Skolā uzņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ar direktora rīkojumu, 

pamatojoties uz vecāku iesniegumu, ģimenes ārsta izziņu, personas datu piekrišanas lapu, 

izglītojamo līgumu. Katram izglītojamajam ir iekārtota personas lieta. Izglītojamo reģistrāciju 

veic valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Izglītojamo pārcelšana nākamajā apmācības 

gada grupā notiek ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz pārcelšanas rezultativitātes kritēriju 

izpildi atbilstoši MK Nr. 508 noteikumiem “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmas”. 

 Treneru darbs ir profesionāls un mērķtiecīgs, virzīts uz programmā paredzēto mērķu 

sasniegšanu, izkopjot izglītojamo motivāciju trenēties un veicinot pozitīvu konkurenci un 
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izglītojamo sportisko izaugsmi. Treneri atbilstoši grupu kvalifikācijai un apgūstamās 

programmas specifikai, kā arī izglītojamo spējām un vecuma īpatnībām izmanto dažādas treniņu 

metodes, paņēmienus un līdzekļus. Lai veicinātu izglītojamo psiholoģisko stabilitāti, mācību – 

treniņu nodarbību laikā pielieto sacensību u.c. metodes. Treneru izmantotās metodes ir 

daudzveidīgas un atbilst audzēkņu spējām, vecumam, apgūstamo programmu specifikai un 

mācību satura prasībām. Treneru kopsapulcēs treneri regulāri dalās pieredzē par jaunām 

metodēm, kuras ieviest mācību procesā. Mācību metožu izvēle tiek koriģēta atkarībā no 

audzēkņa apgūšanas tempa un īpatnībām.  

Audzēkņiem tiek skaidrots darba mērķis, sasniegts rezultāts saistība ar iepriekš mācīto. Visu 

mācību – treniņu programmu satura apguvē veiksmīgi tiek nodrošināta treniņu procesa saikne ar 

reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Izglītojamie tiek motivēti piedalīties dažādu organizāciju 

rīkotajās sacensībās un pasākumos. Treneri mācību darbā cenšas iesaistīt visus audzēkņus, 

iedrošina un  mudina izteikt savu viedokli, analizēt savus panākumus, kļūdas, pamatot izdarītos 

secinājumus. 

 Treniņu darbs tie sistemātiski analizēts un, ja nepieciešams, veiktas korekcijas. 

Izglītojamo piedalīšanās sacensībās tiek plānota saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto obligāto 

sacensību skaitu un sacensību līmeni, lai izglītojamie izpildītu programmas prasības, kā arī, 

izvērtējot izglītojamo izaugsmes perspektīvas , skolas budžeta iespējas.  

 Skolas kopējais sacensību kalendārais plāns sporta veidu nodaļām tiek izstrādāts, 

pamatojoties uz sporta veidu federāciju apstiprinātajiem valsts nozīmes sacensību kalendāriem.  

 Treneri veic atskaiti par izglītojamo sasniegumiem, veic darba analīzi un pašvērtējumu, 

mācību gadu noslēdzot. Mācību gada beigās plānotajās treneru sanāksmēs tiek analizēts un 

izvērtēts mācību-treniņu darbs kopumā, kā arī plānots darbs nākamajā mācību gadā. Treneri 

analizē un sniedz darba pašvērtējumu. Administrācija – savu vērtējumu. Grupu rezultativitātes 

kritēriju izpildes atskaites tiek sagatavotas un ievadītas VIIS, saskaņotas ar sporta veida 

federācijām. 

Lai uzlabotu pārraudzības sistēmu un pedagoģiskā procesā nepieciešamās dokumentācijas 

kvalitāti, no 2021. gada 1. septembra Skola tiks ieviests elektroniskais žurnāls E-klase. Skolā tiek 

rakstīti mācību-treniņu nodarbību žurnāli. Informācijas aizpildīšanu katru mēnesi pārbauda 

direktora vietniece mācību darbā.Mācību procesa organizēšanai izglītības iestādē pieejamas 

mūsdienīgas tehnoloģijas un resursi teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvei un 

pilnveidošanai (foto kamera, datortehnika, interneta pieslēgums sporta zālēs u.c. Sporta bāzes ir 

aprīkotas un nodrošinātas, ņemot vērā programmu realizēšanai nepieciešamo inventāru. Tiek 

uzklausīti treneru priekšlikumi materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un inventāra 

papildināšanai. Budžeta iespēju robežās tas tiek realizēts. 

 Jauns profesionāls izaicinājums šajā mācību gadā bija saistīts ar valstī izsludināto 

ārkārtējo situāciju un COVID - 19 ierobežojumiem un mācību procesa nodrošināšanu ārtelpās, 

attālinātā režīmā – apzinoties tehnoloģiju pieejamību, iespējas un prasmes tās pielietot. 

Secinājumi:  

Skolas pedagogiem ir atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija, lai varētu strādāt 

Kandavas novada BJSS. Treneri sistemātiski veic darba analīzi un pašvērtējumu. Mācību procesa 

organizēšanai pieejamas mūsdienīgas tehnoloģijas un resursi, sporta bāzes aprīkotas ar 

nepieciešamo inventāru. 

Turpmākai attīstība: 

Paaugstināt pedagoģiskā procesa efektivitāti, uzlabot un pilnveidot mācību-treniņu procesa 

kvalitāti.  
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Kvalitātes vērtējums - labi 

 

4.2.2. MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE   

 

Mācību gada sākumā izglītojamie tiek iepazīstināti ar mācību-treniņu grupas prasībām, 

mērķiem, uzdevumiem, galvenajām sacensībām, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības 

noteikumiem. 

Treneri mērķtiecīgi organizē spējām atbilstošu mācību darbu un motivē trenēties, rosina 

izmantot visas iespējas treniņu mērķu sasniegšanai. Izglītojamie zina un izprot mācību-treniņu 

uzdevumus, mērķus un trenera izvirzītās prasības, prot strādāt individuāli, grupās, pāros utt. 

Perspektīvākos audzēkņus gatavo augstu sasniegumu sportam. Atgriežoties mācību-treniņu 

procesā pēc slimošanas vai traumām, darbs notiek pēc individuāla plāna, mierīgā režīmā, sekojot 

savai pašsajūtai ar zemāku slodzi un intensitāti. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīta skolas 

medmāsa. 

Audzēkņu apmeklējums tiek uzskaitīts  mācību - treniņu nodarbību žurnālā, analizēti kavējuma 

iemesli, piesaistot konkrētas mācību-treniņu grupas trenerim, sazināšanas ar vecākiem ( 

aizbildņiem), meklējot iespējas kavējuma novēršanai. 

Gatavojoties sezonas nozīmīgākajām sacensībām, tiek rasti risinājumi papildus treniņiem 

(piem., vieglatlētiem tiek īrēta Talsu vieglatlētikas manēža, basketbolistiem – papildus metienu 

treniņi, bet, lai viss būtu atbilstošās fiziskajās slodzēs). Valsts izlašu kandidāti un dalībnieki 

piedalās federāciju organizētajās mācību-treniņu nometnēs. 

Izglītojamajiem ir pieejamas modernas sporta bāzes un atbilstošs inventārs, lai izpildītu 

programmas prasības. Izglītojamie izmanto izglītības iestādes piedāvātās iespējas nodarboties 

sporta bāzēs. 

  

Nr.p.k. Sporta veids Sporta bāze 

1. Basketbols Kandavas sporta halle, Skolas 

iela 10 

Kandavas K.Mīlenbaha VSK, 

Skolas iela 12, sporta zāle, 

stadions 

Kandavas Reģionālā vsk., 

Talsu iela 18 

2. Vieglatlētika Kandavas sporta halle, Skolas 

iela 10 

Kandavas K. Mīlenbaha VSK, 

Skolas iela 12, sporta zāle, 

stadions 

Cēres skola, Cēres pag., 

Kandavas novads. 

Skolas iela 14, Zante, 

Kandavas novads. 

 

 

Treniņu bāžu uzturēšanas izdevumus sedz pašvaldība, tās atbilst sporta veidu treniņu 

sacensību un audzēkņu drošības noteikumiem.  
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Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojumus, inventārs, materiāli un palīgmateriāli pilnībā atļauj 

īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Teorētisko nodarbību īstenošanai 

tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas un iespējas ( videokamera, telefoni, interneta pieslēgums 

zālēs u.c.). Pedagogi un administrācija seko mācību-treniņu nodarbību, sacensību 

apmeklējumam, ja nepieciešams, tie veiktas pārrunas ar vecākiem (aizbildņiem).  

Tiek analizēts grupu noturīgums un izglītojamo atskaitīšanas iemesli. 

Apmācības procesā Skolas izglītojamie apgūst sadarbības prasmes, darbojoties 

komandās, grupās un pāros, veicot uzdotos taktikas uzdevumus un vingrinājumus. Apmācības 

procesā tiek īstenotas tiesnešu prasmes – teorija un prakse. Labākie audzēkņi tiek iesaistīti 

vietējo un valsts mēroga sacensību tiesāšanā. 

Secinājumi: 

Izglītojamie ir informēti par mācību-treniņu grupas programmu, prasībām, mērķiem, 

uzdevumiem un galvenajām sacensībām. Ir pieejamas modernas sporta bāzes un atbilstošs 

inventārs. Iespēju robežās tiek nodrošināts attālinātais darbs valsts ārkārtas situācijas laikā. 

Turpmākai attīstībai: 

Attīstīt un pilnveidot izglītojamo pieeju mācību līdzekļiem elektroniskajā vidē; 

Papildināt pieejamo literatūras klāstu par sporta treniņu metodiku. 

Kvalitātes vērtējums – labi 

 

4.2.3. VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA 

 

Mācību-treniņu process un sacensību rezultāti tiek vērtēti regulāri. Treneri sistemātiski un 

kompetenti analizē un vērtē izglītojamo darba un sacensību rezultātus. Veic rezultātu un 

vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos sporta skolas noteiktajos dokumentos. Vērtējumu uzskaite tiek 

regulāri pārraudzīta un kontrolēta. Atbilstoši grupas kvalifikācijai gada plānā tiek iekļauta 

kontrolnormatīvu izpilde, dalība sacensībās. Tas ir kritērijs grupu kvalifikācijas apstiprināšanai, 

izglītojamo uzņemšanai vai pārcelšanai. 

Sākuma sagatavošanas grupās un mācību-treniņu grupās MT–1, MT–2 audzēkņu 

sasniegumi tiek vērtēti kontrolnormatīvu izpildē. Sākot ar MT–3 grupām galvenais vērtēšanas 

kritērijs ir iegūtās vietas sacensībās. Treneri mācību gada beigās iesniedz katras grupas audzēkņu 

sasniegumu tabulu saskaņā ar izstrādātajiem noteikumiem.  

Mācību gada beigās tiek sagatavotas atskaites IZM Sporta departamentam atbilstoši 

noteiktajām prasībām. Dokumentācija tiek iesniegta administrācijai. 

Sporta skolas datu bāzē ir rīkoto sacensību nolikumi, protokoli un Latvijas jaunatnes 

čempionātu protokoli. Rezultātus operatīvi analizē gan ikdienā, gan sporta skolas treneru 

kopsapulcēs, gan pedagoģiskās padomes sēdēs, un analīzes rezultātus izmanto mācību treniņu 

procesa pilnveidošanai. Skola ir audzēkņu sasniegumu uzskaites veidlapa. 

Apkopojot treneru sagatavotās atskaites un izvērtējot uzrādītos rezultātus, tiek 

sagatavotas atskaites IZM Sporta departamentam VIIS sistēmā. Rezultātu apkopojums tiek 

glabāts skolas datu bāzē (katra sporta veida sacensības kalendārs, dalība sacensībās, izcīnītās 

vietas) atbilstoši Skolas lietu nomenklatūrai. Rezultātus analizē gan ikdienā, gan Skolas darba 

sanāksmēs un pedagoģiskajās padomes sēdēs. 

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

uzrādītie rezultāti tiek atspoguļoti Kandavas novada BJSS mājas lapā  

(www.kandavassportaskola.lv),Facebook  profilā, www.kandava.lv, www.knip.lv. 

Pamatojoties uz Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktām prasībām, Skolā ir 

izstrādāti noteikumi par izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumi, kas 

http://www.kandavassportaskola.lv/
http://www.kandava.lv/
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paredz mācību-treniņu grupu programmas prasību (sacensību skaits, kontrolnormatīvu 

kārtošanas rezultāti, nodarbību apmeklējums, sacensībās uzrādītie rezultāti, sporta klases u.c.) 

izpildi atbilstoši grupu komplektēšanas nosacījumiem. Uzņemšana, pārcelšana vai atskaitīšana 

notiek saskaņā ar Skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumiem. 

Secinājumi: 

Mācību-treniņu process un sacensību rezultāti tiek vērtēti regulāri. Mācību gada beigās treneri 

iesniedz pašvērtējumu par mācību gada darbu. Tiek sagatavotas atskaites IZM Sporta 

departamentam, kur MT-7 līdz ASM grupu audzēkņu rezultāti tiek saskaņoti ar sporta veida 

federācijām. 

Turpmākā attīstība: 

Kvalitatīvas datu bāzes pilnveidošana par izglītojamo sportiskajiem sasniegumiem, 

kontrolnormatīviem. 

Kvalitātes vērtējums - labi 

 

4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 

4.3.1. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI IKDIENAS DARBĀ 

 

Izglītojamie paralēli mācībām vispārizglītojošās skolās , sekmīgi apgūst profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmās paredzētos teorētiskos un  praktiskos uzdevumus. Apzinīgi 

apmeklē mācību-treniņu nodarbības, piedalās sacensībās un mācību-treniņu nometnēs. 

Sasniegumi tiek analizēti un rezultāti izvērtēti treneru sanāksmēs, pedagoģiskajās padomes 

sēdēs. Kontrolnormatīvu un sacensību rezultāti tiek fiksēti protokolos. 

Īpaši jāatzīmē audzēkņi, kuri papildus sporta nodarbībām apmeklē citas profesionālās 

ievirzes skolas, veiksmīgi to visu savienojot. Mācību gadam beidzoties, Kandavas novada 

Izglītības pārvalde organizē audzēkņu apbalvošanu ar naudas balvu par sasniegtajiem rezultātiem 

dažāda līmeņa sacensībās. 

Izglītojamo panākumi tiek atspoguļoti Skolas mājas lapā www.kandavassportaskola.lv, 

Facebook lapā, novada mājas lapā, IP mājas lapā un novada laikrakstos u.c. 

Diemžēl 2019./2020.m.g. un sacensību sezona vairumam komandu sporta veidu 

ārkārtējās situācijas laikā palika bez sezonas noslēguma sacensībām. Vieglatlētiem sezonas 

atsākās jūlijā, bet 2020.gada oktobrī beidzās. 

 

Kandavas novada sporta skolas vieglatlētikas nodaļas audzēkņu LABĀKIE uzrādītie rezultāti 

sacensībās no 2017.gada – 2020.gadam 

2017.gads 

Vārds ,uzvārds Sacensību nosaukums Rezultāts, vieta Treneris 

Raivis Garoza Rīgas atklātais čempionāts. Lode 15.22 3.v. A.Gross 

Raivis Garoza Baltijas valstu sacensības mešanas 

disciplīnās 

Lode 15.23 2.v. A.Gross 

Raivis Garoza Rīgas atklātais čempionāts v-atl. Lode 13.98 2.v. A.Gross 

Ieva Annija 

Stepiņa 

Starptautiskās sac. ,,Kuldīgas 

kausi”. 

Lode 11.84 2.v.  A.Gross 

I.Matīss 

Ieva Annija 

Stepiņa 

Starpt. vieglatlētikas  sac.  

,,Valmieras spēles”. 

Lode 11.89 1.v. 

Šķeps 42.55 2.v. 

A.Gross 

I.Matīss 

Loreta Štoferte Starpt.sac.,,Kuldīgas kausi”. 60 m  8.53  3.v. I.Matīss 

A.Gross 

Kristers Kurzemes kausa izcīņa Šķēps 19.59 3.v. A.Gross 

http://www.kandavassportaskola.lv/
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Rozenbergs šķēpmešanā. 

Matīss Feldmanis Stapt.sac.,, Rīgas kausi”. Daudzcīņa 1.v. A.Gross 

Roberts Barkāns Starpt.sac.,,Rīgas kausi”. Daudzcīņa 3.v. A.Gross 

Artūrs Jekovičs Jāņa Lūša balvu izc. šķēpmešanā Šķēps 39.98 3.v. A.Gross 

Rihards 

Jakubovičs 

Jāņa Lūša balvu izc. šķēpmešanā Šķēps 34.94 3.v. A.Gross 

Kristers 

Rozenbergs 

Starpt.sac, Smiltene – Valga 

,,Jevelin Cap”. 

Šķēps 23.44 3.v.  

 

2018.gads 

Ieva Annija 

Stepiņa 

Starpt.sac.,,Kuldīgas kausi”. Lode 11.57 2.v. I.Matīss 

A.Gross 

Artūrs Jekovičs Starpt.sac.,,Kuldīgas kausi”. 60m./b  9,70 4.v. A.Gross 

Rihards 

Jakobovics 

Saldus sp.sk.atklātās v-atl sac. Augstlēkšana  

1.74  2.v. 

A.Gross 

Rihards 

Jakobovics 

Starpt.sac.,,Ziemassvētku kausi”. 

Ventspilī. 

Augstlēkšana  

1.75  3.v. 

A.Gross 

Ieva Annija 

Stepiņa 

Starpt.sac. Klaipēdā. Lode 12.77 2.v. I.Matīss 

A Gross 

 

2019.gads 

Ieva Annija 

Stepiņa 

Rīgas atklātās jaunatnes m-sac. V-

atl. 

Šķēps 47.18 2.v. I.Matīss 

A.Gross 

Nauris Smirnovs Rīgas atklātās jaunatnes m-sac. V-

atl. 

Lode 11.17 5.v. A.Gross 

 

2020.gads 

Agneta Muskeite ,,Kokneses kauss”. Lode 12.34 2.v. A.Gross 

Marta Rūta 

Šteinberga 

,,Kokneses kauss”. Disks 27.06 2.v. A.Gross 

Arnis Mileika ,,Kokneses kauss”. Lode 12.34 4.v. A.Gross 

 

            Kandavas novada BJSS MT-3 Cēres pamatskolas grupa ,kuru trenē Aivars Rožinskis, 

regulāri piedalās novada un reģionālā mēroga vieglatlētikas sacensībās, kā piemēram, Tukuma 

vieglatlētikas kluba rīkotajās atklātajās sacensībās 2018.,2019.,2020.gadā, Kuldīgas SS, Rojas 

SS, Saldus SS rīkotajās atklātajās sacensībās. Grupas labākie audzēkņi  Inguss Rožinskis, Inese 

Grīnberga, Signe Elīna Pole, Adrians Balodis šajās sacensībās izcīnījuši godalgotas vieta tādās 

vieglatlētikas disciplīnās kā bumbiņas mešana, tāllēkšana, pildbumbas 

mešana,60,300,500,600,800 metru skriešanas disciplīnās.  

Kandavas novada BJSS basketbola nodaļas audzēkņu uzrādītie rezultāti Latvijas jaunatnes 

basketbola līgas un citās pārbaudes sacensībās: 

2017./2018. m.g. 

Vecuma grupa Izcīnītā vieta Treneris 

U – 12 zēni ( 2006.g.dz.) 34.vieta Rietumos  Jānis Bambis 

U – 13 zēni  (2005.g.dz.) 31.vieta Rietumos Ivars Bambis 

U – 14 zēni  (2004.g.dz) 8.vieta Rietumos Jānis Bambis 
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U – 16 zēni ( 2002.g.dz.) 8.vieta LJBL finālos 1.divīzijā Roberts Rozentāls 

U – 19 zēni  (1999/2000.g.dz.) 2.vieta Rietumos un iekļūšana PLY 

OFF, kur tika pārvarēta1/16 daļfināls, 

bet zaudēts 1/8 finālā. Pārspēlēs par 

iekļūšanu 1.divīzijā tika zaudēts 

Madonai. 

Jānis Bambis 

Ivars Bambis 

   

U-13 

meitenes(2005./2006.g.dz.) 

6.vieta Nacionālajā līgā. Andris Bambis 

 

2018./2019.m.g. 

U – 11 zēni (2008.g.dz.) 21.-25. vieta Rietumos Roberts Rozentāls 

U – 13 zēni  (2006.g.dz.) 35.vieta Rietumos Jānis Bambis 

U – 14 zēni  (2005.g.dz.) 12.vieta Rietumos Ivars Bambis 

U – 15 zēni  (2004.g.dz.) &.vieta Rietumos Jānis Bambis 

U – 19 zēni  (2000./2001.g.dz.) 2. vieta Rietumos un iekļūšana PLY 

OFF, kur pirmajā kārtā tika zaudēts 

Rīdzenei. 

Ivars Bambis 

   

U-14 meitenes(2005./2006.g.dz.) *3.vieta Nacionālajā līgā 

*11.vieta LJBL kopvērtējumā 

*Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 5.v. 

*Starptautisks b/b turnīrs Siguldā 2.v. 

*Starptautisks b/b turnīrs Kandavā 3.v. 

Andris Bambis 

 

2019./2020.m.g. 

U – 12 zēni  (2008.g.dz.) 21.25.vieta Rietumos Roberts Rozentāls 

U – 14 zēni  (2006.g.dz.) 10.vieta Rietumos Jānis Bambis 

U – 15 zēni  (2005.g.dz.) 11.vieta Rietumos Ivars Bambis 

U – 16 zēni  (2004.g.dz.) 6.vieta Rietumos Jānis Bambis 
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U – 15 

meitenes(2005./2006.g.dz.) 

*4.vieta Nacionālajā līgā(pēc 1.apļa) 

*Starptautisks b/b turnīrs Siguldā 3.v. 

*Starptautisks b/b Turnīrs Kandavā 

2.v. 

Andris Bambis 

 

2020./2021.m.g. 

U – 16 meitenes 

(2005,2006,g.dz.) 

1.vieta Nacionālajā līgā pēc 1.apļa Andris Bambis 

Visām zēnu komandām LJBL 

2020./2021. gada sezona atcelta. 

  

         Sporta skolas basketbola nodaļā trenējas arī 2011. un 2012.gadā dzimušie zēni, treneru 

Ivara Bambja un Laura Gruguļa vadībā. Sakarā ar esošo COVID-19 situāciju šīs komandas 

oficiālās sacensībās nav piedalījušās. Komandas ir spēlējušas draudzības spēles ar reģiona 

komandām. 

Secinājumi: 

Audzēkņi sekmīgi apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, apzinīgi apmeklē 

mācību-treniņu nodarbības, piedalās dažāda mēroga sacensībās. 

Turpmākā attīstība: 

Turpināt pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju un atbalsta pasākumus izglītojamo 

sasniegumu turpmākais paaugstināšanai. 

Kvalitātes vērtējums - labi 

 

4.3.2.IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI VALSTS UN STARPTAUTISKAJĀS 

SACENSĪBĀS 

 

Kandavas novada BJSS perspektīvākie audzēkņi tiek gatavoti augstu sasniegumu sportam. 

Izglītojamo, dažāda vecuma Latvijas izlašu dalībnieku un kandidātu. Izglītojamie piedalās 

Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs, Latvijas čempionātos, starptautiskās sacensībās, kausu 

izcīņas , BBBL čempionātā. 

Kandavas novada sporta skolas, vieglatlētikas nodaļas, audzēkņu uzrādītie rezultāti Latvijas 

čempionātos un Latvijas Olimpiādēs: 

 

2017. gads 

 

Vārds, uzvārds Sacensību nosaukums Rezultāts, vieta Treneris 

Raivis Garoza LR čempionāts v-atl.25.02.17. Lode 15.22 3.v. A.Gross 

Ieva Annija 

Stepiņa 

LR čempionāts v-atl.17.03.17. Lode 11.58 3.v. I.Matīss 

A.Gross 

Ieva Annija 

Stepiņa 

LR ziemas čempionāts šķēpmešanā 

17.03.17. 

Šķēps 40.60 2.v. I.Matīss 

A.Gross 

Ieva Annija LR čempionāts v-atl.21.06.17 Lode 11.20 2.v. I.Matīss 
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Stepiņa A.Gross 

Ieva Annija 

Stepiņa 

Baltijas valstu čempionāts v-

atl.15.07.17 

Lode 12.54 3.v. I.Matīss 

A.Gross 

Ieva Annija 

Stepiņa 

VII Latvijas Jaunatnes vasaras 

olimpiāde 07.07.17. 

Šķēps 4.v. I.Matīss 

A.Gross 

Ieva Annija 

Stepiņa 

Eiropas bērnu vieglatlētikas spēles 

11.-13. 09.17. Brno,Čehija. 

Lode 11.98 3.v, I.Matīss 

A.Gross 

Raivis Garoza LR čempionāts v-atl.03.07.17. Lode 15.08 2.v. A.Gross 

 

 

 

2018.gads 

 

Raivis Garoza LR čempionāts v-atl. telpās  Lode 14.27 A.Gross 

Ieva Annija 

Stepiņa 

LR ziemas čempionāts.16.03.18. Šķēps 37.73 1.v. I.Matīss 

A.Gross 

 

 

2019.gads 

 

Ieva Annija Stepiņa LR ziemas čempionāts v-

atl.Kuldīgā 8.9.02.19. 

 

LR vasaras čempionāts v-atl. 

22.06.19. 

 

Latvijas Jaunatnes VIII 

Olimpiāde Jelgavā 06.07.07.19. 

 

Eiropas Jaunatnes Olimpiāde 

Baku,Azerbaidžānā.26.07.19. 

Lode 13.16  1.v. 

 

 

Šķēps 50.88 1.v. 

 

 

Šķēps 48.39 1.v. 

 

 

Šķēps 48.38 6.v. 

I.Matīss 

A.Gross 

 

 

2020.gads 

 

Agnete Muskeite LR čempionāts U-14 Preiļos 

15.07.20 

Lode 11.37 1.v. 

Didks 27.27.3.v. 

A.Gross 

Agnete Muskeite LR čempionāts telpās 02.02.20. Lode 11.54 2.v. A,Gross 

Marta Rūta 

Šteinberga 

LR čempionāts U-14 Preiļos 

15.07.20 

Disks 28.25 1.v. A.Gross 

 

 

      2017./2018.m.g. Latvijas Jaunatnes Olimpiādē basketbolā Kandavas novada BJSS audzēkņi 

Kristers Šnikvalds, Markuss Ķilps, Aleksis Frīdemanis un Kārlis Šenbergs U-18 grupā, izcīnīja 

5.vietu. 2019. gada Ieva Annija Stepiņa tika atzīta kā labākā U18 jaunākā vieglatlēte. 

        

4.4.ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM  

4.4.1. PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTS, SOCIĀLPEDAGOĢISKAIS ATBALSTS  
 

Apgūstot  trenera specialitāti, apmācības procesā ir iekļauti psiholoģijas pamati  

vispārīgajā, pedagoģiskajā, sociālajā, bērnu un pusaudžu attīstības psiholoģijā. Trenerim  ir 

iespēja sniegt psiholoģisku atbalstu saviem audzēkņiem ikdienas situācijās. 
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Visi izglītības iestādes darbinieki ir apguvuši profesionālās kompetences pilnveides 

semināru “Bērnu tiesību aizsardzības jomā”. 

Izglītības iestādē ir iekārtots medicīnas kabinets, strādā sertificēta medmāsa, kas 

nodrošina pirmo palīdzību un medicīnisko aprūpi mācību-treniņu procesā, kā arī sacensību laikā. 

Katram izglītojamajam, iestājoties skolā, jāiesniedz ārsta izziņa par veselības stāvokli, lai 

varētu darboties attiecīgajā sporta veidā ar paaugstinātu fizisko slodzi. Skola sadarbībā ar BKUS 

Sporta medicīnas centru organizē izglītojamo padziļinātās veselības pārbaudes. Pēc veiktās 

pārbaudes tiek sniegta rezultātu analīze, kā arī ieteikumi turpmākajam darbam. Par šiem 

rezultātiem tiek informēti treneri un izglītojamo vecāki. Katrā treniņu bāzē ir pirmās palīdzības 

medicīnas aptieciņa. Sporta sacensībās tiek nodrošināta medicīnas darbinieka klātbūtne. Visi 

treneri un izglītojamie ir informēti, kā rīkoties ārkārtas situācijās, ir pieejama informācija, kā 

nepieciešamības gadījumā sazināties ar palīdzības dienestiem. Sporta bāzēs redzamā vietā ir 

izvietoti evakuācijas plāni, ar kuriem izglītojamie tiek iepazīstināti mācību gada sākumā. 

Izglītojamajiem ir radīta droša vide mācību un audzināšanas procesa realizācijai. 

Secinājumi: 

Skolā tiek nodrošināta izglītojamo drošība mācību – treniņu nodarbībās un sacensībās. Visi 

darbinieki ir apguvuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Treneri ir kompetenti sniegt 

psiholoģisku atbalstu audzēkņiem ikdienas situācijās. Izglītojamajiem ir nodrošināti medicīniskie 

pakalpojumi. 

Turpmākā attīstība: 

Turpināt pilnveidot mācību-treniņu darba metodes, uzlabojot audzēkņu izaugsmi fiziskajā, 

tehniskajā un psiholoģiskajā sagatavotībā. 

Izglītot vecākus par dažādiem  ar bērna veselību un attīstību saistītiem jautājumiem. 

Kvalitātes vērtējums -  ļoti labi 

 

 

4.4.2. IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS GARANTĒŠANA (DROŠĪBA UN DARBA 

AIZSARDZĪBA) 

 

 Pamatojoties uz LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sporta skolā ir izstrādāti 

drošību reglamentējoši normatīvie dokumenti par drošību sporta bāzēs, pasākumos, ar tiem 

iepazīstināti izglītojamie un personāls. 

 Sporta skolas apsaimniekošanā kā pamata sporta bāze ir Sporta halle (Skolas ielā 12) – 

piemērota basketbola un vieglatlētikas izglītības programmu realizēšanai (ziemas periodā).     

Basketbola un vieglatlētikas profesionālās ievirzes programmu īstenošanai tiek izmantotas sporta 

zāles K.Mīlenbaha vidusskolā (Skolas ielā10), kā arī Kandavas Reģionālajā vidusskolā (Talsu 

ielā 18A), arī šīs zāles atbilst visiem drošības noteikumiem. Vasaras periodā vieglatlētikas 

nodaļai pieejams K.Mīlenbaha vidusskolas stadions, kā arī Kandavas Lauksaimniecības 

tehnikuma stadions (rekonstruēts 2020. gadā). Stadioni ir labā kvalitātē un piemēroti 

vieglatlētikas programmu realizēšanai. Savstarpējā sadarbība ar šīm mācību iestādēm ir balstīta 

uz savstarpējo vienošanos un līgumu pamata. Darba vides riska faktori izglītības iestādē ir 

izvērtēti, ir izstrādāti norādījumi rīcībai ugunsgrēka gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Sporta skolas personāls ir iepazīstināts ar darba kārtības noteikumiem, amata 

aprakstiem, ir veikta darba aizsardzības instruktāža, ugunsdrošības instruktāža, elektrodrošības 

instruktāža. Iepazīšanos ar drošības noteikumiem izglītojamie apliecina ar parakstu grupas 

žurnālā, bet personāls – speciāli šim mērķim iekārtotajos žurnālos. Ir iekārtots uzskaites žurnāls 

nelaimes gadījumu fiksēšanai.  

Sporta skolā ir izstrādāti reglamentējošie dokumenti par drošību pasākumos un 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanas vietās, ar tiem ir iepazīstināti visi 

izglītojamie un personāls. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizācijas vietās 

basketbolā un vieglatlētikā redzamā vietā ir izvietots evakuācijas plāns, operatīvo dienestu 
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telefonu numuri, iekšējās kārtības noteikumi un drošības instrukcija. Izbraucot uz sacensībām, 

treniņnometnēm, aktīvās atpūtas pasākumiem, ekskursijām, pedagogi atkārtoti instruē 

izglītojamos par drošību. Treniņu laikā tiek ierobežota audzēkņu patvaļīga iziešana ārpus treniņu 

telpām, lai samazinātu negadījumu risku. Sporta skolas izglītojamie skolā un tās apkārtnē jūtas 

droši.  

Izglītojamie un personāls ir informēti, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Izglītojamie un 

personāls ir informēti par rīcību gadījumos, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka 

audzēkņi lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas. 

Secinājumi: 

Skolā ir izstrādāti drošību reglamentējoši normatīvie dokumenti, rīcības plāni ekstremālām 

situācijām. Treneri iepazīstina izglītojamos ar iekšējās kārtības  un drošības noteikumiem. 

Pedagogi apguvuši pirmās palīdzības iemaņas, bērnu tiesību aizsardzības un audzināšanas 

kursus. 

Turpmākā attīstība: 

Nodrošināt  audzēkņu un personāla regulāru izglītošanu pirmās palīdzības sniegšanā. 

Analizēt  drošības situāciju skolā un pilnveidot izglītojamo zināšanas par personisko drošību. 

Kvalitātes vērtējums -  ļoti labi 

 

4.4.3. ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ 

  

 Sporta skola sekmē ģimenes, skolas un sabiedrības daudzpusīgu sadarbību, kas virzīta uz 

izglītojamo attieksmes veidošanos pret sevi, vienaudžiem, sabiedrības locekļiem, dzimto novadu 

un valsti. Rūpējās par psiholoģiski labvēlīgu vidi, veidojot treniņu grupas kolektīvu. Treneri 

sadarbojas ar vecākiem , klašu audzinātājiem jaunās personības veidošanās un attīstības 

jautājumos. 

 Izglītojamajiem un viņu vecākiem (aizbildņiem) ir iespējas pārrunāt dažādus 

interesējošus jautājumus gan ar pedagogiem, gan administrāciju.   

 Treneru darbs ir plānveidīgs, notiek saskaņā ar sporta skolas audzināšanas darba plānu, 

kurā iekļautās tēmas sekmē pozitīvu personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu. Sporta 

skolā audzināšanas darbā ir iesaistīti visi pedagogi. Katrs pārzina savu grupu izglītojamo rakstura 

īpatnības un spēju līmeni, cenšas rast pareizo pieeju katram izglītojamajam individuāli, lai 

veicinātu katra individuālo izaugsmi un veidotu labvēlīgu un rezultātu sasniegšanu motivējošu 

mikroklimatu grupā.  

 Sporta skolas audzēkņi tiek iesaistīti sporta skolas organizēto pasākumu un sacensību 

rīkošanā, tiek sniegts atbalsts dažādu jaunu ideju realizēšanai. Sporta skolā notiek veselīga 

dzīvesveida veicināšana un sporta popularizēšana. Audzēkņiem tiek sniegtas konsultācijas par 

dažādām sadzīves situācijām, audzēkņi tiek rosināti veidoties par individuālām personībām, ar 

savu viedokli un spēju pieņemt atbildīgus lēmumus.  

 Galvenie darbības virzieni : saiknes uzturēšana treneriem un audzēkņiem, iesaistīšanās 

sporta skolas padomes darbā, sporta skolas pasākumu organizēšana un atbalstīšana, mācīšanās 

procesa veicināšana, rezultatīvāko audzēkņu motivēšana un nodarbību apmeklēšanas 

veicināšana, iesaistīšanās kārtības un disciplīnas nodrošināšanā sporta skolā.  Izglītojamiem ir 

dota iespēja piedalīties sporta  skolas sacensību un sporta pasākumu organizēšanā Kandavas 

novada un reģiona mērogā. Kandavas sporta skolas rīkotie pasākumi -,,Kurzemes šķēpi” ,,Lūša 

kauss/,,Starptautisks Ziemassvētku basketbola turnīrs”. Sacensību sezonas laikā tiek organizētas 

pārbaudes spēles, kontrolsacensības u.t.l. 

 Skolā ir 2 interešu izglītības programmas, kuras galvenais uzdevums ir vispārējā fiziskā 

sagatavotība. 
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Sporta skolā ir izstrādāta sistēma, lai nodrošinātu izglītojamo sagatavošanu un 

piedalīšanos sacensībās augstākā pakāpē - valsts mērogā, kā arī starptautiskajos turnīros ārpus 

Latvijas.  

Sporta skola nodrošina ārpusnodarbību pasākumus un nometnes. Sporta skolas pasākumu 

plāns veidots, balstoties uz sporta skolas tradīcijām, sporta skolas darba prioritātēm un audzēkņu 

interesēm. Katru gadu notiek rūpīgi un pārdomāti organizēts sporta skolas absolventu izlaidums. 

Piedaloties  sacensībās ārpus mūsu valsts robežām , treneri izmanto iespējas paplašināt 

izglītojamo redzesloku , zināšanas par citu valstu kultūru, tradīcijām, iepazīties ar vienaudžiem, 

tā veicinot vispusīgu, inteliģentu personības veidošanu. 

Secinājumi: 

Skolas audzēkņiem ir daudzveidīgas iespējas piedalīties sabiedriskās aktivitātēs, dažādos 

veselīgu dzīvesveidu veicinošos pasākumos un to organizēšanā. 

Turpmākai attīstībai: 

Papildus finansējuma piesaistīšana sporta nometnēm ,turnīriem un starptautiskajām sacensībām. 

Turpināt pilnveidot atbalstu izglītojamo personības veidošanā, sekmējot katras personības 

izaugsmi. Stiprināt izglītojamo radošumu, pilsonisko un valstisko apziņu. 

Kvalitātes vērtējums – ļoti labi 

   

4.4.4. ATBALSTS KARJERAS IZGLĪTĪBĀ  

 

Apgūstot Skolas apmācības ciklu, izglītojamiem ir iespēja iegūt profesionālās ievirzes 

izglītību licencētajās sporta programmās. Apliecība  dod priekšrocības, iestājoties augstskolās ar 

sporta ievirzi. Treniņu nodarbībās pavadītais laiks un treneris kā personība nereti veicina vēlmi 

izvēlēties ar sportu saistītu profesiju. 

Sporta skolā ir pieejama informācija par tālākās izglītošanās iespējām.  Pēc izglītības 

iestādes beigšanas absolventi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību, kas motivē 

iegūt sporta speciālista izglītību Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā vai citā augstskolā un 

uzsākt darba gaitas (programma 30V813001).   

Turpinot mācības jebkurā citā augstākās izglītības mācību iestādē, absolventiem ir iespēja 

turpināt trenēties dažādās augstskolu un klubu komandās. Izglītojamie, kuri iekļauti Latvijas 

izlases sastāvā, trenējas mācību treniņu grupā pie sava pedagoga, kā arī piedalās izlases treniņu 

nometnēs un sacensībās.   

Augusta un septembra mēnešos par tradīciju kļuvuši ikgadējie informatīvie pasākumi 

potenciālajiem skolas audzēkņiem un viņu vecākiem. Informācija pieejama izglītības iestādes 

mājas lapā, pašvaldības informatīvajos izdevumos, facebook lapā. Treneri apmeklē 

vispārizglītojošās izglītības iestādes , lai klātienē uzrunātu bērnus un jauniešus. 

Sadarbībā ar sporta veidu federācijām izglītojamie tiek iedrošināti un motivēti izvēlēties 

profesionāla sportista karjeru. Vecāko grupu izglītojamos apmāca sacensību organizēšanā un 

tiesāšanā. Viņiem ir iespēja tiesāt Latvijas jaunatnes čempionātus, turnīrus, sava novada un 

skolas sacensības. Izglītojamie aktīvi iesaistās sporta sacensību tiesāšanā, tādējādi iegūstot 

teorētiskās un praktiskās zināšanas tiesneša darbā.  

Sporta skolā ir pieejama informācija par tālākās izglītības iespējām. Ir laba sadarbība ar 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studentiem, kuri mācās LSPA un veic praksi Kandavas 

novada BJSS. 

Secinājumi:  

Skola atbalsta perspektīvo jauniešu izaugsmi augstu sasniegumu sportā, sagatavo jaunos sporta 

veidu tiesnešus un sekretariātu. Veicina audzēkņu izvēli par labu sporta jomā. 
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Turpmākai attīstībai: 

Vecāko grupu izglītojamiem dot iespēju  kā palīgiem piedalīties treniņu  vadīšanas procesā, 

sacensību rīkošanā un tiesāšanā. 

Turpināt piedāvāt mūsu skolu kā prakses vietu sporta izglītības studentiem. 

 Kvalitātes vērtējums – ļoti labi 

 

4.4.5. ATBALSTS MĀCĪBU DARBA DIFERENCIĀCIJAI  

  

 Audzēkņu piedalīšanās sporta sacensībās tiek uzskatīta par prioritāti. Ir apzinātas un tiek 

sabalansētas audzēkņu intereses un vēlmes savu talantu izkopšanai. Tiek piedāvātas divas 

mācību programmas, kuras jāizvēlas atbilstoši  audzēkņa interesēm un spējām. Sporta skola 

atbalsta trenerus darbā ar talantīgajiem sportistiem.  

 Audzēkņiem ir iespēja paaugstināt savu individuālo meistarību papildus treniņu 

nodarbībās. Treneri izmanto dažādas treniņu metodes, kuras ir pielāgotas apmācības grupas 

kvalifikācijai. Sportista traumu vai slimību rezultātā treneris ar viņu strādā individuāli, 

diferencējot slodzi. Izglītojamajiem, kuri apgūst vēl citas – mūzikas, interešu izglītības 

programmas , treniņu process tiek plānots atbilstoši reālajai situācijai un iespējām. 

 Skola mērķtiecīgi plāno un atbalsta talantīgo izglītojamo piedalīšanos Latvijas jauniešu, 

izlašu sastāvos, perspektīvākie piedalās kluba treniņos. 

 Tiek veidota cieša sadarbība ar sporta veida federācijām, klubiem. Tās sniedz iespēju 

piedalīties dažāda mēroga sacensībās, turnīros, tādējādi pilnveidojot sportistu meistarību. 

Secinājumi: 

Skolas mācību-treniņu procesa dažādošanai treneri pielieto dažādas mācību metodes, inovatīvas 

idejas un inventāru. Audzēkņi nepieciešamības gadījumā saņem individuālus plānus un 

konsultācijas. Talantīgākajiem audzēkņiem tiek piesaistīts papildus finansējums.  

Turpmākā attīstība: 

Pilnveidot mācību treniņu individuālos plānus atbilstoši audzēkņu meistarības un sagatavotības 

līmenim. 

Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, kuru bērniem sporta apmācības process sagādā grūtības. 

Kvalitātes vērtējums – ļoti labi 

 

4.4.6. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM 

  

 Sporta skolā realizētajās izglītības programmas neapgūst izglītojamie ar speciālām 

vajadzībām, bet Kandavas sporta halle ir aprīkota ar nepieciešamo aprīkojumu, lai  sporta hallē 

būtu iespējams nodarboties cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

 

4.4.7. SADARABĪBA AR IZGLĪTOJAMĀ ĢIMENI  
 

Kandavas novada BJSS notiek regulāra sadarbība ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem). 

Vecāki (aizbildņi) tiek iepazīstināti ar izglītības iestādi. Skolā regulāri notiek sadarbību 

veicinoša, izglītojoša un abpusēja informācijas aprite. Informācija par skolas pasākumiem, 

sacensību rezultātiem atrodama mājas lapā www. kandavassportaskola.lv, Skolas mājas lapā 

vecāki (aizbildņi) var iepazīties ar iekšējiem normatīvajiem aktiem un citiem paziņojumiem. 

Uzņemot sporta skolā izglītojamo, katra bērna vecāki raksta iesniegumu, kurā ir ziņas par 

sporta skolas iekšējiem noteikumiem un sporta skolas prasībām. Sporta skola regulāri, 
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plānveidīgi un vispusīgi informē vecākus un aizbildņus, par visām sporta skolas darba režīma 

izmaiņām, par mācību satura jautājumiem, sacensībām un aktualitātēm sporta skolas darbā.   

Sadarbībai ar vecākiem vai aizbildņiem tiek meklētas un izmantotas daudzveidīgas formas : 

informatīvie paziņojumi, telefonu sarunas, sporta skolas vecāku sapulces, informatīvais stends 

pašvaldībā un sporta skolā, publikācijas pašvaldības laikrakstā un mājas lapā. 

Galvenā sadarbības forma ir individuālās sarunas ar bērnu vecākiem vai aizbildņiem par 

katra audzēkņa sasniegumiem. Vecāki vai aizbildņi var izteikt savus priekšlikumus un 

ierosinājumus sporta skolas darbam vecāku  sapulcēs, sporta skolas vecāku padomē vai sporta 

skolas direktoram. Vecāku vai aizbildņu izteiktos priekšlikums analizē un izmanto turpmākajā 

darbā. Informācija vecākiem vai aizbildņiem par viņu bērnu sasniegumiem, treniņu 

apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret treniņu darbu ir kvalitatīva un lietderīga. Visi treneri 

mērķtiecīgi sniedz informāciju vecākiem vai aizbildņiem, ja bērnam ir nepieciešams jebkāda 

veida atbalsts vai palīdzība.  

Kandavas novada pašvaldībā ir atbalsts, atbrīvojot no vecāku līdzfinansējuma maksas 

izglītojamos, piešķirot atlaidi izglītojamajiem. Perspektīvie audzēkņi saņem atbalstu no 

pašvaldības (izlašu nometnēm, ceļu izdevumu segšanai, starptautisku sacensību apmeklējumam, 

ekipējuma iegādei u.c.) 

Vecāki labprāt iesaistās un atbalsta savu bērnu aktivitātes Sporta skolā ( ekskursijas, 

braucieni ar riteņiem, pārgājieni). Vietējo sacensību laikā skatītāju rindās redzama visa ģimene, 

kas brīvdienas izvēlējušies pavadīt kopā, atbalstot bērnus. Ļoti bieži bērnu vecāki ir bijušie 

skolas audzēkņi. Sadarbība ir aktīvāka un veiksmīgāka jaunākajās mācību-treniņu grupās, kad 

vecāki visus jautājumus risina ciešāk ar treneri. 

Secinājumi: 

Regulāri notiek sadarbību veicinoša, izglītojoša un abpusēja informācijas aprite. Vecākiem ir 

iespēja dažādos veidos paust viedokli par skolas darbu, kā arī saņemt  visu nepieciešamo 

informāciju par mācību treniņu procesa norisi. 

Turpmākai attīstībai: 

Attīstīt E-klasi un motivēt trenerus un izglītojamo vecākus lietot E-klasi kā savstarpējās saziņas 

līdzekli. 

Kvalitātes vērtējums - labi 

 

4.5.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE.  

4.5.1. SKOLAS MIKROKLIMATS  

 

Sporta skola veicina audzēkņu, treneru un citu iesaistīto pušu savstarpēju sadarbību. 

Darbinieki un izglītojamie ar cieņu izturas viens pret otru, valda labvēlīga atmosfēra, savstarpēja 

cieņa un uzticēšanās. Skola veicina audzēkņos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu 

un lepnumu par skolu. Tas tiek nodrošināts plānveidīgi, veidojot skolas tēlu sabiedrībā, 

organizējot pasākumus, informējot par sasniegumiem. Sporta skolas darbinieki apzinās savu 

lomu skolas tēla veidošanā.   

Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. 

Sporta skolā cenšas novērst fiziskos un morālos pāridarījumus, taisnīgi tiek risinātas 

konfliktsituācijas. Situāciju risināšanā iesaistās treneri.  

Izglītojamiem, treneriem, vecākiem un sporta skolas darbiniekiem ir iespēja izteikt savus 

priekšlikumus un ierosinājumus. Attieksme pret sporta skolas apmeklētājiem ir labvēlīga un 

korekta. Pozitīvas sadarbības veicināšanai tiek pakāpeniski uzlabota sporta skolas vide.  
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Izglītojamie un darbinieki ievēro  Sporta skolas iekšējos normatīvos aktus, kuros 

paredzētas darbinieku un izglītojamo tiesības un pienākumi, tie ir izstrādāti atbilstoši 

pastāvošajai likumdošanai. 

Izglītības iestādes vadības, personāla  un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, 

savstarpējā cieņa un uzticēšanās, nav diskriminācijas dzimuma, reliģiskās pārliecības, nacionālās 

un citu piederību dēļ. Darbinieki ievēro pedagoģiskās un vispārpieņemtās  ētikas normas. 

Konfliktsituāciju gadījumā tās tiek nekavējoties risinātas pārrunu ceļā, piedaloties iesaistītajām 

pusēm. 

Audzēkņu un treneru sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informē sporta skolas sapulcēs, 

svētku pasākumos, pašvaldības avīzē, informatīvajos stendos, sporta skolas mājas lapā.  

Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti. Skolā ir labvēlīga  un 

korekta attieksme pret apmeklētājiem, tie var saņemt nepieciešamo informāciju par mācību-

treniņu nodarbību vietām, laikiem, treneriem, kā arī citiem ar izglītības iestādes darbību 

saistītiem jautājumiem. 

Secinājumi: 

Pedagogu un audzēkņu starpā notiek sadarbība, attiecībās vērojama cieņa un sapratne, atbildības 

sajūta, valda pozitīva gaisotne. Vecākiem ir iespēja paust viedokli par skolas darbu, kā arī 

saņemt visu nepieciešamo informāciju par mācību-treniņu procesa norisi, kā arī citiem ar 

izglītības iestādes darbību saistītiem jautājumiem. 

Turpmākai attīstībai: 

Turpināt pilnveidot esošās sporta skolas tradīcijas, stiprināt patriotisma jūtas sporta skolas 

audzēkņos. Vienotas saziņas nodrošināšanai gan treneriem, gan izglītojamajiem no 2021.gada 

1.septembra izmantot E-klasi, kura šobrīd ir sagatavošanas procesā. 

Kvalitātes vērtējums – ļoti labi 

 

4.5.2. FIZISKĀ VIDE UN VIDES PIEEJAMĪBA 

 

 Skolas mācību-treniņu nodarbību process notiek Kandavas sporta hallē,  Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolas, Kandava Reģionālā  sporta zālēs, kā arī treniņu bāzes vietas ir Zantes 

pamatskola, Cēres pamatskola. Noslogojumu nosaka nodarbību grafiki, sacensību kalendāri, kas 

nepieciešamības gadījumā tiek koriģēti un saskaņoti ar attiecīgo sporta bāzi. 

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītības procesam izmantojamās 

telpas un sporta bāzes atbilst mācību-treniņu nodarbību un sacensību organizēšanas drošības 

noteikumiem, sanitāri higiēniskajām prasībām un drošības standartiem. Ir pieejami kontrolējošo 

institūciju – LV Veselības inspekcijas, VUGD pārbaužu dokumenti.  

Skolas darbinieki ir instruēti par darba drošības, iekšējās kārtības  noteikumiem. Nodarbības 

vietās izvietoti evakuācijas plāni. 

Sporta bāzes mācību treniņiem ir mūsdienīgas un drošas, kārtīgas, estētiski iekārtotas ar 

labiekārtotām ģērbtuvēm un dušu telpām, atbilstoši mācību procesam.  

Skolai ir labi aprīkots  medicīnas kabinets.  

Skolas ēku apkārtne ir labiekārtota, sakopta.  Sanitārie higiēniskie apstākļi (apgaismojums, 

uzkopšana utt.) telpās ir atbilstoši izglītības procesa prasībām. Iestādes telpas ir funkcionālas, 

estētiski noformētas.2019./2020.m.g. papildus epidemioloģiskās drošības ievērošanai ir izvietoti 

informatīvie plakāti, norādes. Izglītojamajiem  un personālam  ārpus mācību procesa ir 

nodrošināta iespēja uzturēties drošā un estētiskā vidē. 

Skola plāno pasākumus apkārtējās vides sakopšanā ar darbinieku, bērnu un vecāku 

piedalīšanos. Par tradīciju ir kļuvušas apkārtnes sakopšanas talkas. Pie izglītības iestādes ir 
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novietots Latvijas valsts karogs. Izglītības iestādē redzamā vietā  novietots lielais valsts ģerbonis 

un valsts himnas teksts. 

Secinājumi: 

Skolā mācību-treniņu process notiek higiēnas prasībām un drošības standartiem atbilstošās telpās 

un sporta bāzēs. Skolas fiziskā vide vērtējam kā ļoti laba. 

Turpmākā attīstība: 

Savlaicīgi veikt plānotos remontdarbus. Sporta zāles grīdas seguma lakošana, boileru nomaiņa, 

fasādes uzraksta maiņa. 

Plānot vecās trenažieru zāles remontu un jaunas trenažieru zāles izveidošanu. 

Kvalitātes vērtējums – ļoti labi 

 

4.6.IESTĀDES RESURSI  

4.6.1.IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI  
 

 Kandavas novada Sporta skolas apsaimniekošanā un lietošanā ir nodota Kandavas sporta 

halle sporta skolā esošo izglītības programmu realizācijai. Lai realizētu basketbola un 

vieglatlētikas programmas, papildus ir noslēgti sadarbības līgumi ar K.Mīlenbaha vidusskolu, 

Kandavas Reģionālās vidusskolas un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma administrācijām, 

par šo skolu īpašumā esošo sporta bāžu izmantošanu.   

Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša īstenojamo izglītības programmu specifikai, 

izglītojamo skaitam un veicamajām aktivitātēm. Sporta skolā ir iegādāts viss nepieciešamais 

inventārs un tehniskais aprīkojums, kurš ir darba kārtībā un drošs lietošanai. Katru gadu skola 

atjauno inventāru un citus mācību līdzekļus. 

Visa nepieciešamā mācību procesa literatūra glabājas Sporta skolas direktora vai mācību 

daļas kabinetā. 

Vasaras sezonā lieliski treniņu apstākļi ir Kandavas LT sporta kompleksā uz atklātajiem 

basketbola laukumiem. Vieglatlētiem vasaras pamata treniņu vietas ir K.Mīlenbaha vidusskolas 

un Kandavas LT stadioni un sporta bāzes, bet rudens, ziemas un pavasara sezonā tiek izmantotas 

basketbolam paredzētās sporta zāles. 

             Visi treneri ir nodrošināti ar kabinetiem, sporta bāzēs ir pieejams  WI-FI interneta 

pieslēgums.  

Sporta skolai ir sava dienesta viesnīca, kur sacensību laikā var izmitināt, reģionā 

dzīvojošos Kandavas sporta skolas audzēkņu, sacensību laikā arī tiek dotas naktsmītnes 

iebraucēju komandām. Vasaras sezonā, Kandavas sporta skolas bāzi, savām treniņnometnēm, 

izmanto citu sporta skolu audzēkņi, profesionālas sporta spēļu komandas, kā arī citu sporta veidu 

pārstāvji( vingrotāji, vieglatlēti, dejotāji utt.). 

Secinājumi: 

Sporta bāzes iekārtas, inventārs un citi materiāltehniskie resursi atbilst īstenojamo programmu 

vajadzībām. Skolas budžetā tiek plānots un iespēju robežās papildināts inventārs un mācību 

palīglīdzekļi. 

 

Turpmākai attīstībai: 

Turpināt plānveidīgi nodrošināt izglītojamos ar nepieciešamo inventāru programmu īstenošanai. 

Kvalitātes vērtējums  - labi 
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4.6.2. PERSONĀLRESURSI 
 

Sporta skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu 

prasībām. 

Izglītības iestādē strādā direktors, direktora vietniece mācību darbā, direktora vietnieks 

saimnieciskajā darbā, medmāsa, arhivārs, kā arī 10 saimnieciskie darbinieki. Profesionālās 

izglītības programmas īsteno 12 treneri, interešu izglītības programmu – 2 treneri. 

 Amata prasībām atbilst visi pedagogi. Katrs treneris ir mērķtiecīgi plānojis perspektīvai 

savas profesionālās kvalifikācijas pilnveidi un konkrētus uzdevumus radošās darbības jomā. 

Pedagoģiskā personāla resursi perspektīvā, to gaidāmās izmaiņas, tiek savlaicīgi plānotas un 

atspoguļotas skolas attīstības plānā. Pedagogu skaits ir atbilstošs, lai sekmīgi varētu realizēt 

skolas piedāvātās izglītības programmas.  

Izglītības iestādes administrācija atbalsta un nodrošina pedagogu tālākizglītību, 

pedagoģiskās meistarības pilnveidošanu. Tiek nodrošināta informācija par tālākizglītības 

kursiem, semināriem, iespēju robežās segtas kursu izmaksas. Katru gadu budžetā tiek paredzēts 

finansējums pedagogu profesionālās pilnveides plāna īstenošanai . 

Plāna izpildi apliecina kursu apliecību, sertifikātu u. c. dokumentu kopijas, darbinieku 

personu lietās. Informācija regulāri tiek aktualizēta VIIS datu bāzē. Visi pedagogi ievēro prasību 

ne retāk kā reizi gadā apmeklēt kvalifikācijas celšanas kursus.  

Skola atbalsta trenerus, kuri paralēli darbam sporta skolā, strādā arī vispārizglītojošās 

iestādēs, sastādot treniņu grafikus tā, lai treneri šos darbus varētu sekmīgi apvienot. 

Pedagogi patstāvīgi piedalās Kandavas novada sporta dzīves organizēšanā, sniedz 

konsultācijas citu sporta skolu treneriem, novada sporta skolotājiem un sporta klubiem. 

Pedagogi strādā profesionāli, radoši, viņiem ir liela darba pieredze. Pedagogi regulāri papildina 

savas zināšanas un prasmes kvalifikācijas paaugstināšanas kursos.  

 Skolas tehnisko darbinieku personāls nodrošina sporta skolas mācību procesu, sniedzot 

tehnisko atbalstu izglītojamiem, pedagogiem.  

Izglītības iestādes personāls ir apguvis speciālās zināšanas “ Bērnu tiesību aizsardzības 

jomā”. 

Secinājumi: 

Skolā strādā kvalificēts pedagogu kolektīvs un atbalsta personāls. Treneri regulāri paaugstina 

pedagoģisko kompetenci. Skola atbalsta jauno treneru sagatavošanu, nodrošinot iespēju nokārtot 

pedagoģisko praksi. 

Turpmākai attīstība: 

Sabalansēt pieredzējušo un jauno treneru attīstības perspektīvas. 

Turpināt piesaistīt jaunus trenerus. 

Veicināt pedagogu profesionālās meistarības paaugstināšanu. 

Turpināt pilnveidot pedagogu prasmes moderno tehnoloģiju izmantošanā. 

Kvalitātes vērtējums – ļoti labi 

 

4.7.IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA  

4.7.1. IESTĀDES DARBA PAŠVĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ  
 

Sporta skolas pašvērtējums aptver visas iestādes darbības jomas un aspektus, tas ir  

objektīvs un pamatots. Skolas vadība veic regulāru skolas darba izvērtējumu, analizējot 

sasniegumus, nosakot tālākās attīstības vajadzības un virzienus, veic kontroli un vērtēšanu visos 



28 

 

skolas darba aspektos. Pašvērtējuma ziņojums ir publiskots izglītības iestādes tīmekļa vietnē 

www.kandavassportaskola.lv 

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola plāno savu darbu ilglaicīgam laika 

periodam. Tas atkarīgs no sporta skolas mācību gadam izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem un 

resursiem to realizēšanai. Katru gadu tiek izstrādāts darba plāns, gada beigās pārskats par gada 

plāna izpildi. Skolā ir izstrādāts un dibinātāja apstiprināts attīstības plāns 2021.-2023. gadam, 

tajā tiek izvirzītas prioritātes, kas īstenojamas, ņemot vērā izglītības iestādes pamatmērķus, tā ir 

strukturēta, pārskatāma. 

Katru gadu tiek izstrādāts Skolas darba plāns, kurā ietverti jautājumi par audzināšanas, 

mācību un saimniecisko darbību. 

Skolas vadība iesaista pedagogus paveiktā darba vērtēšanā un plānošanā. Mācību gada 

beigās treneri analizē savu darbu, izvērtējot gan stiprās puses, gan nepieciešamos uzlabojumus. 

Tiek plānota mērķtiecīga grupu komplektēšana, lai realizētu sporta skolas mērķus un uzdevumus. 

Mācību gada beigās tiek pārskatītas visas jomas, kurās ietverti jautājumi par 

audzināšanas darbu, iekšējās kārtības noteikumiem, vecāku sapulcēm, mācību darbu, izglītojamo 

sasniegumiem, atskaitēm, pašnovērtējumu, metodisko darbu (sacensību organizēšanu, 

pedagoģiskās sēdes, tālākizglītība, pieredzes apmaiņa) un skolas saimnieciskā darbība. 

 

Secinājumi: 

Sporta skolas vadība kopā ar pedagogiem veic regulāru izvērtējumu visās darbības jomās , 

nosakot prioritātes un uzdevumus turpmākajam darbam. 

Turpmākā attīstība: 

Izanalizējot, un ņemot vērā pašnovērtējumu, izvirzīt prioritātes, izanalizēt un uzlabot turpmāko 

darbu. 

Turpināt regulāru skolas darba pašvērtēšanu un informācijas ievietošanu skolas mājas lapā. 

Kvalitātes vērtējums - labi 

 

4.7.2.IESTĀDES VADĪBAS DARBS UN PERSONĀLA PĀRVALDĪBA 

  

 Sporta skolas darbību reglamentē Skolas nolikums. Sporta skolā ir visa obligātā sporta 

skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski un atbilst likumu un citu 

normatīvo aktu prasībām.  

Direktora, direktora vietnieka mācību darbā un direktora vietnieka saimnieciskajā darbā 

darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Vadības struktūra un 

kompetences jomas ir precīzi noteiktas, visiem zināmas. Vadītāji savas kompetences ietvaros 

regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu.  

Sporta skolā ir nodrošināts tās sekmīgs darbs. Direktors prasmīgi plāno, organizē un vada 

sporta skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas 

direktors konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Sporta skolas 

administrācija atbalsta jaunas idejas un iniciatīvas, rosina piedalīšanos projektos.  

Dažāda līmeņa vadītāju sadarbība ir profesionāla, radoša un efektīva. Sporta skolā 

izveidota efektīva informācijas apmaiņas sistēma par sporta skolas ikdienas darbu. Vadība 

nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Direktors 

sekmīgi īsteno sadarbību ar sporta skolas padomi, vecākiem, izglītības pārvaldi, dibinātāju un 

dažādām sabiedriskajām organizācijām. Visi sporta skolas darbinieki rūpējas par sporta skolas 

prestižu. 
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Skola veic personāla pārraudzības funkcijas, izvērtē katra pedagoga un tehniskā 

darbinieka atbilstību veicamajam darbam Sodu reģistrā regulāri tiek aktualizēta informācija par 

personālu. Skolā ir iekārtotas personu lietas visiem pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem un 

izglītojamajiem. 

Treneru slodzes ir sadalītas optimāli, ievērojot īstenoto profesionālās ievirzes izglītības 

programmu prasības, treneru darba pieredzi, kvalifikāciju un sasniegtos rezultātus. 

Iestādē ir noteikts apmeklētāju laiks. Ikvienam interesentam ir iespēja tikties ar sporta 

skolas vadību un darbiniekiem iepriekš to saskaņojot. 

Izglītības iestādes vadība veicina radošu darbības vidi, atbalsta dažādas izglītojamo un 

treneru aktivitātes, tā veidojot labas attiecības kolektīvā. Tiek organizēti tradicionālie pasākumi – 

Ziemassvētki, Skolotāju dienas svinības, pieredzes apmaiņas braucieni, kolektīva ekskursijas u.c. 

 Secinājumi: 

Skolas darbību reglamentē Skolas nolikums. Skolā ir strukturēta pienākumu sadale. Darbinieki 

nepieciešamības gadījumā saņem nepieciešamo atbalstu, skolas vadība ir atvērta sarunām, 

ierosinājumiem. 

Turpmākā attīstība: 

Uzklausīt, izvērtēt priekšlikumus un nodrošināt visu ieinteresēto pušu līdzdalību sporta skolas 

attīstībā. 

Pēc nepieciešamības aktualizēt, atjaunot un papildināt skolas darbību reglamentējošos iekšējos 

normatīvos aktus. 

Turpināt pilnveidot skolas darba pārraudzības formas, maksimāli pārejot uz elektronisko 

dokumentu apriti un uzskaiti. 

Kvalitātes vērtējums - labi 

 

4.7.3. IESTĀDES SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM  

 

Sporta skolas vadība rūpējas par sporta skolas prestižu, atpazīstamību un informē par 

jaunumiem, sasniegumiem, pieredzi un citām darba aktualitātēm sporta skolas mājas lapā, 

Kandavas novada masu mēdijos, sociālajā tīklā Facebook.  

Sporta skolai ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar tās dibinātāju – Kandavas novada 

domi, Kandavas novada Izglītības pārvaldi, Kandavas novada sporta un kultūras pārvaldi, IZM 

Sporta departamentu, Latvijas Vieglatlētikas savienību, Latvijas Basketbola savienību, 

Ziemeļeiropas jaunatnes basketbola līgu (EYBL). 

 Ikdienā sadarbojamies ar Kandavas novada izglītības iestādēm, citām Latvijas pilsētu 

sporta skolām, kā arī citu valstu sporta skolām, sporta klubiem. Ir laba sadarbība ar sporta 

klubiem, kuri darbojas Tautas sporta jomā Kandavas novadā. 

Valsts mērogā skolai ir sadarbība ar valsts institūcijām – IZM Sporta departamentu, 

Latvijas Sporta federāciju padomi, visām skolā pārstāvēto sporta veidu federācijām, Bērnu 

klīniskās universitātes slimnīcas Sporta medicīnas centru, Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmiju, Murjāņu Sporta ģimnāziju u.c. Kandavas novada BJSS ir Latvijas Vieglatlētikas 

savienības un Latvijas Basketbola savienības biedrs. 

Secinājumi: 

Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Kandavas novada pašvaldību, sporta veidu federācijām, 

novada sporta klubiem, Latvijas pašvaldību sporta skolām. 
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Turpmākā attīstība: 

Turpināt aktīvi sadarboties ar visām augstākminētajām organizācijām, meklēt jaunas sadarbības 

iespējas vietēja un starptautiska mēroga sacensību rīkošanā. 

Kvalitātes vērtējums – ļoti labi 

 

5.CITI SASNIEGUMI (IESTĀDES SVARIGĀKAIS, SPECIFISKAIS) 

 

Kandavas novada BJSS sadarbībā ar Kandavas novada kultūras un sporta pārvaldi, 

sekmīgi vada un koordinē sporta dzīvi Kandavas novadā. . Kandavas novada Sporta skolas 

audzēkņi ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta veidā, lai sasniegtu augstus rezultātus un 

nodarbotos ar sportu, ievērojot veselīgu dzīvesveidu arī pēc sporta skolas beigšanas.  

Sporta skola var lepoties ar lieliskiem sportistiem – skolas absolventiem, no kuru piemēra 

un uz kuru sasniegumiem var tiekties jebkurš Kandavas novada sporta skolas audzēknis.: 

1.Basketbolā: Aigars Strāķis , Antons Vilciņš un Roberts Mednis Latvijas U-18 izlases 

sastāvā ,2007. gadā Madridē, Spānijā, pirmo reizi, pēc Latvijas neatkarības iegūšanas izcīnīja 

Eiropas čempionāta bronzas medaļas, viens no komandas treneriem bija Ivars Bambis. 

2.Basketbolā: Kristaps Ķilps  2018.gada Eiropas U-18 čempionātā Rīgā, Latvijā, Latvijas 

komandas sastāvā  izcīnīja sudraba medaļu.  

3.Basketbolā: Dita Rozenberga, Latvijas Nacionālās izlases un TTT meistarkomandas 

spēlētāja. 

4.Bijušie Kandavas sporta skolas basketbola nodaļas audzēkņi Kristers Šnikvalds un 

Kārlis Šenbergs iekļautu 2021.gada U – 19 basketbola izlases kandidātu sarakstā, lai gatavotos 

Pasaules čempionātam, kurš notiks Rīgā. 

5. Vieglatlētikas nodaļa var lepoties ar saviem audzēkņiem mešanas disciplīnās. Šobrīd 

šķēpa mešanā savā vecuma grupā pārliecinoša līdere ir Ieva Annija Stepiņa. 2007. gadā  par 

Eiropas jauniešu čempionu šķēpa mešanā kļuva Edgars Rūtiņš, tajā pašā gadā Pasaules jaunatnes 

čempionātā izcīnīja bronzas medaļu. 

6.Sprinteris Kristaps Zūdiņš sprinta disciplīnās medaļniekos Latvijas čempionātā bijis 

vairākkārt gan individuāli, gan stafetēs. 

Kandavas novada sporta skolas basketbola nodaļai izveidojusies laba sadarbība ar 

Kandavas ,,Anzāģes” basketbola komandām. Labākajiem jauniešiem un jaunietēm tiek dota 

iespēja trenēties un arī spēlēt Latvijas čempionātos pieaugušajiem. 

Jāatzīmē sadarbība ar Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolu, pateicoties kurai, sporta skolas 

audzēkņi var izmantot vidusskolas stadionu un sporta zāli, savukārt mēs dodam iespējas 

vidusskolai organizēt mācību stundas mūsu sporta bāzē. 

Kandavas novada BJSS sporta bāze ir vienmēr aizņemta ar treniņu darbu un sacensībām, 

tā ir centrālā sporta zāle novadā. Sadarbība ar LBS un starptautisko turnīru organizētājiem 

(EYBL,WEYBL) ir ļoti veiksmīga un produktīva. 

 

6.TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

Pašnovērtēšanas procesa laikā tika izmantoti pedagoģiskā un audzināšanas procesa 

izvērtēšanas materiāli. Tika aptaujāti izglītojamie un treneri. Tika analizēti metodisko komisiju 

materiāli, mācību – treniņu nodarbību saraksts, pedagoģisko sēžu materiāli, kā arī izvērtēta 

attīstības plāna un gada darba plāna īstenošana. Pašvērtējuma ziņojums balstīts uz iekšējās 

kontroles materiāliem un uz reāli padarīto darbu. 
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Kandavas novada Sporta skolas uzdevumi turpmākajam darbam:  

 Turpināt atbalstīt esošos un piesaistīt jaunus audzēkņus. 

 Veidot sabalansētu pieredzējušo un jauno treneru kolektīvu. 

 Pilnveidot mācību treniņu plānus, ieviest jaunas metodes mācību treniņu procesā. 

 Papildināt materiāli tehnisko bāzi ar nepieciešamo sporta inventāru, mācību metožu 

pilnveidošanai. 

 Organizēt  meistarklases augstas klases treneru vadībā abos sporta veidos – radot iespēju 

iedvesmoties un augt, kā audzēkņiem, tā treneriem; 

 Attīstīt un pilnveidot elektronisko žurnālu E-klase. 

 Pilnveidot katras treniņu grupas rezultātu uzskaites sistēmu, izveidojot to elektroniskā 

platformā. 

 Rīkot sporta – atpūtas nometnes visiem sporta skolas audzēkņiem 

 Rīkot sporta meistarības nometnes perspektīvākajiem sporta skolas audzēkņiem. 

 Strādāt pie papildus finansējuma piesaistes sporta nometnēm, talantīgāko sportistu 

atbalstam. 

 Motivēt audzēkņus mērķtiecīgam, plānveidīgam darbam mācību treniņos, uzlabot 

uzrādītos rezultātus sacensībās. 

 Turpināt sadarbību ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, nodrošinot sporta skolas 

audzēkņu padziļinātās medicīniskās pārbaudes. 

 Vecāko grupu audzēkņu iesaiste treniņu procesā, kā trenera palīgus, sacensību 

organizētājus un tiesnešus. 

 Kandavas Sporta halles uzturēšana teicamā, kārtībā, savlaicīga vajadzīgo remontdarbu 

apzināšana un to veikšana. 

 Kandavas Sporta halles trenažieru zāles izveidošana un vecās trenažieru zāles 

uzlabošana. 

 

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Varis 

Krūmiņš_____________________  

 

2021.gada 31.martā 

 

SASKAŅOTS: 

 

Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Jeļena Šnikvalde ___________________ 

2021.gada 31.martā 

 

 

 
 


