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1. Iestādes vispārīgs raksturojums
Vecumnieku novada Domes Sporta skola (turpmāk – Skola) ir Vecumnieku novada Domes
dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura īsteno bērnu
un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, kā arī organizē un vada
novada, valsts mēroga sacensības un sadarbībā ar skolu pedagogiem realizē izveidotu
vispārizglītojošo skolu sacensību sistēmu.
Juridiskā adrese: Rīgas ielā 45, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads,
LV-3933.
Skolas darbības tiesiskais pamats LR Izglītības likums, Profesionālās Izglītības likums,
Sporta likums, spēkā esošie normatīvie akti, dibinātāja lēmumi un Skolas Nolikums.
Skola ir dibināta 2010. gada 26. maijā, pārņemot Vecumnieku novada teritorijā darbojošās
Aizkraukles novada pašvaldības sporta skolas un Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas finanses, mantu, tiesības un saistības, saglabājot pedagogu darba vietas un pastāvošās
treniņu grupas savā teritorijā.
Vecumnieku vārdu pasaulē nesuši trīs Olimpisko spēļu dalībnieki: Jānis Ķipurs – zelta
medaļa bobslejā Ziemas Olimpiskajās spēlēs Kalgarī; Ainārs Kovals – sudraba godalga šķēpa
mešanā Vasaras Olimpiskajās spēlēs Pekinā un Dace Ruskule, kura ir Atēnu Olimpisko spēļu
dalībniece diska mešanā.
2011. gada janvārī licencētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un uzsākts
mācību – treniņu darbs. Skola akreditēta 2011. gada 23. jūlijā uz sešiem gadiem.
Vecumnieku novada Domes Sporta skola realizē 4 licencētas profesionālās ievirzes
izglītības programmas:
Volejbols – licences Nr. P-4240, kuru apgūst 98 izglītojamie.
Vieglatlētika – licences Nr. P-4238, kuru apgūst 65 izglītojamie.
Basketbols – licences Nr. P-4234, kuru apgūst 26 izglītojamie.
Galda teniss – licences Nr. P-4236 (no 2012. gada 3. oktobra), kuru apgūst 9 izglītojamie.
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izglītojamie.
Mācību-treniņu procesam un sacensību organizēšanai izmanto sekojošas sporta bāzes:
Basketbols – Misas vidusskola;
Galda teniss – Skaistkalnes vidusskola;
Vieglatlētika – Valles un Vecumnieku vidusskolas;
Volejbols – Valles vidusskola un Vecumnieku novada Domes Sporta skolas sporta zāle.
Skolas administratīvo vadību nodrošina direktors un metodiķis, profesionālās ievirzes
programmas īsteno 10 treneri un viens tehniskais darbinieks, kurš nodrošina Skolas uzturēšanu.
Treneru izglītība atbilst normatīvo aktu prasībām.
Iespējas, ko piedāvā Skola:
 Piedalīšanos dažādās novada, reģiona un valsts mēroga sacensībās;
 Perspektīvajiem izglītojamiem izbraukumus un piedalīšanos starptautiskajos
turnīros, sacensībās un nometnēs;
 Vasaras nometnes Latvijā;
 Iegūt apliecību par profesionālās ievirzes programmu apgūšanu.
Skola sagatavo augstas klases sportistus un sekmīgi startē Latvijas izlases sastāvā –
Edvards Ezernieks, Daila Žukauska, Aleksandra Geslere, Samanta Homiča un Kristaps
Jaunpujens-Pujens, kurš 2016. gadā šķēpmešanā kļuva par Eiropas čempionu.
Katru gadu norisinās pasākums Vecumnieku novada “Sporta laureāts”, kurā tiek apbalvoti
labākie novada sportisti, komandas un treneri.
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Skolas jaunumus, rezultātus un sacensību fotogrāfijas ir iespēja apskatīt
www.facebook.com/VecumniekuNSS un Vecumnieku novada Domes informatīvajā izdevumā.
Ar Skolas iekšējiem normatīvajiem aktiem un prasībām var iepazīties Vecumnieku novada
Domes mājas lapā, sadaļā “sporta skola”.
Skola ir Vecumnieku novada pašvaldības izglītības iestāde ar kopēju grāmatvedību, kuras
budžets ir iezīmēts un sastāv no valsts mērķdotācijām, treneru algām un pašvaldības
finansējuma. Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti atbilstoši Vecumnieku novada
apstiprinātajam budžetam, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un līgumu ar Latvijas
Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju.

2. Iestādes pamatmērķi
Skolas darbības mērķis ir realizēt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un
interešu izglītības programmas sportā, un veicināt bērnu un jauniešu brīvā laika lietderīgu
izmantošanu.
Sekmēt izglītojamo veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, attīstīt fiziskās īpašības,
pilnveidot prasmes, iemaņas un zināšanas sportā.
Veicināt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti un
augstākajām morāles vērtībām.
Skolas darbības pamatvirziens ir profesionālās ievirzes un interešu izglītība sportā.
Skolas galvenie uzdevumi ir:
 nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai,
veselības uzlabošanai, demokrātijas izpratnes un vadības iemaņu veidošanai,
profesionālās ievirzes, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei,
lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai;
 nodrošināt talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības pilnveidošanas iespējas
attiecīgajā programmā;
 nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Skolas īstenotajām profesionālās
ievirzes un interešu izglītības sporta programmām;
 veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu
tālākizglītības iespējas;
 virzīt Skolas absolventus sporta profesionālās izglītības iegūšanai;
 racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
 sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai aizbildņiem, lai nodrošinātu profesionālās
izglītības ieguvi visiem Skolas izglītojamajiem;
 nodrošināt izglītojamajiem medicīnisko uzraudzību;
 sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
 savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas,
diferenciācijas un sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.
Plānotās prioritātes un sasniedzamie rezultāti - Pielikums Nr.1

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde
Pēdējā akreditācija Vecumnieku novada Domes Sporta skolā notika 2012. gada 10.
septembrī un tika akreditēta uz sešiem gadiem.
Iepriekšējā vērtēšanas periodā tika izteikti sekojoši ieteikumi:
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 Izstrādāt drošības noteikumus katram sporta veidam, tai skaitā galda tenisam,
kurus izvietot attiecīgajās sporta bāzēs.
Ir izstrādāti drošības noteikumi basketbolā, galda tenisā, vieglatlētikā un volejbolā un
pieejami izglītojamajiem.
 Aktualizēt un regulāri papildināt informāciju par sporta skolu, kas izvietota
Vecumnieku novada Domes interneta vietnē.
Aktualizēta un ievietota jaunākā informācija Vecumnieku novada mājas lapā, kā arī
www.facebook.com/VecumniekuNSS.
 Izveidot sporta inventāra sarakstu pa sporta veidiem, lai būtu pārskatāms esošais
nodrošinājums un varētu plānot nepieciešamo papildinājumu
Ir izveidots inventāra saraksts atsevišķi katram sporta veidam.
 Tā kā pašreizējā galda tenisa apmācības grupa sasniegusi MT-6 līmeni un pēc
diviem gadiem varētu absolvēt licencēto programmu, izvērtēt iespēju licencēt un
akreditēt nākamā līmeņa programmu, kā arī veidot jaunas sporta veida grupas.
Akreditēt un licencēt SMP - 1 grupu nav iespējams, jo izglītojamo kvalitatīvie kritēriji
neatbilst MK noteikumu Nr. 1036 prasībām. Šobrīd minētā grupa strādā uz pašvaldības
finansējuma.

4. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu
atbilstošajos kritērijos.
4.1. Mācību saturs
Vecumnieku novada Domes Sporta skolas īstenotās izglītības programmas.
Skolā profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas 2016./2017. m g. apgūst 197
izglītojamie.
Skolā realizētās profesionālās ievirzes sporta programmas – Pielikums Nr.2
Skolā mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētām un akreditētām izglītības
programmām, gada plāniem un treniņu nodarbību grafikiem. Treniņu procesā ietilpst
vispārējās, speciālās, tehniskās, taktiskās un teorētiskās sagatavotības prasmes apguve un to
pilnveidošana. Mācību programmu darba plāni tiek īstenoti atbilstoši licencētajām
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām.
Treneri regulāri veic ierakstus mācību darba uzskaites žurnālā, kurā ietilpst teorētisko un
praktisko nodarbību sadalījums, grupu vai individuālie plāni, nodarbību uzskaite, ziņas par
izglītojamajiem un kontrolnormatīvu uzskaite.
Mācību treniņu darbs volejbolā un vieglatlētikā tiek organizēts, lai īstenotu sportiskās
piramīdas principus.
Treneri pārzina profesionālās sporta izglītības programmās noteiktos mērķus
un uzdevumus, obligāto saturu, izglītojamo vērtēšanas formas un kārtību. Mācību-treniņu
grafiks ir sastādīts visam mācību gadam, tas izvietots izglītojamiem pieejamā vietā.
Mācību-treniņu grafiks tiek aktualizēts atbilstoši reālajai situācijai. Tiek ievēroti Ministru
Kabineta noteikumi mācību grupu komplektēšanai.
Skolā strādā treneri, kuru kvalifikācija atbilst Ministru Kabineta noteikumu Nr. 77
“Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām
prasībām” prasībām un kuri savas zināšanas papildina Latvijas treneru tālākizglītības centra un
Latvijas Sporta veidu federāciju organizētajos semināros un kursos.
Skolas izglītojamie apmeklē, atbilstoši Valsts Sporta medicīnas centra izsniegtajam
grafikam, padziļinātas profilaktiskās medicīniskās pārbaudes.
Vērtējums – labi.
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4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Treneru izmantotās metodes ir daudzveidīgas un atbilst izglītojamo spējām,
vecumam, apgūstamo programmu specifikai un mācību satura prasībām. Mācību metožu
izvēle tiek koriģēta atkarībā no izglītojamo apgūšanas tempa un īpatnībām. Treneru
stāstījums, demonstrējums un skaidrojums ir mērķtiecīgs, saprotams, piemērots apgūstamajai
tēmai un izglītojamo vecumam.
Izglītojamajiem tiek izskaidrots darba mērķis, saistība ar iepriekš mācīto. Visu mācību
- treniņu programmu satura apguvē veiksmīgi tiek nodrošināta treniņa procesa saikne ar
reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Izglītojamie tiek rosināti piedalīties dažādu
organizāciju rīkotajās sacensībās un pasākumos.
Treneri mācību darbā cenšas iesaistīt visus izglītojamos, iedrošina un mudina izteikt
savu viedokli, analizēt un secināt. Treneri prasmīgi vada dialogu ar izglītojamajiem, izmantojot
viņu sniegtās atbildes. Lielākā daļa izglītojamo prot izteikt savu viedokli, analizēt kustību
izpildījuma tehniku un pieļautās izpildījuma kļūdas, pamatot spriedumus. Psiholoģiskās
stabilitātes veicināšanai pielieto sacensību metodi mācību – treniņu nodarbību laikā.
Izglītojamo izcīnītās vietas un sasniegtie rezultāti ir apstiprinājums tam, ka mācību process
tiek organizēts pareizi un tiek sasniegts vēlamais mācīšanas kvalitātē.
Vērtējums - labi.

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Treneri mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam un motivē trenēties apzināti,
rosina izmantot visas iespējas treniņu mērķu sasniegšanai. Sporta zāles un inventāra
izmantošana mācību - treniņu procesā ir organizēta optimāli.
Skola regulāri informē izglītojamos par mācību treniņiem izvirzītajām prasībām.
Izglītojamie zina un izprot izvirzītās prasības. Ir izstrādāti Skolas izglītojamo pienākumi un
tiesības un iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem tiek iepazīstināti izglītojamie un viņu vecāki
iestājoties Skolā.
Skolā apkopo informāciju par izglītojamo sasniegumiem. Savu izaugsmi analizē arī paši
izglītojamie.
Lielākā daļa izglītojamo aktīvi piedalās treniņu procesā, taču daļa reizēm neprot plānot savu
darbu. Līdzatbildība par treniņa procesa norisi ne vienmēr ir pietiekama. Izglītojamie prot
strādāt grupās, palīdz cits citam treniņu procesā. Izglītojamajiem ir iespēja vērtēt savu darbu un
prezentēt to grupā.
Skola rūpējas, lai katru gadu optimāli tiktu papildināta materiālu tehniskā bāze, kas
nodrošiātu otimālus apstākļus mācību treniņu darbam un stimulētu izglītojamo apzinīgam
treniņu darbam. Izglītojamajiem Skolā ir pieejami visi resursi individuālajam treniņu darbam.
Nepieciešams vairāk strādāt pie izglītojamo motivācijas un līdzatbildības par mācību
- treniņu procesa efektivitātes paaugstināšanu.
Skolas izglītojamie apgūst tiesnešu prasmes, labākie piedalās sacensību tiesāšanā.
Izglītojamie iegūst sacensību pieredzi, piedaloties Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs,
Latvijas Čempionātos, Latvijas Olimpiādēs, starptautiskās sacensībās. Skolas izglītojamie ar
visaugstākajiem rezultātiem tiek iekļauti atbilstošu vecuma grupu Latvijas izlašu sastāvā.
Vērtējums - labi.
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4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Treneri regulāri izvērtē un analizē izglītojamo treniņu procesā sasniegto, pamatojoties uz
iegūtajiem treniņu sacensību rezultātiem un nodarbību apmeklējumu, kas tiek atspoguļots
Skolas dokumentos atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Treneri veic kontrolnormatīvu izpildes
rezultātu uzskaiti, analizē izglītojamo fizisko sagatavotību, veic korekcijas treniņu darbā
rezultātu uzlabošanai. Sākuma sagatavošanas grupās un mācību-treniņu grupās MT–1, MT–2
izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti kontrolnormatīvu izpildē. Sākot ar MT–3 grupām galvenais
vērtēšanas kritērijs ir iegūtās vietas sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde un tehniskā, takstiskā
sagatavotība un nodarbību apmeklējums.
Skolas administrācija veic treniņu nodarbību hospitāciju, analizējot vai treniņu metodes un
pārbaudes formas atbilst izglītojamo vecumam un sporta veida specifikai. Katram sporta
veidam tiek uzglabāti sacensību nolikumi un rezultātu protokoli. Tiek veikta rezultātu analīze.
Rezultātu apkopojums tiek glabāts Skolas datu bāzē (katra sporta veida sacensību kalendārs,
dalība sacensībās, izcīnītās vietas). Pamatojoties uz iegūto informāciju, treneri izvirza saviem
izglītojamajiem jaunus uzdevumus, iekļaujot tos turpmākajā mācību treniņu procesā, veicinot
izglītojamo sportiskās meistarības izaugsmi. Sportistu sasniegumi tiek analizēti.
Apkopojot treneru sagatavotās atskaites un izvērtējot izglītojamo uzrādītos rezultātus, tiek
sagatavotas atskaites IZM Sporta departamentam (MK noteikumi Nr.1036, Rīgā 2011.gada
27.decembrī „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas”). Pamatojoties uz MK 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1036 6.pielikumā
noteiktām prasībām, Skolā ir izstrādāti noteikumi par izglītojamo uzņemšanas un pārcelšanas
kārtību, kas paredz mācību treniņu grupu kritēriju (sacensību skaita, kontrolnormatīvu
kārtošanas rezultāti, nodarbību apmeklējuma, izcīnīto vietu sacensībās, sporta klases u.c.)
izpildi, atbilstoši grupu komplektēšanas nosacījumiem.
Vērtējums- labi.

4.3. Izglītojamo sasniegumi
Skolas izglītojamie sekmīgi apgūst programmas paredzētās teorētiskās un praktiskās
iemaņas. Izglītojamie apzinīgi apmeklē treniņus, piedalās sacensībās un treniņnometnēs.
Kontroles normatīvi tiek fiksēti trenera mācību treniņu uzskaites žurnālos, tiek analizēti
sasniegumi un izvērtēti to rezultāti. Izglītojamie ar interesi un atbildības sajūtu apmeklē treniņu
nodarbības.
Apkopotie izglītojamo sasniegumi Pielikumā Nr. 3

4.4. Atbalsts izglītojamajiem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības
garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Skola apzina un sniedz nepieciešamo atbalstu saviem izglītojamajiem , lai viņi varētu būt
droši, īstenojot plānotos uzdevumus. Par prioritāti atbalsta jomā izvirza :
 Atbalsts treniņu apstākļu nodrošināšanai ;
 Atbalsts plānoto sacensību apmeklēšanai;
 Atbalsts sporta inventāra iegādei;
 Atbalsts talantīgākajiem sportistiem;
 Atsbalsts medicīniskajā aprūpē;
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 Atbalsts drošības un darba aizsardzības jautājumos.
Skola piešķirtā budžeta ietvaros, pēc treneru pieprasījuma iegādājas nepieciešamo sporta
inventāru. Sporta spēļu komandām pakāpeniski tiek iegādāti jauni formas tērpi. Gandrīz 100%
tiek nodrošināta izglītojamo nokļūšana uz sacensībām. Talantīgākajiem izglītojamajiem tiek
nodrošināta iespēja apmeklēt treniņnometnes Latvijas izlases sastāvā. Ir noslēgti patapinājuma
līgumi ar treneriem par personīgā autotransporta izmantošanu mācību- treniņu darba un
sacensību vajadzībām. Noslēgts līgums ar Valsts Sporta Medicīnas centru par izglītojamo
ikgadējām padziļinātām profilaktiskajām apskatēm. Pietiekami laba Skolas izglītojamo vecāku
sadarbība ar ģimenes ārstu. Notiek informācijas apmaiņa par izglītojamo veselības stāvokli.
Atbilstoši treneru pieprasījumam, tiek iegādāts viss nepieciešamais pirmās medicīniskās
palīdzības sniegšanai. Skolā ir izstrādāti reglamentējošie dokumenti par drošību pasākumos un
Skolas teritorijā un zālēs, ar tiem ir iepazīstināti visi izglītojamie un personāls. Mācību treniņu
procesa organizēšanai tiek izmantotas Vecumnieku novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu
sporta bāzes, kas atbilst drošības kritērijiem, lai tajās varētu īstenot programmas. Skolas
personāls ir iepazīstināts ar Skolas Nolikumu, Darba kārtības noteikumiem un Iekšējās kārtības
noteikumiem.
Vertējums- ļoti labi.
4.4.2. Atbalsts personības veidošanā
Skola sekmē ģimenes, skolas un sabiedrības daudzpusīgu sadarbību, kas virzīta uz
izglītojamo attieksmes veidošanos pret sevi, vienaudžiem, sabiedrības locekļiem, dzimto
novadu un valsti. Rūpējas par psiholoģiski labvēlīgu vidi, veidojot treniņu grupas
kolektīvu. Treneri, iepazīstot izglītojamos un plānojot darbu, paralēli mācību – treniņu
darbam, veido izglītojamajos prasmes un iemaņas, kā arī palīdz izkopt tādas īpašības
kā atbildība, disciplīna, neatlaidība un gribasspēks, sadarbojas ar vecākiem, klašu
audzinātājiem, lai risinātu izglītojamo personības veidošanos un attīstības jautājumus.
Skola nodrošina mērķtiecīgu brīvā laika organizēšanu – sporta pasākumi novadā. Ir
sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm - Vecumnieku mūzikas un mākslas skolu, tautas
namu un vispārizglītojošajām skolām.
Treneri strādā ar izglītojamiem, konsultējot un pārrunājot jautājumus, kas ir saistoši
izglītojamiem. Īpaši tiek strādāts pie atbalsta pasākumiem talantīgajiem sportistiem,
organizējot individuālos un pārbaudes treniņus, piedaloties mācību – treniņu nometnēs.
Izglītojamajiem tiek dota iespēja piedalīties Skolas sacensību un sporta pasākumu
organizēšanā un tiesāšanā.
Piedaloties turnīros vai sacensībās, katrs treneris meklē iespēju, lai izglītojamie
uzzinātu vairāk par attiecīgo pilsētu vai valsti, lai sniegtu ieguldījumu izglītojamo
vispusīgas personības attīstīšanā.
Vērtējums- labi.
4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
Treneri ar indivuduālām darba metodēm (pārrunas, ekskursijas, sacensības un tajās iegūtie
sasniegumi) palīdz Skolas izglītojamajiem, atbilstoši viņu spējām, izvēlēties motivētu tālākās
izglītības turpināšanu.
Vairums izglītojamo tiek apmācīti un iesaistīti sacensību tiesāšanā. Divi Skolas
izglītojamie, kuri apmeklējuši Latvijas Jaunatnes Basketbola Līgas tiesnešu semināru, irguvuši
tiesības tiesāt Latvija Jaunatnes Baksetbola Līgas spēles.
Skolas izglītojamie organizē komandas vispārizglītojošo skolu sacensībām no savām
skolām, tādējādi iegūstot organizatora prasmes un iemaņas.
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Treneri motivē izglītojamos turpināt izglītību sporta jomā, sniedz nepieciešamo
informāciju par iespējām iegūt augstāko pedagoģisko izglītību sportā. Skolas pastāvēšanas laikā
sporta skolotāja un treneru profesiju ir apguvuši seši izglītojamie.
Četri LSPA studenti ir praktizējušies Vecumnieku novada Domes sporta skolā.
Vērtējums- labi.

4.4.4. Atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai
Skola veicina un atbalsta treneru vēlmes darbā ar talantīgiem izglītojamajiem, lai
nodrošinātu spējīgāko izglītojamo augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas sportā.
Skola atbalsta un finansē izglītojamo līdzdalību augstāka līmeņa sacensībās,
treniņnometnēs un profesionāla inventāra iegādei.
Visos sporta veidos notiek cieša sadarbība ar sporta veidu federācijām. Tas
sniedz iespēju piedalīties dažāda mēroga starptautiskos turnīros, tādējādi pilnveidojot
sportistu meistarību.
Vērtējums - labi.
4.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām
Aizvadītajā laika periodā, Skolā nav saņemts neviens iesniegums vai priekšlikums darbā ar
izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām. Ja tādi priekšlikumi tiks izteikti, Skola ir gatava risināt
šos jautājumus.
Pietiekami daudz izglītojamo ir iesaistīti mācību treniņu darbā no sociāli nelabvēlīgajām
ģimenēm. Šajā sakarā notiek sadarbība ar Vecumnieka novada sociālā dienesta darbiniekiem.
Ir novērojami uzlabojami izglītojamo uzvedībā un iekšējās kārtības ievērošanā.
4.4.6. Sadarbība ar izglītojamo ģimeni
Ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem un Skolas prasībām tiek iepazīstināti vecāki, kuri
to apliecina ar savu parakstu.
Vecāki laicīgi tiek informēti par pasākumu, treniņu nometņu un sacensību plānu, norises
laiku un vietu.
Vecumnieku novada mājas lapā un Vecumnieku novada informatīvajā izdevumā tiek
ievietota informācija par notiekošo Skolā, par nodarbību grafikiem, par sacensībām un
izglītojamo rezultātiem.
Kā tradīcija ir izveidojusies organizētie vecāku un bērnu kopīgie pasākumi – sacensības.
Treneri piedāvā vecākiem kopā ar sportistiem apmeklēt sacensības, lai atbalstītu savējos.
Sadarbībā ar vecākiem, treneriem populārākā darba forma ir vecāku sapulces un telefonu
sarunas. Izglītojamo vecākiem tiek sniegta nepieciešamā informācija savstarpējās
individuālajās sarunās pēc vajadzības.
Gan treneri, gan Skolas vadība vecākiem nepieciešamības gadījumā sniedz jebkāda veida
atbalstu un palīdzību.
Vērtējums – pietiekami.
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4.5. Iestādes vide
4.5.1. Mikroklimats
Mācību treniņu darba procesā sportistu uzmanība tiek akcentēta uz apzinātu disciplīnu,
savstarpējo cieņu, uzticēšanos, apzinīgu treniņu darbu, sportisko garu un vēlmi aizstāvēt
Vecumnieka novadu jebkurā vietā un laikā, kur tas tiek pārstāvēts.
Skolā tiek atbalstīta izglītojamo centība, spējas un sasniegumi. Par sasniegumiem
izglītojamie saņem pateicības un uzslavas. Labākie tiek virzīti apbalvošanai
pasākumam ‘’Vecumnieku novada Sporta laureāts’’.
Lai veicinātu Skolas treneru un novada sporta darba organizatoru sadarbību, tiek organizēti
kopīgi vairāku dienu pieredzes apmaiņas braucieni. Minētie braucieni sekmē savstarpējās
cieņas, labvēlības, uzticēšanās un ētikas normu ievērošanu un palīdz īstenot kopīgi izvirzītos
uzdevumus.
Skolas un Izglītojamie darbinieki kopumā ievēro iekšējās kārtības un darba drošības
noteikumus. Tajos iekļautas izglītojamo un darbinieku pienākumi un tiesības.
Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības.
Izglītojamajiem, trenerim, vecākiem un Skolas darbiniekiem ir iespēja izteikt savus
priekšlikumus un ierosinājumus.
Līdz šim Skolas darbā nav bijušas konfliktsituācijas. Nenozīmīgas problēmas tiek risinātas
savlaicīgi – ievēroti visu iesaistīto pušu viedokļi un neļaujot tām pāriet konfliktā.
Skolā ir labvēlīga un korekta attieksme pret apmeklētājiem. Tiem tiek izskaidrota Skolā
esošā kārtība un dota iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm viņiem pieejamos laikos.
Skola rūpējas par sava tēla veidošanu un tradīciju kopšanu.
Vērtējums – ļoti labi.
4.5.2. Fiziskā vide
Skolā mācību – treniņu darbs notiek vairākās Vecumnieku novada pagastu sporta zālēs :
 Misas vidusskolas sporta zāle (642 m2) – „Misas vidusskolas”, Vecumnieku
pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906;
 Valles vidusskolas sporta zāle (680 m2 ) – „Valles vidusskola”, Valles
pagasts, Vecumnieku novads, LV-5106;
 Vecumnieku vidusskolas sporta zāle (454 m2) – Rīgas iela 24, Vecumnieki,
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933;
 Vecumnieku novada Domes sporta zāle – Rīgas iela 45, Vecumnieki,
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933;
 Skaistkalnes pagasta Tautas nama zāle (149 m2) – „Tautas nams”,
Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3924.
Skolas telpas ēkas ir funkcionālas, sanitārhigiēniskie apstākļi atbilst
normām. Tiek plānoti un veikti telpu remontdarbi budžeta iespēju robežās.
Pakāpeniski tiek atjaunots telpu aprīkojums. Skolas telpas ir drošas izglītojamajiem un
darbiniekiem, redzamās vietās ir evakuācijas plāni, norādītas izejas. Skolas apkārtne ir estētiski
iekārtota, sakopta un tiek uzturēta labā kārtībā.
Ir izstrādāts projekts Skolas piebūvei un nepieciešams to īstenot 2017. gadā. Uzsākti
Vecumnieku vidusskolas stadiona rekonstrukcijas projektēšanas darbi ar mērķi to realizēt 2018.
gadā.
Vērtējums- labi.
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4.6. Iestādes resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Skolā ir visas profesionālās ievirzes izglītību programmu īstenošanai nepieciešamās
telpas. Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. Telpu
izmantojums ir racionāls un atbilst mācību - treniņu procesa prasībām un katras telpas
specifikai. Ir noteikta kārtība telpu izmantošanai.
Nodrošināti profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizācijai
nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi, par tiem ir atbildīgi atbilstošo mācību - treniņu
grupu treneri. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā, to papildināšana un uzturēšana darba
kārtībā tiek plānota un kontrolēta. Veikts pieejamo materiāltehnisko un mācību līdzekļu
izvērtējums atbilstoši sporta veida prasībām, mācību līdzekļi tiek papildināti. Skolā ir
iespējams kopēt mācību materiālus. Visi sanitārie mezgli atbilst normām. Pie sporta zāles ir
dušas telpas un ģērbtuves.
Mācību procesa racionālākai organizēšanai nepieciešama esošo materiāltehnisko resursu
pilnveidošana, tā tiek plānota.
2016. gada septembrī materiāli tehniskie resursi tika papildināti pateicoties dalībai
Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā projektu konkursā “Sporta inventāra un
aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”.
Sporta skolu finansē Vecumnieku novada Dome un tās finanšu resursi ir pietiekami
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizēšanai, infrastruktūras uzturēšanai,
Skolas darbības nodrošināšanai, mācību - treniņu procesa atbalstam un attīstībai.
Vērtējums- ļoti labi.
4.6.2. Personālresursi
Skolas vadību nodrošina direktors (1 amata likme) un Skolas metodiķis (1 amata likme).
Vecumnieku novada Domes Sporta skolā strādā desmit pedagoģiskie darbinieki.
Visi Skolas darbinieki ir sertificēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Treneri paaugstina
savu profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot tālākizglītības kursus, konferences, pieredzes
apmaiņas pasākumus un sporta veidu federāciju rīkotos seminārus, kā arī iesaistās novada
sporta dzīves organizēšanā, sniedz konsultācijas kolēģiem, sporta skolotājiem un interesentiem.
Skola rūpējas par treneru kvalifikācijas celšanu, informējot par tālākizglītības kursiem,
semināriem un sedzot kursu maksas.
Divi Skolas pedagogi ir piedalījušies ESF “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” 3.-5. aktivitātes projektos un ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi.
Pedagogi strādā profesionāli, radoši, vairākiem ir liela darba pieredze. Darbinieku
kvalifikāciju apliecinošie dokumenti glabājas personu lietās, kā arī VIIS datu bāzē.
Pēdējo divu gadu laikā trenera darbu Skolā uzsākuši četri jauni pedagogi.
Vērtējums- ļoti labi.

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Skolas pašvērtējums ietver visas Skolas darbības jomas un aspektus. Skolas
pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Tas pieejams publiskai apskatei Vecumnieku novada
mājaslapā http://www.vecumnieki.lv/.
Skolas vadība, izvērtējot Skolas darbu, analizē sasniegumus un nosaka tālākās attīstības
vajadzības visos Skolas darba aspektos.
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Skolas vadība organizē un pārrauga pašvērtēšanas procesu un ar pašnovērtējuma ziņojumu
iepazīstina trenerus un novada Izglītības nodaļas metodiķi.
Mācību treniņu grupu pašvērtējumu organizē treneri, mācību gada noslēgumā atbilstoši
gada izvirzītajiem uzdevumiem.
Pašvērtēšanā konstatētie nepieciešamie uzlabojumi, tiek ņemti vērā, plānojot turpmāko
darbu.
Daba plānu veido, balstoties uz iepriekšējā perioda analīzes. Gada darba plāns sastāv no
audzināšanas, mācību – treniņu, organizatoriskā, metodiskā, finanšu – saimnieciskā un
informatīvā darba sadaļām.
Skolas attīstības plāns ir izstrādāts uz četriem gadiem no 2015. – 2018. gadam. Tajā ir
izvirzītas prioritātes, kas ir īstenojamas šajā laikā. Skolas attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā
Skolas pamatmērķus.
Vērtējums - labi.
4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolā ir visa obligātā Skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, un tā atbilst normatīvo
aktu prasībām. Skolas lietu nomenklatūra ir apstiprināta un katru gadu tiek aktualizēta Skolā un
ik pēc trīs gadiem saskaņota Valsts arhīvā.
Visiem Skolas darbiniekiem ir iekārtotas personas lietas. Darbinieki amata pienākumus
veic atbilstoši amatu aprakstiem. Vadības struktūra un kompetences joma ir precīzi noteikta,
visiem zināma. Vadītājs savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un
sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu. Skolā ir nodrošināts tās sekmīgs darbs. Direktors
plāno, organizē un vada Skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi.
Pirms lēmumu pieņemšanas direktors konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem
darbiniekiem. Skolas vadība atbalsta jaunas idejas un iniciatīvas, rosina piedalīšanos projektos.
Dažāda līmeņa vadītāju sadarbība ir profesionāla, radoša un efektīva. Vadība nodrošina
regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Direktors īsteno
sadarbību ar vecākiem, izglītības metodiķi, dibinātāju un dažādām sabiedriskajām
organizācijām. Skolas darbinieki rūpējas par Skolas prestižu.
Visu Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir
noteiktas darbinieku amata aprakstos. Treneru slodzes sadalītas optimāli, ievērojot Skolas
īstenoto profesionālās izglītības programmu prasības un racionālas darba organizācijas
nosacījumus, treneru pieredzi un kvalifikāciju. Skolas darbiniekiem ir zināma Skolas vadības
struktūra un pienākumi. Ir izveidota Skolas metodiskā komisija. Skolā ir telpas personāla
darbam, ir norādīts apmeklētāju pieņemšanas laiks.
Vērtējums- labi.

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām.
Izglītības iestādes vadītājs reizi nedēļā, ja ir nepieciešams, arī biežāk, tiekās ar Vecumnieku
novada Domes izpilddirektoru vai priekšsēdētāju, šajās tikšanās reizēs tiek risināti dažādi darba
jautājumi Skolas darba organizācijas jomā (transporta, finanšu, atbalsts personālam un
izglītojamajiem u.c.). Sadarbība ar Domes vadību ir komunikabla un rezultatīva. Notiek
mērķtiecīga un savstarpēji saprotoša sadarbība ar novadā esošām vispārizglītojošām skolām un
citām pašvaldības institūcijām.
Pašvaldība regulāri seko izglītojamo sasniegumiem, apbalvo labākos novada sportistus,
rīko pieņemšanas un finansiāli atbalsta sportistus dalībai sacensībās un sporta nometnēs.
Izveidojusies lietišķa sadarbība ar sporta veida federācijām. Skola piedalās novada
13

organizētajos projektos. Basketbola un galda tenisa grupas izglītojamie ir piedalījušies
starptautiskās sacensībās Austrijā, Igaunijā un Čehijā.
Vērtējums - ļoti labi.

5. Citi sasniegumi
100% finansiālais nodrošinājums sekojošās pozīcijās :
 transporta nodrošināšana nokļūšanai
uz sacensībām, nometnēm un uz
obligātajām medicīniskajām pārbaudēm ;
 treniņu darba (t.sk. ārzemēs) nometņu organizācijai ;
 treneru kursu un semināru apmeklējumiem ;
 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apgūšanai.
Vispārējās fiziskās sagatavošanas darba uzsākšana pirmsskolas iestādēs.
Bijušie Skolas izglītojamie turpina mācības LSPA un citās ar sportu saistītās augstākās
izglītības iestādēs.
Izglītojamiem un Vecumnieku novada iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt bezmaksas
trenažieru zāli.
Ir izstrādāts projekts Skolas piebūvei un uzsākti Vecumnieku vidusskolas stadiona
rekonstrukcijas projektēšanas darbi ar mērķi to realizēt 2018. gadā.
Skola mācību treniņu darbā piesaista jaunos trenerus.
Skolai ir savs Eiropas čempions šķēpa mešanā, kurš ir kā labs piemērs jaunajiem
sportistiem.

6. Turpmākā attīstība
Veidot mērķtiecīgu sadarbību ar sporta veidu federācijām un savienībām metodisko
materiālu, sporta veidu programmu izstrādē, treniņu un sacensību sistēmas pilnveidošanā.
Veicināt treneru pieredzes apmaiņu ar citām Skolām (klubiem, nodibinājumiem) Latvijā
un ārzemēs.
Pilnveidot darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem.
Organizēt sporta nometnes Skolas izglītojamajiem (finanšu iespēju robežās).
Turpināt pilnveidot Skolas darba pašnovērtēšanu visās darbības jomās.
2017./2018. mācību gadā uzcelt Skolas piebūvi un rekonstruēt Vecumnieku vidusskolas
stadionu.
Sākt izmantot e-klasi un sagatavot trenerus darbam ar to.

Vecumnieku novada Domes Sporta skolas direktors: _________________ I. Sprancis

Saskaņots:
Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja
Aiga Saldābola ____________________
2017. gada 19. aprīlī
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PIELIKUMI
Pielikums Nr.1
Plānotās prioritātes un sasniedzamie rezultāti
Pamatjoma
Mācību saturs

Mācīšana un
mācīšanās

Darbības prioritāte
1. Kvalitatīvi īstenot esošās
profesionālās ievirzes
izglītības sporta
programmas

Sasniegtais
1. Īstenotas 4 profesionālās ievirzes
izglītības programmas, kurās ir
pietiekams grupu piepildījums

2. Karjeras izglītības
jautājumu ietveršana mācību
procesā

2. Vairāki izglītojamieiestājušies un
veiksmīgi absolvējuši MSĢ un
LSPA.

3. Veidot Skolā esošajās
mācību treniņu grupās
sporta piramīdu, atverot
jaunas mācību grupas

3. Atvērta jaunas treniņu grupas
volejbolā un vieglatlētikā, ievērojot
pēctecību.

1. Veicināt izglītojamo
atbildību par mācību treniņa
plāna īstenošanu.

1. Sacensībās pieļauto kļūdu analīze un
izvērtēšana.

2. Pieredzes apmaiņas
semināri un kursi treneru
kvalifikācijas celšanai.

2. Pilnībā tiek nodrošināts treneru
pieprasījums sporta speciālista
sertifikāta iegūšanai un zināšanu
pilnveidošanai.

3. Materiāli tehnisko resursu
nodrošinājums visos sporta
veidos treniņu procesā un
sacensībās.

Izglītojamo
sasniegumi

1. Sagatavot konkurētspējīgus
sportistus, Latvijas izlašu
dalībniekus un kandidātus,
kas spētu pārstāvēt novadu
Latvijas un starptautiska
mēroga sacensībās.
2. Veikt izglītojamo
sasniegumu atspoguļošanu
masu medijos.

Atbalsts izglītojamiem 1. Nodrošināt atbalsta
pasākumus jauniešiem.

3. Nodrošinātas sporta bāzes, inventārs
un transports programmā paredzēto
prasību izpildei.

1. Sagatavoti 7 Latvijas izlašu
dalībnieki: Edvards Ezernieks,
Aleksandra Geslere, Daila Žukauska,
Samanta Homiča, Reinis Krēgers,
Laura Zilvere - Eiropas vicečempione
airēšanā un Kristaps Jaunpujens
Pujens - 2016. gada Eiropas čempions
šķēpmešanā.
2. Izglītojamo sasniegumi tiek
atspoguļoti Vecumnieku novada ziņu
informatīvajā izdevumā un
www.facebook.com/VecumniekuNSS
1. Pilnā apjomā tiek finansētas treneru
organizētās sporta nometnes. Tiek
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apmaksātas dienas naudas. Caur
funkcionējošo sacensību sistēmu ir
apgūtas attiecīgā sporta veida tiesneša
darba pamata prasmes.
2. Darbs ar talantīgajiem
izglītojamajiem.

3.

Skolas vide

2. Sadarbībā ar federācijām un
savstarpēji noslēgtiem līgumiem, tiek
organizēts un pilnībā finansiāli
nodrošināts no skolas puses treniņu
nometņu darbs izlašu dalībniekiem.

Labāko sportistu
godināšana.

3. Katru gadu Vecumnieku novada
sporta laureātā tiek sveikti labākie
sportisti.

1. Labvēlīgs skolas
mikroklimats.

1. Papildināti skolas iekšējās kārtības un
izglītojamo noteikumi. Paplašinātas
iespējas brīvā laika pavadīšanai
vasarā.

2. Veikt basketbola un
volejbola sporta zāļu
rekonstrukcija.

Resursi

Skolas darba
organizācija, vadība
un kvalitātes
nodrošināšana

2. Ir veiktas sporta zāļu grīdas seguma
nomaiņa un kosmētiskais remonts
meiteņu un zēnu dušu telpās Misā un
Vecumniekos.

1. Treneru kvalifikācijas un
profesionalitātes
pilnveidošana.

1. Treneru kvalifikācija ir atbilstoša
normatīvo aktu prasībām.

2. Jaunu sporta treneru
iesaistīšana darbā.

2. Skolā uzsākuši darbu atbilstoiši
kvalifikācijai 4 jauni treneri.

3. Sporta bāžu un inventāra
modernizācija.

3. Katru gadu katrā sporta veidā
atbilstoši treneru pieprasījumam tiek
atjaunots inventārs un iegādātas
sporta formas. Uzsākta Sporta skolas
zāles piebūves projektēšana.

1. Skolas iekšējo normatīvo
dokumentu aktualizēšana,
atbilstoši likumdošanas
prasībām.

1. Notiek iekšējo reglamentējošo
dokumentu pilnveide.

2. Iesaistīt pedagogus skolas
darba organizācijas procesā.

2. Skolas administrācija un treneri aktīvi
sadarbojas ar savu sporta veidu
federācijām. Piedalās un palīdz
federāciju un Vecumnieku novada
rīkoto sacensību organizēšanā.
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3. Tiek sakārtoti skolas dokumenti
atbilstoši IKVD metodiskajiem
ieteikumiem profesionālās izglītības
un vispārējās izglītības iestāžu
pašvērtēšanai un ārējo normatīvo aktu
prasībām.

3. Skolas dokumentu
sagatavošana un
sakārtošanas skolas
akreditācijai 2017. gadā.
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Pielikums Nr. 2

Sporta skolā realizētās profesionālās ievirzes sporta programmas

Licence
Izglītības
programmas
nosaukums

Kods
Nr.

20V81300
20V81300

Vieglatlētika

30V81300

uz nenoteiktu laiku

11

11

33

33

34

25

uz nenoteiktu laiku

18

18

22

17

12

9

uz nenoteiktu laiku

68

58

67

62

77

67

uz nenoteiktu laiku

77

69

92

92

122

97

27.01.2011.
P-4240

20V81300

Beigās

27.01.2011.
P-4238

Volejbols

Beigās Sākumā

27.01.2011.
P-4236

Galda teniss

Izglītojamo skaits Izglītojamo skaits Izglītojamo skaits
2013/2014.m.g 2014/2015.m.g vai 2015/2016.m.g vai
vai īstenošanas
īstenošanas
īstenošanas
periodā
periodā
periodā
Sākumā Beigās Sākumā

datums

P-4234
Basketbols

Akreditācijas termiņš

27.01.2011.
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Pielikums Nr. 3

Apkopotie izglītojamo sasniegumi par 2014.-2016. gadu.

Sporta veids

Dalībnieka vārds, uzvārds/
komandas nosaukums

Sasniegtie rezultāti, vieta,
treneris

2016. gads
Vieglatlētika

Gustavs Baļčūns

1.vieta bumbiņas mešanā
Latvijas skolēnu sacensībās
vieglatlētikā Valmierā
3.vieta bumbiņas mešanā
Starptautiskajās sacensībās
Polijā Lovisā

Mona Jēgere

2.vieta A/l 13. Starptautiskās
Henrija Silova turnīrs
augstlēkšanā
1.vieta 300m/b, Latvijas
čempionāts,
1.vieta 60m/b, Rīgas
čempionāts jaunatnei
1.vieta 100m/b, Rīgas
čempionāts jaunatnei

Madara Lungeviča

Aleksandra Luīze Geslere.

Samanta Homiča

Kristaps Jaunpujens-Pujens
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1.vieta lode, LVS kausa 1.
posms
1.vieta lode, Latvijas
čempionāts
2.vieta disks, Latvijas
čempionāts
1.vieta K/L, Latvijas ziemas
čempionāts
1.vieta K/L, Rīgas čempionāts
telpās
2.vieta K/L, Baltijas valstu
sacensības, U18, Viļņā
2.vieta K/L, Latvijas
čempionāts
1.vieta Eiropas čempionātā
Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi
šķēpa mešanā U-18
2.vieta Latvijas čempionāts U
18 grupai

Volejbols

Madara Lungeviča, Annija Tamane,
Beāte
Larionova,
Agnija
Praškeļeviča, Nikola Ņikiforova,
Nadīna Skalbe
U-13 vecuma grupā meitenēm
U-15 vecuma grupā meitenēm
U-12 vecuma grupā zēniem

Basketbols

U-16 vecumu grupa zēniem
U-16 vecumu grupa zēniem

Galda teniss

Līga Elizabete Juškēviča

Mareks Eņģelis.
Māris Eņģelis

1.vieta Latvijas skolēnu
70.spartakiādes finālsacensībās
vieglatlētikā „Vidusskolu
kauss 2016”
3.vieta Latvijas jaunatnes
čempionāts pludmales
volejbolā
4.vieta Latvijas jaunatnes
čempionāts pludmales
volejbolā
6.vieta Latvijas kausa izcīņa
volejbolā
2.vieta VEF LJBL-LR
čempionāts 2.divīzija Rietumi
2.vieta Starptautiskais
basketbola turnīrs Vīnē
1.vieta Latvijas
2015./2016.gada sezonas
jaunatnes Stiga kausa izcīņā
3.vieta LR 2016.gada
komandu čempionāts
jauniešiem”C”gr.
3.vieta LR jaunatnes
meistarsacīkstes
3.vieta LR komandu
čempionāts jauniešiem ”B”gr.
3.vieta LR komandu
čempionāts jauniešiem ”B”gr.

2015. gads
Vieglatlētika

Niks Berlinskis

1.vieta Latvijas ziemas
čempionātā U14 lodes
grūšanā
1.vieta Latvijas čempionātā
U14 diska mešanā
3.vieta Latvijas čempionātā
U14 lodes grūšanā.
3.vieta Latvijas Ziemas
čempionātā U-16 (B) vecumā
grupā Šķēpa mešanā
3.vieta Rīgas atklātajās
jaunatnes meistarsacīkstēs
Šķēpa mešanā
2.vieta Latvijas čempionātā U14(C gr.) šķēpa mešanā
4.vieta Starptautiskajās
skolēnu sacensībās Polijā
Varšavā bumbiņas mešanā
1.vieta Latvijas skolēnu
atlases sacensībās uz
starptautiskajām sacensībām

Airita Cimermane

Airisa Cimermane
Megija Krotova
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Polijā 2002.g.dz. bumbiņas
mešanā
1.vieta Latvijas ziemas
čempionātā U18 kārtslēkšanā
1.vieta Latvijas čempionātā
U18 kārtslēkšanā
1.vieta Latvijas jaunatnes
olimpiādē kārtslēkšanā
2.vieta Latvijas čempionātā
U16 300m barjerskriešanā

Samanta Homiča

Madara Lungeviča

Aleksandra Geslere

Rinalds Kostjukovičs

Kristaps Jaunpujens

Volejbols

Selga Circene, Ivanda Rodņina,
Laila Lauriņa, Kristīne Kanna,
Nadīna Skalbe, Samanta Homiča,
Laura Admāne.
U-13 vecumu grupa meitenēm

Basketbols
Galda teniss

1.vieta Latvijas ziemas
čempionātā U20 lodes
grūšanā
1.vieta Latvijas čempionātā
U20 lodes grūšanā
1.vieta Latvijas ziemas
čempionātā U16 kārtslēkšanā
4.vieta Latvijas jaunatnes
olimpiādē kārtslēkšanā.
3.vieta Latvijas čempionātā
U18
2.vieta Latvijas jaunatnes
olimpiādē šķēpa mešanā
3.vieta Baltijas valstu
sacensībās šķēpa mešanā
1.vieta Zemgales reģiona
skolēnu sporta spēlēs
„VIDUSSKOLU KAUSS”
VOLEJBOLĀ

5. vieta Latvijas jaunatnes
čempionātā
U-13 vecumu grupa zēniem
6. vieta Latvijas jaunatnes
čempionātā
U-12 vecumu grupa meitenēm
4.vieta Latvijas jaunatnes
kausa izcīņa
Lauma
Vidovska,
Airita 2.vieta Latvijas jaunatnes
Cimermane, Evija Skinderska, ‘’Pūre chocolate’’ vasaras
Laima Kampa
spēlēs
U-15 vecumu grupa zēniem
3.vieta VEF LJBL-LR
čempionāts 2.divīzija Rietumi
Māris Eņģelis, Mareks Eņģelis,Ulvis 4.vieta Latvijas jaunatnes
Karelsons, Artūrs Jankovičs
olimpiāde komandu sacensībās
Māris Eņģelis
2.vieta individuāli, 3.vieta
dubultspēlē Latvijas jaunatnes
meistarsacīkstes "B" grupa
Mareks Eņģelis
3.vieta dubultspēlē Latvijas
jaunatnes meistarsacīkstes "B"
grupa
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2014. gads
Vieglatlētika

Madara Lungeviča

3.vieta Starptautiskās
sacensības „Valmieras
spēles” 60m/b
2. vieta Latvijas čempionātā
izcīnīta 80m/b
1. vieta Rīgas atklātās
jaunatnes meistarsacīkstes
Augstlēkšana
1.vieta Latvijas ziemas
čempionāts „B” grupai
Kārtslēkšana
1. vieta Latvijas čempionāts
U-16 Kārtslēkšana
1.vieta Rīgas atklātās
jaunatnes meistarsacīkstes
Diska mešana

Samanta Homiča

Ģirts Este

Rinalds Kostjukovičs

1. Vieta Latvijas ziemas
čempionāts „B” grupai
Kārtslēkšana

Jānis Zālmanis

2.vieta Latvijas ziemas
čempionāts junioriem un
jauniešiem Kārtslēkšana
6.vieta Baltijas ziemas
čempionāts U-18
Kārtslēkšana
1.vieta Latvijas čempionatā
A/L
1.vieta Latvijas čempionātā
U-14 (C) vecumā grupā
Šķēpa mešanā
1.vieta Latvijas skolēnu
atlases sacensībās Polijā
Varšavā bumbiņas mešanā
3.vieta Starptautiskajās bērnu
vieglatlētikas sacensībās
bumbiņas mešanā Varšavā
2.vieta Eiropas Jaunatnes
čempionāts
šķēpa mešanā
1 vieta Latvijas ziemas
čempionāts šķēpa mešanā
2. vieta Latvijas ziemas
čempionāts „B” grupai
Lodes grūšanā
2.vieta Latvijas ziemas
čempionātā izcīnīta lodē
2. vieta Rīgas čempionātā
čemponātā izcīnīta diskā

Daila Žukauska
Airita Cimermane

Airisa Cimermane

Kristaps Jaunpujens

Aleksandra Luīze Geslere
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Volejbols

U-12 vecuma grupā meitenēm
U-12 vecuma grupā zēniem
U-14 vecuma grupā meitenēm

Basketbols

U-14 vecumu grupa zēniem

Galda teniss

Ulvis Karelsons
Mārtiņš Bergmanis

Sanija Bagdone
Līga Elizabete Juškēviča

Elvis Malanka

1. vieta Latvijas čempionātā
izcīnīta diskā
5.vieta Latvijas volejbola
Federācijas jaunatnes kausa
izcīņā
6.vieta Latvijas volejbola
Federācijas jaunatnes kausa
izcīņā
1.vieta, 2. vieta Latvijas
volejbola federācijas vasaras
jaunatnes čempionātā „Pūre
Chocolate”, Finālsposmā
4.vieta VEF LJBL-LR
čempionāts 2.divīzija Rietumi
3.vieta LR jaunatnes
meistarsac. „C”gr. zēni
3.vieta LR jaunatnes
meistarsac. „C”gr. zēnu
dubultspēle
3.vieta Jauktā dubultspēle
3.vieta LR jaunatnes
meistarsac. „D”gr. meiteņu
dubultspēle
3.vieta LR jaunatnes
meistarsac. „D”gr. meiteņu
dubultspēle
3.vieta LR jaunatnes
meistarsac. „D”gr. Individuāli
3.vieta dubultspēlē
3.vieta LR jaunatnes „Stiga”
kausa izcīņas sac. „B”gr.

Mareks Eņģelis
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