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1. Iestādes vispārīgs raksturojums.
Ķekavas novada sporta skola ir Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāde, kura
īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Sporta
skolas dibinātājs ir Ķekavas novada Dome. Sporta skolas juridiskā adrese: „Bultas”,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123. Ķekavas novada sporta skolas
darbības tiesiskais pamats ir sporta skolas Nolikums. Skola ir dibināta 2010. gadā LR
valsts reģionālās reformas ietekmē. Līdz 2009.gada 31.decembrim Ķekavas jaunie
sportisti realizēja profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas Rīgas un Rīgas
rajona BJSS ietvaros. Pēc Rīgas rajona reorganizācijas, ar 2010.gada 3.janvāri
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu izglītojamos, tai skaitā mākslas
vingrošanas nodaļas audzēkņus, pārņēma Ādažu novada Pierīgas Bērnu un jaunatnes
sporta skola.
2011.gada 3.janvārī tika uzņemti 15 izglītojamie brīvās cīņas profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmā un 104 izglītojamie mākslas vingrošanas profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmā. 2011.gada 8.martā skola tika akreditēta uz diviem
gadiem līdz 2013.gada 7.aprīlim. Mācību – treniņu procesa organizēšanai Ķekavas novada
sporta skola izmanto Ķekavas pagasta, Daugmales pagasta un Baložu pilsētas izglītības
iestāžu un organizāciju sporta bāzes saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
2011./2012.mācību gadu uzsāka 170 izglītojamie 5 profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmās – brīvajā cīņā (15), mākslas vingrošanā (83), regbijā (26),
riteņbraukšanā (14) un vieglatlētikā (32).
2012./2013.mācību gadu uzsāka 264 izglītojamie 6 profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmās – brīvajā cīņā (24), mākslas vingrošanā (112), regbijā (32),
riteņbraukšanā (16) un vieglatlētikā (46), peldēšanā (34).
Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs
2010./2011 m. g.

Ķekavas novada sporta skolā pamatdarbā strādā 4 pedagogi.
Pedagogu izglītība – augstākā pedagoģiskā izglītība ir 4 treneriem;
t.sk. maģistri – 1;
Doktora grāds sporta zinātnē, sporta pedagoģijas apakšnozarē – 1
pedagogs.

2016./2017 m. g.

Ķekavas novada sporta skolā pamatdarbā strādā 12 pedagogi,
blakusdarbā 6 pedagogi un 2 tehniskie darbinieki.
Pedagogu izglītība – augstākā pedagoģiskā izglītība ir 16
treneriem; 2 apgūst augstāko izglītību;
Doktora grāds sporta zinātnē, sporta pedagoģijas apakšnozarē – 1
pedagogs.
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Pedagogu sadalījums atbilstoši darba stāžam :
Treneri regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot
tālākizglītības kursus un sporta izglītības aģentūras rīkotos seminārus, kā arī sporta
veidu federāciju rīkotos seminārus.

31%

36%

līdz 5 gadiem
5-10 gadi
10-20 gadi
20-30 gadi
virs 30 gadiem

10%
5%

18%

Skolas vadību nodrošina direktore (1.amata likme), direktores vietniece izglītības
jomā (1 amata likme), lietvedības sekretāri 2 (1,5. amata likmes).

Pedagogu sadalījums atbilstoši vecumposmiem :

26%

26%

16%

16%
16%
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20-30 gadi
30-40 gadi
40-50 gadi
50-60 gadi
60-70 gadi

Sociālā vide
Ķekavas novada sporta skolā trenējas izglītojamie no Ķekavas un Daugmales
pagastiem, Baložu pilsētas un tuvākās apkārtnes.
Tabula nr. 1
Izglītojamo sadalījums pēc deklarētās dzīves vietas
N.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pilsēta, pagasts vai novads

Ķekava
Ķekavas pagasts
Baloži
Katkakalns
Valdlauči, Rāmava
Daugmale
Baldone
Mārupes novads
Ķeguma novads
Bauskas novads
Iecava
Olaines novads
Salaspils novads
Rīga

Izglītojamo
skaits

112
48
42
12
7
37
21
1
2
2
3
2
5
16

Kopā:

310

Sporta skola piedāvā 8 izglītības programmas 6 sporta veidos:


Profesionālās ievirzes sporta izglītības programma brīvajā cīņā
Programmas kods 20V 813 00 1, licencēta 2017. gada 24.aprīlī
Licences Nr.P-15396 izsniegta uz nenoteiktu laiku
Programmu apgūst 32 izglītojamie



Profesionālās ievirzes sporta izglītības programma mākslas vingrošanā
Programmas kods 20V 813 00 1, licencēta 2017. gada 24.aprīlī
Licences Nr.P-15397 izsniegta uz nenoteiktu laiku
Programmu apgūst 77 izglītojamie
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Profesionālās ievirzes sporta izglītības programma mākslas vingrošanā
Programmas kods 30V 813 00 1, licencēta 2016. gada 06.jūlijā
Licences Nr.P-14160 izsniegta uz nenoteiktu laiku
Programmu apgūst 11 izglītojamie



Profesionālās ievirzes sporta izglītības programma peldēšanā Programmas kods
20V 813 00 1, licencēta 2017. gada 24.aprīlī
Licences Nr.P-15398 izsniegta uz nenoteiktu laiku
Programmu apgūst 72 izglītojamie



Profesionālās ievirzes sporta izglītības programma regbijā Programmas kods
30V 813 00 1, licencēta 2017. gada 24.aprīlī
Licences Nr.P-15401 izsniegta uz nenoteiktu laiku
Programmu apgūst 32 izglītojamie



Profesionālās ievirzes sporta izglītības programma riteņbraukšana Programmas
kods 20V 813 00 1, licencēta 2017. gada 24.aprīlī
Licences Nr.P-15399 izsniegta uz nenoteiktu laiku
Programmu apgūst 8 izglītojamie



Profesionālās ievirzes sporta izglītības programma riteņbraukšana Programmas
kods 30V 813 001, licencēta 2016. gada 06.jūlijā
Licences Nr.P-14161 izsniegta uz nenoteiktu laiku
Programmu apgūst 5 izglītojamie



Profesionālās ievirzes sporta izglītības programma vieglatlētika Programmas
kods 20V 813 00 1, licencēta 2017. gada 24.aprīlī
Licences Nr.P-15400 izsniegta uz nenoteiktu laiku
Programmu apgūst 98 izglītojamie
2. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un
konkrēti rezultāti).

1.Sporta skolas darbības mērķis ir iepazīstināt mūsdienu jaunatni ar sportu. Sekmēt
audzēkņu veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, attīstīt fiziskās īpašības, pilnveidot
prasmes, iemaņas un zināšanas sportā.
2. Izveidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu
profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu - veselas, fiziski, garīgi un
emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam
dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi cilvēka personības veidošanas procesā.
3.Sporta skolas darbības pamatvirziens ir profesionālās ievirzes sporta izglītība.
Audzēkņu sagatavošana sacensībām atbilstoši savām spējām, talantīgāko sportistu
motivēšana augstu sporta rezultātu sasniegšanai sacensībās.
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Savas darbības laikā Ķekavas novada sporta skolas brīvās cīņas nodaļa ir
sagatavojusi vairākus godalgotus sportistus kadetu un junioru sporta klasēs. Kopš 2011.
gada skolas audzēkņi regulāri pārstāv skolu un Latvijas valsti dažādos oficiālos turnīros
brīvajā cīņā.
2014.-2016.gada godalgoto vietu ieguvēji brīvajā cīņā:
CSK Ferrum kauss 2015 brīvajā cīņā: R.Alainis - 2.vieta, R.Ruško – 5.vieta
5.starptautiskais turnīrs “Daugavpils kauss 2016” sieviešu brīvajā cīņā – A.Norbute
(4.v.), E.Alaine (4.v.),
Ķekavas novada sacensības brīvajā un brīvajā cīņā sievietēm “Ķekavas kauss 2017” –
K.Balodis (2.v. 21 kg), E.Duļevskis (2.v. 23 kg), , A.Norbute ( 2.v.vlīdz 26 kg), A.Balode
( 2.v. līdz 30 kg),M.Geks (2.v. 26 kg), E.Alaine (2.v.v līdz 30 kg), R.Kalniņš (2.v. līdz 45
kg)
K.Kundziņa cīņas sporta skolas sacensības brīvajā cīņā –R.Zemnieks (1.v. 42 kg),
R.Alainis ( 2.v. 66 kg), M.Geks (1.v. 26 kg), L.Mamonovs (1.v. 26 kg), A.Puravs Čačs
(2.v. 30 kg), E.Alaine ( 1.v. 40 kg).
Ķekavas mākslas vingrošanas nodaļa ir sagatavojusi vairākas Latvijas izlases
dalībnieces senioru un junioru sporta klasēs. Kopš 1994.gada, pārstāvot Rīgas rajona
BJSS, Ķekavas mākslas vingrošanas nodaļas audzēknes regulāri pārstāv Latvijas valsti
Eiropas un Pasaules čempionātos un dažādos oficiālos turnīros mākslas vingrošanā.
2014. gads
25.-26.01.

Ogres novada sporta centra sacensības „Sniegpārsliņas kauss 2014“ – Ruta
Rēzija Auzniece 2003 (3.v.) , Jana Ašmenska 2004 ( 1.v.)

17.02.

Rīgas pilsētas jaunatnes meistarsacīkstes - Jana Ašmenska 2004 ( 2.v.)

25.-27.04. „RVR Riga Cup“ - Jana Ašmenska (1.v.)
16.-17.05.

Starptautiskais turnīrs „Mazās Zvaigznītes 2014“ - Domenika Nikija Vovka
2006 ( 1.v., II.sp.kl.), Jana Ašmenska 2004 ( 1.v., IV.sp.kl.)

13.-15.06. Starptautiskais turnīrs „Fiesta de mediterraneo“ – Jana Ašmenska 2004 (3.v.
IV.sp.kl.)
04.-05.07. starptautiskais turnīrs „Trofeo Del Etna“ – Elīza Bērziņa, Alise Gucane,
Marta Nudiena, Emmija Ivule, Anastasija Sutirina ( 2.v. grupu
vingrojumos III.sp.kl.)
21.-24.08. Starptautiskais turnīrs „Mazā un Lielā grācija 2014“ – Elīza Bērziņa 2001
(2.v., V,sp.kl.), Emmija Ivule 2003 (2 v., IV.sp.kl.)
18.-19.10. „Rudens 2014“ - Jana Ašmenska 2004 (1.v., IV.sp.kl.)
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Greta Grīnberga 2006 (3.v., II.sp.kl.)
15.-16.11. Starptautiskais turnīrs „Luxembourg Cup 2014“ – Ieva Luīze Drava 2003
(2.v., V.sp.kl.)
2015.gads
01.02. Starptautiskais turnīrs „Baltic Flower 2015“ - Jana Ašmenska 2004 (
1.v.,IV.sp.kl.), Nikola Jēkabsone 2006 ( 1.v., III.sp.kl.),
21.02. „Ķekavas ziema 2015“ – E.Sadoviča (1.v. II. sporta klasē), K.Bunkše (1.v.
III.sporta klasē), E.Hudoleja (1.v., I. sporta klasē), B.Bunkše 2002 (1.v.,
V.sp.kl.),.
29.03. Daugavas atklātās meistarsacīkstes „Daugavas loki“ – Ruta Rēzija Auzniece
2003 (2.v. , V.sp.kl.), I.L.Drava (2.v. IV.sporta klasē)
29.03.- 02.04. Viskrievijas sacensības Kaļiņingradā „Baltijskaja Žemčužina“ – Vanesa
Vīndedze 2002 (1.v., junioru sp.kl.), Ieva Luīze Drava 2003 (3.v., V.sp.kl.)
Domenika Nikija Vovka 2006 ( 2.v., III.sp.kl.)
14.- 15.05. Starptautiskais turnīrs „Mazās Zvaigznītes 2015“ – Jana Ašmenska 2004( 1.v.
V.sp.kl.), Nikola Jēkabsone 2006 (2.v., III.sp.kl.)
18.-19.10. „Rudens 2015“ - Adelīna Trautmane 2006 (1.v. III.sp.kl.), Jana Ašmenska
2004 (2.v., V.sp.kl.)
27.-29.11.

Lindesbergspokalen 2012 – L. L. Skride (1.v. III.sp. kl.), E. Rone
( 2.v.II.sp.kl.), S.Prohorenko(2.v. IV sp.kl.), D.Makareviča (3.v.
IV.sp.kl.), K.Jansena (3.v. II sp.kl.), E.Hudoleja ( 1.v. II sp.kl.),
D.N.Vovka (2.v. V.sp.kl.), L.P.Kudrjavceva ( 1.v.iesācēju kl.)

2016.gads
07.02. Rīgas jaunatnes meistarsacīkstes – 1.v.IV sp.kl. grupu vingrojumos(
A.Hincenberga, M.Ivanova, V.Matuļenko, S.Šeškus)
16.-17.04. „Sniegpulkstenīšu kauss“- A.Ašmenska (1.v.pre-junioru sp.kl.), N.Jēkabsone (
1.v. IV sp.kl.),
13.- 14.05. Starptautiskais turnīrs „Mazās Zvaigznītes 2016“ – Jana Ašmenska 2004 (
2.v. pre-junioru kl.), L.P.Kudrjavceva ( 2.v. I.sp.kl.), N.Jēkabsone ( 2.v. IV sp.kl.)
21.10. Starptautiskais turnīrs Dalia Kutkaite kauss - J.Ašmenska ( 3.v. pre-junioru
sp.kl.)
22.10. Jūrmalas pilsētas atklātās meistarsacīkstes grupu vingrojumos – 1.v. IV sp.kl.
(L.L.Skride, K.Jansena, S.Prohorenko,T.Jakubone,E.Rone, A.Vīmane)
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29.10. „Rudens 2016“- A.Trautmane (1.v. II sp.kl.)
Jana Ašmenska ir iekļauta valsts Nacionālās junioru izlases sastāvā 2017.gadam.
2012.gada 8.oktobrī tika uzsākta profesionālās ievirzes sporta izglītības
programma peldēšanā. Šobrīd treneres A.Daubures un Māra Minkevica vadībā sekmīgi
darbojas 69 izglītojamie sešās mācību treniņu grupās.
2014.gads
16.05. Jūrmalas skolēnu peldēšanas čempionāts – R.T.Kanders (2.v.), A.Kolosovskis (
3.v.), L.Atvare (2.v.), A.Gaile (3.v.)
14.11. „Rudens kauss“- E.Puķīte (2.v.), R.Grinberga (1.v.), E.Stāmere (2.v.), L.Atvare
(2.v.)
20.12. „Ziemassvētku čempionāts“ – L.Atvare (1.v.), M.Videnieks (1.v.), E.Čāmāns
(3.v.), E.Puķīte (2.v.),E.D.Kauliņa (2.v.)
2015.gads
20.03. „Jautrais bebrs“-L.Atvare ( 3.v.)
17.-18.04. Liepājas pilsētas atklātais čempionāts peldēšanā- Atvare L. (3.v.)
25.04. „Mazulis“ – N.Murāne (3.v.),L.Škutāne (2.v.), E.Puķīte (2.v.), E.Stāmere
( 1.v.)
15.05. Jūrmalas skolēnu čempiponāts peldēšanā – M.Videnieks (3.v.), L.Atvare
(3.v.), R.Kanders (2.v.)
20.11. „Domes kauss“-M.Videnieks (3.v.), E.Stāmere (3.v.)
2015.gads
25.04. „Ūdensroze‘ kopvērtējumā - L.Škutāne (2.v.), E.Puķīte (2.v.),
M.Videnieks (2.v.),E.Kauliņa (3.v.), M.Pulle (2.v.), K.Cīrulis (2.v.)
15.-16.05. Liepājas čempionāts – M.Videnieks (3.v.), E.Puķīte (3.v.),
2016.gads
14.05. Ogres atklātais čempionāts E.Stāmere (1.v.), E.Puķīte ( 2.v.), E.D.Kauliņa
(3.v.), M.Pulle ( 2.v.), K‘‘Cāmāns (2.v.)
30.09. „Jūrmalas domes kauss“ – M.Paidere (1.v.), M.Pulle (2.v.), E.Ramiņš
(2.v.), R.Kanders (2.v.),
2012.gada 26.janvārī Ķekavas novada sporta skola uzsāka regbija profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmas realizāciju. Šobrīd 2 sporta meistarības
pilnveidošanas grupās un 2 augstākās sporta meistarības grupās trenējas 32 jaunieši.
Pēdējo gadu laikā ir gūti ievērojami panākumi.
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2014.gads
Latvijas čempionāts regbijā-7 U17 3.vieta
Latvijas kauss regbijā-7 7.vieta
Baltijas čempionāts 3.vieta
Augstskolu kauss 2.vieta
2015.gads
Baltijas čempionāts 3.vieta
Latvijas čempionāts 7 2.vieta
Lietuvas čempionāts 3.vieta
Latvijas čempionāts U20 1.vieta
Latvijas Universiāde 7 1.vieta
Latvija čempionāts-7 U19 1.vieta
2016.gads
Augstskolu kauss U20 2.vieta
Latvijas čempionāts 15 1.vieta
Baltijas čempionāts 3.vieta
Latvijas čempionāts 7 1.vieta
Latvijas čempionāts U20 2.vieta
Kopš 2011.gada 24.oktobra tiek realizēta profesionālās ievirzes sporta izglītības
programma riteņbraukšanā. Šobrīd riteņbraukšanas nodaļā trenējas 14 izglītojamie MT5 un SMP-1 grupās. Visa perioda laikā tiek uzrādīti augsti sasniegumi un gūtas
godalgotas vietas. Talantīgākie audzēkņi pilnveido meistarību Murjaņu Sporta ģimnāzijā
– Dēvids Zikratijs, Marks Gorskis, Dāvis Korsītis.
2014.gads
SEB MTB maratons septiņu posmu kopvērtējumā - Niklāvs Boļšis (3.vieta),
Elvijs zommers (5.v.)
27.04. Kalnu divriteņu maratons 1.posms – Niklāvs Boļšis (1 v.)
20.04. Pavasara meistarsacīkstes “Dobeles kauss” – N.Boļšis (1.v.)
FILTER VELOKAUSS 2014 septiņu posmu kopvērtējumā – ĶNSS
Komanda (2.v. – N.Boļšis, E.Maculēvičs, V.Gurkins, M.Maslovs,
N.Sniedziņš), N.Boļšis U17 (1.v.)
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VIVUS.lv MTB Maratona kopvērtējumā – K.Ratniece (1.v.)
A.Pizika kauss velokrosa kopvērtējumā pēc 5 posmiem – K.Ratniece (3.v.W
16), V.Gurkins (3.v. M16), N.Boļšis (2.v. M18)
2015.gads
13.09. FILTER VELOKAUSS 2015 – S.S. Jurgena (2.v.), E.Zommers (1.v.),
K.Bindemanis ( 2.v.)
01.05. SEB MTB maratons 1.posms– V.Gurkins ( 2.v.), E.Zommers (1.v.)
10.05. SEB MTB maratons 2.posms - E.Zommers (1.v.)
21.06. Čempionu kauss – E.Zommers ( 3.v.),
19.07. Latvijas XCO čempionāts – E.Zommers (3.v.)
2016.gads
24.04. SEB maratons – K.Ratniece (2.v.), K.Bindemanis ( 1.v.),
10.04. Tomes MTB maratons – J.S.Jurgena ( 1.v.), E.Zommers ( 1.v.)
30.04. Jāņa Baukša III piemiņas kauss – K.Bindemanis ( 2.v.), J.S.Jurgena (2.v.),
E.Zommers ( 1.v.)
19.06. Toyota Rīgas velotons – E.zommers ( 2.v.)
25.06. Latvijas čempionāts - E.Zommers (3.v.), K.Bindemanis (2.v.)
17.07. Latvijas XCO čempionāts – E.Zommers ( 2.v.), K.Bindemanis (1.v.)
Komandu cīņā regulāri tiek izcīnītas godalgas.
Kopš 2011.gada 26.septembra tiek realizēta profesionālās ievirzes sporta
izglītības programma vieglatlētikā. Septiņās mācību treniņu grupās trenējas 96
izglītojamie. 2014.-2016.gadu laikā tiek gūti ievērojami panākumi un izcīnītas
godalgotas vietas.
2014.gads
07.02. ”Ogres ziema 2014”- E.Gudļevska ( augstlēkšana 3.v.), K.Degins ( augstlēkšana
3.v.; 40m 3.v.)
12.03.

Talsu NSS atklātās sacensības – M.Romanovska (60m 2.v.) K.Kreica (
60m 3.v.), K.Deksnis ( 60m 2.v.), M.Pundiņš ( 60m 1.v.), T.Martinsons ( 60m
2.v.), E.Gudļevska ( a/l 2.v.), I.L.Drava ( a/l 3.v.), K.Deksnis ( a/l 2.v.),
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M.Pundiņš (t/l 1.v.), A.Zāģers (t/l 3.v.), L.Kreica ( t/l 1.v.), M.Romanovska (t/l
1.v.)
19.04. “Ķekavas pavasara kauss 2014” – L.Kreicuma ( v/m 3.v.), V.Juhnēviča ( v/m
2.v.), A.Zāģers (v/m 3.v.)D.Kolosovska ( v/m 1.v.)R.Geks (l/g 2.v.), A.Zāģers
(l/g 3.v.), L.Kreicuma ( l/g 1.v.), V.Juhnēviča ( l/g 3.v.), K.Geks (l/g 1.v.)
24.04. Aizkraukles NSS “Metēju diena” – K.Geks ( l/g 3.v.), D.Kolosovska ( v/m 2.v.),
A.Zāģers ( l/g 3.v.,v/m 2.v.), M.Pundiņš (d/m 3.v., v/m 3.v.),L.Kreicuma (l/g 2.v.,
v/m 2.v.), V.Juhnēviča (l/g 3.v.)
30.04. Iecavas NSS “Dārtija” – K.Geks ( l/g 2.v., d/m 3.v.), S.Bukša ( 100m 1.v.)
09.05. “Salaspils pavasaris 2014” – D.Kolosovska (v/m 1.v.),M.Pundiņš ( 200m 2.v.),
K.Degins (60m 1.v.)
14.05. Vieglatlētu diena 2014 – S.Bukša ( 100m 2.v.), K.geks (l/g 1.v.)
16.05. Rīgas jaunatnes meistarsacīkstes – K.Geks (l/g 2.v.)
02.11. “Rudens 2014” – D.Kolosovska ( v/m 1.v.)
2015.gads
09.01. Ogres NSC sacensības U14 – A.Isajevs (40m 1.v.)
23.01. Ogres NSC sacensības U12 – M.Romanovska (30m 2.v.), R.Geks (l/g 2.v.),
M.Pundiņš (l/g 3.v.), M( t/l 2.v.)
20.01. SS „Arkādija“ atklātās ziemas sacensības – A.Isajevs ( 60m 2.v.)
07.03. Latvijas ziemas čempionāts vesera mešanā – D.Kolosovska (v/m 1.v.)
23.04. Aizkraukles NSS „Metēju diena“- D.Kolosovska ( v/m 2.v.)
28.04. Aizkraukles NSS „Metēju diena“ – R.Geks (l/g 1.v.), M.Pundiņš (l/g 2.v., d/m
1.v., v/m 1.v.)
29.04. Iecavas NSS “Dārtija” – K.Geks (d/m 3.v.), R.Degins (800m 1.v.)
12.05. Ogres NSC sacensības U14 – K.Magrina ( 80m/b 3.v.)
13.05. „Rokiškis 2015“ – D.Kolosovska ( v/m 2.v.)
19.05. Ogres NSC sacensības U12 – R.Geks ( l/g 1.v.), M.Pundiņš (l/g 3.v.)
12.09. "Ķekavas rudens kauss 2015" – R.Geks (1.v.), M.Pundiņš ( 1.v. veseris, 2.v. lode)
K.Egle (3.v.), M.Šaboviča ( 2.v. lode, 3.v.veseris)
2016.gads
19.01. Ogres novada sporta centra vieglatlētikas sacensības – R.Geks (2.v.)
02.04. Latvijas ziemas čempionāts mešanas disciplīnās – S.Krūmiņa (3.v. veseris)
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26.04. Aizkraukles novada Sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības vieglatlētikā
"Metēju diena" – M.Pundiņš ( 2.v. disks, 2.v. veseris)
17.05. Ogres novada sporta centra vieglatlētikas sacensības – E.Ivule (1.v.), L.Saulītis
(2.v.)
19.05. Ogres novada sporta centra vieglatlētikas sacensības U16 grupai – A.Isajevs (1.v.),
V.Vīrs (2.v.)
20.05. Salaspils sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības “Salaspils Pavasaris 2016” –
E.Ļegajevs (1.v.), V.Vīrs (2.v.)
03.06. Rīgas atklātais čempionāts un junior meistarsacīkstes - M.Šaboviča( 2.v.)
14.06. Valmiera, starptautiskās atlases sacensības – E.Ivule ( 2.v.)
18.06. Latvijas čempionāts U-16 vecuma grupai – S.Krūmiņa ( 1.v.)
17.09. Ķekavas rudens kauss 2016 – S.Krūmiņa (2.v.)
24.09. Rudens sacensības mešanu disciplīnās”Kokneses kauss 2016” – S.Krūmiņa (
3.v.),M.Pundiņš ( 3.v.)
19.11. Salaspils SS sacensības “Rudens 2016”vesera mešanā – S.Krūmiņa (1.v.),
M.Saulītis ( 1.v.)
3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde:
Ķekavas novada sporta skola akreditēta 2013.gada 10.aprīlī līdz 2019.gada 9.aprīlim
(uz sešiem gadiem), Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības iestādes akreditācijas lapas
Nr. AI 6245, Nr. AI 6246, Nr. AI 6247, Nr. AI 6248, Nr. AI 6249 un Nr. AI 6250, vērtējums
labs. Pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2017.gada 26.aprīļa Lēmumu Nr.
106-P Ķekavas novada sporta skolai tika izsniegtas jaunas izglītības iestādes akreditācijas
lapas Nr. Nr. AI 10382, Nr. AI 10383, Nr. AI 10384, Nr. AI 10385, Nr. AI 10387, Nr. AI
10386.

Ekspertu komisijas ziņojumā sekojoši ieteikumi, kuri ņemti vērā pēc akreditācijas
perioda darbā un veikti sekojoši uzlabojumi:
Nr.p.k.

Ieteikums

Ieteikuma izpilde

1.

Atsevišķās profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmās ( peldēšana,
regbijs) jāveicina jaunu audzēkņu
uzņemšana, lai nodrošinātu kontingenta
stabilitāti un grupu pēctecību

Tiek uzņemti jauni audzēkņi un
nodrošināta mācību treniņu grupu
pēctecība.

2.

Treniņu bāzes kopumā nodrošina
izglītības programmas izpildi, izņemot:

2017.gada jūlijā tiks nodots
ekspluatācijā Sākumskolas sporta centrs
ar 25m baseinu ( 4 celiņi) un sporta zāli.

-peldēšanas programmas īstenošana
ārpus izglītības iestādes (Daugmales
baseins) piemērots sākuma

13

sagatavošanas mācību treniņu grupas
audzēkņiem, bet neatbilst sporta veida
sacensību noteikumiem;
-vieglatlētikas programmas mešanu
disciplīnu īstenošanai nepieciešama to
sektoru izveidošana, kas pilnībā
nodrošinātu sporta veida apguvi.
Mākslas vingrošanā vēlams, lai katra
trenere ar savu mācību treniņu grupu
varētu nodarboties atsevišķi norobežotā
sporta zālē, lai muzikālais pavadījums
savstarpēji netraucētu.

2013.gada jūnijā tika nododts
ekspluatācijā mešanas disciplīnu
sektors.
Līdz jaunās sporta zāles nodošanai
uzlabot mākslas vingrošanas nodarbību
apstākļus nav izdevies.

Sakarā ar straujo sporta skolas izaugsmi,
ļoti nepieciešams palielināt sporta
būvju, sporta zāļu skaitu.

4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma
līmeni atbilstošajos kritērijos:
1. Pamatjoma - Mācību saturs. Vērtējums - labi
1.1. Sporta skolas 2016./2017.gadā īstenotās izglītības programmas:
Nr.p.k. Programmas nosaukums
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brīvā cīņa
Mākslas vingrošana
Mākslas vingrošana
Peldēšana
Regbijs
Riteņbraukšana
Riteņbraukšana
Vieglatlētika

Kods
20V 813 00 1
20V 813 00 1
30V 813 00 1
20V 813 00 1
30V 813 00 1
20V 813 00 1
30V 813 00 1
20V 813 00 1

Īstenošanas
ilgums
8 gadi
8 gadi
4 gadi
8 gadi
4 gadi
8 gadi
4 gadi
8 gadi
Kopā:

Audzēkņu
skaits
29
63
14
69
32
9
5
100
321

Programmās regulāri tiek veiktas korekcijas saskaņā ar izmaiņām Ministru
Kabineta noteikumos. Visu mācību programmu darba plāni tiek īstenoti atbilstoši
licencētajām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām.
Treneri izprot savu programmu standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, zina
obligāto saturu, audzēkņu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Novitātes mācību
priekšmetu standartos treneri pārrunā sporta skolas metodisko komisiju sēdēs.
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Sporta skolā ir vienotas prasības treniņu vielas tematiskajai plānošanai.
Tematiskajos plānos ir norādīta laika sadale katra temata apguvei, plānotie normatīvu
kārtošanas datumi, individualizācija un diferenciācija. Plānos tiek veiktas korekcijas, ja
tas nepieciešams audzēkņu tempa vai vielas apguves grūtību dēļ. Treneri plāno un veic
individuālo darbu, strādājot ar talantīgajiem audzēkņiem un audzēkņiem, kuriem
nepieciešama papildus palīdzība mācību satura apguvē.
Tematisko plānu izstrāde tiek sekmīgi pārraudzīta un koordinēta. Treneriem ir
nodrošinātas konsultācijas un visa nepieciešamā informācija un resursi plānu izstrādei.
Mācību satura jautājumi tiek apspriesti un saskaņoti sporta skolas metodiskajās
komisijās.
2. Pamatjoma - Trenēšana un trenēšanās. Vērtējums - labi
Trenēšanās procesa kvalitātes uzlabošana – audzēkņu trenēšanās motivācijas,
vecāku līdzatbildības paaugstināšana.
Audzēķņiem treniņa procesā ir iespējas izmantot sporta skolā pieejamos
resursus – sporta zāli, inventāru u.c
Treneri izmanto daudzveidīgas mācību - treniņu metodes un mācību tehniskos
līdzekļus izglītojamo motivācijas veicināšanai.
Vecāku informēšanai par audzēķnu sasniegumiem tiek izmantotas vecāku
individuālās sarunas ar treneriem un vecāku sanāksmes, interneta vietnes – facebook,
skolas mājaslapa sportaskola.kekava.lv. Skolā izveidota un darbojas vecāku padome.
2.1.

Trenēšanas (mācīšanas) kvalitāte. Vērtējums - labi

Iestādē tiek veikts sistemātisks darbs ar izglītojamajiem. Treneru izmantotās
metodes ir daudzveidīgas un atbilst audzēkņu spējām, vecumam, apgūstamo programmu
specifikai un mācību satura prasībām. Metodiskajās komisijās treneri regulāri dalās
pieredzē par jaunu metožu izmantošanas iespējām, analizē izmantoto metožu lietderību.
Mācību metožu izvēle tiek koriģēta atkarībā no audzēkņu apgūšanas tempa un īpatnībām.
Treneru stāstījums, demonstrējums un skaidrojums ir mērķtiecīgs, saprotams, piemērots
apgūstamajai tēmai un audzēkņu vecumam.
Audzēkņiem 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 audzēkņus, iedrošina un mudina
izteikt savu viedokli, analizēt un secināt. Treneri prasmīgi vada dialogu ar audzēkņiem,
izmantojot audzēkņu sniegtās atbildes. Lielākā daļa audzēkņu prot izteikt savu viedokli,
analizēt kustību izpildījuma tehniku un pieļautās izpildījuma kļūdas, pamatot spriedumus.
Psiholoģiskās stabilitātes veicināšanai pielieto sacensību metodi mācību – treniņu
nodarbību laikā.
Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi piedalās dažāda mēroga sacensībās,
saskaņā ar Federāciju valsts kalendārajiem sporta plāniem, atbilstošajos sporta veidos.
Izstrādāts skolas sacensību kalendārais plāns. Sacensībām tiek izstrādāti nolikumi,
apkopoti rezultāti, kas tiek ievadīti vienotajā sasniegumu datu bāzē un VIIS rezultatīvo
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rādītāju bāzē. Audzēkņi piedalās sekojošās sacensībās: novada sacensībās, Latvijas
čempionātos un meistarsacīkstēs jauniešiem, Latvijas Jaunatnes Olimpiādēs,
organizētajos turnīros ārpus Latvijas. Labākie sportisti piedalās Valsts nacionālajā izlasē
un citu komandu sastāvā ārzemju turnīros.
2.2.

Trenēšanās (mācīšanās) kvalitāte. Vērtējums - labi

Mācību gada sākumā Ķekavas novada sporta skolas audzēkņus iepazīstina ar
mācību gada uzdevumiem, iekšējas kārtības un drošības noteikumiem. Notiek pārrunas par
drošības noteikumiem pēc apstiprinātām instrukcijām. Audzēkņiem ir pieejamas Ķekavas
novada izglītības iestāžu un organizāciju sporta bāzes. Audzēkņiem ir pieejams atbilstošs
inventārs, literatūra par savu sporta veidu, tā noteikumiem un metodiku. Audzēkņi aktīvi
apmeklē mācību-treniņu nodarbības un regulāri piedalās sacensībās. Treneris ar audzēkņiem
pārrunā kavējuma iemeslus.
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.
Sporta skolā sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra audzēkņa
sasniegumiem. Audzēkņu dinamikas datu bāze ir elektroniska, tā ļauj operatīvi iegūt
visus statistiskos rādītājus. Datu bāzē apkopoto informāciju regulāri analizē un analīzes
rezultātus efektīvi izmanto treniņu procesā. Savu izaugsmi analizē arī paši audzēkņi.
Lielākā daļa audzēkņu aktīvi piedalās treniņu procesā, taču daļa audzēkņu reizēm neprot
plānot savu darbu. Līdzatbildība par treniņa procesa norisi ne vienmēr ir pietiekama.
Mācību – treniņu nodarbībās tiek plaši pielietotas interaktīvās mācīšanās
metodes. Izglītojamie prot strādāt grupās, palīdz cits citam treniņu procesā. Audzēkņiem
ir iespēja vērtēt savu darbu un prezentēt to grupa.
Sporta skola nodrošina un rūpējas par maksimāli labiem apstākļiem
audzēkņiem. Sporta skolā ir pieejami visi resursi individuālajam treniņu darbam.
Nepieciešams vairāk strādāt pie audzēkņu motivācijas un līdzatbildības par
mācību - treniņu procesa efektivitātes paaugstināšanu.

2.3. Vērtēšana kā treniņu (mācību) procesa sastāvdaļa. Vērtējums – ļoti labi
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.
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
sporta skolas katras grupas audzēkņu sasniegumu tabulu saskaņā ar izstrādātajiem
noteikumiem. Pēc saņemtajiem datiem tiek veikta analīze komandu sporta veidos un
individuālajos sporta veidos zēniem un meitenēm, katrā pozīcijā atsevišķi, uzrādot
punktus pēc izcīnītajām vietām.
Mācību gada beigās tiek sagatavotas atskaites IZM Sporta departamentam
atbilstoši noteiktajām prasībām.
Sporta skolas datu bāzē ir rīkoto sacensību nolikumi, protokoli un Latvijas
jaunatnes čempionātu protokoli. Rezultātus operatīvi analizē gan ikdienā, gan sporta
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skolas metodiskajās komisijās, gan pedagoģiskās padomes sēdēs un analīzes rezultātus
izmanto mācību treniņu procesa pilnveidošanai.
Audzēkņi un vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar rezultātiem un to analīzi.

3. Pamatjoma - Izglītojamo sasniegumi
Izglītojamie sekmīgi apgūst programmas paredzētās teorētiskās un praktiskās
iemaņas. Izglītojamie apzinīgi apmeklē treniņus, piedalās sacensībās un treniņnometnēs.
Sporta skolā tiek veidota elektroniska datu bāze audzēkņu sasniegumu
dinamikas uzskaitei un analīzei, tā tiek regulāri papildināta. Statistiskās analīzes datus
treneri izmanto sava darba turpmākai plānošanai. Audzēkņi ar interesi un atbildības
sajūtu piedalās treniņu procesā. Notiek regulārs darbs ar treneriem par audzēkņu
sasniegumu vērtēšanu.
Audzēkņu panākumi un sasniegumi regulāri tiek atspoguļoti novada un sporta
skolas elektroniskajās mājas lapās, interneta vietnē facebook.
4.Pamatjoma- atbalsts izglītojamajiem. Vērtējums - labi
4.1. Atbalsts izglītojam veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības
jomā, drošības garantēšanā. Vērtējums - labi
Sporta skolā ir izstrādāti reglamentējošie dokumenti par drošību pasākumos un
sporta skolas teritorijā un zālēs, ar tiem ir iepazīstināti visi audzēkņi un personāls. Katrā
stāvā ir evakuācijas plāns. Audzēkņi un personāls ir apmācīti, kā rīkoties ārkārtas
situācijās un evakuācijas gadījumā, tiek veikta praktiskā apmācība. Treniņu laikā tiek
ierobežota audzēkņu iziešana ārpus treniņu telpām, lai samazinātu negadījumu risku.
Lielākā daļa sporta skolā un tās apkārtnē jūtas droši.
Regulāri tiek apzinātas audzēkņu psiholoģiskās vajadzības.
Tiek veidota jauno sportistu datu bāze. Ir apzināta informācija par talantīgajiem
audzēkņiem un treneri plāno individuālo darbu ar tiem, vielas tematiskajos plānos
norādot iespējas mācību procesa diferenciācijai.
Audzēkņiem ir labi sasniegumi sporta sacensībās novada un valsts līmenī.
Detalizēti izvērtējot pamatjomu, izanalizēti dokumenti, veikta audzēkņu, treneru un
vecāku anketēšana. Izvērtēšanas rezultāti analizēti sporta skolas pedagoģiskās padomes
sēdē, izveidots pašvērtējuma ziņojums pamatjomā, noteiktas tālākās attīstības vajadzības.
Tiek apkopota vecāku un medicīnas darbinieku sniegtā informācija par
audzēkņu veselības stāvokli un atsevišķu audzēkņu individuālajām vajadzībām. Ir
noteikta kārtība kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos, treneri un
audzēkņi to zina. Notiek regulāra informācijas apmaiņa par katra audzēkņa veselības
stāvokli. Noslēgts līgums ar Sporta Medicīnas Valsts Aģentūru par izglītojamo ikgadējām
padziļinātām profilaktiskajām apskatēm.
4.2. Atbalsts personības veidošanā. Vērtējums - labi
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Treneru darbs ir plānveidīgs, notiek saskaņā ar sporta skolas audzināšanas darba
plānu, kurā iekļautās tēmas sekmē pozitīvu personības īpašību un sociālo iemaņu
attīstīšanu.
Audzēkņu pārvaldes darba galvenie 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,
 sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citām sporta skolām,
Sporta skolas pasākumu plāns tiek veidots balstoties uz sporta skolas tradīcijām,
sporta skolas darba prioritātēm un audzēkņu interesēm. Mācību gada laikā tiek organizēti
vismaz astoņi dažāda veida pasākumi. Tie ir gan izklaidējoši, gan izglītojoši pasākumi,
kuru organizēšanā un vadīšanā sekmīgi piedalās sporta skolas izglītojamie.
4.3. Atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai. Vērtējums - labi
Izglītojamo piedalīšanās sporta sacensībās tiek uzskatīta par prioritāti. Ir
apzinātas audzēkņu intereses un vēlmes savu talantu izkopšanai. Sporta skola atbalsta
trenerus darbā ar talantīgajiem sportistiem. Sporta skola sistemātiski plāno, organizē,
pārrauga un atbalsta personāla darbu.
5. Pamatjoma - Skolas vide. Vērtējums - labi
Tiek veikta audzināšanas darba pilnveidošana, audzēkņu pašdisciplīnas
uzlabošana. Sporta skolas audzināšanas darba programmā ir ietverti temati par audzēkņu
pašdisciplīnu. Treniņu procesā regulāri tiek akcentēti jautājumi par apzinātu disciplīnu,
ētikas normām, savstarpējo cieņu, uzticēšanos un izpalīdzību un sportisko garu.
Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi tiek apspriesti, tiek izskatīti iesniegtie
priekšlikumi, nepieciešamības gadījumā veiktas korekcijas. Noteikumu ievērošanas
nodrošināšanā iesaistās audzēkņu padome.
Izanalizēti dokumenti par telpu, aprīkojuma un finanšu līdzekļu nodrošinājumu.
Nodrošinājums izanalizēts atbilstoši profesionālās ievirzes izglītības standarta prasībām.
Izvērtēts personāla nodrošinājums, nodarbinātība, kvalifikācija un tālākizglītība.
Pamatjomas novērtējums apspriests pedagoģiskās padomes sēdē. Izveidots
pašvērtējuma ziņojums pamatjomai, personāla attīstības plāns un telpu aprīkojuma
uzlabošanas plāns. Tiek veikta resursu pilnveidošana profesionālās ievirzes izglītības
programmās.
Pašvaldība sniedz finansiālo atbalstu sportistiem.
Tiek veikta sporta skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana, kā arī sporta skolas iekšējo normatīvo dokumentu sistēmas pilnveidošana.
Sporta skolas direktore ir veikusi dokumentu izveidošanu. Dokumentos izdarīti
nepieciešamie grozījumi, dokumenti sakārtoti vienotā sistēmā, saskaņoti vai apstiprināti
atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām
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5.1. Sporta skolas mikroklimats. Vērtējums - labi
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. Sporta skolas nodaļu audzēkņi uzstājās ar priekšnesumiem un
paraugdemonstrējumiem Ķekavas novada izglītības iestādēs un masu pasākumos.
Administrācija atbalsta katra darbinieka spējas un veikto darbu, tā cenšas
nodrošināt vienlīdzības principu izglītības procesā. Sekmīgi tiek plānota un īstenota sporta
skolas tēla veidošana. Ir izveidota sporta skolas apbalvojumu sistēma: sporta skolas
Diploms, Labākais gada audzēknis, Goda, Atzinības un Pateicības raksti.
Audzēkņi jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās
piederības. Sporta skolā cenšas novērst fiziskos un morālos pāridarījumus, tiek risinātas
konfliktsituācijas. Situāciju risināšanā iesaistās treneri. Audzēkņiem, trenerim, vecākiem
un sporta skolas darbiniekiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus.
Attieksme pret sporta skolas apmeklētājiem ir labvēlīga un korekta. Pozitīvas sadarbības
veicināšanai tiek pakāpeniski uzlabota sporta skolas vide, ieviešot jaunus informācijas
veidus – izmantojot sporta skolas mājas lapu, pašvaldības avīzi u.c.
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. Katra
mācību gada noslēgumā noteikumi tiek apspriesti un veiktas nepieciešamās korekcijas.
Izraksts no iekšējās kārtības noteikumiem, audzēkņi un vecāki ar savu parakstu apliecina
iepazīšanos ar noteikumiem. Noteikumos paredzētas audzēkņu tiesības un pienākumi,
atzinības un piemērojamie sodi. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu pārrauga treneri,
sporta skolas vadība, vecāku padome. Ja situāciju nav iespējams atrisināt sadarbībā ar
vecākiem, tiek iesaistīts municipālais policists. Nepieciešams nepārtraukts, sistemātisks
darbs izglītojamo uzvedības pārkāpumu novēršanā.

5. 2. Sporta skolas fiziskā vide. Vērtējums - labi
Sporta skolas telpas visās ēkās ir funkcionālas, sanitārhigiēniskie apstākļi atbilst
normām. Regulāri tiek plānoti un veikti telpu remontdarbi budžeta iespēju robežās.
Pakāpeniski tiek atjaunots telpu aprīkojums. Sporta skolas telpas ir drošas audzēkņiem un
darbiniekiem, redzamās vietās ir evakuācijas plāni, norādītas izejas. Regulāri tiek domāts
par telpu estētisko noformējumu, šajā darbā aktīvi iesaistās vecāku padome. Sporta skolas
apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un tiek uzturēta labā kārtībā. Teritorijā
ir sporta laukumi, atpūtas un saimnieciskās zonas, tā ir daļēji norobežota. Teritorijā
izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas zīmes. Par sporta skolas apkārtnes
sakārtotību liecina pašvaldības apbalvojumi pagastu sakoptības skatēs. Nepieciešams
turpināt remontdarbus un telpu aprīkojuma atjaunošanu, veicināt atsevišķu telpu estētiskā
noformējuma uzlabošanu un veikt aktīvāku tehniskā personāla darba kontroli telpu tīrības
uzturēšanā.
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6. Pamatjoma – Resursi. Vērtējums - labi
6.1. Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi. Vērtējums - labi
Sporta skolā ir visas profesionālās ievirzes izglītību programmu īstenošanai
nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums atbilst audzēkņu 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. Treneru rīcībā ir internets, datori, kopētāji,
magnetofoni. Veikts pieejamo materiāltehnisko un mācību līdzekļu izvērtējums atbilstoši
sporta veida prasībām, mācību līdzekļi tiek regulāri papildināti. 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.
6. 2. Personāla resursi. Vērtējums – ļoti labi
Sporta skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo
aktu prasībām. 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 tālākizglītība
tiek plānota saskaņā ar sporta skolas attīstības plānā noteiktajām prioritātēm un MK
noteikumu prasībām. Treneru tālākizglītība tiek plānota, katru gadu tiek veikts
izvērtējums. Visi pedagogi ievēro prasību ne retāk kā trijos gados reizi apmeklēt
kvalifikācijas celšanas kursus.
Pedagogi strādā profesionāli, radoši, viņiem ir liela darba pieredze. Pedagogi
regulāri papildina savas zināšanas un prasmes kvalifikācijas paaugstināšanas kursos.
Pedagogi dalās pieredzē lokālos un starptautiskos semināros un konferencēs. Pedagogi
iesaistās metodisko materiālu izstrādē un raksta mācību līdzekļus.
Visu sporta skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir
noteiktas darbinieku amata aprakstos. Treneru slodzes sadalītas optimāli, ievērojot sporta
skolas īstenoto profesionālās izglītības programmu prasības un racionālas darba
organizācijas nosacījumus, treneru pieredzi un kvalifikāciju. Sporta skolas darbiniekiem
ir zināma sporta skolas vadības struktūra un pienākumi. Ir izveidota un sekmīgi darbojas
sporta skolas metodiskā komisija. Sporta skolā ir telpas atbalsta personāla darbam, ir
noteikts personāla darba laiks.
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7. Pamatjoma - Sporta skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana. Vērtējums – ļoti labi
7. 1. Sporta skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. Vērtējums – ļoti
labi
Sporta skolas pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un veiksmīgi plānota.
Vadība sistemātiski un mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visos sporta
skolas darba aspektos. Pašvērtēšanā izmanto efektīvas metodes, pašvērtējums vienmēr ir
objektīvs un pamatots, balstīts uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem. Treneri veic
sava mācību - treniņu un audzināšanas darba izvērtējumu un izvērtē sporta skolas darbu
kopumā atbilstoši attīstības prioritātēm. Viss kolektīvs ir atbildīgs par treniņu plāna
izpildīšanu, kā arī iesaistīts treniņu procesā, resursu sadalīšanā, finanšu pārvaldē. Sporta
skolas vadība regulāri izvērtē savu ieguldījumu pašvērtēšanas organizēšanā, vadīšanā un
pārraudzīšanā. Pašvērtēšanas rezultāti tiek apspriesti un izmantoti tālākai darbībai. Tiek
izskatīti un respektēti audzēkņu, vecāku un pašvaldības deputātu viedokļi.
Sporta skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu darbinieku, audzēkņu
un vecāku iesaistīšanos pašvērtēšanā. Vadība rosina sporta skolas darbiniekus regulārai
pašvērtēšanai. Darbinieki labi pārzina sporta skolas pašvērtēšanas sistēmu un aktīvi
iesaistās pašvērtēšanas procesā. Pašvērtēšanā konstatētās sporta skolas darba stiprās puses
un nepieciešamos uzlabojumus, personāls zina un prasmīgi izmanto, plānojot turpmāko
darbu. Sporta skolas pašvērtēšanas process notiek regulāri. Sportas skolā ir noteikta
kārtība, kādā vecākus, dibinātāju un citas ieinteresētās puses iepazīstina ar pašvērtējuma
ziņojumu.
Sporta skolā izstrādāts attīstības plāns 3 gadiem 2017.,2018. Un 2019. gadiem.
Attīstības plāna veidošanai izmantota sporta skolu darbības kvalitātes vērtēšanas
metodika. Sporta skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums
ir loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver
konkrētus, sasniedzamus mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus un detalizētu
uzdevumu izpildes gaitu katram mācību gadam. Attīstības plāna īstenošanai noteiktas
atbildīgās personas. Attīstības plāns ir pārdomāts un reāls. Prioritātes izvirzītas, ņemot
vērā sporta skolas darbības pamatmērķus, iepriekš veikto darbu, izglītojamo skaita
prognozes, pašvērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, kā arī
pašvaldības un valsts noteiktos attīstības virzienus.
Sporta skolā ir noteikta kārtība attīstības plāna izstrādei, apspriešanai un pieņemšanai.
Plāna izstrāde notiek demokrātiski. Sporta skolas darbinieki pārzina attīstības plānu, tas ir
pieejams visām ieinteresētajām pusēm.
Sporta skola sekmīgi realizē attīstības plānā noteiktās prioritātes, konkrētos mērķus un
uzdevumus. Plāna īstenošanu regulāri pārrauga, analizē, izvērtē rezultātus un veic
nepieciešamās korekcijas.
7. 2. Sporta skolas vadības darbs un personāla pārvaldība. Vērtējums – ļoti labi
Sporta skolā ir visa obligātā sporta skolas darbu reglamentējošā dokumentācija,
tā izstrādāta demokrātiski un atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām.
Vadītāja darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos.
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Vadības struktūra un kompetences joma ir precīzi noteikta, visiem zināma. Vadītāji savas
kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem
nepieciešamo atbalstu. Sporta skolā ir nodrošināts tās sekmīgs darbs. Direktore prasmīgi
plāno, organizē un vada sporta skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi.
Pirms lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem
darbiniekiem. Treneri atzīst, ka sporta skolas vadība 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.
7. 3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām. Vērtējums – ļoti labi
Iestādei ir laba sadrbība ar dibinātāju. Laba sadarbība arī arī sporta federācijām.
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.

5.Citi sasniegumi
Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta
veidā, lai sasniegtu augstus rezultātus un nodarbotos ar sportu, ievērojot veselīgu dzīves
veidu arī pēc sporta skolas beigšanas. Par piemēru jaunajiem sportistiem ir Ķekavas
novada sporta skolas audzēknes:
Estere Vipule – mākslas vingrotāja, tagadējā Ķekavas novada sporta skolas
trenere,
Alise Ciema – mākslas vingrotāja, tagadējā Ķekavas novada sporta skolas
trenere,
Signija Brūniņa - mākslas vingrotāja, tagadējā Ķekavas novada sporta skolas
mākslas vingrošanas trenera palīgs,
Anastasija Samsonova – mākslas vingrotāja, tagadējā Daugavpils sporta skolas
trenere,
Linda Kinca – mākslas vingrotāja, Miss Latvija 2017.
Ķekavas novada sporta skola katru gadu rīko starptautisko tradicionālo mākslas
vingrošanas turnīru „Mazās Zvaigznītes” , “Ķekavas kausu “ vieglatlētikā un brīvajā cīņā,
kā arī sacensības citos sporta veidos.
6. Turpmākā attīstība
1. Reizi semestrī veikt audzēkņu sasniegumu dinamikas analīzi un izglītības programmu
apguves efektivitātes izvērtējumu.
2. Pilnveidot sasniegumu vērtēšanu, turpināt vienotas datu bāzes papildināšanu.
3. Sadarbībā ar novada domi organizēt treniņnometnes.
4. Pilnveidot treneru prasmes moderno tehnoloģiju izmantošanā.
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5. Uzlabot skolas un vecāku sadarbību, lai nodrošinātu audzēkņu atbildību par iekšējās
kārtības un drošības noteikumu ievērošanu.
6. Pilnveidot sadarbības formas, kas veicinātu audzēkņu un vecāku līdzdalību skolas
dzīvē un līdzatbildību par sava bērna sportiskajiem sasniegumiem.
7. Ņemt dalību ESF un citos projektos.
8. Iedalītā finansējuma ietvaros turpināt mācību līdzekļu un sporta inventāra iegādi.

Ķekavas novada sporta skolas direktore Vita Mikitanova_____________________
Z.v.

SASKAŅOTS
Ķekavas novada Domes priekšsēdētājs Andis Damlics________________________
2017.gada______________
Z.v.
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