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1. Iestādes  vispārīgs raksturojums. 

 

              Dobeles sporta skola ir dibināta 1956.gadā ar 133 audzēkņiem, kur 

ietilpa basketbols, vieglatlētika un lielais teniss .Sporta skola  ir pašvaldības 

dibināta profesionālās ievirzes sporta  izglītības iestāde, kuras tiesiskais pamats ir 

nolikums,un savu darbību veic tiešā dibinātāja vadībā, bet sporta darba 

jautājumus risina saskaņojot ar Izglītības un Zinātnes ministriju. Skola realizē 7 

(septiņas ) licencētas izglītības programmas šādos sporta veidos:basketbolā 67 

audzēkņi, handbolā 99 audzēkņi, šaušanā 72 audzēkņi, peldēšanā 95 audzēkņi, 

riteņbraukšanā 49 audzēkņi, svarcelšanā 36 audzēkņi, vieglatlētikā 74 audzēkņi. 

Kopā audzēkņu skaits sporta skolā – 492. 

         Pēc teritoriālās reformas no bijušā Dobeles rajona izveidojās trīs novadi: 

Auces novads, Tērvetes novads un Dobeles novads, kā rezultātā samazinājās 

audzēkņu skaits sporta skola. 

        Dobeles sporta skola sekmīgi organizē un vada starpnovadu sacensības 

vispārizglītojošām skolām un veiksmīgi piedalās Zemgales reģiona bērnu un 

jaunatnes sporta spēlēs. 

       Dobeles sporta skolā strādā 18 pedagogi no kuriem 16 ir ar augstāko izglītību 

un divi mācās LSPA. Sporta skolā strādā 1 treneris ar pedagoģijas maģistra grādu 

sporta zinātnē, 1 treneris ar „A „kategoriju, trīs ar „C „kategoriju un pārējie ar  

„B „ kategoriju. Visi sporta treneri un skolotāji beiguši „Profesionālo izglītības 

iestāžu pedagogu profesionālāsun IT kompetences paaugstināšana” kursus, ko 

finansēja no projekta Eiropas savienība no Eiropas sociālā fonda. 

       Dobeles sporta skola finansējumu saņem no valsts budžeta 

mērķdotācijām/pedagogu atalgojums/ un no Dobeles novada 

pašvaldības/administrācijas personāls-2, 14 apkalpojošā personāla darbinieki/. 

 

 

 

2. Iestādes darbības pamatmērķi. 
( iepriekšējo mācību gadu prioritātes un rezultāti.) 

Dobeles sporta skolas audzēkņi ir papildinājuši Latvijas valsts izlases 

kandidātu un dalībnieku sarakstu: 

Nr.p.k. Vārds Uzvārds Sporta veids 

1. Karlīna  Skudra handbols 

2. Elvita Upeniece handbols 

3. Līga Zinčenko handbols 

4. Ieva Damberga handbols 

5. Monta Priedēna handbols 

6. Katrīna Šmukste handbols 
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7. Adele Veldze handbols 

8. Linda  Verne handbols 

9. Arta Vismane handbols 

10. Ieva Pidze handbols 

11. Silvetrs Grīnbergs handbols 

12. Nils Aivis Miķelsons handbols 

13. Rihards Leja handbols 

14. Kaspars Krūmiņš riteņbraukšana 

15. Kristaps Garkājs riteņbraukšana 

16. Toms Endelis riteņbraukšana 

17. Kristaps Krūmiņš riteņbraukšana 

18. Līga  Bitmane riteņbraukšana 

19. Sergejs Lepers riteņbraukšana 

20. Emīls Liepiņš riteņbraukšana 

21.  Kristaps Safranovičs riteņbraukšana 

22. Andis Lapiņš riteņbraukšana 

23. Raivis Sarkans riteņbraukšana 

24. Oļesja Aļeksova šaušana 

25. Rihards Ļebeds šaušana 

26. Laura Lācgalve šaušana 

27. Laura Mažule šaušana 

28. Emīls Latišs šaušana 

29. Mārtiņš Kukars šaušana 

30. Valdis Freimanis svarcelšana 

31. Gēlijs Svjatkins svarcelšana 

32. Raivis Ivanovs svarcelšana 

33. Kristaps Tomčiks svarcelšana 

34. Valts Grauss svarcelšana 

35. Ritvars Suharevs svarcelšana 

36. Oskars Liepiņš basketbols 

37. Līga Girgensone vieglatlētika 

38. Jānis Girgensons vieglatlētika 

39. Gatis Lejnieks vieglatlētika 

2.1. Sporta skolas darbības mērķis ir sporta profesionālās ievirzes izglītības      

programmu īstenošana, izglītojamo fizisko un garīgo spēju izkopšana un 

attīstība, veidojot izpratni par aktīvu, veselīgu dzīves veidu un sporta 

sacensībām. 

2.2. Sporta skolas darbības pamatvirzieni ir izglītojošā darbība. 

2.3. Skolas pamatuzdevumi: 

2.3.1. Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītības 

pamatzināšanas  un prasmes; 

2.3.2. nodrošināt jauniešu sporta meistarības pilnveidošanas iespējas, 
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2.3.3. nodrošināt organizatoriski metodisko vadību izglītības iestādēs īstenotajām 

sporta programmām; 

2.3.4. popularizēt sportu kā veselīgu dzīves veidu; 

2.3.5. veicināt sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālāk izglītības 

iespējas; 

2.3.6. veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas izveidi; 

2.3.7. racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu līdzekļus. 

 

      Sporta skolas un treneru darbs ir plānveidīgs, kas tiek izstrādāts balstoties uz 

federāciju sacensību kalendārajiem plāniem , mācību programmu apguvi un 

oficiālajās sacensībās Latvijas čempionātos, pēc kuriem tiek vērtēti rezultāti , kā 

arī starptautiskās sacensībās (oficiālās). Audzēkņi ir tendēti uz augstvērtīgu 

treniņu darbu, lai pārbaudītu iegūtas zināšanas un fizisko gatavību treniņu 

apstākļos un sacensībās. Treniņu apstākļi ir radīti augstvērtīgu rezultātu 

sasniegšanai.Dobeles sporta skolas audzēkņi un treneri iesaistās Latvijas Valsts 

čempionātu un finālsacensību organizēšanā un sarīkošanā  riteņbraukšanā, 

handbolā, šaušanā, svarcelšanā un citos sporta veidos.  

   Pamatā  sporta skolas audzēkņi pārstāv Dobeles novadu un  regulāri piedalās 

Latvijas jaunatnes Olimpiādēs izcīnot augstas vietas.  2009.gada Latvijas 

jaunatnes Olimpiādē Valmierā izcīnītas 20 medaļas:svarcelšanā 2 zelta, 1 

sudraba, 2 bronzas, šaušanā : 2 zelta, 5 sudraba, 2 bronzas triatlonā (kur startēja 

mūsu peldētāji) 2 zelta un 1bronzas, riteņbraukšanā 1 sudraba, 2 bronzas, 

handbolā jaunietēm zelts un  jauniešiem sudrabs. 2011.gadā Latvijas jaunatnes 

Olimpiādē izcīnītas 12 medaļas: 6 zelta un 6 bronzas un ierindojušies no 71 

novadiem un pilsētām 8. vietā. Novadu konkurencē ierindojoties 2. vietā. 

    Rezultātus un informāciju par sasniegumiem tiek publicēti pašvaldības  preses 

izdevumos, pašvaldības mājas lapā un federācijas oficiālās mājas lapās. 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 

 

3.1. Iestādes nolikuma atbilstība normatīvo aktu prasībām. Sporta skolas 

nolikums ir pārstrādāts vairākārt. Sakarā ar nosaukumu maiņu pēdējo reizi 

nolikums tika pārstrādāts2009.gada augustā un atbilst visiem normatīvo 

aktu prasībām. Nolikums apstiprināts 2009.gada 13.augustā Dobeles 

novada Domē ar lēmumu Nr.61/6. 

3.2. Sporta bāžu attīstība. 

2006.gadā tika sākta šautuves 50 m rekonstrukcija, pilnībā tika 

izremontētas ģērbtuves, dušas, vestibils un atpūtas telpas. Tika izveidota 

10 metru pneimatiskā šautuve. 

2008.gadā tika rekonstruēta 25 metru šautuve, izremontētas ģērbtuves un 

telpa riteņbraukšanas darbnīcām un noliktavām. Šautuvē uzklāts gumijas 

segums vieglatlētikas treniņiem ziemas mēnešos. Rekonstruēta sporta 
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skolas sporta spēļu zāle un svarcelšanas zāle. Nomainīta grīda , 

izremontētas ģērbtuves, administrācijas telpa un mācību klase, modernizēts 

metodiskais kabinets. 

   3.3.      Mācību tehnisko līdzekļu nodrošinājums. 

               Sadarbojoties ar sporta klubiem un pašvaldību ir iegādāts atbilstoš sporta           

               inventārs visām nodaļām. Jaunizveidotā sporta un kultūras pārvalde  

               sekmīgi sadarbojoties ar sporta skolu organizē nometnes sacensības, kurās                     

                piedalās sporta skolas audzēkņi un treneri. 

3.4. Treneri strādā pēc treniņu plāna atbilstoši licencētajai programmai, kārtējās  

sanāksmēs informē citus trenerus un arī vispārizglītojošo skolu sporta 

skolotājus par jaunākām aktualitātēm treneru darbā un iegūtajām atziņām 

pēc semināru vai kursu apmeklējumiem.  

3.5. Ir iegādāts jauns mikroautobuss labākai mācību treniņu organizācijai un 

programmu mērķu sasniegšanai. 

3.6. 2008.gada „Latvijas sporta skolu/klubu konkursā” handbola nodaļa izcīnīja 

1. vietu un šaušanas nodaļa audzēkņi 2.vietu, par šiem līdzekļiem tika 

iegādāts sporta inventārs. 

 

     4.        Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos              

                kritērijos. 

                Dobeles sporta skola realizē 7 licencētas izglītības programmas un ir        

               Izveidota materiāli tehniskā bāze šo programmu apguvei. 

               Sporta skolā ir augsti kvalificēti pedagogi, kuri regulāri pilnveido savas   

              zināšanas treneru semināros ko rīko Sava sporta veidu federācijas un LSPA. 

     Katru gadu tiek organizēti Dobeles novada „Jaunatnes sporta laureāts”, 

kuros tiek sumināti jaunie sporta laureāti un  viņu treneri. 

Sporta skolā katru gadu tiek padziļināti pārbaudīti skolas audzēkņi, kurus 

veic Sporta Medicīnas Valsts Aģentūra. Ir iekārtots un sertificēts medicīnas 

kabinets. Sporta skolā ir medicīnas darbinieks- feldšeris, kurš sadarbojas ar 

ģimenes ārstiem , kā arī  nodrošina treniņu un sacensību apkalpošanu. 

 Skolas telpas ir funkcionālas, sanitārapstākļiem atbilstošas pēc visām 

prasībām un noteikumiem. 

4.1. Mācību saturs. 

    4.1.1.Dobeles sporta skolā īstenotās sporta izglītības programmas: 

 

Nr.p.k. Programmas 

nosaukums 

Kods Īstenošanas 

ilgums 

Licences 

numurs 

Piezīmes 

1. Basketbols 30V81300 12  gadi P1367  

2. Handbols 30V81300 12 gadi P1369  

3. Peldēšana 30V81300 12 gadi P1370  

4. Riteņbraukšana 30V81300 12 gadi P1371  

5. Svarcelšana 30V81300 12 gadi P1372  

6. Šaušana 30V81300 12 gadi P1373  
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7. Vieglatlētika 30V81300 12 gadi P1374  

8. Galda teniss    30V81300 12 gadi P1368 Pašlaik 

nedarbojas 

Mācību treniņu darbs tiek organizēts atbilstoši izstrādātajām programmām pēc 

apstiprinātiem gada plāniem un treniņu nodarbību grafikiem, kur ietilpst 

vispārējās sagatavotības, speciālās fiziskā, tehniskās, taktiskās un teorētiskās 

prasmes apguve un to pilnveidošana. 

Plāni apstiprināti iestādes normatīvajos aktos paredzētā kārtībā, veiktas mācību 

plāna izpildes nodrošināšanai nepieciešamās korekcijas.Praktisko nodarbību 

procesā veicina dažādu sporta veidu saikni. Sporta skolā notiek metodiskais 

darbs mācību priekšmetu programmas izstrādē, programmas izstrāde ir 

koordinēta un pārraudzīta. Regulāri tiek veikta plānu izpildes kontrole – 

pārbaudot mācību treniņu nodarbības, analizējot treneru iesniegtās atskaites par 

treniņu darbu un sacensību rezultātiem. Sekots līdzi lai ievērotu grupu 

komplektēšanas pamatnosacījumi. 

Kvalitātes līmeni vertējam kā ļoti labi. 

4.2.Mācīšana un mācīšanās. 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte: 
   Mācību – treniņu nodarbības notiek atbilstoši licencētajām profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmām un nodarbību grafikiem. Tās vada augsti 

kvalificēti treneri ar atbilstošu izglītību. Treneri izmanto dažādas treniņu metodes, 

paņēmienus, līdzekļus atbilstoši grupu kvalifikācijai, apgūstamās programmas 

specifikai un satura prasībām. Sagatavoti daudzveidīgi metodiskie  materiāli visu 

izglītības programmu apjomiem. Audzēkņi piedalās sacensībās atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un sacensību kalendāriem. Treneru 

darbs ir profesionāls, mērķtiecīgs virzīts uz augstāko mērķu sasniegšanu un 

saistību ar reālo dzīvi. Mācību –treniņu darbs ir nodrošināts ar modernu 

aprīkojumu un inventāru  un sporta veidiem specifisko tehniku, kas nodrošina 

izglītību programmu realizācijas prasības. 

Treniņa procesa darbs tiek regulāri analizēts un ja vajag tiek veiktas korekcijas 

treniņu plānos nodarbību grafikos. Treneri atbilstoši prasībām aispilda uzskaites 

žurnālus, ko regulāri pārbauda un apstiprina mācību daļas vadītāja.Audzēkņi 

atbilstošisporta skolas izstrādātajam kalendāram, kas ir saskaņots ar federācijām 

piedalās novadu, Latvijas čempionātos un starptautiskās sacensībās. Sacensību 

rezultāti atbilst programmu prasībām atbilstoši grupu kvalifikācijai. 

 Audzēkņi tiek reģistrēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām ( reģistru grāmatas, 

personu lietas). 

Kvalitātes līmeni vērtējam kā ļoti labi. 

 

4.2.2.Mācīšanās kvalitāte. 
    Dobeles sporta skolas audzēkņi mācību gada sākumā tiek informēti kādā 

apmācības gada grupā trenēsies , par šīs mācību treniņa grupas prasībām, mērķiem, 

uzdevumiem , galvenajām sacensībām. Tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības 
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noteikumiem savā sporta veidā un audzēkņi tās zina un cenšas izpildīt. Audzēkņiem 

ir pieejamas modernas sporta bāzes un atbilstošs inventārs, lai veiktu programmas 

prasības. Ir pieejama literatūra par savu sporta veidu, tā noteikumiem un metodiku. 

Internetā ir iespēja savas zināšanas papildināt par savu sporta veidu. Izglītojamie 

aktīvi apmeklē mācību –treniņu nodarbības un regulāri piedalās noteiktajās 

sacensībās.Tiek uzskaitīti kavējumi un analizēti iemesli kopā ar treneri, ja vajadzīgs 

ar vecākiem. Sprta skolā ir dota iespēja labākajiem audzēkņiem sarīkot mācību 

treniņu nometnes, treneriem piedalīties projektos lai palielinātu fiansējumu nometņu 

sarīkošanai. 

 Kvalitātes līmeni vērtējam kā labi. 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa: 
      Mācību – treniņu process tiek vērtēts nepārtraukti, galvenais vērtēšanas kritērijs 

ir iegūtās vietas oficiālajās sacensībās (Latvijas čempionātos , olimpiādēs, oficiālās 

starptautiskās sacensībās: Eiropas junioru,kadetu u.c. sacensībās). Katra sporta veida 

mācību – treniņu grupai kontrolnormatīvu izpilde. Par rezultātiem tiek informēta 

skolas vadība ikmēneša treneru sēdē un attiecīgi veikti ieraksti trenera darba 

uzskaites žurnālā. Mācību gada beigās tiek iesniegta rakstiska atskaite par katra 

audzēkņa sasniegumiem iepriekšējā mācību gadā un par pārcelšanas kārtību uz 

nākošo apmācības grupu. Treneris iesniedz pašnovērtējumu par savu grupu darbu un 

turpmākiem plāniem. Tiek sagatavotas atskaite IZM atbilstoši prasībām. Audzēkņi 

veic kontrolnormatīvu izpildi attiecīgajos sporta veidos, veic praktisko iemaņu 

pārbaudi veicot organizatoriskos uzdevumus, kuru laikā  tiek novērtētas audzēkņu 

teorētiskās zināšanas. Tiek organizētas treneru sanāksmes, kurās tiek analizēts 

iepriekšējais darbs tā rezultāti, izvirzīti nākošie uzdevumi un izteikti priekšlikumi. 

Kvalitātes līmeni vērtējam kā labi. 

4.3.Izglītojamo  sasniegumi. 

4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā: 

   Audzēkņi sekmīgi apgūst programmās paredzētās teorētiskās un praktiskās 

iemaņas. Audzēkņi apzinīgi apmeklē treniņus, veic ikdienas darbu treniņnodarbībās. 

Piedalās kalendārā paredzētajās sacensībāsa kā arī  dažāda veida sacensībās, kas 

paredzētas novadā. Kontrolnormatīvu rezultāti tiek fiksēti treneru darba uzskaites 

žurnālos, tiek analizēti sasniegumi un to rezultāti vērtēti , par iekļaušanu izlases 

sastāvos. 

    Kvalitātes līmeni vērtējam kā ļoti labi. 

4.4. Atbalsts izglītojamiem. 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana: 

      Sporta skola sniedz  nepieciešamo psiholoģisko atbalstu saviem audzēkņiem, lai 

viņi varētu būt droši realizējot dotos uzdevumus. Katram audzēknim sākot mācību 

gadu nepieciešama izziņa no ģimenes ārsta par veselības stāvokli,l ai varētu 

nodarboties attiecīgajā sporta veidā. Sacensību laikā tiek nodrošināta medicīniskā 

personāla palīdzība. Audzēkņi papildus veic padziļinātās medicīniskā  veselības 

pārbaudes  SMVA un ja vajadzīgs pie attiecīgiem speciālistiem. 
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    Sporta skolas telpas un sporta bāzes tiek uzturētas atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. Treneri zina un iepazīstina audzēkņus ar kārtības un drošības 

noteikumiem sporta bāzēs, treniņnodarbību un sacensību laikā. Tiek iepazīstināti ar 

evakuācijas plāniem un rīcību ārkārtas situācijās, audzēkņi parakstās treniņu 

uzskaites žurnālos, ir iekārtots žurnāls nelaimes gadījumu fiksēšanai. Pie treneriem 

var saņemt pirmo nepieciešamo medicīnisko palīdzību, katra sporta veida nodarbību 

vietās ir pirmās medicīniskās aptieciņas 

    Kvalitātes līmeni vērtējam kā loti labu. 

4.4.2. Atbalsts personas veidošanā: 

       Dobeles sporta skolā tiek sniegts atbalsts audzēkņu personības veidošanā, tiek 

nodrošināts mācību – treniņu process, veikts audzinošais un izglītojošais 

darbs.Notiek veselīga dzīves veida veicināšana un sporta popularizēšana. Tiek 

sniegta informācija par interešu izglītības iespējām. Tiek konsultēti audzēkņi par 

dzīvi saistošiem jautājumiem, rosināti vedoties par individuālāsm personībām, ar 

savu dzīves mērķi un augstu apziņu, kas spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus un 

atbildēt par savas rīcības sekām. Sporta skolas audzēkņi tiek iesaistīti sporta skolas 

pasākumu un sacensību organizēšanā, tiek sniegts atbalsts dažādu jaunu ideju 

realizēšanai. Sporta skolas audzēkņi piedalās skolas pašpārvaldē. Audzēkņi veidojas 

par inteliģentām personībām ar savu skatienu un viedokli par nākotnes plāniem. 

Kavalitātes līmeni vērtējam kā ļoti labu. 

4.4.3.  Atbalsts karjeras izglītībā: 

Audzēkņiem ir iespēja iegūt profesionālās ievirzes izglītību licencētajās 

programmās. Sporta skolā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga 

informācija par tālākām izglītošanās iespējām. Laba sadarbība ir Dobeles novada 

Jaunatnes Iniciatīva un veselības centru, kas sistemātiski informē par iespējām 

tālākai izglītības turpināšanai. Laba sadarbība ar LSPA studentiem,kas mācās 

LSPA un veic praksi Dobeles sporta skolā. Sadarbības forma ir ar Murjāņu sporta 

skolu un sporta klubiem. Audzēkņi iesaistās klubu sistēmā unpaaugstina savu 

meistarību un pēc tam aiziet uz ārzemju klubiem. Sporta skolā tiek rīkoti kopīgi 

pasākumi ar audzēkņu vecākiem lai izvērtētu iespējas par turpmāko izglītibu. 

Savā sporta skolā audzēkņi piedalās dažādu pasākumu organizēšanā un tiesāšanā, 

kur viņi iegūst iemaņas teorijā un praksē, pēc tam iegūstot tiesnešu kategorijas. 

Kvalitātes līmeni vērtējam kā ļoti labu. 

4.4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai: 

    Tiek piedāvātas dažādas mācību programmas atbisltoši katra audzēkņa interesēm 

un spējām. Ir iespēja trenēties pēc individuālā plāna audzēkņiem, kuriem ir bijušas 

problēmas ar mācību-treniņu procesu.. Treneri izmanto dažādas treniņu metodes, 

kuras atbilstoši pielāgo audzēkņu spējām un  apmācības grupas kvalifikācijai. 

Treneri ņem vērā visu audzēkņu intreses. 

   Kvalitātes līmeni vērtējam kā  labu. 

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībā: 
      Sporta skolā uz šo brīdi šadu grupu un audzēkņu nav. Audzēkņiem, kuriem ir 

veselības problēmas  strādā pēc individuāliem plāniem, ko izstrādā treneris 
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konsultējoties ar ārstu. Bērniem un pieaugušiem ar īpašām vajzdzībām ir visas 

iespējas izmantot visas esošās sporta bāzes. 

      Nepieciešamības gadījumā var izmantot treneru zināšanas. 

       Kvalitātes līmenis labs. 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni: 

      Uzņemot sporta skola katra bērna vecāks raksta iesniegumu, kurā ir ziņas par 

sporta skolas iekšējiem noteikumiem un sporta skolas prasībām./par mācību maksām 

u.c.?./. Tiek rīkotas sapulces atsevišķi pa nodaļām , kā arī kopējās, kur vecāki tiek 

informēti par treniņu nodarbībām, gada plāniem un sacensību 

kalendāriem.Vecākiem ir iespēja paust savu viedokliun dot savus ierosinājumus 

skolas darba plāna izstrādē. Audzēkņu vecāki ir iesaistītī skolas pašpārvaldē. Tiek 

nodaļās rīkoti kopēji pasākumi un sacensības, kur startē bērns + vecāki. Vecāki tiek 

informēti un iepazīstināti ar medicīnas pārbaužu rezultātiem. Audzēkņu vecāki tiek 

iesaistīti daždu sacensību tiesāšanā. Sporta skola ir pretim nākoša maznodrošinātām 

ģimenēm, kā arī kam ir trūcīgo ģimenes statuss, atbalsta ar inventāru, skolas 

maksām un citiem atbrīvojumiem. 

       Kvalitātes līmeni vērtējam kā labu. 

4.5. Iestādes vide. 

4.5.1. Mikroklimats: 

Sporta skola veicina audzēkņu, treneru un citu iesaistīto pušu savstarpēju 

sadarbību. Darbinieki un audzēkņi ar cieņu izturas viens pret otru, valda 

labvēlība, savstarpēja cieņa un uzticēšanās. Skolai ir izveidojušās savas 

tradīcijas un tradicionālās sacensības. Audzēkņu attiecības ir draudzīgas, 

treniņos nav naidīga konkurence, sadarbība turpinās arī ikdienā, skolā un 

brīvajā laikā. Darbinieki , treneri un audzēkņi netiek diskriminēti ne dzimuma, 

nacionālās piederības, reliģiskās pārliecības un citu piederības. Iekšējās 

kārtības noteikumi ir izstrādāti demokrātiski un kvalitatīvi. Konfliksituācijas 

tiek risinātas pārrunu ceļā piedaloties visām iesaistītajām pusēm. Attieksme 

pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. 

 Kvalitātes līmeni vērtējam kā ļoti labs. 

4.5.2. Fiziskā vide: 

      Dobeles sporta skolas telpas un sporta bāzes atbilst visām sanitārhigieniskajam 

prasībām un drošības standartiem, ir pārbaudošo institūciju pārbaužu  aktu 

reģistrācijas zurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami. Telpas un mācību –treniņu 

bāzes ir modernas un drošas, ar labiekārtotāmģērbtuvēm un dušu telpām- atbilstoši 

mācību procesa prasībām. Sertificēts medicīnas kabinets. Skolas un  mācību –treniņu 

bāžu apkārtne ir labiekārtota ,sakopta un izskatās estētiski 

noformēta.Nepieciešamajās vietās ir izvietoti evakuācijas plāni. 

          Kvalitātes līmeni vērtējam kā ļoti labu. 

4.6. Iestādes resursi. 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi: 

Dobeles sporta skolā ir visas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās 

telpas. Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša īstenojamās izglītības 



 11 

programmas specifikai, izglītojamo skaitam un veicamajām aktivitātēm. Ir 

viss nepieciešamais inventārs un tehniskais aprīkojums, tas darba kārtībā un 

drošs lietošanā. Regulāri notiek inventāra un mācību līdzekļu atjaunošana, 

visu nepieciešamo literatūru var izmantot gan sporta bāzēs, kā arī metodiskā 

kabinetā. 

  Peldēšanas programma tiek īstenota Dobeles 1. vidusskolā, Sporta skolas 

sporta zālē notiek handbola un basketbola nodarbības un svarcelšanas zālē- 

svarcelšana. Handbols un basketbols notiek arī Dobeles sporta hallē, kas ir ļoti 

labā stāvoklī. Dobelē ir modernizēta  šautuve, kur veiksmīgi darbojas treniņos  

šāvēji .Jaunas telpas ieguva riteņbraucēji :atpūtas telpas, noliktavasun 

darbnīcas.Treneriem ir pieejams internets- un nepieciešamā biroja tehnika. 

Kvalitātes līmeni vērtējam ļoti labi. 

4.6.2. Personālresursi: 
Dobeles sporta skolā strādā 16 treneri, direktors, direktora vietnieks, 

medicīnas feldšers un 14 tehniskie darbinieki programmu realizācijai un 

sporta bāžu uzturēšanai. Pedagoģiskais personāls ir ar atbilstošu augstāko 

pedagoģisko izglītību – 2 treneri mācās LSPA. Trim treneriem ir „C” 

kategorijas treneru sertifikāts, vienam trenerim „A”kategorijas treneru 

sertifikāts, vienam trenerim maģistra grāds sporta zinātnē un pārējiem „B” 

kategorija. Treneri patstāvīgi piedalās treneru kvalifikācijas celšanas kursos, 

kurus atbalsta sporta skola. Iesaistās novada un citu novadu sporta dzīves 

organizēšanā, sniedz konsultācijas citiem treneriem, sporta skolotājiem un 

interesentiem. 

  Kvalitātes līmeni vērtējam kā labu. 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana: 

    Dobeles sporta skola plāno darbu gadam un ilgākam laika periodam. Tas 

atkarīgs no sporta skolas mērķiem un pieejamajiem finansu līdzekļiem. Katru 

gadu tiek izstrādāts darba plāns, gada beigās pārskats par gada plāna 

izpildi.Gada beigās tiek pārskatīti visi jautājumi, kuros ir ietverti jautājumi par : 

audzināšanas darbu iekšējās kārtības noteikumiem, vecāku sapulcēm. Mācību 

darbu tā rezultātiem, atskaites, pašnovērtējums, organizatoriski-metodiskais 

darbs(pedagoģiskās sēdes,sacensību organizēšana, tālākizglītība un citi) un 

saimnieciskais darbs. Personāls piedalās izglītības darba novērtēšanā un 

plānošanā. Par skolas darbu tiek sniegts pārskats- ziņojums Dobeles novada 

Izglītības pārvaldei. Tiek plānota mērķtiecīga darbība grupu komplektēšanā, lai 

realizētu sporta skolas mērķus un uzdevumus. 

  Kvalitātes līmenis tiek vērtēts kā labi. 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība: 

          Dobeles sporta skolā ir sakārtota obligātā dokumentācija un noformēta  

          pēc normatīvo aktu prasībām, ir sakārtots un noformēts arhīvs pēc visām  

         prasībām. Sporta skola veic personāla pārradzības funkcijas, izvērtē un apkopo  

         katra pedagoga un tehniskā darbinieka atbilstību veicamajam darbam. Skolā ir    
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         iekārtotas personu lietas visiem pedagogiem, tehniskiem darbiniekiem un  

        audzēkņiem. Treneru slodzes ir sadalītas optimāli ievērojot skolu īstenoto  

         profesionālās ievirzes programmu prasībām, treneru darba pieredzei,   

        kvalifikācijaiun sasniegtiem rezultātiem. Skolā ir iekārtots metodiskais kabinets 

kuru izmanto treneri, sporta skolotāji un citi interesenti. Treneri regulāri piedalās 

mācībās un semināros tā paaugstinot savu izglītību un kvalifikāciju. Ir izveidota 

skolas pašpārvalde, kurā ietilpst sporta nodaļu pārstāvji, vecāki, audzēkņidibinātāja 

pārstāvji un skolas administrācija aptverot attiecīgas darbības jomas. Katra mēneša 2 

un 4 otrdienā notiek sanāksmes treneriem ar skolas vadību, pārrunājot aktuālos 

jautājumus, noklausoties atskaites par notikušajām sacensībām un startiem turpmāk.. 

Ir izveidota vecāku un audzēkņu padome. Dobeles novadā ir izveidota centralizētā  

grāmatvedība un visi tehniskie un finanšu jautājumi tiek saskaņoti ar Izglītības        

pārvaldi un Dobeles novada domi. Laba sadarbība ir izveidota ar jaunizveidoto   

kultūras un sporta pārvaldi. Sporta skola sadarbojas ar audzēkņu vecākiem, novada 

izglītības pārvaldi, valstiskām un nevalstiskām institūcijām. 

Kvalitātes līmeni vērtējam kā ļoti labu. 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām. 

  Dobeles sporta skolai ir cieša sadarbība ar Dobeles novada domi, Dobeles 

novada Izglītības pārvaldi, novada kultūras un sporta pārvaldi, IZM un to 

departamentiem. Notiek pārrunas ar citu novadu pašvaldībām (Tērvetes, Auces 

, Jelgavas, Bauskas  par kopējo programmas veidošanu 2012.gadam.). 

Sadarbojamies ar citām sporta skolām , olimpiskiem centriem, augstākajām 

izglītības iestādēm un sporta klubiem. Sadarbībā ar sporta klubiem piedalāmies 

dažādu projektu kopīgā izstrādē un realizācijā novadā , valstī un Eiropas 

Savienībā.  Kvalitātes līmeni vērtējam kā ļoti labu. 

5. Citi sasniegumi ( iestādei svarīgais, specifiskais). 

Dobeles sporta skolas audzēkņi ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta veidā, lai 

sasniegtu augstus rezultātus un nodarbotos ar sportu un veselīgu dzīves veidu 

arī pēc sporta skolas beigšanas. Par piemēru jaunajiem sportistiem ir mūsu 

izcilākie sportisti Olimpisko spēļu dalībnieki: Viktors Šķerbatihs – svarcelšana, 

Jānis  Naudužs- riteņbraukšana. Pēc V.Šķerbatiha izcīnītās medaļas 

Olimpiskajās  spēlēs strauji pieauga svarcelšanas popularitāte Dobelē un visā 

valstī. Arī mūsu handbolisti, kas regulāri spēlē Valsts izlasē un daudzos 

ārzemju klubos ir labs piemērs un labs stimuls jaunajiem sportistiem. 

Sporta skolas treneri regulāri piedalās sporta federāciju rīkotajos semināros 

valstī (teorētiskos un praktiskos), starptautiskos semināros, tālākizglītības 

kursos tā paaugstinot savu kvalifikāciju (zināšanas un prasmes), lai pielietotu 

jaunāko un modernāko savā darbā. Bijušie sporta skolas audzēkņi turpina 

mācīties LSPA un citās ar sportu saistītās augstākās Izglītības iestādēs. Sporta 

skola ir prakses bāze mūsu skolas audzēkņiem, kuri mācās LSPA un praksi 

beidz ar augstu novērtējumu. Skolas darbinieku (pedagoģisko, tehnisko) 

tiesības , pienākumi un atbildība ir noteikti amatu aprakstos un noslēgtajos 
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līgumos. Treneru slodzes tiek sadalītas ievērojot programmas prasības, 

pieredzi, kvalifikāciju un darba gala rezultātu. 

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējuma iegūtajiem secinājumiem). 

Dobeles novada pašvaldība ir sporta skolas dibinātājs un finansētājs. Sporta 

bāzes ir pieejamas visiem sporta skolu audzēkņiem bez maksas. Novada dome 

šajos grūtajos apstākļos ir atradusi iespēju veikt sporta bāžu rekonstrukciju un 

modernizāciju, lai radītu labākus apstākļus mācību –treniņu procesos un 

sacensībās. Sadarbībā ar sporta klubiem un  novada domi atbalsts netiek liegts 

jauna moderna inventāra iegādei ( šaušana, peldēšana, handbols, riteņbraukšana 

u.c.). Dobeles novada dome ir atradusi iespēju atbalstīt jaunos sportistus 

gatavojoties un startējot Latvijas Jaunatnes Olimpiādēs, kas sekmēja augstu 

rezultātu sasniegšanu. Sakarā ar strauju bērnu skaita samazināšanos (teritoriālā 

reforma (izveidojas trīs novadi: Auces, Tērvetes, Dobeles) un dzimstības 

samazināšanos ir samazinājies audzēkņu skaits sporta skolā, kas rada 

problēmas ar jaunu grupu komplektāciju. Turpmāk plānojam lielāku sadarbību 

ar jaunizveidotajiem novadiem, kā tas tiek realizēts Dobeles novada atklātās 

skolēnu spartakiādēs, to organizēšanā un ar jauno novadu piedalīšanos.  

  Ir plānots noslēgt vienošanos par sadarbību arī profesionālās ievirzes sporta 

programmu realizāciju bijušā rajona ietvaros.Ir izveidojusies laba sadarbība ar 

sporta klubiem: svarcelšanas klubs”Atlēts”,Dobeles šaušanas klubs, 

riteņbraukšanas klubs”Tandēms”, sporta klubs „Sprīdītis”, Dobelesieviešu 

klubs handbolā, Zemgales reģionālais handbola klubs”, triatlona 

klubs”Akvatic» 

  Gribētos cerēt, ka situācija valstī uzlabosies, kas radīs iespēju iesaistīt vairāk 

bērnus un jauniešus fiziskās aktivitātēs virzot viņu vēlmes apgūt savu izvēlēto 

sporta veidu profesionāli. Tas arī veicinātu jaunu talantīgu pedagogu piesaisti 

treneru darbam. 
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      7.  Dobeles sporta skolas pašnovērtēšanas kopsavilkuma tabula 

 

 

Jomas un kritēriji                                                          Vērtējuma  līmenis 

 N P L Ļ l 

4.1.      Mācību   saturs     

4.1.1.   Iestādes īstenotās izglītības programmas    x 

4.2.      Mācīšana un mācīšanās     

4.2.1.   Mācīšanas kvalitāte    x 

4.2.2.   Mācīšanās  kvalitāte   x  

4.2.3.   Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa   x  

4.4.      Atbalsts  izglītojamajiem     

4.4.1.  Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana(drošība un darba 

aizsardzība) 

               

   x 

4.4.2.  Atbalsts pesonības veidošanā    x 

4.4.3.  Atbalsts karjeras izglītībā    x 

4.4.4.  Atbalsts mācību darba diferenciācijai   x  

4.4.5.  Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām   x  

4.4.6.  Sadarbība ar izglītojamā ģimeni   x  

4.5.     Iestādes vide     

4.5.1.  Mikroklimats    x 

4.5.2.  Fiziskā vide    x 

4.6.     Iestādes  resursi     

4.6.1.  Iekārtas un materiāltehniskie resursi    x 

4.6.2.  Personālresursi   x  

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes       

          nodrošināšana 

    

4.7.1.  Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana   x  

4.7.2.  Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība    x 

4.7.3.  Iestādes sadarbība ar citām institūcijām    x 

                                                                         Kopsavilkums - - 7 10 

 


