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1. TALSU NOVADA SPORTA SKOLAS VISPĀRĒJAIS
RAKSTUROJUMS
Talsu novada Sporta skola dibināta 1952.gadā. Tās dibinātājs ir Talsu rajona
izpildkomiteja un Sporta biedrība „Vārpa”. Reālo darbību sporta skola uzsāk 1953.gadā.
Dibinot sporta skolu, tajā tika iekļauti šādi sporta veidi: sporta vingrošana, vieglatlētika,
slēpošana, biatlons, šahs, ložu šaušana, basketbols, volejbols un riteņbraukšana.
Šobrīd skolā tiek realizētas šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas:
● Badmintons
● Basketbols
● Biatlons
● Hokejs
● Florbols
● Futbols
● Riteņbraukšana
● Smaiļošana un kanoe airēšana
● Vieglatlētika
● Volejbols
Kā arī interešu izglītības programma:
● VFS pirmsskolas vecuma bērniem.
Sporta skolā 2019./2020. mācību gadā nokomplektētas 69 profesionālas ievirzes
mācību treniņu grupas, kurās darbojas 845 izglītojamie, kā arī 5 interešu izglītības grupas,
kurās darbojas 136 izglītojamie.
Kā sporta skolas īpašo piedāvājumu varam minēt tieši interešu izglītības programmu
pirmsskolas vecuma bērniem, kas vecākiem ļoti patīk, un viņi to novērtē, jo ar katru gadu
audzēkņu skaits šajā programmā palielinās.
Talsu novada Sporta skola ir Talsu novada pašvaldības izglītības iestāde, kura īsteno
bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, interešu izglītību
pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī organizē sporta sacensības vispārizglītojošajām skolām.
Talsu novada Sporta skola savu mācību treniņu darbu organizē visā Talsu novadā, kā arī
Dundagas novada pašvaldībā, ar kuru Talsu novada pašvaldībai noslēgts sadarbības līgums.
Skolu dibina, reorganizē un likvidē Talsu novada dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju.
Sporta skolā 2019./2020. mācību gadā strādā 39 pedagogi, no kuriem 25 ir augstākā
pedagoģiskā izglītība, 6 šobrīd iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, 8 pedagogiem ir C
kategorijas sporta speciālistu sertifikāti, 2 ir A kategorijas sporta speciālisti. Skolā strādā 2
medicīnas darbinieki, 3 tehniskie darbinieki un 6 zāļu administratori. Sporta skolas
administrācijā strādā direktors, direktora vietniece izglītības jomā un sporta organizators.
Direktoram, direktora vietniecei izglītības jomā un sporta organizatoram ir augstākā
pedagoģiskā izglītība. Vēl administrācijā strādā direktora vietniece administratīvajā darbā un
lietvede.
Skolas nolikumu apstiprina Talsu novada dome. Grozījumus Skolas nolikumā var
izdarīt pēc skolas pedagoģiskās padomes vai Talsu novada domes priekšlikuma, tos
apstiprinot Talsu novada domē.
Skolas juridiskā adrese: Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV- 3201
Skolas juridiskais statuss: pastarpinātās pārvaldes iestāde.
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Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.4171902179, izdota 2010.gada 17.februārī.
Sporta skolas administrācijas telpas atrodas Talsu sporta namā ( Kareivju 12, Talsi,
Talsu novads). Mācību – treniņu nodarbībām un sacensībām tiek izmantotas Talsu novada
pašvaldības un citas sporta bāzes, kā arī Dundagas vidusskolas sporta zāle.
Sporta skola tiek finansēta no Talsu novada pašvaldības budžeta un no valsts
mērķdotācijas un vecāku līdzfinansējuma. Sporta skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti
apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

2. SPORTA SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI
Sporta skola organizē darbu, pamatojoties uz saistošajiem LR likumiem un
normatīvajiem aktiem, piemēram, Latvijas Republikas Izglītības likumu, Latvijas Republikas
Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Sporta likumu, ANO Konvenciju par bērna tiesībām,
Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumiem, Talsu novada domes lēmumiem un sporta skolas
nolikumu. Talsu novada Sporta skola ir vienīgā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde
Talsu novadā.
Skolas darbības mērķis ir veidot sporta izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību,
kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu,
sniegt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, kā arī vērtību orientācijas veidošanu sportā,
bērnu un jauniešu individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanu sportā neatkarīgi no
iepriekš iegūtās izglītības un nodrošināt pirmsskolas vecuma bērniem sporta interešu izglītības
apguvi.
Skolas galvenie uzdevumi ir:
● nodrošināt iespēju bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai,
veselības uzlabošanai, demokrātijas izpratnei 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;
● racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
● uzturēt pastāvīgu sadarbību ar vispārējās izglītības iestādēm, sporta veidu
federācijām, padomēm, savienībām, klubiem;
● sadarboties ar audzēkņu vecākiem vai personām, kuras to aizstāj, lai
nodrošinātu profesionālās izglītības un interešu izglītības ieguvi visiem skolas
audzēkņiem;
● sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
● savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās
pieejas, diferenciācijas un sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas
procesā.
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Plānotās 2020./2021. mācību gada prioritātes un sasniedzamie rezultāti
Pamatjoma
Mācību saturs

Darbības prioritāte

Plānotie sasniedzamie rezultāti

1. Nodrošināt kvalitatīvu
profesionālās ievirzes izglītības
programmu īstenošanu klātienes
un attālinātā režīmā.

1. Īstenot visas 10
profesionālās ievirzes
izglītības programmas un
nodrošināts stabils vispārējās
fiziskās sagatavotības līmenis
attālināto treniņu režīmā.

2. Skolas tēla popularizēšana.

2. Sasniegta popularitāte
sabiedrībā, jaunu audzēkņu un
finansējuma piesaiste. Kopīga
saukļa izstrāde, lai tas kļūtu par
Sporta skolas ,,firmas zīmi”.
Izglītojamo
sasniegumi

1. Izveidot motivējošu
izglītojamo sasniegumu sistēmu.
2. Regulāri veikt atskaišu
izpildi, apkopojumu un analīzi
par sacensībām, lai veidotu
veiksmīgas sabiedriskās
attiecības un interesantus
rakstus medijos.
3. Veidot motivējošo
kritēriju sistēmu treneru
kvalifikācijas celšanai.

Skolas darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

1. Labāko sportistu
stipendiju sistēma vai
inventāra nodrošināšana.
2. Veikta atskaišu izpilde,
apkopojums un analīze.
3. Sacensību rezultāti
saglabāti un sistematizēti
elektroniskajā datu bāzē,
informējot sabiedrību.
4. Izglītojamie un treneri
saņēmuši Talsu novada
pašvaldības apbalvojumus par
sasniegumiem.
5. Treneru motivējošās
piemaksas vai citi motivējošie
instrumenti (veicot aptauju).

1. Veikt produktīvu Sporta skolas
darba izvērtēšanu un tālākas
darbības plānošanu.
2. Pilnveidot Sporta skolas
darbību reglamentējošos
dokumentus atbilstoši iekšējiem un
ārējiem normatīvajiem aktiem.
3. Nodrošināt jaunu un funkcionālu
sporta inventāra noliktavas un
glabāšanas sistēmu.
3. Iesaistīt audzēkņu vecākus
Sporta skolas darba kvalitātes
paaugstināšanā.
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1. Skolas vadība sadarbībā ar
darbiniekiem plāno skolas darba
kontroli un izvērtēšanu, un
nosaka prioritātes.
2. Notiek pedagoģiskās
padomes sēdes, metodiskās
komisijas sēdes, tiek pieņemti
konkrēti lēmumi.
3. Veikt inventāra
nodrošinājuma analīzi un
noteikt, kā optimizēt visa
inventāra uzglabāšanu un apriti.
4. Notiek audzēkņu un viņu
vecāku brīvprātīgo iesaiste,
atbalsts jaunāko treniņu grupu
treniņu procesa realizācijā.

Trenēšana un
trenēšanās

1. Treneri strādā sadarbībā ar
kolēģiem.
2. Ir treniņu cikli.
3. Treneri sniedz sava darba
pašvērtējumu.
4. Tiek izmantotas dažādas
(optimāli efektīvākās) treniņu
metodes.
5. Sporta skolas inventāra
pieejamība attālinātā darba režīmā.
6. Sportista mācību treniņu procesa
izpildes atspoguļošanas sistēmas
izveide.
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1. Treneru darbs tiek pakārtots
un pielāgots atbilstoši reālajai
Sporta skolas infrastruktūrai.
2. Katrā sporta veidā ir
programma, treniņu gada plāns
un treniņu cikls atbilstoši
sportistu reālajam stāvoklim.
3. Mācību gada beigās katrs
treneris iesniedz pašvērtējumu,
kurā analizē savu darbu un
sniedz ieteikumus darba
kvalitātes optimizēšanai.
4. Treneri apmeklē kvalifikācijas
celšanas kursus, lai varētu ieviest
optimālu treniņu metodiku.
5. Tiek noteikts, kāds inventārs ir
pieejams individuālajiem
attālinātajiem treniņiem.
6. E-dienasgrāmata, kurā sportists
katru dienu atzīmē paveikto un
(kodolīgi) pauž savu viedokli.
Pulsometru sistēmas ieviešana, soļu
skaitīšanas monitorēšana u.c.

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒJUMA PERIODA
IETEIKUMU IZPILDE
Talsu novada Sporta skola akreditēta no 2019.gada 29.septembra līdz 2025. gada 30.
septembrim (uz sešiem gadiem). Ekspertu komisija, kura veica Talsu novada Sporta skolas
izvērtēšanu 2019. gada 3. – 9. septembrī savā ziņojumā uzrādījusi šādus ieteikumus:
Joma/Kritērijs
Ieteikumi
2.1.
Izglītības programma Vieglatlētika – Mērķtiecīgi organizēt treneru
savstarpējo sadarbību mācību audzināšanas procesa pilnveidē un pieredzes
apmaiņā. Izstrādāt sistēmu un kārtību izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanas analīzei;
Izglītības programma Volejbolā – Organizēt starptautiskus volejbola
turnīrus, kā arī rast iespēju piedalīties vairākos starptautiskos turnīros,
mācību/treniņa procesa daudzveidībai, pieredzes apmaiņai.
Rast iespēju sporta klases komplektēt ne tikai no viena sporta veida
audzēkņiem, bet arī no dažādu sporta veidu audzēkņiem tai skaitā volejbola.
4.1.
Nodrošināt izglītojamo apmācību pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā
4.2.
Skolas vadībai sadarbībā ar dibinātāju rast risinājumu un iespēju pie skolas
iekārtot gājēju pāreju/gulošo policistu.
4.3.
Izglītības programma Vieglatlētika – Sadarbībā ar iestādes dibinātāju
plānot un organizēt sporta nometnes vieglatlētikas nodaļas audzēkņiem un
veidot sistēmu darbā ar talantīgajiem audzēkņiem vieglatlētikā.
4.7.
Izglītības programma Vieglatlētika – dažādot un aktivizēt vieglatlētikas
nodaļas vecāku un iestādes sadarbības formas. Aktualizēt saziņu ar vecākiem
izmantojot platformu “e-klase”
5.2.
Izglītības programma Futbols – Sadarbībā ar pašvaldību un LFF uzlabot
dabīgā futbola laukuma kvalitāti
Izglītības programma Smaiļošana un kanoe airēšana – Izveidot laivu
novietni tuvāk ūdens tilpnei. Izveidot plašāku plostu audzēkņu nokļūšanai uz
ūdens.
6.1.
Izglītības programma Badmintons – Talsu 2.vidusskolā nepieciešams
uzlabot treniņu zāles grīdas seguma kvalitāti, apgaismojumu, kā arī atjaunot
un labiekārtot sporta zāles ģērbtuves, dušas un sanitārās telpas;
Izglītības programma Vieglatlētika – Papildināt un sistematizēt mācību
literatūras un metodisko materiālu klāstu;
Izglītības programma Biatlons – Treniņbāzes un inventārs ir nodrošināts
biatlona sporta veida prasībām, taču treniņu bāze jāpilnveido ar biatlona
šautuvi, kas kvalitatīvāk nodrošinātu šaušanas praktiskās nodarbības ar
biatlona ieročiem;
Izglītības programma Riteņbraukšana – Ir nepieciešams atjaunot
riteņbraukšanas nodaļas mācību līdzekļus – divriteņus.
Izglītības programma Smaiļošana un kanoe airēšana – Vēlams iegādāties
vairāk laivu, lai katram audzēknim nodarbībā būtu sava laiva. Rast iespēju
iegādāties motorlaivu drošībai uz ūdens.
6.2.
Skolas budžetā paredzēt lielākus finanšu līdzekļus treneru tālākizglītības un
kvalifikācijas celšanas krusu apmeklēšanai;
Izglītības programma Vieglatlētika – Sporta skolas vadībai nepieciešams
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piesaistīt vieglatlētikas speciālistu, lai varētu izveidot Valdemārpilī mācībutreniņu grupu;
Izglītības programma Riteņbraukšana – Lai nodrošinātu mācību treniņu
grupu pēctecību, nepieciešams piesaistīt vēl vienu treneri riteņbraukšanas
nodaļā;
Sadarbībā ar pašvaldību rast iespēju audzēkņiem uz sacensībām braucot
apmaksāt ēdināšanas izdevumus.

7.3.

Sporta skola savā darbībā ir ņēmusi vērā šos ieteikumus, un ir veikti šādi uzlabojumi
(skatīt 2. pielikumu).

4. SPORTA SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES
RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS
KRITĒRIJOS
4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas
Sporta skolā pamatā tiek īstenotas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.
Šobrīd tiek realizētas 10 profesionālās ievirzes programmas ( skatīt 3.pielikumu).
No 2012. gada skolā pēc vecāku iniciatīvas tiek realizēta interešu izglītības programma
pirmsskolas vecuma bērniem – vispārējā fiziskā sagatavotība.
Izglītojamo skaits Talsu novada Sporta skolā uz 01.11.2019 - profesionālajā ievirzē
876 audzēkņi. Sadalījums pa sporta veidiem: badmintonā – 47, basketbolā – 122, biatlonā –
29, florbolā – 146, futbolā – 164, hokejā – 75 , riteņbraukšanā – 5, smaiļošanā un kanoe
airēšanā – 36, vieglatlētikā – 130, volejbolā – 118. Interešu izglītībā 122 izglītojamie. (skatīt
4. pielikumu) .
Profesionālās ievirzes izglītības apguves process Talsu novada Sporta skolā tiek
īstenots atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Saskaņā ar mācību treniņu plāniem
notiek mācību treniņu un teorētiskās nodarbības. Plānojot darbu, treneri ņem vērā izglītojamo
fizisko sagatavotību. No 2015. gada septembra, lai uzlabotu izglītojamo vispārējo fizisko
sagatavotību sporta skolā strādā fiziskās sagatavotības treneris. Treneri strādā individuāli ar
izglītojamajiem tehnisko un taktisko elementu apguvei individuālajos sporta veidos. Komandu
sporta veidos tehniskā un taktiskā sagatavotība tiek apgūta grupās. Praktisko treniņu
nodarbību procesā tiek īstenota saikne starp dažādiem sporta veidiem, organizējot kopējas
vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, psiholoģiskā sagatavotība atbilstoši prasībām
iekļauta treniņu procesā.
Skolā treniņu un teorētisko nodarbību plāna izpildes kontrole tiek veikta, izmantojot
skolvadības sistēmu E – klase. Treneriem ir nodrošināta nepieciešamā informācija un resursi
plānu izstrādei. Mācību satura jautājumi tiek apspriesti un saskaņoti ar direktora vietnieci
izglītības jomā, kā arī tie tiek pārrunāti metodiskajā komisijā un pedagoģiskajā padomē.
Secinājumi

Sporta skolā tiek piedāvātas lielas iespējas ikvienam nodarboties
ar sev tīkamu sporta veidu - 10 sporta veidi profesionālajā
ievirzē, kā arī jau pirmsskolas vecumā bērniem ir iespēja apgūt
interešu izglītības programmu - vispārīgā fiziskā sagatavotība.

Turpmākā attīstība

Galvenais sporta skolas uzdevums ir pilnvērtīgi turpināt realizēt
profesionālās ievirzes programmas.
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Vērtējums jomā mācību
saturs - iestādes īstenotās
izglītības programmas

Labi.

4.2. Pamatjomas “Mācīšana un Mācīšanās” novērtējums
4.2.1.Mācīšanas kvalitāte
Treneri strādā saskaņā ar apstiprinātajiem treniņu grafikiem un mācību plāniem. Mācību
gada laikā notiek treniņu hospitācija, pedagoģiskās padomes sēdēs pedagogi tiek iepazīstināti
ar aktuālāko informāciju, izmaiņām Ministru kabinetu noteikumos un normatīvajos aktos, kā
arī metodiskajā komisijā notiek darbs mācību treniņu procesa uzlabošanai. Lai novērtētu
treneru darbu, ir izveidotas pedagoģiskā personāla izvērtēšanas veidlapas, kurās treneri izvirza
mērķus, ko vēlas sasniegt konkrētajā mācību gadā, analizē sasniegumus, neveiksmes un
sniedz pašvērtējumu savam darbam. Pedagogiem ir iespēja pieteikties pedagogu izvērtēšanai,
lai iegūtu kvalitātes pakāpes. Ir izstrādāts kvalitātes vērtēšanas nolikums. 2018./2019. gadā 8
pedagogiem tika piešķirta 3. kvalitātes pakāpe, 1 pedagogam tika piešķirta 2. kvalitātes
pakāpe.
Treneri izstrādā sporta veidu standartiem un programmām atbilstošus gada un mēnešu
treniņu plānus, kuri tiek pievienoti skolvadības sistēmā e-klase pie katra mācību - treniņu
žurnāla. Vismaz reizi mēnesī tiek veikta mācību treniņu nodarbību uzskaites žurnālu
pārbaude.
Mācību treniņu nodarbības atbilst izglītojamo spējām, vecumam, sporta veida
specifikai un treniņa satura prasībām. Treneri, teorijas labākai apguvei, izmanto augstāko līgu
un sporta sacensību ierakstus, rosina to skatīšanos televīzijā un internetā. Pēc sacensībām
notiek spēļu un sporta disciplīnu analīze. Lai dažādotu mācību - treniņu procesu, treneri rīko
sadraudzības turnīrus ar citiem sporta veidiem, piemēram, futbolisti kopā ar florbolistiem
spēlē gan futbolu, gan florbolu. Treneri regulāri pilnveido savas zināšanas kvalifikācijas
celšanas kursos un semināros. Pedagogi mācību procesā izmanto jaunākās tehnoloģijas,
filmējot un analizējot gan mācību treniņu procesu, gan sacensības.
Lai izvērtētu izglītojamo vispusīgo fizisko sagatavotību, katra mācību gada noslēgumā
visiem audzēkņiem jākārto Sporta skolas izstrādātie vispārējās fiziskās sagatavotības testi,
kuros iekļauti tādi elementi, kā tāllēkšana no vietas, izturības skrējiens, 30m skrējiens,
ķermeņa augšdaļas nolaišana un pacelšana, pildbumbas mešana, pievilkšanās pie stieņa, kā arī
roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus. Šos testus kārto izglītojamie, kuri apgūst kādu no
profesionālās ievirzes programmām.
Ņemot vērā, ka 2020.gada 12.martā valstī tika izsludināta ārkārtas situācija, Covid-19
izplatības dēļ, sporta skolas darbs tika organizēts, pielāgojoties apstākļiem un esošajai
situācijai. Mācību treniņu process tika organizēts dažādos formātos – attālināti, klātienē
ārtelpās līdz 10 audzēkņiem un treneris, iekštelpās individuāli treneris un audzēknis, kā arī
tiešsaistes nodarbības. Sacensību norise tika aizliegta. Vasarā ārkārtas situācija tika atcelta,
tomēr nosakot dažādus ierobežojumus sacensību vai mācību treniņu organizēšanā.
Skola pilnvērtīgākai mācību – treniņu procesa nodrošināšanai sadarbojas ar sporta
federācijām un sporta klubiem – Talsu hokeja klubu, florbola klubu „Talsi”, Talsu pakalnu
sporta klubu, M.Štrobindera šķēpmetēju klubu, sporta klubu “Talsi”, kā arī ar Talsu novada
pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļu.
Sporta skolas izglītojamie piedalās dažāda mēroga sacensībās: Latvijas čempionātos un
kausos, Talsu novada pašvaldības organizētajos čempionātos un starptautiskās sacensībās.
2019./2020.mācību gadā ārkārtas situācijas dēļ, netika pabeigti daudzi regulārie čempionāti
(piemēram, basketbolā, florbolā, hokejā) un kausi. Atcelti starptautiskie turnīri un ārzemju
nometnes.
9

Secinājumi

Mācīšanas kvalitāte sporta skolā vērtējama kā laba. Visi treneri
regulāri papildina savas zināšanas dažādos kvalifikācijas celšanas
kursos un semināros, kā arī, lai dažādotu mācību - treniņu
procesu, papildina to ar citu sporta veidu iekļaušanu treniņu
procesā, izmanto mūsdienu tehnoloģijas. Pirms mācību gada
sākšanās treneriem ir individuālas pārrunas ar direktoru, kurās
treneri izvirza sasniedzamos mērķus katrai mācību treniņu
grupai.
Ārkārtas situācijas izsludināšanas dēļ, sporta skolas darbs tika
organizēts, pielāgojoties apstākļiem un esošajai situācijai.
Mācību treniņu process tika organizēts dažādos formātos. Tika
noteikti dažādi ierobežojumi sacensību vai mācību treniņu
organizēšanā.
Netika pabeigti daudzi regulārie čempionāti (piemēram,
basketbolā, florbolā, hokejā) un kausi. Atcelti starptautiskie
turnīri un ārzemju nometnes.

Turpmākā attīstība

Lai uzlabotu sporta skolā mācīšanas kvalitāti, nepieciešams
organizēt pieredzes apmaiņas braucienus uz citām sporta skolām,
kurās arī tiek realizētas tādas pašas profesionālās ievirzes sporta
programmas kā mūsu skolā.

Vērtējums kritērijā
mācīšanas kvalitāte

Labi.

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Izglītojamos Sporta skolā uzņem uz vecāku iesnieguma un ģimenes ārsta atļaujas
pamata, apstiprinot to ar direktora rīkojumu. Mācību treniņu grupas, pedagogi un izglītojamie
tiek reģistrēti VIIS sistēmā. Pārcelšana nākamajā treniņu grupā notiek mācību gada sākumā,
pamatojoties uz sporta veidu mācību treniņu grupu komplektēšanas pamatnosacījumiem MK
noteikumos Nr.508 “ Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas” un apstiprināto Sporta skolas nolikumu. Administrācija regulāri sniedz
informāciju treneriem par Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzītajām prasībām, mācību
grupu komplektēšanā, audzēkņu pārcelšanai uz nākamo grupu, audzēkņu vecuma un skaita
atbilstību mācību treniņu grupās.
Mācību gada sākumā izglītojamos iepazīstina ar mācību gada uzdevumiem, divas
reizes gadā (katra mācību semestra sākumā) - ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem.
Izglītojamajiem ir pieejams atbilstošs inventārs, metodiskais kabinets, kuru pārrauga sporta
organizators, ar sporta veidam nepieciešamo literatūru, to noteikumiem un metodiku.
Metodiskais kabinets iespēju robežās tiek papildināts ar jaunāko literatūru.
Izglītojamajiem mācību - treniņu procesam ir pieejamas Talsu novada pašvaldībai
piederošās sporta bāzes, kā arī izglītojamajiem, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu, ir iespēja
apmeklēt Talsu novada pašvaldībai piederošās trenažieru zāles bez maksas. līdz 2020.gada
martam izglītojamie aktīvi apmeklē nodarbības (apmeklējums tiek fiksēts skolvadības sistēmā
e-klase) un regulāri piedalās sacensībās. Lai nodrošinātu novadā dzīvojošo izglītojamo
nokļūšanu uz treniņiem, pēc Talsu novada Sporta skolas ierosinājuma Talsu novada domē tika
izstrādāti saistošie noteikumi “Par kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība sedz transporta
izdevumus pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”, kā arī saistošie noteikumi “Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās
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ievirzes programmas”. Lai vecākiem un izglītojamajiem nodrošinātu informācijas saņemšanu,
tiek izmantota skolvadības sistēma “E-klase”, kā arī informāciju vecākiem un audzēkņiem
nodod treneri. Vēl informācija, kas saistīta ar mācību treniņu procesu, dažādiem pasākumiem,
kuri tiek organizēti sadarbībā ar klubiem un Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta
attīstības nodaļu, tiek ievietota sporta skolas mājaslapā www.talsusportaskola.lv. Sporta skolai
izveidoti arī savi konti sociālajos tīkos www.facebook.com, www.twitter.com,
www.instagram.com.
2020.gada izaicinājums Sporta skolai bija nodrošināt kvalitatīvu mācību treniņu darbu
ārkārtas situācijā. Tas izdevās tikai pateicoties administrācijas, treneru, audzēkņu un vecāku
sadarbībai un sapratnei. Treneru uzdevums bija izstrādāt nedēļas/mēneša plānus, pēc iespējas
pietuvinātus spēkā esošajiem, apstiprinātajiem mācību plāniem, ņemot vērā spēkā esošos
normatīvos aktus. Plānojot veicamos uzdevumus un apgūstamās tēmas, akcents tika likts uz
teorijas apguvi, īpaši gadījumos, ja ir apgrūtināta vai nav iespējama praktisko nodarbību
apguve, vai nav piemērots inventārs/infrastruktūra, izglītojamajiem uzdevumi tika uzdoti
atbilstoši spējām un izpratnes līmenim; izglītojamajiem patstāvīgie darbi bija jāveic pēc dotā
plāna. E-klasē tika norādītas izglītojamajiem nodarbību tēmas un mājasdarbu uzdevumi.
Kontrolējot atgriezenisko saiti ar izglītojamajiem, tika izmantota mācību un treniņu darba
elektroniskā atskaite (Google platformā).
Izglītojamie prot trenēties grupās un individuāli, palīdz cits citam treniņu procesā,
iesaistās kopīgos taktiskos uzdevumu projektos. Izglītojamie spēj veikt uzdevumus patstāvīgi,
attālināti.
Sporta skolas izglītojamie apgūst sporta spēļu un sacensību tiesāšanu, labākie tiek
piesaistīti valsts mēroga un vietējo turnīru un sacensību tiesāšanā, ko organizē Talsu novada
pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļa. Audzēkņi katru gadu piedalās Latvijas
jaunatnes meistarsacīkstēs, Latvijas čempionātos, Latvijas Olimpiādēs, Latvijas Kausu
izcīņās, kā arī Eiropas un Pasaules mēroga sacensībās. Audzēkņi ar visaugstākajiem
sasniegumiem tiek iekļauti atbilstošu vecuma grupu Latvijas izlasēs.
Secinājumi

Mācīšanas kvalitāte sporta skolā vērtējama kā laba. Ar
izglītojamajiem strādā kvalificēti treneri. Izglītojamie mācību
gada sākumā tiek iepazīstināti ar lielākajiem sezonas mērķiem,
kā arī ar darba plānu, kā šos mērķus sasniegt. Izglītojamajiem ir
pieejamas mūsdienīgas sporta zāles ar visu nepieciešamo
inventāru. Izglītojamajiem pieejams metodiskais kabinets ar
literatūru katram sporta veidam. Arī informācija, kas saistīta ar
mācību procesu, pieejama vecākiem un audzēkņiem e-klasē,
skolas mājaslapā un sociālajās vietnēs.
Izglītojamie prot trenēties grupās un individuāli, palīdz cits citam
treniņu procesā, iesaistās kopīgos taktiskos uzdevumu projektos.
Izglītojamie spēj veikt uzdevumus patstāvīgi, attālināti.

Turpmākā attīstība

Turpināt papildināt materiāli tehnisko bāzi ar jaunu un
mūsdienīgu inventāru.
Treneriem vairāk strādāt ar audzēkņiem pēc individuāla plāna, lai
sasniegtu maksimāli iespējamos rezultātus.
Skolas vadībai un treneriem turpināt iesaistīties sporta bāžu
attīstības koncepcijas izstrādē un realizēšanā.
Izveidot elektronisku metodisko reģistru, kur pieejami dažādi
video sporta veidu treniņu dažādošanai.
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Vērtējums kritērijā
mācīšanās kvalitāte

Labi.

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Treneri regulāri izvērtē un analizē izglītojamo treniņu procesā sasniegto, pamatojoties
uz iegūtajiem sacensību rezultātiem un nodarbību apmeklējumu. Treneri veic
kontrolnormatīvu izpildes rezultātu uzskaiti, analizē audzēkņu fizisko sagatavotību.
Skolā ir noteikta kārtība treneru vērtējumu uzskaitē, tās ievērošanu kontrolē un
pārrauga Talsu novada Sporta skolas direktors un direktora vietniece izglītības jomā.
Direktora vietniece izglītības jomā veic treniņu nodarbību hospitāciju, analizējot, vai treniņu
metodes un trenera darbības virziens atbilst audzēkņu vecumam un sporta veida specifikai.
Mācību gada beigās treneri tiek iepazīstināti ar hospitācijas analīzi. Ir izveidotas vienotas
formas gada atskaites, kuras tiek iesniegtas Izglītības un zinātnes ministrijai elektroniski, lai
saņemtu finansējumu. Sasniegumus un vērtējumus analizē pedagoģiskās padomes sēdēs un
metodiskās komisijas sēdēs.
Skolā ir izstrādāti vispārējās fiziskās sagatavotības kontrolnormatīvi, kuri 1x gadā
jāizpilda visiem skolas izglītojamajiem, kā arī ir treneru izstrādāti speciālās fiziskās
sagatavotības kontrolnormatīvi, kuri izstrādāti atbilstoši katra sporta veida specifikai. Šos
speciālās fiziskās sagatavotības kontrolnormtīvus audzēkņi izpilda 2x gadā (oktobrī un maijā),
pievienojot tos skolvadības sistēmā e-klase pie mācību treniņu grupas žurnāla. Treneri nākamā
mācību gada treniņu plāna izstrādei veic kontrolnormatīvu analīzi.
Vecāki ar izglītojamo sacensību sasniegumiem var iepazīties sporta skolas mājaslapā,
kurā regulāri tiek ievietoti sacensību rezultāti un apraksti. Jaunākajām mācību - treniņu
grupām, kuras sacensībās startē reti, vecāku sapulcēs tiek izvērtēti mācību - treniņu nodarbību
sasniegumi, kā arī katra audzēkņa individuālā izaugsme tiek pārrunāta ar izglītojamo
vecākiem.
Secinājumi

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa sporta skolā vērtējama
kā laba. Lai izvērtētu audzēkņus, treneri mācību gada beigās
iesniedz atskaites, kuras iesniedzamas arī Izglītības un zinātnes
ministrijā caur VIIS sistēmu. Audzēkņu fiziskās sagatavotības
novērtēšanai izstrādāti normatīvi, kurus visi profesionālās
ievirzes audzēkņi pilda katra mācību gada noslēgumā. Vecāki ar
vērtējumu par izglītojamo sasniegumiem sacensībās un dažādos
turnīros var iepazīties sporta skolas mājaslapā, kurā pēc
sacensībām tiek atspoguļoti gan rezultāti, gan sacensību apraksts.

Turpmākā attīstība

Lai pilnvērtīgāk izvērtētu katra izglītojamā sasniegumus,
nepieciešams izveidot vienotu vērtēšanas sistēmu. Aprakstošs
vērtējums mācību gada beigās.

Vērtējums kritērijā vērtēšana kā mācību
procesa sastāvdaļa

Labi
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4.3.

Izglītojamo sasniegumi

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Izglītības iestādes izglītojamie apgūst profesionālās ievirzes izglītības sporta
programmas, apmeklē mācību treniņu nodarbības, sacensības un treniņnometnes. Ikdienas
izglītojamo sasniegumus analizē treneris, izmantojot iegūtos secinājumus treniņu procesa
pilnveidošanai un turpmākā darba plānošanai.
Sezonas beigās tiek veikta analīze par darbu nodarbībās, piemēram, florbola nodaļas
izglītojamie pēc sezonas pilda sezonas analīzes veidlapas, kurās katram izglītojamam ir
jāizvērtē savs sniegums tehnikā, fiziskajā sagatavotībā, taktiskajā sagatavotībā un
psiholoģiskajā sagatavotībā, katram izglītojamajam no 2018. gada 1. septembra ir izveidota
kartīte sacensību rezultātu uzskaitei, kura visu laiku tiek papildināta un atjaunota.
4.3.2. Izglītojamo sasniegumi sacensībās
Izglītojamie regulāri piedalās dažāda mēroga sacensības. Prioritāri izglītojamie
apmeklē sava sporta veida valsts čempionātus, kausus, meistarsacīkstes. 2019/2020. mācību
gada otrā puse bija sarežģīta dēļ COVID 19 vīrusa uzliesmojuma, jo tika atceltas visa mēroga
sacensības uz 3 mēnešiem, līdz ar to šajā mācību gadā augstvērtīgāku rezultātu ir mazāk kā
citus iepriekšējos gados, bet mēs lepojamies ar to, ko audzēkņi šajā mācību gadā spēja
sasniegt (skatīt. 7 pielikumu).
Mūsu skolas izglītojamie regulāri tiek iekļauti valsts izlašu sastāvos ( skatīt 6.
pielikumu ). Lepojamies arī ar skolas bijušo un esošo izglītojamo citiem sasniegumiem.
Labākie un perspektīvākie sporta skolas izglītojamie katru gadu saņem Talsu novada
apbalvojumu “Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi vispārējās, profesionālās
ievirzes un interešu izglītībā”.
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4.4. Pamatjomas atbalsts izglītojamajiem novērtējums
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
Sporta bāzēs ir nodrošināta izglītojamo drošība. Skolai ir izstrādātas drošības
instrukcijas un sporta veidu drošības noteikumi. Skolā izstrādāti arī iekšējās kārtības un
drošības noteikumi. Atsevišķās nodaļās izstrādāti speciālie drošības noteikumi: smaiļošanas
un kanoe airēšanas nodaļā, biatlona nodaļā kā arī riteņbraukšanas nodaļā. Papildu drošībai
visiem riteņbraukšanas nodaļas izglītojamajiem kā viena no prasībām mācību treniņu procesā
ir iegūta velosipēda vadītāja apliecība. Visās sporta bāzēs, kas tiek izmantotas mācību treniņu procesā, ir izvietoti evakuācijas plāni, kā arī glābšanas dienestu kontaktinformācija.
Katra mācību semestra sākumā treneri izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības un
drošības noteikumiem, par ko veic attiecīgu ierakstu žurnālā un izglītojamie ar parakstu
apliecina, ka ir noklausījušies šīs instrukcijas un apņemas izpildīt noteikumus. Pirms katra
brauciena uz sacensībām audzēkņiem ar savu parakstu jāapstiprina, ka, izkāpjot no
transportlīdzekļiem, viņi ievēros ceļu satiksmes noteikumus, kā arī ievēros vispārpieņemtās
pieklājības un uzvedības normas sabiedrībā.
Lai pasargātu un informētu skolas izglītojamos par aizliegto vielu lietošanu gan sportā,
gan ikdienā, sadarbībā ar Latvijas antidopinga biroju tiek organizēti kursi gan skolas
personālam, gan vecāko grupu izglītojamajiem - antidopinga lekcija tiešsaistē. Sporta skola,
lai veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu, iespēju robežās piedalās
pasākumos, sacensībās, kuras vērstas uz veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Jau vairākus
gadus piedalāmies tādos veselīga dzīvesveida veicinošos pasākumos kā “Olimpiskā diena”,
“Beactive” (Esi aktīvs), “Moveweek” (veselības nedēļa), kā arī paši visu gadu, atbilstoši
sezonai organizējam dažādus pasākumus. Ziemā tie ir dažādi slēpojumi visām vecuma
grupām, vasarā skrējieni un riteņbraukšanas sacensības. Šīs sacensības ir īpašas ar to, ka tās
tiek organizētas dažādos līmeņos, ar dažādām distancēm un sarežģītības pakāpēm, lai spētu
piesaistīt pēc iespējas vairāk dalībnieku.
Treneri audzēkņiem paralēli mācību - treniņu procesam cenšas ar savu rīcību iemācīt
pieklājīgas uzvedības normas. Ja mācību - treniņu procesā rodas uzvedības problēmas, tad
treneri veic individuālas pārrunas ar izglītojamajiem un viņu vecākiem. Vardarbīgas uzvedības
gadījumi sporta skolā nav novēroti, bet izglītojamie ir informēti, kā rīkoties, ja kāds pret
viņiem izturas vardarbīgi vai viņi pamana, ka kāds cits cieš no vardarbības.
Lai treneri pilnvērtīgi varētu organizēt mācību - treniņu darbu un izglītojamo dalību
sacensībās, skolā veiksmīgi tiek organizēts darbs izglītojamo veselības aprūpē. Ir atbilstoši
iekārtots medicīnas kabinets. Iestājoties skolā, katrs izglītojamais iesniedz ģimenes ārsta
slēdzienu par veselības stāvokli (U27 veidlapa). Reizi gadā ģimenes ārsta atzinumu iesniedz
audzēkņi vecumā līdz 10 gadu vecumam, no 10 gadu vecuma vienu reizi padziļinātu
medicīnisko pārbaudi iespēju robežās veic BKUS sporta medicīnas centra medicīnas
speciālisti. Pēc veiktās pārbaudes speciālisti sniedz rezultātu analīzi. Par šiem rezultātiem tiek
informēti gan treneri, gan izglītojamo vecāki. Ar šiem rezultātiem iepazīstas arī sporta skolas
mediķi. No 2019. gada augusta perspektīvākajiem audzēkņiem, kuri jau sasnieguši 18 gadu
vecumu, tiek veiktas padziļinātas medicīniskās pārbaudes Latvijas olimpiskajā vienībā.
Daļa no treneriem ir apguvuši pirmās palīdzības apmācību. Sporta skolas organizētajās
sacensībās ir nodrošināta medicīnas personāla klātbūtne.
Visi sporta skolas darbinieki ir apguvuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un,
lai nodrošinātu izglītojamo drošību, visi sporta skolas darbinieki katru mācību gadu tiek
pārbaudīti soda reģistra uzskaites sistēmā.
Secinājumi

Sporta skola dara visu, lai nodrošinātu izglītojamo pilnīgu
drošību mācību - treniņu nodarbībās un sacensībās. Sporta skolas
darbinieki ir apguvuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
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Sporta skola cenšas piedalīties visos novada pasākumos, kuros
tiek veicināts veselīgs dzīvesveids, kā arī paši organizē šāda
veida pasākumus. Sporta skolas medicīnas darbiniekiem ir
informācija par izglītojamo veselību – katru gadu izglītojamie
līdz 10g.v. iesniedz izziņu no ģimenes ārsta par savu veselības
stāvokli, no 10.g.v. tiek veiktas padziļinātas pārbaudes BKUS.
Turpmākā attīstība

Kā vienu no šīs jomas prioritātēm turpmākajā darbā vēlamies
izvirzīt visa pedagoģiskā personāla atkārtotu instruēšanu pirmās
palīdzības sniegšanā. Vēl būtu nepieciešams atkārtoti rīkot
visiem audzēkņiem praktiskās mācības par rīcību ārkārtas
situācijās.
Tā kā sporta skolā ir liels izglītojamo skaits, meklēt risinājumu,
kā visiem izglītojamajiem, kas piedalās sporta sacensībās, būtu
iespēja vismaz vienu reizi gadā iziet BKUS sporta medicīnas
centra speciālistu pārbaudes.

Vērtējums kritērijā vērtēšana kā mācību
procesa sastāvdaļa

Labi

4.4.2. Atbalsts izglītojamo drošības garantēšanā (drošība un darba aizsardzība)
Izglītības iestādes mācību treniņu darbs tiek organizēts sporta bāzēs visā novadā.
Bāzēs ir izvietotas drošības instrukcijas, norādes, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Bāzēm katru
gadu tiek izieta VUGD pārbaude un veselības inspekcijas pārbaude. Katrā no bāzēm izstrādāti
iekšējās kārtības un drošības noteikumi, noteikumi par uzturēšanās kārtību bāzē, un ar tiem
var iepazīties ikviens bāzes apmeklētājs. Personāls zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās un kā
nodrošināt izglītojamo drošību. Izglītības iestādē ir veikta darba vietas drošības izvērtēšana,
kuru veicis sertificēts darba drošības speciālists.
Secinājumi

Visās sporta bāzēs, kurās notiek mācību – treniņu darbs un tiek
organizētas sacensības, ir izstrādātas drošības instruktāžas.
Izstrādāta kārtība, kas jāievēro izglītojamo vecākiem un citiem
sporta bāžu apmeklētājiem, uzturoties sporta bāzēs. Tiek
organizētas lekcijas vecāko grupu audzēkņiem un treneriem par
aizliegto vielu lietošanu sportā un ikdienā.

Turpmākā attīstība

Organizēt praktiskas mācības par rīcību ekstremālās situācijās
gan izglītojamajiem, gan personālam. Pilnveidot uzturēšanās
noteikumus sporta bāzēs un sporta laukumos.

Vērtējums kritērijā vērtēšana kā mācību
procesa sastāvdaļa

Labi
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4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Sporta skolā tiek nodrošināts kvalitatīvs mācību - treniņu process. Audzināšanas
darbā ir iesaistīti visi treneri. Treneri sadarbojas ar vecākiem, risina izglītojamo personības
veidošanās un fiziskās attīstības jautājumus. Treniņos tiek nodrošināta laba pedagoģiski
psiholoģiskā nodarbību vide. Notiek veselīga dzīvesveida veicināšana un sporta
popularizēšana. Treneri strādā ar izglītojamajiem, konsultējot un pārrunājot jautājumus, kas ir
saistoši izglītojamajiem. Īpaši tiek strādāts pie atbalsta pasākumiem talantīgajiem sportistiem,
organizējot individuālos treniņus, mācību – treniņu nometnes, braucienus uz starptautiskām
sacensībām. Skolā izstrādāti noteikumi par papildu atbalstu mācību - treniņa procesa
nodrošināšanai, lai atbalstītu talantīgos jauniešus. Strādājot ar augsta līmeņa sportistiem,
atbalsts tiek meklēts pašvaldībā, sporta federācijās un Olimpiskajā vienībā. Izglītojamajiem
tiek dota iespēja piedalīties Sporta skolas sacensību un sporta pasākumu organizēšanā. Sporta
skola aktīvi iesaistās arī citos ar sportu un veselīga dzīvesveida veicinošos pasākumos, ko
organizē dažādas Talsu novada sporta organizācijas.
Piedaloties daudzdienu turnīros vai sacensībās, katrs treneris meklē iespēju, lai
izglītojamie uzzinātu vairāk par attiecīgo pilsētu vai valsti, lai sniegtu ieguldījumu izglītojamo
vispusīgas personības veidošanā un attīstīšanā.
Treneri, lai veicinātu izglītojamo pozitīvas uzvedības veidošanos un nodrošinātu
mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu, rīko ārpus treniņa pasākumus: vasaras nometnes,
koptreniņus ar vecākiem, izbraukumus uz Latvijas izlases spēlēm Latvijā.
Izglītības iestādē ir interešu izglītības piedāvājums – VFS (vispārīgās fiziskās
sagatavotības) nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem.
Izglītības iestāde iesaistās citu institūciju organizētajos kultūras un sporta pasākumos
– katru gadu līdzdarbojamies Talsu tautas nama veidotajos pasākumos, 11. un 18. novembra
svētku pasākumos, novada sporta klubu organizētajos sporta veidu čempionātos, kausos.
Sadarbojoties ar Jaunsardzes un informācijas centru, izveidota sporta skolas
jaunsardzes grupa, kur izglītojamie apgūst jaunsardzes mācību programmu, tai skaitā
patriotisko audzināšanu, dodas dažādos pārgājienos, piedalās jaunsardzes rīkotajās sacensībās.
2018. gada septembrī izglītības iestādē izveidota skolas padome, kurā darbojas
vecāki, izglītojamie, treneri un administrācijas darbinieki.
Secinājumi

Sporta skolā atbalsts izglītojamo personības veidošanā tiek
nodrošināts pietiekamā līmenī. Izglītojamajiem ir iespēja
piedalīties veselīga dzīvesveida veicinošos pasākumos un
sacensībās. Izglītojamajiem dalība šajos pasākumos ir bez
maksas. Sporta skolā tiek strādāts, lai atbalstītu talantīgos
izglītojamos, palīdzot nodrošināt šādiem audzēkņiem nokļūšanu
uz dažādām nometnēm un sacensībām.

Turpmākā attīstība

Izveidot un ieviest par tradīciju kādas patriotiska rakstura
sacensības, kurās būtu iespēja piedalīties ikvienam sporta skolas
izglītojamajam. Uzlabot skolas padomes darbību.

Vērtējums kritērijā atbalsts personības
veidošanā

Labi
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4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Talsu novada Sporta skolā ir pieejama informācija par tālākām izglītības iespējām.
Pēc sporta skolas beigšanas izglītojamie saņem apliecību, kas ir apliecinājums par
profesionālās ievirzes sporta izglītības ieguvi attiecīgajā sporta veidā.
Katru gadu septembrī tiek organizētas atvērto durvju dienas un sporta skolas
prezentācijas pasākums, kurā ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties ar visām sporta
skolas piedāvātajām mācību programmām, mācību ilgumu un apguves nosacījumiem, kā arī ir
iespēja iepazīties ar pedagogiem. Pārējā gada laikā sporta skolas vadība, kā arī treneri
personīgi apmeklē pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādes un informē bērnus un
vecākus par Talsu novada Sporta skolas piedāvātajām sporta veidu programmām.
Katru gadu visā novadā notiek karjeras nedēļa, kurā piedalās arī Sporta skola,
piedāvājot gan pirmsskolai, gan vispārizglītojošām skolām apmeklēt sporta skolas nodarbības,
kā arī treneri vada speciāli sagatavotas nodarbības tieši karjeras nedēļas apmeklētājiem. Sporta
skolā nav pieejams karjeras konsultants, bet, ja izglītojamajiem rodas interese par tālāku
karjeru sporta jomā, viņi nepieciešamo informāciju var iegūt pie trenera vai arī pie sporta
skolas vadības. Lai motivētu audzēkņus turpināt izglītību sporta jomā, treneri vecākos
izglītojamos iesaista treniņu procesā kā palīgus mazākajām treniņu grupām, bet ārpus mācību
- treniņu nodarbībām organizē braucienus uz Latvijas izlašu spēlēm. Organizējot mācību treniņu nometnes, treneri uz nometnēm uzaicina jau bijušos izglītojamos, kam ir ievērojami
panākumi, kuri pastāsta par savām sporta gaitām.
Sporta skola regulāri cenšas atspoguļot visu sporta veidu panākumus savos sociālo
tīklu profilos un veido izvērstus rakstus par sacensībām un rezultātiem sporta skolas mājaslapā
www.talsusportaskola.lv , dažos sporta veidos rakstus veido arī paši izglītojamie.
Studentiem, sporta skolas absolventiem, kuri mācās Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijā vai Latvijas universitātes pedagoģijas fakultātē tiek dota iespēja praktizēt Talsu
novada Sporta skolā. Pēdējā gada laikā skolā praktizējuši vairāki studenti. Izglītojamie, kuri
iekļauti Latvijas izlases sastāvā, trenējas mācību - treniņu grupā pie sava trenera, kā arī
apmeklē Latvijas izlases dalībnieku treniņus un sporta nometnes.
Visi izglītojamie tiek apmācīti sacensību tiesāšanā. Labākajiem tiek dota iespēja iziet
tiesnešu apmācības seminārus un kursus, iegūstot tiesneša licenci.
Secinājumi

Sporta skola savu iespēju robežās cenšas sniegt padziļinātu
atbalstu izglītojamajiem, kas savu nākotni iecerējuši saistīt ar
sporta jomu.
Kā ļoti labs pasākums, lai piesaistītu jaunus izglītojamos sporta
skolā, ir sporta skolas prezentācijas pasākums. Parasti tas notiek
septembra otrajā sestdienā, kurā visiem interesentiem ir iespēja
iepazīties ar visām sporta skolā apgūstamajām izglītības
programmām, kā arī satikt pedagogus un vecāko grupu
audzēkņus.
Izveidojusies laba sadarbība ar absolventiem, kuri mācības
turpina sporta jomā, sporta skolu piedāvājot kā prakses vietu
mācību procesa ietvaros.

Turpmākā attīstība

Turpināt piedāvāt Talsu novada Sporta skolu kā prakses bāzi
studentiem, tādējādi nākotnē piesaistot jaunus pedagogus. Vairāk
veicināt vecāko grupu izglītojamos iesaistīties jaunāko grupu
treniņu programmās kā treneru palīgiem.
Izveidot, apkopot un analizēt informāciju par absolventu
turpmākajam gaitām.
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Labi
Vērtējums kritērijā atbalsts karjeras izglītībā
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Sporta skolas izglītojamajiem ir iespēja apgūt mācību programmas atbilstoši savām
interesēm un spējām. Skolā mērķtiecīgi plāno, atbalsta un nodrošina talantīgo izglītojamo
piedalīšanos Latvijas jauniešu, junioru un pieaugušo izlases sastāvos. Vieglatlētikas nodaļas
talantīgie izglītojamie katru gadu pavasarī, badmintonisti vasaras periodā, bet biatlonisti
decembrī aizvada mācību - treniņu nometnes ārpus valsts. 2020. gadā diemžēl šāda iespēja
nebija ārkārtas situācijas dēļ. Talantīgajiem izglītojamajiem, kuri jau ir augstāko valsts un
starptautisko sacensību dalībnieki, tiek piesaistīts finansiāls atbalsts no pašvaldības, Talsu
novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas, kā arī iespēju robežās cenšas
palīdzēt Sporta skola.
Treneri, lai dažādotu mācību - treniņu nodarbības, izmanto dažādas metodes florbola nodaļas treneri organizē turnīrus ar citiem sporta veidiem, volejbolā treneri veido
jauktos treniņus zēniem un meitenēm, futbola nodaļas treneri, lai laicīgi sagatavotu un
norūdītu audzēkņus āra sezonai, ziemā veic dažādus skrējienus ārā apstākļos, biatlona nodaļas
treneri pārejas periodā startē orientēšanās sacensībās u.tml. Šajā mācību gadā divus mēnešus
nācās strādāt attālinātā procesā, kura laikā treneri ļoti daudz izmantoja video materiālus,
interneta resursus.
Nereti, kā jau sportā, izglītojamie gūst traumas un viņiem ilgstoši jāārstējas. Lai
atsāktu normālu mācību - treniņu procesu, treneri izstrādā šiem izglītojamajiem individuālus
treniņu plānus. Šādiem izglītojamajiem treneri uzstāda mērķus, ar kuru palīdzību izglītojamais
var veiksmīgi psiholoģiski un fiziski atgriezties treniņos un sacensības.
Sporta skola organizē arī Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga vispārizglītojošo skolu
sporta sacensības “ Talsu novada atklātā Olimpiāde skolu sportā”, kurās kā tiesneši nereti tiek
piesaistīti sporta skolas izglītojamie. Izglītojamajiem, kuri tiesāšanu apguvuši labā līmenī, tiek
piedāvāts tiesāt jaunatnes čempionātu sacensības volejbolā, basketbolā, kā arī šie izglītojamie
tiek piesaistīti dažādu novada mērogu sacensību tiesāšanā. Šogad 30 audzēkņi palīdzēja tiesāt
Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības (LSVS) 57. sporta spēles.
Secinājumi

Sporta skolas treneri, mācību treniņu procesa dažādošanai,
izmanto dažādas metodes - organizē turnīrus, apvieno treniņus
meitenēm un zēniem, starpsezonā treniņu procesā izmanto arī
citus sporta veidus u. tml. Izmanto digitālos rīkus mācību treniņu
procesa dažādošanai.
Sporta skolas izglītojamos labprāt iesaista dažāda mēroga
sacensību tiesāšanā. Dažos sporta veidos izglītojamie praktizējas
jaunatnes čempionātu tiesāšanā, piemēram, volejbolā, basketbolā.

Turpmākā attīstība

Vairāk, iespēju robežās, piesaistīt vispārīgās fiziskās
sagatavotības treneri, treniņu plānu izstrādāšanā izglītojamajiem,
kuri ilgstoši slimojuši, vai iesaistās treniņu procesā pēc traumu
rehabilitācijas.

Vērtējums kritērijā atbalsts mācību darba
diferenciācijai
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4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Talsu novada Sporta skolā notiek regulāra sadarbība ar izglītojamo ģimenēm.
Izglītojamā izaugsmes veicināšanai, tiek organizētas vecāku sapulces, kā arī vecāki tiek
aicināti iesaistīties dažādos skolas pasākumos gan kā dalībnieki, gan organizatori.
Treneri regulāri informē izglītojamo vecākus par mācību – treniņu procesu norisi, kā
arī par izglītojamo sasniegumiem. Notiek regulāra sadarbība ar vecākiem, organizējot sporta
pasākumus, kā arī tiek iesaistīti vecāki sacensību un pasākumu organizēšanā un norisē. Vecāki
savlaicīgi tiek informēti par sacensību, nometņu un turnīru norises laiku un vietu. Par
izmaiņām treniņu grafikā, ja tie ir īslaicīgi, vecākiem paziņo treneris, ja plānotas izmaiņas uz
ilglaicīgu periodu, tad par to informācija tiek ievietota sporta skolas mājaslapā un nosūtīta ziņa
vecākiem e-klasē.
Sporta skolā notiek vecāku sapulces katrā sporta veida nodaļā. Skolā tiek veicināta
pedagogu un vecāku sadarbība tiem izglītojamajiem, kuri regulāri piedalās augstāka līmeņa
sacensībās, izlašu nometnēs un starptautiskās sacensībās. Ir izveidota skolas padome, kurā
darbojas katra sporta veida vecāku pārstāvis. Skolas padomē tiek apspriesti jautājumi par
skolas attīstību, mācību procesu un prioritātēm. Tiek sniegts atbalsts maznodrošinātām
ģimenēm un ģimenēm, kurās divi vai vairāk bērni apmeklē sporta skolu, tiek piemērotas
atlaides Sporta skolas vecāku līdzfinansējuma maksai, kā arī tiek nodrošināta bezmaksas
nokļūšana uz un no treniņiem sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību un sabiedriskā transporta
nodrošinātājiem novadā. Sadarbojoties ar Talsu novada fondu un novada sociālo dienestu,
iespēju robežās tiek nodrošināta dalība sporta veidu nometnēs, izglītojamajiem no sociāla
riska ģimenēm.
Tiek rīkots skolas atvērto durvju dienas pasākums, lai iepazīstinātu vecākus un
potenciālos izglītojamos ar iespējām sporta skolā.
Ātrākai saziņai ar vecākiem tiek izmantota skolvadības sistēma “E – klase”, kurā
vecākiem tiek nosūtīta informācija par skolā notiekošajiem pasākumiem, izmaiņām treniņu
grafikos, kā arī cita aktuālā informācija. E-klase ir saziņas līdzeklis arī vecākiem ar sporta
skolas administrāciju, treneriem.
Ar savu bērnu sacensību sasniegumiem un rezultātiem vecāki var iepazīties sporta
skolas mājas lapā, kur regulāri tiek ievietoti apraksti par sacensībām un to rezultāti.
Tā kā visi sporta skolas izglītojamo vecāki nelieto e-klasi, tad visa jaunākā
informācija tiek ievietota arī vietējā laikrakstā „Talsu Vēstis”, novada mājaslapā
www.talsunovads.lv, Talsu novada Sporta skolas mājas lapā www.talsusportaskola.lv. un
sociālajos tīklos (Facebook.com, twitter.com).
Secinājumi

Sporta skola aktīvi izmanto elektronisko vidi, lai nodrošinātu
sadarbību ar vecākiem. Elektroniskajā vidē vecāki var iepazīties
ar sporta skolas aktualitātēm, izglītojamo sacensību rezultātiem,
izmaiņām treniņu grafikos. Lai sadarbība nebūtu tikai attālināta,
tiek organizētas vecāku sapulces. Ikdienā izglītojamo vecāki
atbalstu var meklēt gan sporta skolas administrācijā, gan pie
izglītojamā trenera.

Turpmākā attīstība

Lai saziņa būtu vienota, vairāk mudināt gan treneriem, gan
izglītojamajiem izmantot e-klasi.

Vērtējums kritērijā sadarbība ar audzēkņa
ģimeni
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4.5. Pamatjomas izglītības iestādes vide novērtējums
4.5.1. Mikroklimats
Skolai ir savas tradīcijas, to apliecina fotohronikas un videomateriāli, kas pieejami
sporta skolas mājaslapā. Sporta skolā par tradīciju izveidojusies izlaiduma svinēšana pie
dabas, kurā absolventiem tiek izsniegtas apliecības par profesionālās ievirzes apguvi.
Izlaidumā absolventi skolai dāvina pašu gleznotu gleznu, kura pēc tam apskatāma sporta
skolas telpās. Izglītojamie, pedagogi un tehniskie darbinieki uzskata, ka viņiem ir piederības
apziņa skolai. Izglītojamajiem, treneriem, vecākiem un sporta skolas darbiniekiem ir iespēja
izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus gan klātienē, gan skolas mājaslapā. Pozitīvas
sadarbības veicināšanai tiek pakāpeniski uzlabota sporta skolas vide, ieviešot jaunus
informācijas saziņas veidus – novada presi, internetu, sporta skolas mājaslapu, sociālos tīklus,
u.c.
Skolā atbalsta izglītojamo centību, spējas un sasniegumus. Par labiem sasniegumiem
izglītojamie saņem pateicības un uzslavas, labākie tiek izvirzīti apbalvošanai Talsu novada
„Sporta laureāta” balvu saņemšanai. Katra mācību gada noslēgumā labākie izglītojamo un
treneru sasniegumi tiek iesniegti konkursam “Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi
vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā”. Izglītojamo un treneru sasniegumi tiek
novērtēti, par tiem informē Sporta skolas sapulcēs, svētku pasākumos, pašvaldības avīzē,
informatīvajos stendos un Sporta skolas mājaslapā. Tādējādi tiek veidota pozitīva sadarbības
vide starp izglītojamiem un personālu. Skolā ir iekšējās kārtības noteikumi, kas veicina
izglītojamo disciplinētību nodarbībās un sacensībās. Lai veicinātu savstarpējo sadarbību starp
personālu un izglītojamajiem, treneri ārpus mācību - treniņu procesa iesaista izglītojamos
dažādu novada sacensību tiesāšanā.
Sporta skolas personāls ir izgājis kursu bērnu tiesību aizsardzības jomā, tādējādi
apzinoties bērnu tiesības, kā arī katra mācību gada sākumā sporta skolas vadība, direktors
atgādina visam personālam par to, ka visa mācību - treniņu procesa laikā personālam ir jābūt
lojālam Latvijai un tās Satversmei, kā arī personālam jāievēro profesionālās ētikas
pamatprincipi. Sporta skolā ir izstrādāts ētikas kodekss, ar kuru iepazinies viss pedagoģiskais
personāls. Ja skolā radušies dažāda rakstura pārkāpumi, tos izskata saskaņā ar iekšējās kārtības
noteikumos aprakstīto kārtību, jo ar iekšējās kārtības noteikumiem ir iepazinušies gan
izglītojamie, gan personāls.
Skolā ir labvēlīga attieksme pret skolas apmeklētājiem, tie var saņemt nepieciešamo
informāciju gan par treniņu nodarbību vietām, laikiem vai par treneriem, gan par citiem ar
sporta skolas darbību saistītiem jautājumiem. Jebkurš apmeklētājs ir laipni gaidīts sporta
skolā.
Secinājumi

Skolas mikroklimats vērtējams kā labs. Skola veido pozitīvu
attieksmi gan pret apmeklētājiem, gan izglītojamajiem. Skolā
izveidotas tradīcijas, kuras veiksmīgi attīstās jau vairākus gadus izlaidums, sporta laureātu godināšana, u.tml. Skola augstu vērtē
izglītojamo un treneru sasniegumus, katra mācību gada
noslēgumā tos iesniedzot dažādiem novada apbalvojumiem.

Turpmākā attīstība

Skolas kolektīva saliedēšanai vismaz reizi gadā rīkot kolektīva
saliedēšanas pasākumu.

Vērtējums kritērijā mikroklimats
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4.5.2. Izglītības iestādes fiziskā vide un vides pieejamība
Sporta skolas nodarbības notiek Talsu novada pašvaldības sporta bāzēs, kuras atbilst
normatīvo aktu prasībām ( higiēna un ugunsdrošība), lai spētu nodrošināt visu mācību
procesu. Sporta skolas telpas atbilst izglītības programmu īstenošanai, piemēram, Sporta namā
zāle sakārtota tā, lai šeit varētu basketbolisti pilnvērtīgi trenēties, ir regulējami grozu
augstumi, grozi ir izvietoti vairākās vietās. Sporta halle ierīkota atbilstoši visām prasībām, tur
mācību - treniņu procesu nepieciešamības gadījumā var novadīt visas nodaļas. Speciāli
vieglatlētikas vajadzībām iekārtots skrejceļš. Nodarbību telpas ir funkcionālas, estētiski
noformētas, tīras un kārtīgas. Sporta bāzēs ir pieejamas dušu telpas. Katrai mācību – treniņu
vietai (sporta zālei, bāzei u.c.) ir noteikti izmantošanas un kārtības noteikumi, evakuācijas
plāni. Skolas darbinieki ir instruēti par darba un ugunsdrošības noteikumiem. Pie izglītības
iestādes ēkas ir novietots Latvijas valsts karogs, redzamā vietā novietots lielais valsts ģerbonis
un valsts himnas teksts. Visas sporta bāzes regulāri tiek uzkoptas, un tās tiek uzturētas kārtībā
gan no izglītojamo, gan personāla puses. Sporta bāžu apsaimniekošana novadā ir nodota
pašvaldības SIA „Talsu namsaimnieks” pārziņā.
Skolas darbinieki, treneri un izglītojamie regulāri piedalās sporta bāžu, stadionu un to
apkārtnes sakopšanā, piemēram, katru gadu “Lielajā talkā” sakopjam kādu no objektiem, kurā
nepieciešami uzlabojumi.
Sporta skola katru gadu cenšas atjaunot savu materiāltehnisko bāzi, kā arī esošo cenšas
lietot saudzīgi. Sadarbībā ar federācijām, sporta klubiem un pašvaldību tiek meklētas iespējas
piedalīties dažādos projektos, kur ir iespēja papildināt materiāli tehnisko bāzi. Piemēram,
piedaloties dažādos novada fondu izsludinātajos projektu konkursos un sadarbībā ar novada
sporta klubiem, realizēti LEADER Eiropas projekti, kā rezultātā iegādāts inventārs
vieglatlētikai, sacensību un treniņu filmēšanai un analizēšanai, kā arī ne tikai biatlonistiem, bet
arī pārējiem iedzīvotājiem, pieejami specializēti trenažieri Talsu sporta hallē.
Secinājumi

Sporta skolas fiziskā vide tiek uzturēta kārtībā, visas treniņu
bāzes ir sakoptas un atbilstošas visām higiēnas normām. Visās
sporta bāzēs ir domāts par izglītojamo drošību, katrai bāzei ir
savi izmantošanas noteikumi, kā arī evakuācijas plāni. Par
izglītojamo drošību jau tiek domāts pie sporta bāzēm, izvietotas
ceļu satiksmes zīmes, kas uzlabo bērnu nokļūšanu bāzēs.

Turpmākā attīstība

Uzlabot un pakāpeniski atjaunot sporta skolas materiāltehnisko
bāzi. Rosināt trenerus, vecākus, personālu vairāk iesaistīties
fiziskās vides sakopšanas pasākumos. Vēl aktīvāk piedalīties
projektu konkursos, kuros ir iespēja iegūt līdzfinansējumu
inventāra iegādei un fiziskās vides sakopšanai. Turpināt
atgādināt pašvaldībai par nepieciešamību ierīkot airēšanas bāzi
smaiļošanas un kanoe airēšanas nodaļai pie Vilkmuižas ezera.
Biatlona nodaļas programmas realizēšanai, ierīkot
multifunkcionālu asfaltētu apli un mākslīgā sniega trasi.

Vērtējums kritērijā skolas fiziskā vide

Labi

21

4.6. Izglītības iestādes resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Sporta skolai ir pieejamas visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās sporta
bāzes. Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša sporta skolas īstenojamo programmu
specifikai, izglītojamo skaitam un veicamajām aktivitātēm. Atsevišķu sporta veidu nodaļu
grupu mācību - treniņu darbs notiek vispārizglītojošo skolu sporta zālēs, kuras atbilst visām
darba drošības un ugunsdrošības prasībām. Lai nodrošinātu hokeja programmas realizēšanu, ir
noslēgts līgums ar Talsu hokeja klubu par ledus laukuma nomas pakalpojumu, lai hokeja
nodaļa aizvadītu savu mācību - treniņu procesu.
Mācību - treniņu procesa ietvaros tiek veikta īpaša inventāra apkope riteņbraukšanas,
smaiļošanas un kanoe airēšanas, kā arī biatlona nodaļās. Izglītojamajiem mācību treniņu
procesā ir jāmācās uzturēt savs inventārs tādā kārtībā, lai to varētu izmantot treniņos un startēt
sacensībās. Visi inventāra uzkopšanas un remontēšanas darbi notiek treneru uzraudzībā.
Skolas rīcībā ir divi mikroautobusi ar 9 vietām, kas nodrošina daļu no
nepieciešamajiem braucieniem uz treniņiem un sacensībām. Lielākajai daļai braucienu tiek
izmantots pašvaldības rīcībā esošs transports, kā arī īrēts transports.
Skola ir nodrošināta ar IT iekārtām un interneta pieslēgumu, Skola, lai uzlabotu
mācību - treniņu procesu un lai treneri pēc spēlēm ar izglītojamajiem varētu veikt video
analīzi, ir iegādājusies video kameru, projektoru, kas ir pieejams visam sporta skolas
personālam. Futbola nodaļas vajadzībām iegādāta spēļu filmēšanas tehnika VEO un pieeja
serverim, kas dod iespēju analizēt dažādas spēļu situācijas. Tāpat šīs ierīces tiek izmantotas
dažādu skolas pasākumu nodrošināšanai.
Skolā ir metodiskie materiāli, metodiskais kabinets, ko uzrauga sporta organizators, kas
dod iespēju jebkurā brīdī papildināt zināšanas un realizēt daudzveidīgas treniņu nodarbības.
Metodisko materiālu sporta skola iespēju robežās pastāvīgi papildina un atjauno ar aktuālāko
literatūru.
Sporta skolas bāzes ir iekārtotas tā, lai tajās varētu realizēt nepieciešamās programmas.
Pastāvīgi tiek aktualizēta telpu izmantošanas kārtība. Sporta bāzes aprīkotas ar nepieciešamo
inventāru, kas plānveidīgi tiek atjaunots visa mācību procesa laikā. Ar sacensību sporta
formām iespēju robežās nodrošina skola, kā arī atbalstītāji un vecāki.
Secinājumi

Sporta skola veicina mūsdienīga treniņu procesa attīstību.
Treniņu vajadzībām iegādāta video kamera, projektors, ar kuru
palīdzību uzlabota sacensību un treniņu darba analīze, kā arī
treneriem paplašinās iespēja vingrinājumu uzskatāmai
demonstrēšanai. Mācību - treniņu procesa nodrošināšanai
pastāvīgi tiek uzlabots un atjaunots inventārs.

Turpmākā attīstība

Uzlabot un pilnveidot metodisko kabinetu, papildinot to ar
jaunāko literatūru. Izveidot pašiem savu metodisko materiālu
treniņu procesa uzlabošanai, piemēram, fiziskās sagatavotības
vingrinājumu krājuma izveide. Ik gadu pašvaldībai tiek lūgts
iekļaut budžetā līdzekļus jauna mikroautobusa iegādei.

Vērtējums kritērijā iekārtas un
materiāltehniskie resursi
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4.6.2. Personālresursi
Skolā ir pietiekams izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls, strādā
42 pedagoģiskā personāla darbinieki - direktors, direktora vietniece izglītības jomā, sporta
organizators, 2 badmintona treneri, 4 basketbola treneri, 5 biatlona treneri, 4 florbola treneri, 5
futbola treneri, 3 hokeja treneri, 1 riteņbraukšanas treneris, 4 smaiļošanas un kanoe airēšanas
treneri, 5 volejbola treneri, 6 vieglatlētikas treneri, 1 vispārējas fiziskās sagatavotības treneris.
Pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Lai
nodrošinātu pilnvērtīgu visu sporta skolas darbību, skolā strādā direktora vietniece
administratīvajā darbā, lietvede, kā arī divas medicīnas māsas, kas uzrauga izglītojamo
veselības stāvokli. Biatlona, riteņbraukšanas un smaiļošanas un kanoe airēšanas nodaļās ir
remontstrādnieks, kas uztur bāzi un palīdz inventāra sagatavošanā.
Treneri ar priekšlikumiem un zināšanām piedalās skolas mācību programmu pilnveidē.
Sporta skolā ir 8 darbinieki ar nometņu vadītāja sertifikātu.
Sporta skolas administrācija nodrošina informāciju par tālākizglītības kursiem,
semināriem, daļēji sedz kursu maksas un ceļa izdevumus. Treneri regulāri apmeklē
kvalifikācijas celšanas kursus. Sporta skola atbalsta trenerus, kas paralēli darbam sporta skolā
strādā arī vispārizglītojošās iestādēs, izstrādājot treniņu grafikus tā, lai treneri šos darbus
varētu veiksmīgi apvienot. Treneri mācību – treniņu darbā ir radoši, lieto nestandarta
palīgierīces un trenažierus, lai izglītojamie labāk un kvalitatīvāk apgūtu mācību programmas,
sporta veidu tehniskās nianses un attīstītu fizisko sagatavotību. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un
nepārtrauktu sporta veidu un sporta skolas attīstību, skolā tiek piesaistīti jauni pedagoģiskā
personāla darbinieki. Šobrīd pedagoģiskā pēctecība sporta skolā ir ļoti labā līmenī (skatīt 5.
pielikumu).
Jauniem speciālistiem, uzsākot darbu sporta skolā, atbalstu neatsaka pedagogi ar lielāku
pieredzi, tiek organizēti kopīgi treniņi, jaunie pedagogi piesaistīti nometņu organizēšanā.
Secinājumi

Sporta skolā strādā pedagoģiskais personāls ar atbilstošu
izglītību. Pedagoģiskais personāls pastāvīgi tiek papildināts ar
jauniem speciālistiem, skolā strādā fiziskās sagatavotības
treneris. Skolā strādā medicīnas māsas.

Turpmākā attīstība

Turpināt piesaistīt jaunus trenerus. Motivēt darbiniekus vairāk
izmantot modernās tehnoloģijas mācību treniņu procesā un
ikdienas darbā. Vairāk iesaistīties skolas attīstībā ar idejām un
priekšlikumiem.

Vērtējums kritērijā personālresursi
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4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana.
4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Skolas vadība veic regulāru skolas darba izvērtējumu, analizējot sasniegumus un
nosakot tālākās attīstības vajadzības tā, lai kontrole un vērtēšana notiktu visos skolas darba
aspektos. Tiek izstrādāta jauna vērtēšanas metodika, pašvērtējums ir objektīvs un pamatots.
Skolas vadība organizē un pārrauga pašvērtēšanas procesu, ar pašvērtējuma ziņojumu
iepazīstina skolas darbā ieinteresētās puses, kā arī skolas pašvērtējums ir pieejams publiskajā
vidē- sporta skolas mājaslapā, kur ar to var iepazīties ikviens interesents.
Skolas attīstības plāns izstrādāts un apstiprināts četriem mācību gadiem2019./2023.m.g. Tajā ir izvirzītas prioritātes, kas īstenojamas šajā laikā. Skolas attīstības plāns
ir veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķus. Plāna gatavošanā piedalījušies pedagogi un
tehniskie darbinieki. Pedagoģiskās padomes nolikumā ir noteikta kārtība, kā apstiprina un
saskaņo attīstības plānu un izdara grozījumus tajā, kas arī tiek ievērota.
Katru gadu tiek izstrādāts darba plāns mācību gadam, kas tiek arī izvērtēts mācību gada
noslēgumā. Darba plānu izstrādā un apstiprina direktors kopā ar pedagoģisko personālu un
tehniskajiem darbiniekiem. Darba plānā tiek iekļauti darbi, kas katrā mācību gadā paveicami,
piemēram, realizēt profesionālās ievirzes sporta programmas, kā arī katrā mācību gadā tiek
izvirzīts kāds konkrēts uzdevums. Tāpat darba plānā tiek iekļauti audzināšanas, mācību treniņu, organizatoriskie, metodiskie, finanšu un saimnieciskie, sporta popularizēšanas un
informatīvie darba uzdevumi mācību gadam.
Secinājumi

Sporta skolā tiek aktualizēts, pilnveidots attīstības plāns. Tāpat
katram mācību gadam tiek izstrādāts darba plāns, kuru pēc katra
mācību gada izvērtē sporta skolas direktors. Sporta skolas darba
plāns ir daudzpusīgs, tajā iekļauti veicamie darbi, sākot ar
izglītības jomu un beidzot ar finanšu un saimniecisko darbu.
Attīstības plāna veidošanā piedalījies skolas direktors,
pedagoģiskais un tehniskais personāls.

Turpmākā attīstība

Skolas darba pašvērtēšanā un attīstības plānošanā vairāk iesaistīt
izglītojamo vecākus un izglītības iestādes dibinātāju.

Vērtējums kritērijā skolas darba
pašvērtēšana un
attīstības plānošana.

Labi

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Sporta skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā
dokumentācija. Sporta skolas darbu reglamentējošie dokumenti atbilst normatīvo aktu
prasībām. Sporta skolā ir iekārtotas personas lietas visiem pedagogiem un tehniskajiem
darbiniekiem. Darbinieki amata pienākumus veic atbilstoši amatu aprakstiem. Skolas darbību
reglamentē Talsu novada Sporta skolas nolikums.
Skolas vadība veic personāla pārraudzības funkcijas, izvērtē un apkopo katra pedagoga
un tehniskā darbinieka atbilstību veicamajam amatam. Treneru slodzes ir sadalītas optimāli,
ievērojot skolā īstenoto profesionālās ievirzes izglītības programmu prasības, treneru darba
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pieredzi, kvalifikāciju un sasniegtos rezultātus. Skolā ir iekārtots metodiskais kabinets, kuru
pārrauga sporta organizators, kuru izmanto treneri, sporta skolotāji un citi interesenti. Skolā ir
izveidota optimāla vadības struktūra. Mācību darbu organizē direktors, direktora vietniece
administratīvajā darbā, direktora vietniece izglītības jomā, lietvede un sporta organizators.
Visiem ir precīzi noteikti darba pienākumi un atbildība. Skolas direktors atbilstoši deleģē
pienākumus un veic kontroli par to izpildi.
Pārskatāmai un visiem ērtai informācijas apkopošanai tiek izmantotas dažādas
tiešsaistes platformas. Piemēram, transporta pieteikšanai, budžeta plānošanai, sacensību
rezultātu ievadei izveidotas elektroniskās anketas, kuras treneri var aizpildīt jebkurā laikā, bet
skolas vadība redz visu anketu apkopojumu vienā failā.
Darbinieki, izglītojamie un vecāki ir informēti par kādiem jautājumiem var vērsties pie
skolas vadības. Administrācijas darbinieki sadarbojas savā starpā, būtiskus jautājumus izlemj
kopā, vajadzības gadījumā tos apspriež skolas vadības apspriedēs vai arī novirza tālākai
izskatīšanai pedagoģiskās padomes sēdēs, metodiskās komisijas sēdēs vai darbinieku sapulcēs.
Visas šīs sapulces ir plānotas un tās tiek dokumentētas. Par visiem pieņemtajiem lēmumiem
tiek informētas visas iesaistītās puses.
Sporta skola organizē novada vispārizglītojošo skolu sporta sacensības - “Talsu novada
atklāto olimpiādi skolu sportā”, kas norisinās visa mācību gada garumā. Šo sacensību
organizēšanā tiek iesaistīti sporta skolas treneri un izglītojamie. Par skolu sportu atbildīgais ir
sporta skolas sporta organizators, kas šīs sacensības koordinē, vada un organizē, visu
saskaņojot ar sporta skolas vadību un Talsu novada izglītības pārvaldes vadītāju.
Skolas vadība veicina radošu darbības vidi skolā, atbalsta dažādas audzēkņu un treneru
aktivitātes darba pilnveidē un dažādošanā, organizē pasākumus Ziemassvētkos un mācību
gadu beidzot, kas veicina labu gaisotni un savstarpējo sapratni skolas kolektīvā. Skolas
direktors ievieš jauninājumus iestādes darbības uzlabošanai. Lai informācija par iestādes
darbu būtu pieejama visai sabiedrībai, izveidoti skolas konti sociālajā vidē, uzlabota skolas
elektroniskā mājaslapa (www.talsusportaskola.lv). Ikvienam interesentam ir iespēja tikties ar
sporta skolas vadību, darbiniekiem, iepriekš to saskaņojot.
Secinājumi

Skolas darbību reglamentē Talsu novada Sporta skolas
nolikums. Administrācijas darbinieki sadarbojoties, būtiskus
jautājumus izlemj kopā, vajadzības gadījumā tos apspriež skolas
vadības apspriedēs
vai arī novirza tālākai izskatīšanai
pedagoģiskās padomes sēdēs, metodiskās komisijas sēdēs vai
darbinieku sapulcēs.
Sporta skola organizē novada vispārizglītojošo skolu sporta
sacensības - “Talsu novada atkāto olimpiādi skolu sportā”, kas
norisinās visa mācību gada garumā.
Skolas vadība veicina radošu darbības vidi skolā, atbalsta
dažādas izglītojamo un treneru aktivitātes darba pilnveidē un
dažādošanā.

Turpmākā attīstība

Samazināt dokumentālo birokrātiju, pārejot uz elektronisko
uzskaiti un reģistrēšanu.

Vērtējums kritērijā skolas vadības darbs un
personāla pārvaldība.

Labi
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4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Skolas vadība rūpējas par skolas identitāti, informē par jaunumiem, sasniegumiem,
pieredzi un citām darba aktualitātēm skolā Talsu novada pašvaldības laikrakstā, laikrakstā
„Talsu Vēstis”, Talsu novada mājaslapā www.talsunovads.lv. Ir laba sadarbība ar Talsu
novada domi, kas ir arī skolas dibinātājs, Talsu novada Izglītības pārvaldi, Talsu novada
Kultūras un sporta attīstības nodaļu, IZM Jaunatnes un sporta departamentu u.c. sadarbības
institūcijām un organizācijām.
Notiek sadarbība ar citām sporta skolām, olimpiskajiem centriem, augstākajām izglītības
iestādēm un sporta klubiem. Cieša sadarbība ir ar Talsu novada sporta klubiem – Talsu hokeja
klubu, florbola klubu „Talsi”, M.Štrobindera šķēpmetēju klubu, sporta klubu “Talsi”, “Talsu
pakalnu sporta klubu”, biedrību “Talsu kalve”. Sadarbībā ar šiem sporta klubiem, biedrībām
sporta skola piedalās dažādu projektu kopīgā izstrādē un realizācijā novadā. Kopīgi tiek
organizētas dažādas sacensības un pasākumi. Sporta skola piedalās valsts, pašvaldības mēroga
rīkotajās sacensībās, projektos. Skolas vadība atbalsta jebkuru mērķtiecīgu sadarbību ar citām
organizācijām, klubiem un iestādēm, kas vērsta uz veselīga, sportiska dzīvesveida
popularizēšanu.
Sadarbība veidojas arī ar Talsu novada pašvaldības sadraudzības pilsētām tādās valstīs
kā Dānija, Gruzija, Zviedrija, Polija, Turcija un Lietuva. Uz šīm valstīm tiek aicināti mūsu
sportisti un arī pie mums viesojas šo dalībvalstu jaunie sportisti.
Arī sporta skolas treneri ar savu darbu un ieguldījumu ieguvuši citu sporta skolu un
klubu uzticību. Florbola treneris Mārtiņš Maķevics ievēlēts Latvijas Florbola savienības valdē,
biatlona nodaļas treneris un skolas direktors Kaspars Sakniņš jau divus sasaukumus ievēlēts
Latvijas Biatlona federācijas valdē un 2020.gadā atkārtoti ievēlēts arī Latvijas sporta izglītības
iestāžu direktoru padomes valdē, lai attīstītu jaunatnes sportu, Mārcis Štrobinders ir Latvijas
vieglatlētikas savienības treneru komisijas priekšsēdētājs.
Secinājumi

Sporta skolai izveidojusies ļoti laba sadarbība ar novadā
esošajiem sporta klubiem. Kopā tiek plānotas un organizētas
dažādas sacensības. Laba sadarbība izveidojusies ar Talsu novada
izglītības pārvaldi un Talsu novada domi, kas ir skolas dibinātājs.

Turpmākā attīstība

Turpināt piedalīties valsts un pašvaldības mēroga sporta
pasākumos. Iesaistīties starptautiskos projektos, piemēram,
Erasmus un Erasmus+ u.tml., kā arī veidot ciešāku sadarbību ar
pašvaldības ārvalstu sadraudzības pilsētām.

Labi
Vērtējums kritērijā skolas sadarbība ar citām
institūcijām
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5. CITI SASNIEGUMI.
Skolas izglītojamie ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta veidā, lai sasniegtu augstus
rezultātus un nodarbotos ar sportu un veselīgu dzīves veidu arī pēc sporta skolas beigšanas.
Sporta skolu beigušie izglītojamie, kuri piedalījušies augstākā mēroga sporta
sacensībās un ir kā paraugs jaunajiem sportistiem:
● Madara Palameika – 2012.gada Londonas Olimpisko spēļu dalībniece šķēpmešanā
izcīnījusi 8.vietu, Latvijas rekorda īpašniece šķēpa mešanā, rekords uzstādīts 2014.
gada 26.jūnijā Jelgavā (66,15m), vairākkārtēja pasaules un Eiropas čempionātu
dalībniece. 2016. gada olimpiskajās spēlēs Riodežaneiro iekļuva finālā un
kopvērtējumā ieņēma 10. vietu, 2016. gada Dimanta līgas šķēpmešanas kopvērtējuma
uzvarētāja, kas ir Latvijas vieglatlētu augstākais sasniegums šajās sacensībās.
● Guntis Galviņš – vairākkārtējs Latvijas hokeja izlases dalībnieks, piedalījies vairākos
pasaules čempionātos, kā arī ziemas olimpiskajās spēles 2010. gadā.
● Jānis Strēlnieks – Latvijas basketbola izlases spēlētājs kopš 2010 gada, piedalījies 3
Eiropas čempionātu finālturnīros, kopš 2014. gada Vācijas bundeslīgas spēlētājs, 2015.
gadā kļuva par Vācijas čempionu basketbolā.
● Juris Šnikvalds – 1999.gadā U19 izlases sastāvā izcīnīta 9. vieta Pasaules
čempionātā.
● Kristaps Kanbergs – 2004. gadā U16 izlasē izcīnīta 13 vieta Eiropas čempionātā,
2006. gadā U18 izlases sastāvā izcīnīta 12. vieta un 2007. gadā U20 izlases sastāvā
izcīnīta 14. vieta.
● Andris Gitendorfs – 2002. gadā U18 izlases sastāvā izcīnīta 11. vieta Eiropas
čempionātā.
● Reinis Pekmans – Latvijas čempions volejbolā 2012./2013. gada sezonā komandas
“Jelgava/Biolars” komandas sastāvā, Latvijas izlases dalībnieks U23 vecuma grupā, kā
arī iekļauts nacionālās vīriešu izlases sastāvā.
● Enija Bidzāne – vairākkārtēja volejbola jauniešu un junioru izlašu dalībniece. Šobrīd
iekļauta nacionālajā sieviešu izlasē. 2016. gadā izcīnīja 2. vietu Latvijas čempionātā
sievietēm komandas “Zeltaleja/MSĢ” sastāvā. Atzīta arī par šī turnīra labāko spēlētāju
kopumā. Startējusi Baltijas līgas sacensībās, kurās 2016. gadā izcīnīta 6.vieta.Viena no
perspektīvākajām jaunajām volejbolistēm Latvijā.
● Rolands Ozoliņš – Latvijas čempions volejbolā 2012./2013. gada sezonā komandas
“Jelgava/Biolars” komandas sastāvā.
● Pēteris Aukmanis – Latvijas čempions volejbolā 2012./2013. gadā sezonā komandas
“Jelgava/Biolars” komandas sastāvā.
● Dagnis Iļjins – 2012. gadā Eiropas U-23 čempionātā izcīnīta 2.vieta, 2015. gadā
izcīnījis 9. vietu Eiropas čempionātā junioriem 500m distancē, 2015. gadā Latvijas
jaunatnes Olimpiādē izcīnījis 2 sudraba medaļas.
● Artūrs Strēlnieks – basketbola kluba ”VEF Rīga” spēlētājs. 2015. gadā kļuva par
Latvijas čempionu “VEF Rīga” sastāvā, no 2015. basketbola komandas “VEF Rīga
kapteinis”.
● Artis Raitums – Latvijas florbola izlases spēlētājs, Pasaules čempionāta 5.vietas
ieguvējs 2013.gadā.
● Mārtiņš Raitums – hokeja vārtsargs, piedalījies 3 pasaules junioru hokeja
čempionātos Latvijas izlases sastāvā, kā arī bijis pieaugušo izlases dalībnieks 2010
gadā. 2011. gadā kļuvis par Kazahstānas čempionu komandas Atirau "Beibaris"
sastāvā. Šobrīd spēlē Anglijas hokeja Premjerlīgas vienībā “Hallas Pirates".
● Normunds Lasis - uzvara 25.Rīgas velomaratonā, vairākkārtējs Latvijas čempions
riteņbraukšanā šosejā, 2008.gadā profesionāļu braucienā "Riga GP", Latvijas izlases
dalībnieks riteņbraukšanā šosejā, 3. vieta Eiropas čempionātā grupas braucienā
2008.gadā.
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● Māris Ziediņš - savas karjeras laikā spēlējis gan Ziemeļamerikā, gan Anglijā, kā arī
Latvijas hokeja izlases sastāvā piedalījies 2005. gada Pasaules čempionātā un 2006.
gada ziemas olimpiskajās spēlēs, Latvijas izlases sastāvā aizvadījis 22 spēles. Šobrīd
sava sportista karjeru ir beidzis un trenē jaunos hokejistus sporta skolā.
● Gints Lūsis – Pasaules čempions vasaras biatlonā stafetē 2002.gadā;
● Juris Damškalns – Latvijas izlases dalībnieks distanču slēpošanā, Pasaules
Čempionāta dalībnieks 2011. un 2013.gadā;
● Laura Telle – Pasaules junioru čempionātā riteņbraukšanā trekā 3.vieta, šosejā
4.vieta 2003.gadā;
● Rihards Lomažs – bijis Latvijas U-16 izlašu dalībnieks, U-18 izlašu dalībnieks, kuru
sastāvā 2013. gadā izcīnīta 4. vieta Eiropas čempionātā, 2014.gadā izcīnīta 8 vieta.
2015. gadā U-20 izlases sastāvā izcīnīta 5. vieta Eiropas čempionātā, šobrīd iekļauts
vīriešu valstsvienības izlasē.
● Rolands Štrobinders - 2011 gadā Eiropas junioru čempionāta izcīnīta 4 vieta. 2015.
gadā piedalījies pieaugušo pasaules čempionātā, kurā izcīnīja 17.vietu. 2015. gadā
atzīts par gada vieglatlētu Latvijā. Piedalījās 2016. gada Olimpiskajās spēlēs
Riodežaneiro un ar rezultātu 77,73 m ieņēma 28. vietu. Šobrīd arī trenē jaunos
vieglatlētus sporta skolā.
● Markuss Komuls - Latvijas U18 izlases hokejists 2016.gada Pasaules junioru
čempionātā.
● Roberts Akmens - vairākkārtējs Latvijas čempions smaiļošanā, 2013. gadā Eiropas
junioru čempionātā izcīnīja 2.vietu K1 200m distancē, 2014. gadā 1.vieta Eiropas
junioru čempionātā K1 200m distancē, 2014. 2. vieta Pasaules junioru čempionātā K1
200m distancē, 2015. gadā Pasaules čempionātā U-23 vecuma grupā izcīnīja 5. vietu
K1 200m distancē, 2019. gada Pasaules U-23 čempions smaiļošanā K-1 200m
distancē. Iekļauts Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā. Šobrīd trenē jaunos
smaiļotājus sporta skolā.
● Jānis Šņoriņš - Latvijas jauniešu un junioru izlases dalībnieks biatlonā un slēpošanā,
piedalījies Eiropas un Pasaules čempionātos 2013. - 2016.gadam, 2013. gadā
piedalījies Eiropas Jaunatnes olimpiskajā festivālā Brašovā.
● Kristers Ansons - Izcīnījis Latvijas čempiona titulu jauniešu grupā šosejas
riteņbraukšanā 2015. gadā. 2015. gadā Latvijas jaunatnes olimpiādē izcīnīja 2 zelta
medaļas. Šobrīd iekļauts Latvijas riteņbraukšanas šosejā U-23 izlasē.
● Luīze Katrīna Zeļģe - vieglatlēte ( augstlēkšana) - U-16 izlases sastāvā 2015. gadā
pārstāvēja Latviju Baltijas valstu sacensībās. Vairākkārtēja Latvijas čempionātu
jauniešiem un junioriem medaļu ieguvēja. Atzīstami startējusi arī starptautiskās
sacensībās. Šobrīd U-20 izlases dalībniece. 2017. gadā pasaules U-18 čempionātā
izcīnīta 7.vieta.
● Mikus Podkalns – Latvijas junioru izlases dalībnieks volejbolā, Latvijas
vicečempions Pludmales volejbolā U19 grupā.
● Toms Tālbergs – Latvijas junioru izlases dalībnieks volejbolā, Latvijas vicečempions
Pludmales volejbolā U19 grupā
● Krišjānis Suntažs – šķēpa mešana - 2017. Pasaules U-18 čempionāts izcīnīta 8.
vieta. 2019. gada Eiropas U-20 čempionātā vieglatlētikā šķēpa mešanā izcīnīta 2.vieta
● Krišs Treimanis - 2018 gada Pasaules U19 čempionātā 5. vieta.
● Jānis Ragovskis – Florbols – 2018 gada Pasaules U19 čempionātā 5. vieta, 2019
gada U-19 izlases dalībnieks, šobrīd Latvijas pieaugušo izlases dalībnieks
● Jānis Ragovskis, Emīls Krūmiņš, Viesturs Mārtiņš Rubenis, Armands Budreika,
Matīss Fogelis, Valters Kasjaņenko – Florbols – 2019. gada pasaules U19
čempionātā 5.vieta
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Izglītojamie, kas vēl šobrīd mācās sporta skolā un jau ir spējuši pierādīt sevi dažāda augsta
mēroga sacensībās, kā arī ir iekļauti dažādu vecumu Latvijas izlašu sastāvos:
● Renārs Birkentāls – biatlons - 1. vieta Baltijas kausā vasaras biatlonā Ottepē
2018. gadā, 2020. gada janvārī Pasaules čempionātā biatlonā jauniešiem izcīnīta
8.vieta 12,5km iedzīšanas distancē. Latvijas jauniešu/junioru izlases dalībnieks.
● Aksels Bresme – biatlons – 3.vieta Baltijas kausā biatlonā Madonā
2018.gadā.
● Gustavs Freimanis – U-20 junioru izlases dalībnieks, Nacionālās vīriešu
izlases kandidāts volejbolā.
● Henriks Bajārs – Latvijas vīriešu U-18 izlases kandidāts basketbolā
(2020.gads).
● Patriks Kandis – Latvijas U-17, U-16 izlases dalībnieks badmintonā.
Pārstāvējis Latviju 2019 European U17 Championships (2019.gads).
● Kristaps Vārna - BWF World Junior Championship 2019 dalībnieks Latvijas
U-19 biatlona izlases sastāvā.
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6.

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA

1. Kā vienu no prioritātēm novadam un sporta skolai mācību treniņu darba un skolas
attīstībai ir sporta bāžu uzlabošana un attīstīšana: hokejā izskatīt iespēju būvēt jaunu
hokeja halli ar lielo laukumu; smaiļošanai un kanoe airēšanai izveidot laivu novietni pie
Vilkmuižas ezera; biatlonam izveidot asfaltētu slēpošanas un mākslīgā sniega trasi;
badmintonam rekonstruēt Talsu 2.vidusskolas zāli; futbolam pilnveidot dabīgo laukumu
Sabilē un Talsos.
2. Uzlabot skolas un vecāku sadarbību, lai nodrošinātu izglītojamo atbildību par iekšējās
kārtības un drošības noteikumu ievērošanu.
3. Pilnveidot sadarbības formas, kas veicinātu izglītojamo un vecāku līdzdalību skolas dzīvē
un līdzatbildību par sava bērna sportiskajiem sasniegumiem.
4. Pilnveidot sasniegumu vērtēšanu.
5. Pilnveidot treneru prasmes moderno tehnoloģiju izmantošanā.
6. Sadarboties jaunatnes sporta jomā ar pašvaldības ārvalstu sadarbības pilsētām.
7. Turpināt piesaistīt jaunus speciālistus.
8. Piedalīties Eiropas Savienības struktūrfondu un citos projektos.
9. Iedalītā finansējuma ietvaros turpināt mācību līdzekļu un sporta inventāra iegādi.

SASKAŅOTS
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

Z. v.
Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments
ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

30

Pielikumi
1. pielikums
Plānotās 2020./2021. mācību gada prioritātes un sasniedzamie rezultāti
Pamatjoma
Mācību saturs

Darbības prioritāte
1. Kvalitatīvi īstenot
profesionālās ievirzes
izglītības programmas.
2. Skolas akreditācija.

Plānotie sasniedzamie rezultāti
1. Īstenot visas 10 profesionālās
ievirzes izglītības programmas.
2. Akreditācijas iegūšana uz 6
gadiem.

Izglītojamo
sasniegumi

1. Izveidot izglītojamo
sasniegumu izvērtēšanas
sistēmu.
2. Regulāri veikt atskaišu
izpildi, apkopojumu un
analīzi par sacensībām.
3. Iesniegt izglītojamo,
treneru sasniegumus
konkursam “Izcilākie
Talsu novada izglītojamie
un pedagogi vispārējās,
profesionālās ievirzes un
interešu izglītībā”.

Skolas darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

1. Veikt regulāru Sporta
skolas darba izvērtēšanu un
tālākas darbības plānošanu.
2. Iesaistīt Sporta skolas
darbiniekus darba
organizācijas procesā.
3. Pilnveidot Sporta skolas
darbību reglamentējošos
dokumentus atbilstoši
iekšējiem un ārējiem
normatīvajiem aktiem.
1. Treneri strādā saskaņā ar
apstiprinātajiem nodarbību
grafikiem.
2. Ir treniņu gada plāni.
3. Treneri sniedz sava darba
pašvērtējumu.
4. Izmantot dažādas treniņu
metodes.

1. Izstrādāta audzēkņu sasniegumu
vērtēšanas kritēriji un veikta to
analīze.
2. Veikta atskaišu izpilde,
apkopojums un analīze.
3. Sacensību rezultāti saglabāti un
sistematizēti elektroniskajā datu
bāzē.
4. Izveidots izglītojamo apmeklēto
sacensību nolikumu un
protokolu elektroniskais
reģistrs.
5. Izglītojamie un treneri saņēmuši
Talsu novada izglītības
pārvaldes apbalvojumus par
sasniegumiem.
1. Skolas vadība sadarbībā ar
darbiniekiem plāno skolas darba
kontroli un izvērtēšanu.
2. Notiek pedagoģiskās padomes
sēdes.
3. Regulāri notiek iekšējo
reglamentējošo dokumentu
pilnveide.

Trenēšana un
trenēšanās
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1. Treniņu grafiki pēc
nepieciešamības tiek mainīti
vairākas reizes mācību gadā.
2. Katrā sporta veidā ir
programma, treniņu gada plāns
un mēneša plāns.
3. Mācību gada beigās katrs
treneris iesniedz pašvērtējumu,
kurā analizē savu darbu.
4. Treneri apmeklē kvalifikācijas
celšanas kursus, lai varētu
dažādot treniņu metodes.

2. Pielikums
Joma

Ieteikums

2.1.

Izglītības programma
Vieglatlētika – Mērķtiecīgi
organizēt treneru savstarpējo
sadarbību mācību
audzināšanas procesa
pilnveidē un pieredzes
apmaiņā. Izstrādāt sistēmu un
kārtību izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanas
analīzei;

2.1.

Izglītības programma
Volejbolā – Organizēt
starptautiskus volejbola
turnīrus, kā arī rast iespēju
piedalīties vairākos
starptautiskos turnīros,
mācību/treniņa procesa
daudzveidībai, pieredzes
apmaiņai.
Rast iespēju sporta klases
komplektēt ne tikai no viena
sporta veida audzēkņiem, bet
arī no dažādu sporta veidu
audzēkņiem tai skaitā
volejbola.
Skolas vadībai sadarbībā ar
dibinātāju rast risinājumu un
iespēju pie skolas iekārtot
gājēju pāreju/gulošo
policistu.

4.2.

Ieteikuma izpilde

Daļēji izpildīts
(skaidrojums)
Katru gadu kāds no treneriem
pedagoģiskajās sēdēs dalās pieredzē (
pēdējais pieredzē dalījās florbola
treneris Artis Raitums, prezentējot
Somijā izstrādātu treniņu uzskaites
programmu “Coach tools”). Šobrīd
sporta skolai izstrādātas rezultātu
ievades veidlapas uz google platformas,
kurā pēc sezonas katrs treneris var izgūt
visus rezultātus par audzēkni, no kuriem
izanalizēt katra audzēkņa sasniegumus,
izaugsmi.
Visi nodaļu treneri, kuri ir iesnieguši
pieteikumus braucieniem uz
Starptautiskajiem turnīriem ir saņēmuši
daļēju vai pilnīgu finansiālo atbalstu.
Sporta skolas volejbola nodaļas
audzēkņi jau startējuši vairākos
starptautiskos turnīros, piemēram,
Baltijas čempionātā sporta
skolām/klubiem, Starptautiskā turnīrā
volejbolā Igaunijā.

2019. gada 15. novembrī Sporta skola
nosūtīja Talsu novada pašvaldībai
iesniegumu ( Nr. 1-9/36) par gājēju
pārejas ierīkošanu pie Sporta skolas (
Kareivju ielā 12), 09.12.2019. saņemta
Talsu novada pašvaldības vēstule (Nr.

Neizpildīts
(skaidrojums)

4.3.

12-11/5541), kurā pašvaldība informē
sporta skolu, ka iesniegumā ( kurš
nosūtīts pašvaldībai 15.11.2019. minētā
informācija tiks izskatīta tuvākajā
Pasažieru un pārvadājumu un ceļu
apsaimniekošanas komisijas sēdē.
15.01.2020. saņemts iesniegums no
Talsu novada pašvaldības ( Nr. 1211/158) kurā pašvaldība informē, ka
iesniegumā minētā informācija tika
izskatīta 09.01.2020. Pasažieru un
pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas
komisijas sēdē. Komisija izteica
priekšlikumu par vietu, kur varētu
izbūvēt gājēju pāreju – pretī domes
lielajai zālei virzienā uz viesnīcas pusi,
kur ir zaļā zona, tomēr vēl ir
nepieciešama papildus informācija par
gājēju pārejas nepieciešamību.
Vieglatlētikas nodaļas audzēkņi (trenera
M. Štrobindera vadībā) jau 6 gadus
aizvada mācību-treniņu nometnes
Spānijas pilsētā Albirā. Šogad nometne
nenotika sakarā ar COVID 19 vīrusa
izplatību visā pasaulē. Talantīgākie
vieglatlēti tiek virzīti pēc 8.-9.kl.
beigšanas mācības turpināt Murjāņu
sporta ģimnāzijā ( šobrīd MSĢ mācās
Elza Elizabete Stīpniece un Emīls
Vanags), izņemot, šķēpmetējus, kuri arī
ASM grupā treniņus aizvada Talsu
novada Sporta skolā pie trenera M.

Izglītības programma
Vieglatlētika – Sadarbībā ar
iestādes dibinātāju plānot un
organizēt sporta nometnes
vieglatlētikas nodaļas
audzēkņiem un veidot
sistēmu darbā ar
talantīgajiem audzēkņiem
vieglatlētikā.
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Štrobindera.
4.7.

Izglītības programma
Vieglatlētika – dažādot un
aktivizēt vieglatlētikas
nodaļas vecāku un iestādes
sadarbības formas.
Aktualizēt saziņu ar
vecākiem izmantojot
platformu “e-klase”

5.2.

Izglītības
programma
Futbols – Sadarbībā ar
pašvaldību un LFF uzlabot
dabīgā
futbola
laukuma
kvalitāti

5.2.

Izglītības programma
Smaiļošana un kanoe
airēšana – Izveidot laivu
novietni tuvāk ūdens tilpnei.
Izveidot plašāku plostu
audzēkņu nokļūšanai uz
ūdens.

Sadarbība iestādei ar vieglatlētikas
nodaļas vecākiem notiek dažādās
formās – skolas oficiālajā saziņas vietnē
e-klase vecākiem tiek izsūtīta visa
nepieciešamā informācija. Ar
jaunumiem un sacensību rezultātiem
ikviens vecāks var iepazīties sporta
skolas mājas lapā (
www.talsusportaskola.lv) kā arī
sociālajās vietnēs “facebook” un
“Twitter.” Vecākiem neskaidrību
gadījumā ir iespējas tikties ar sporta
skolas vadību, treneriem, sporta skolas
tehniskajiem darbiniekiem (piem.
medmāsām).2x gadā katrā sporta veidā
tiek organizētas vecāku sapulces, kurās
piedalās treneris un kāds no sporta
skolas administrācijas.
Pašvaldība iesniegusi projektu Latvijas
futbola federācijai par laistīšanas
sistēmas uzstādīšanu pie Talsu Sporta
halles uz dabīgā futbola laukuma.
Iekļauts projektā, kuru šobrīd izstrādā
Talsu novada pašvaldība – konceptuāls
attīstības plāns teritorijai ap Vilkmuižas
ezeru https://talsi.lv/iedzivotajiem/sabiedribaslidzdaliba/publiskas-apspriesanas/
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6.1.

6.1.

6.1.

2019./2020.m.g. sākumā Talsu novada
izglītības iestāžu pieņemšanas laikā
iesniegts iesniegums no pieņemšanas
komisijas Talsu novada pašvaldībai par
prioritātēm, kur iekļauts arī šis jautājums
par Talsu 2.vidusskolas sporta zāli.

Izglītības programma
Badmintons – Talsu
2.vidusskolā nepieciešams
uzlabot treniņu zāles grīdas
seguma kvalitāti,
apgaismojumu, kā arī atjaunot
un labiekārtot sporta zāles
ģērbtuves, dušas un sanitārās
telpas.
Izglītības
programma Sporta skolas literatūra tiek papildināta
Vieglatlētika – Papildināt un katru gadu ( pēdējās grāmatas iegādātas
sistematizēt mācību literatūras 2020.gadā). Literatūras saraksts ir
un metodisko materiālu klāstu;
pieejams ikvienam sporta skolas
darbiniekiem, izglītojamo vecākam un
izglītojamajiem ( uz šo brīdi sporta
skolas literatūras sarakstā ir vairāk kā
100 vienības.) Literatūras saraksts
ievietots sporta skolas oficiālajā saziņas
vietnē “E-klase”.
Izglītības programma
Biatlons – Treniņbāzes un
inventārs ir nodrošināts
biatlona sporta veida
prasībām, taču treniņbāze
jāpilnveido ar biatlona
šautuvi, kas kvalitatīvāk
nodrošinātu šaušanas
praktiskās nodarbības ar
biatlona ieročiem;
4

Iekļauts Talsu novada Sporta skolas
attīstības plānā 1. pielikumā : Sporta
bāzu labiekārtošanas un attīstības,
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanas
plāns ( Apstiprināts: Talsu novada domē
lēmums Nr. 19 (31.01.2019.)

6.1.

Izglītības programma
Riteņbraukšana – Ir
nepieciešams atjaunot
riteņbraukšanas nodaļas
mācību līdzekļus – divriteņus.

Iekļauts Talsu novada Sporta skolas
attīstības plānā 2. pielikumā: Inventāra
iegādes plāns 2019.- 2023.gadam (
Apstiprināts: Talsu novada domē lēmums
Nr. 19 (31.01.2019.)

6.1.

Izglītības programma
Smaiļošana un kanoe
airēšana – Vēlams iegādāties
vairāk laivu, lai katram
audzēknim nodarbībā būtu
sava laiva. Rast iespēju
iegādāties motorlaivu drošībai
uz ūdens.
Skolas budžetā paredzēt
lielākus finanšu līdzekļus
treneru tālākizglītības un
kvalifikācijas celšanas krusu
apmeklēšanai;
Izglītības programma
Vieglatlētika – Sporta skolas
vadībai nepieciešams piesaistīt
vieglatlētikas speciālistu, lai
varētu izveidot Valdemārpilī
mācību-treniņu grupu;

Iekļauts Talsu novada Sporta skolas
attīstības plānā 2. pielikumā: Inventāra
iegādes plāns 2019.- 2023.gadam (
Apstiprināts: Talsu novada domē lēmums
Nr. 19 (31.01.2019.)

6.2.

6.2.

6.2.

Izglītības programma
Riteņbraukšana – Lai
nodrošinātu mācību treniņu
grupu pēctecību, nepieciešams

Iekļauts 2020. gada budžeta plānā

2020. gada 1. septembrī sporta skolā
darbu uzsācis jauns vieglatlētikas
treneris.

2020. gada 1.septembrī sporta skolā
darbu uzsācis jauns riteņbraukšanas
nodaļas treneris. Atvērta jauna MT-1
mācību treniņu grupa.
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7.3.

piesaistīt vēl vienu treneri
riteņbraukšanas nodaļā;
Sadarbībā ar pašvaldību rast
iespēju audzēkņiem uz
sacensībām braucot apmaksāt
ēdināšanas izdevumus.

Jau vairākus gadus
tiek iekļauts
budžeta plānā, bet
netiek atbalstīts no
Talsu novada
pašvaldības puses,
jo tiek atbalstītas
citas aktivitātes.
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3.pielikums
Sporta skolā realizētās profesionālās ievirzes sporta programmas

Izglītības
programmas
nosaukums

Licence
kods
Nr.

Akreditācijas
termiņš

datums

Izglītojamo skaits
Izglītojamo skaits
Izglītojamo skaits
2019/2020.m.g vai
2017/2018.m.g vai 2018/2019.m.g vai
īstenošanas periodā
īstenošanas periodā īstenošanas periodā
Sākumā

Beigās

Sākumā

Beigās

Sākumā

Beigās

Badmintons

20V813001

P-8336a 22.10.2018. 29.09.2025.

28

26

31

29

37

34

Badmintons

30V813001

9

9

8

6

12

10

Basketbols

20V813001

P-14433 10.08.2016. 29.09.2025.
P-8338a 22.10.2018. 29.09.2025.

Basketbols

30V813001

Biatlons

20V813001

Biatlons

30V813001

Florbols

20V813001

Florbols

30V813001

Hokejs

20V813001

Hokejs

30V813001

Riteņbraukšana 20V813001
Smaiļošana un
kanoe
20V813001
Smaiļošana un
kanoe
30V813001
Vieglatlētika

20V813001

Vieglatlētika

30V813001

Volejbols

20V813001

Volejbols

30V813001

Futbols
Futbols

78

85

84

79

96

113

P-8339a 22.10.2018. 29.09.2025.
P-8340a 22.10.2018. 29.09.2025.
P-8341a 22.10.2018. 29.09.2025.

20

20

29

28

21

18

21

21

26

25

21

20

3

3

3

3

7

10

P-8342a 22.10.2018. 29.09.2025.
P-8343a 22.10.2018. 29.09.2025.
P-8345a 22.10.2018. 29.09.2025.

128

135

141

129

126

109

27

28

21

21

21

21

67

69

75

75

67

66

7

6

P-1292 12.06.2019. 29.09.2025.
P-8346a 22.10.2018. 29.09.2025.
29.09.2025.
P-8348a 22.10.2018.
29.09.2025.
P-8349a 22.10.2018.
P-8350a 22.10.2018. 29.09.2025.
P-8351a 22.10.2018. 29.09.2025.
P-8352a 22.10.2018. 29.09.2025.

14

11

9

10

5

8

31

28

36

39

30

35

5

5

4

4

136

146

127

126

115

115

9

9

11

12

22

22

111

127

99

96

81

90

29

28

28

26

23

36

20V813001

P-8353a 22.10.2018. 29.09.2025
P-8344a 22.10.2018. 29.09.2025.

141

140

147

142

132

129

30V813001

P-14076 23.05.2016. 29.09.2025.

31

28

26

18

31

28

4. pielikums
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5. pielikums

Pedagogu sadalījums pēc vecumiem
no kopējā skaita pensijas vecumā
65 gadi un vecāki
60 - 64 gadi
55 - 59 gadi
50 - 54 gadi
45 - 49 gadi
40 - 44 gadi
35 - 39 gadi
30 - 34 gadi
25 - 29 gadi
24 gadi un jaunāki

5
4
3
1
3
2
5

4
5
10
6
0

2

4

6

3

8

10

12

6. pielikums
Pašreizējie Sporta skolas audzēkņi, kas bijuši vai šobrīd ir dažādu jaunatnes izlašu
dalībnieki un kandidāti

Vārds

Sporta veids

Florbols

Biatlons

Uzvārds

Izlase

Toms

Arājs

U-19

Armands

Budreika

U-19

Emīls

Krūmiņš

U-19

Viesturs

Rubenis

U-19

Martins

Rūsa-Jansons

U-19

Sandis

Bērziņš

U-19

Emīls

Hartmanis

U-19

Rūdis

Laizāns

U-19

Mareks

Stančiks

U-19

Ģirts

Šķuburs

U-19

Krišs

Treimanis

U-19

Renārs

Birkentāls

Junioru

Aksels

Bresme

Jauniešu

Viktorija

Spruģevica

Jauniešu

Asnate

Lindermane

U-17

Rinalds

Ozolnieks

Krišjānis

Suntažs

U-18

Niklāvs

Paipals

U-18

Kārlis

Āboliņš

U-16

Elza Elizabete

Stīpniece

U-18

Gustavs

Freimanis

U-19

Futbols
Smaiļošana un
kanoe airēšana

Vieglatlētika

Volejbols

4

Junioru

Badmintons

Uģis

Ieviņš

U-19

Mikus

Podkalns

U-17

Patriks

Kandis

U-15

Kristaps

Vārna

U-17

Aleksis Emiljans

Kviesis

U-14
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7.pielikums
Izglītojamo augstvērtīgākie sasniegumi 2019.-2020.gads
FLORBOLS
Sacensību nosaukums

Dalībnieks

Izcīnītā vieta

Vīriešu pasaules florbola
čempionāta 2020 EUR3
kvalifikācijas turnīrs

Valters
Kasjaņenko

2

Dalībnieku
skaits
8

VIEGLATLĒTIKA
Sacensību nosaukums
Sportland kauss vieglatlētikā
Sportland kauss vieglatlētikā
Sportland kauss vieglatlētikā
Latvijas čempionāts daudzcīņās
telpās 2020
Latvijas čempionāts telpās 2020
U16 vecuma grupai
Latvijas čempionāts telpās 2020
U16 vecuma grupai
Sportland kauss 2.posms
Sportland kauss vieglatlētikā
Latvijas U16 čempionāts un
Latvijas U14 čempionāts
daudzcīņās
Latvijas U18 un U20 čempionāts
Latvijas čempionāts un Latvijas
U23 čempionāts

Audzēkņa
vārds, uzvārds
Kārlis Lūkass
Koloda
Kārlis Lūkass
Koloda
Alise Paipala
Kārlis Lūkass
Koloda
Kārlis Lūkass
Koloda
Kārlis Lūkass
Koloda
Kārlis Lūkass
Koloda
Jēkabs Kļaviņš
Kārlis Lūkass
Koloda

Disciplīna
60m/b

izcīnītā
vieta
2

dalībnieku
skaits
13

T/l

1

24

A/l
7-cīņa

3
3

7
9

60m/b

3

15

T/l

1

23

T/l

2

37

T/l
T/l

3
2

13
14

Elza Elizabete
Stīpniece
Miks Oskerko

Disks

1

9

Šķēps

2

7

BDU15

Izcīnītā
vieta
3

Dalībnieku
skaits
20

BADMINTONS
Sacensību nosaukums
Latvijas Čempionāts U15
Latvijas čempionāts badmintonā
junioriem U19 un jauniešiem
U11, Evelatus Latvijas jaunatnes
kausa U13, U17B un U21 posms
Latvijas čempionāts badmintonā
junioriem U19 un jauniešiem
U11, Evelatus Latvijas jaunatnes
kausa U13, U17B un U21 posms

Audzēkņa
vārds, uzvārds
Aleksis Emiljans
Kviesis
Reinis
Beinarovičs

Disciplīnas

XDU11

2

14

Melisa
Romaņuka

XDU11

2

14
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Latvijas čempionāts badmintonā
junioriem U19 un jauniešiem
U11, Evelatus Latvijas jaunatnes
kausa U13, U17B un U21 posms
Latvijas čempionāts badmintonā
junioriem U19 un jauniešiem
U11, Evelatus Latvijas jaunatnes
kausa U13, U17B un U21 posms
Latvijas čempionāts badmintonā
junioriem U19 un jauniešiem
U11, Evelatus Latvijas jaunatnes
kausa U13, U17B un U21 posms
Latvijas čempionāts badmintonā
junioriem U19 un jauniešiem
U11, Evelatus Latvijas jaunatnes
kausa U13, U17B un U21 posms
Latvijas čempionāts badmintonā
junioriem U19 un jauniešiem
U11, Evelatus Latvijas jaunatnes
kausa U13, U17B un U21 posms
Latvijas čempionāts badmintonā
junioriem U19 un jauniešiem
U11, Evelatus Latvijas jaunatnes
kausa U13, U17B un U21 posms
Latvijas čempionāts badmintonā
junioriem U19 un jauniešiem
U11, Evelatus Latvijas jaunatnes
kausa U13, U17B un U21 posms
Latvijas čempionāts badmintonā
junioriem U19 un jauniešiem
U11, Evelatus Latvijas jaunatnes
kausa U13, U17B un U21 posms
Latvijas čempionāts badmintonā
junioriem U19 un jauniešiem
U11, Evelatus Latvijas jaunatnes
kausa U13, U17B un U21 posms
Latvijas čempionāts badmintonā
junioriem U19 un jauniešiem
U11, Evelatus Latvijas jaunatnes
kausa U13, U17B un U21 posms
Latvijas čempionāts badmintonā
junioriem U19 un jauniešiem
U11, Evelatus Latvijas jaunatnes
kausa U13, U17B un U21 posms
Latvijas čempionāts badmintonā
junioriem U19 un jauniešiem
U11, Evelatus Latvijas jaunatnes
kausa U13, U17B un U21 posms
Latvijas čempionāts badmintonā
junioriem U19 un jauniešiem
U11, Evelatus Latvijas jaunatnes

Mārtiņš Sokolovs

MDU11

2

8

Reinis
Beinarovičs

MDU11

2

8

Evelīna Bārbale

WDU11

3

10

Melisa
Romaņuka

WDU11

3

10

Aleksis Emiljans
Kviesis

XDU13

2

18

Nils Jansons

MDU17B

3

8

Toms Anšmits

MDU17B

3

8

Melisa Mežzaķe

WSU13

3

12

Dārta Pētersona

WDU13

3

12

Melisa Mežzaķe

WSU13

3

15

Aleksis Emiljans
Kviesis

MDU13

1

12

Patriks Kandis

MDU19

2

24

Kristaps Vārna

MDU19

2

24

7

kausa U13, U17B un U21 posms

Latvijas čempionāts badmintonā
junioriem U19 un jauniešiem
U11, Evelatus Latvijas jaunatnes
kausa U13, U17B un U21 posms
Ii memoriał stefana
pawlukiewicza międzynarodowy
puchar gór świętokrzyskich w
badmintonie suchedniówzagnańsk
Latvijas kauss vīriešu un sieviešu
komandām

Aleksis Emiljans
Kviesis

MSU13

3

13

Patriks Kandis

MSU17

2

34

3

40

Sacensību nosaukums

Audzēkņa
vārds, uzvārds
Renārs
Birkentāls
Karīna Bernāne

Latvijas / Lietuvas čempionāts
vasaras biatlonā 2019 2. kārta
Latvijas / Lietuvas čempionāts
vasaras biatlonā 2019 2. kārta
Latvijas / Lietuvas čempionāts
vasaras biatlonā 2019 2. Kārta
Latvijas / Lietuvas čempionāts
vasaras biatlonā 2019 2. Kārta
IBU Youth/Junior World
Championships
Latvijas čempionāta
pieaugušajiem un Latvijas
meistarsacīkšu jauniešiem un
meistariem 2020.gada distanču
slēpošanā 2.posms
Latvijas čempionāta
pieaugušajiem un Latvijas
meistarsacīkšu jauniešiem un
meistariem 2020.gada distanču
slēpošanā 2.posms
Latvijas čempionāta
pieaugušajiem un Latvijas
meistarsacīkšu jauniešiem un
meistariem 2020.gada distanču
slēpošanā 2.posms
Latvijas čempionāta
pieaugušajiem un Latvijas
meistarsacīkšu jauniešiem un
meistariem 2020.gada distanču
slēpošanā 2.posms

Ieva Abigaila
komandu WS ,WD
Valgelina
BIATLONS

Biatlons sprints

Izcīnītā
vieta
1

Dalībnieku
skaits
13

Biatlons sprints

1

8

Renārs
Birkentāls
Aleksis
Samcēvičs
Renārs
Birkentāls
Kristiāns
Kārlsbergs

Biatlons masu
stars
Biatlons masu
stars
Biatlons
individuālais
Distanču slēpošana
(sprints)

2

13

1

22

8

100

3

39

Rihards Lozbers

Distanču slēpošana
(sprints brīvais)

1

42

Rihards Lozbers

Distanču slēpošana
(sprints brīvais)

1

42

Kristiāns
Kārlsbergs

Distanču slēpošana
(brīvais stils)

1

37

Disciplīna

8

Latvijas čempionāta
Karīna Bernāne
Distanču slēpošana
pieaugušajiem un Latvijas
(brīvais stils)
meistarsacīkšu jauniešiem un
meistariem 2020.gada distanču
slēpošanā 2.posms
Latvijas čempionāta
Rihards Lozbers
Distanču slēpošana
pieaugušajiem un Latvijas
(brīvais stils)
meistarsacīkšu jauniešiem un
meistariem 2020.gada distanču
slēpošanā 2.posms
Latvijas čempionāta
Rihards Lozbers
Distanču slēpošana
pieaugušajiem un Latvijas
(brīvais stils)
meistarsacīkšu jauniešiem un
meistariem 2020.gada distanču
slēpošanā 2.posms
Ziemas skolēnu čempionāts
Rihards Lozbers
Distanču slēpošana
distanču slēpošanā
(sprints brīvais)
Latvijas čempionāts biatlonā
Karīna Bernāne
Supersprints
2020
Latvijas čempionāts biatlonā
Kristers
Supersprints
2020
Kalašņikovs
Latvijas kauss vasaras biatlonā
Viktorija
VFS
vfs 2020
Spruģevica
Latvijas kauss vasaras biatlonā
Rihards Lozbers
VFS
vfs 2020
Latvijas čempionāts vasaras
Olivers Bresme
Biatlons
biatlonā 1. kārta
individuālais
Latvijas čempionāts vasaras
Rihards Lozbers
Biatlons
biatlonā 1. kārta
individuālais
Latvijas čempionāts vasaras
Viktorija
Biatlons sprints
biatlonā 1. kārta
Spruģevica
Latvijas čempionāts vasaras
Viktorija
Biatlons sprints
biatlonā 2. kārta
Spruģevica
Latvijas čempionāts vasaras
Kristiāns
Biatlons sprints
biatlonā 2. kārta
Kārlsbergs
Latvijas čempionāts vasaras
Valters Bresme
Biatlons sprints
biatlonā 2. kārta
Latvijas čempionāts vasaras
Olivers Bresme
Supersprints
biatlonā 2. kārta
Latvijas čempionāts vasaras
Viktorija
Supersprints
biatlonā 2. kārta
Spruģevica
Latvijas čempionāts vasaras
Kristiāns
Supersprints
biatlonā 2. kārta
Kārlsbergs
SMAIĻOŠANA UN KANOE AIRĒŠANA
Sacensību nosaukums
Latvijas republikas junioru un
u23 čempionāts (atlase uz
Eiropas čempionātu junioriem u23 )

Audzēkņa
vārds, uzvārds
Kārlis Grunte

Distance
C4-1000m

9

3

18

2

44

2

44

3

26

1

5

2

4

2

9

3

22

3

14

2

25

2

7

3

9

3

12

1

22

2

20

3

8

2

11

Izcīnītā
vieta
1

Dalībnieku
skaits
4

Latvijas republikas junioru un
u23 čempionāts (atlase uz
Eiropas čempionātu junioriem u23 )
Latvijas republikas junioru un
u23 čempionāts (atlase uz
Eiropas čempionātu junioriem u23 )
LKF jaunatnes meistarsacīkstes

Kārlis Grunte

C4-500m

2

3

Artūrs Ikšelis

C4-500m

2

3

Artūrs Ikšelis

C1-200m

1

11

LKF jaunatnes meistarsacīkstes

Artūrs Ikšelis

C1-1000

1

11

Latvijas republikas junioru un
u23 čempionāts (atlase uz
Eiropas čempionātu junioriem u23 )
Latvijas kanoe federācijas
jaunatnes kauss
Latvijas kanoe federācijas
jaunatnes kauss
Latvijas kanoe federācijas
jaunatnes kauss
Latvijas kanoe federācijas
jaunatnes kauss
Latvijas jaunatnes čempionāts
Latvijas jaunatnes čempionāts

Artūrs Ikšelis

C4-1000m

1

4

Dana Blaumane

K4-500

3

4

Elza Mihņēviča

K2-500

3

7

Elza Mihņēviča

K2-200

3

7

Elza Mihņēviča

K4-500

3

4

C1-200m
C1-500m

1
1

10
10

Artūrs Ikšelis
Artūrs Ikšelis

10

