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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021. māc. g. 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas vietas 

adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Profesionālās ievirzes 

sporta izglītības 

programma 

vieglatlētikā 

20V813001 “Tārgales skola”, 

Tārgale, Tārgales 

pagasts, Ventspils 

novads, LV-3621; 

“Popes skola”, Pope, 

Popes pag., Ventspils 

novads, LV-3614; 

Ugāles vsk., Skolas 

iela 5a, Ugāle, Ugāles 

pag., LV-3615; 

Zūru psk., Vārves 

pag., Ventspils nov., 

LV- 3623; Piltenes 

vsk., Lielā iela 13, 

Piltene, Ventspils 

nov., LV- 3620 

P - 9278 07.04.2014. 240 209 

Profesionālās ievirzes 

sporta izglītības 

programma 

vieglatlētikā 

30V813001 Skolas iela 5a, Ugāle, 

Ugāles pag., LV-3615; 

Lielā iela 13, Piltene, 

Ventspils nov., LV- 

3620 

P - 9279 07.04.2014. 35 26 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar 

to saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./ 2021. māc. g. 

(31.08.2021.) 

7 Sporta skolā strādā 3 jaunie 

pedagogi, kas sadarbojoties ar 

pieredzes bagātajiem 

pedagogiem, spēj nodrošināt 

treniņu grupu pēctecību. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

- Sporta skolā ir nokomplektēts 

izglītības programmu īstenošanai 



nepieciešamais pedagogu 

personāls 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

-  

 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un 

izglītības iestādes vadītājam) 

 

NPK Prioritāte Sasniedzamais rezultāts 

1.  Nodrošināt izglītības iestādes 

darbību klātienē un dalību 

sacensībās epidemioloģiski drošā 

vidē. 

Kvalitatīvi:  

Nodarbības tiek organizētas 

epidemioloģiski drošā vidē klātienē 

iekštelpās un/vai ārtelpās, apgūstot 

programmu.  

Nodrošināta iespēja izglītojamajiem 

piedalīties sacensībās epidemioloģiski 

drošā vidē. 

Izglītojamie izpildījuši rezultativitātes 

kritērijus un kontrolnormatīvus. 

Kvantitatīvi: 

Visām mācību grupām nodarbības 

norisināsies klātienē epidemioloģiski 

drošā vidē. 

   2. Profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšana izglītības iestādes 

vadībai un pedagogiem. 

Kvalitatīvi:  

Uzlabotas profesionālās prasmes 

personāla vadībā, pedagoģijā un sporta 

trenera specialitātē. 

Izveidota sistēma, kurā treneri veic 

savstarpējo treniņu vērošanu, dalās ar 

labās prakses piemēriem, strādājot 

attālināti un uzlabojot savas profesionālās 

prasmes. 

Kvantitatīvi:  

Visi pedagogi ir apmeklējuši 

nepieciešamos profesionālās pilnveides 

kursus. 

Visi pedagogi ir vismaz vienu reizi 

vērojuši sava kolēģa nodarbību un 

snieguši atgriezenisko saiti gan kolēģim, 

gan vadībai. 

  3. Jauna izglītības iestādes attīstības 

plāna izstrāde, iesaistot visas 

mērķgrupas. 

Izstrādāts izglītības iestādes attīstības 

plāns turpmākajiem trīs gadiem. Izstrādes 

procesā aktīvi iesaistījušās visas 

mērķgrupas. 



4. Kvalitatīva izglītības pakalpojuma 

plānošana un īstenošana. 

Sacensību organizēšanā un vadīšanā tiks 

izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas, 

darba efektivitātes uzlabošanai. 

Pakalpojumu plānošanā palielināt 

sacensību skaitu, iesaistoties valsts 

līmeņa sacensību organizēšanā. 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija – sporta skola ir novada dzīves centrs, kas nodrošina 

profesionālu sporta izglītību, kur mūsdienīgā vidē ikvienam bērnam un jaunietim ir 

pieejamas kvalitatīvas mācību treniņu nodarbības mūsdienīgās sporta bāzēs.  

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – atbildīga un mērķtiecīga persona, kura 

patstāvīgi spēj izvirzīt un sasniegt mērķus gan sportā, gan dzīvē, un ir motivēta augstu 

rezultātu sasniegšanai. Ir sava novada un valsts patriots. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā: 

Sadarbība – prot komunicēt, uzklausīt, pieņemt dažādus viedokļus, arī kritiku. 

Iedrošina citus, ir gatavs uzņemties komandas vadīšanu, atbildību, piedāvā savas 

idejas, nepieciešamības gadījumā meklē palīdzību un atbalstu. 

Atbildība – ir iesaistīts domāt līdzi, izrādīt iniciatīvu un darboties, lai sasniegtu mērķi. 

Ievēro  kolektīvā akceptētus noteikumus un pieņem sekas, kad tie tiek pārkāpti. 

Drošība – radīt atbilstošus un drošus vides apstākļus, lai darba un mācību process būtu 

produktīvs un kvalitatīvs. Mācību treniņu procesā prast analizēt rīcību un apzināties 

iespējamos riskus, kā arī ikdienā patstāvīgi pieņemt atbildīgus- savai un citu veselībai 

un drošībai labvēlīgus lēmumus. 

Talanta izkopšana –  kopdarbs, kas nav iedomājams bez izglītojamā vēlmēm un 

mērķtiecības, ģimenes atbalsta un motivācijas, kvalitatīva trenera darba un 

mūsdienīgas infrastruktūras. 

Patstāvība – ir sava nostāja, lēmums, rīcība, neatlaidība, spēja darboties bez vadības. 

2.4. 2020./ 2021. mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti: 

2.4.1. Sporta izglītības kvalitātes veicināšana, sekmīgi noslēdzot skolas akreditācijas 

procesu:  vieglatlētikas programmas akreditētas līdz 2026. gadam; 

2.4.2. Kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, pielāgojoties esošai situācijai valstī 

saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu – izglītības iestādes  darbības 

orientēšana uz nodarbībām ārtelpās. Drošas skolas izveide, nākamo mācību gadu 

sagaidot, kas rezultējās ar 100% pedagogu un administrācijas vakcināciju 2020./2021. 

māc. g. beigās. 

2.4.3. Mācīšanas kvalitātes uzlabošanas mērķis – skolvadības sistēmas (turpmāk – E-

žurnāls) ieviešana izglītības iestādē  treneru darba atvieglošanai un komunikācijas ar 

izglītojamo vecākiem pilnveidei. 

2.4.4. Iekšējās komunikācijas un aprites informācijas uzlabošana – ātra un efektīva 

saziņa un komunikācija administrācijai ar pedagogiem, izglītojamajiem un viņu 

vecākiem,  izmantojot mūsdienu informācijas un tehnoloģijas (turpmāk- IT) metodes 

(ZOOM platforma, MS Team, WhatsApp, Google dokumenti), īsziņas un 

telefonsarunas. 
 

 

 



3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājai ir izpratne par metodēm, kas 

nodrošina efektīvu personāla pārvaldību, 

deleģē pienākumus personālam, kas ir stabils 

un profesionāls. 

Kolektīvā veidot vienotu izpratni par 

pašvērtēšanas procesā izvirzīto mērķu 

sasniegšanu. 

Vadītājai ir plašas zināšanas un izpratne par 

iestādes finanšu un materiāltehnisko resursu 

efektīvu pārvaldību. 

Sekot līdzi izmaiņām ārējos normatīvos aktos 

un sekmēt drošu izglītības iestādes 

pārvaldību, regulāri informējot personālu. 

Vadītāja regulāri plāno, analizē mācību 

treniņu darbu. 

 

 

 

3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājai ir zināšanas par iestādes darbības 

tiesiskuma jautājumiem un vadītāja atbildību, 

kā arī ir nepieciešamā kompetence iekšējo 

normatīvo aktu izstrādāšanai un regulārai 

atjaunošanai. 

Izglītības iestādes vadītājai mērķtiecīgāk 

jāiesaistās izglītības attīstībā, sadarbībā ar 

LSIIDP, veidojot kopīgu viedokli ar izglītības 

iestādes darbiniekiem, ieklausoties viņu 

redzējumā un idejās. 

Vadītāja regulāri atjauno un papildina 

informāciju VIIS sistēmā par izglītības 

iestādi. 

Izglītības iestādes vadītāja pēc 

nepieciešamības atjaunos un aktualizēs 

iekšējos normatīvos aktus. 

Vadītājai ir zināšanas par pedagogiem 

nepieciešamo izglītību, kvalifikāciju un 

pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveidi. 

 

Vadītāja spēj pieņemt argumentētus un 

demokrātiskus lēmumus, arī nepopulārus, 

atbilstoši tā brīža situācijai, uzņemas atbildību 

un prot vadīt krīzes situācijas. 

 

 

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja sadarbojas ar izglītības iestādes 

dibinātāju. Attīstības, finanšu un citi jautājumi 
tiek izskatīti dibinātāja veidotajās komisijās 

un komitejās. Izglītības iestāde ir nodrošināta 

ar mūsdienīgu infrastruktūru mācību treniņu 

programmas realizēšanai. 

Turpināt sadarbību ar Ventspils novada 

pašvaldību, iesaistoties novada attīstības 

pilnveidošanā, popularizēt izglītības iestādes 

tēlu, nodrošināt mūsdienīgu infrastruktūru un 

resursus izglītības programmu īstenošanai. 

Izglītības iestāde sadarbojas ar pagastu 

pārvaldēm, iesaistoties dažādu sporta 

Veicināt izglītības iestādes padomes darbu,  

tās aktīvākai iesaistei iestādes darba 



veselības pasākumu organizēšanā un 

vadīšanā. 

plānošanā un izvirzīto uzdevumu realizēšanā 

savas kompetences ietvaros. 

Vadītāja pedagogiem  organizē pieredzes 

apmaiņas nodarbības. Izglītības iestādē ir 

tradīciju kopums, saliedēšanas pasākumi, kas 

veicina labvēlīgu mikroklimatu kolektīvā. 

Turpināt sadarbību ar citām sporta skolām, 

daloties labās prakses piemēros. 

Izglītības iestādes vadītājas un treneru 

sadarbība ar izglītojamo vecākiem ir vērsta uz 

individuālām sarunām. Tiek organizētas 

mācību treniņu grupu vecāku sapulces. 

Saziņai izmantot pieejamās informāciju 

tehnoloģijas. 

Veicināt vecāku līdzdalību e-klases 

platformā. 

 

 

3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē visiem pedagogiem ir 

normatīvajos aktos noteiktā izglītība un 

kvalifikācija. Regulāri visi pedagogi veic 

tiesību aktos noteikto profesionālās 

kompetences pilnveidi. 

Regulāri aktualizēt profesionālās 

kompetences pilnveides plānu un informēt 

pedagogus. 

Izglītības iestādē nav ilgstošas pedagogu 

vakances. 

Izglītības iestādes vadītāja pilnveidot 

pedagogu profesionālās darbības vērtēšanas 

plāna izveidi un ievērošanu. 

Pedagogiem ir nodrošināta optimāla noslodze 

atbilstoši īstenotajai izglītības programmai. 

 

Izglītības iestādē regulāri tiek vērtēta 

pedagogu profesionālā darba kvalitāte:  

- veiktas mācību treniņu nodarbību 

hospitācijas; 

- savstarpēja mācību treniņu vērošana, 

mācīšanās vienam no otra; 

- izglītojamo izaugsmes dinamikas analīze, 

apkopoti izglītojamo rezultāti dažāda mēroga 

sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde. 

- pedagogu ikgadēji iesniegtie pašvērtējumi 

pēc noteiktiem vērtēšanas kritērijiem. 

 

Izglītības iestādes vadītājai sadarbībā ar 

pedagoģisko padomi vērtēt pedagogu 

profesionālo kvalitāti, veikt hospitāciju 

analīzi, pedagogu pašvērtējumu un sekot katra  

izglītojamā izaugsmes dinamikai. 

 

 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

4.1.Izglītības iestāde piedalījās Eiropas Sociālā Fonda projektā “Sveiks un vesels 

Ventspils novadā”, kas sniedza iespēju izglītojamajiem apgūt peldēšanas prasmes un 

slidošanas iemaņas.  

 

 



5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1.Noslēgts līgums ar VSIA “Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” Sporta medicīnas 

centru par izglītojamo padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes veikšanu. 

5.2.Noslēgts līgums ar SIA ”Sunstar Group” par darba aizsardzības pakalpojumu 

sniegšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (centrētas uz audzēkni, domājot par izglītojamā personību) 

6.1.1. 2019./2020.māc.g. – Aizliegtās dopinga vielas – vienlīdzīga konkurence starp 

visiem sportistiem.  

6.1.2. 2020./2021.māc.g. – Patriotiskā   un pilsoniskā audzināšana, ietverot izglītojamo 

valstiskuma apziņas stiprināšanu un patriotisma veicināšanu. 

6.1.3. 2021./2022.māc.g. – Veicināt izglītojamo izpratni par drošību un veselību kā 

vērtībām. Rosināt izglītojamos ievērot veselīgu dzīvesveidu un izprast apkārtējo vidi 

kā nosacījumu dzīves kvalitātes nodrošināšanai. 

6.2. Izvērtējot 2019. / 2020. māc. g., secināts, ka izglītojamie ir izpratuši dopinga ietekmi 

uz organismu un viņu dzīves kvalitāti un sasniegumiem ilgtermiņā dažādos vecuma 

posmos. Vecāko grupu audzēkņi izpildīja antidopinga testu un ieguva sertifikātu, lai 

varētu piedalīties LR čempionātā un starptautiskās sacensībās 2020./2021.māc.g.  

Secinājums par 2020. / 2021. māc. g. audzināšanas darba prioritātēm- daudz plānoto 

pasākumu netika realizēti, jo ārkārtas situācija valstī un epidemioloģiskās drošības 

pasākumi ierobežoja audzināšanas pasākumus treniņu nodarbībās. Darba tēmas – 

„Mana skola –  labākā skola” , „Mūsu novads –  mans lepnums” un „ Latvija – tie 

esam mēs” tiks turpinātas  2021./2022.māc.g. Mācību treniņu process bija liels 

izaicinājums, jo mainoties nosacījumiem, treneriem tas bija regulāri jāpārplāno. 

 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1.Citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par 

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Neskatoties uz Covid - 19 ierobežojumiem, un izglītojamo sarežģīto treniņu darbu, kas 

pamatā notika ārtelpās mainīgos apstākļos, 2020./2021.māc.g. sezonā tika uzrādīti 

teicami rezultāti. 

Latvijas republikas čempionātā vieglatlētikā U14 vecuma grupā: 

1. Ralfs Dukāts - 3. vieta – 80 m sprintā. 

Latvijas republikas čempionātā vieglatlētikā U16 vecuma grupā: 

1. Nauris Alens Jaškovičs - 1. vieta – šķēpa mešanā; 

2. Eduards Strelkovs - 3. vieta – 110 m/b un 3.vieta – tāllēkšanā; 

3. Armands Lagzdiņš - 1.vieta – 1500 m kavēkļu skrējienā; 

4. Markuss Meiļuns -  2. vieta – augstlēkšanā. 

Latvijas republikas čempionātā vieglatlētikā U20 vecuma grupā: 

1. Māris Ansbergs - 3.vieta – 3000 m kavēkļu skrējienā. 

Latvijas republikas čempionātā vieglatlētikā pieaugušajiem: startēja jaunā 

izglītības iestādes trenere Anna Gulbe un izcīnīja 2.vietu – lodes grūšanā un 2. vietu 

vesera mešanā. 

Latvijas republikas izlases sastāvā Baltijas komandu čempionātā vieglatlētikā: 



1. Nauris Alens Jaškovičs - 3. vieta – šķēpa mešanā; 

2. Armands Lagzdiņš - 2.vieta - 1500 m kavēkļu skrējienā; 

3. Markuss Meiļuns  2. vieta – augstlēkšanā. 

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes 

darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts 

pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

 

Latvijas republikas čempionātos, kausa izcīņā un Latvijas jaunatnes olimpiādē – 

2018./2019.māc.g. tika izcīnītas – 5 zelta, 4 sudraba, 8 bronzas medaļas; 

2019./2020.māc.g. tika izcīnītas – 3 zelta, 10 sudraba, 16 bronzas medaļas; 

2020./2021.māc.g. izcīnītās vietas minētas 7.1. punktā. 


