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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 

 

Basketbols 20V 813 001 

Skolas iela 5, Malta, Maltas 

pag., Rēzeknes novads, LV-

4630 

P-17003 04.07.2018 116 92 

"Skaliņi", Laizāni, Ozolaines 

pag., Rēzeknes novads, LV-

4633 

"Dricānu Vidusskola", Dricāni, 

Dricānu pag., Rēzeknes 

novads, LV-4615 

Futbols 

20V 813 001 

Skolas iela 5, Malta, Maltas 

pag., Rēzeknes novads, LV-

4630 
P-17004 04.07.2018 145 131 

Rāznas iela 17, Kaunata, 

Kaunatas pag., Rēzeknes 

novads, LV-4622 

30V 813 001 

Skolas iela 5, Malta, Maltas 

pag., Rēzeknes novads, LV-

4630 

P-17005 04.07.2018 9 9 

Volejbols 20V 813 001 

Rāznas iela 17, Kaunata, 

Kaunatas pag., Rēzeknes 

novads, LV-4622 

P-13322 18.01.2016 80 68 

"Vidusskola", Rogovka, 

Nautrēnu pag., Rēzeknes 

novads, LV-4652 

Rītupes iela 25, Bērzgale, 

Bērzgales pag., Rēzeknes 

novads, LV-4612 

Makašānu amatu vidusskola, 

Iugulova, Vērēmu pag., 

Rēzeknes novads, LV-4647 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/Addresses/View.aspx?id=2674543&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fAddresses%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/Addresses/View.aspx?id=2674543&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fAddresses%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/Addresses/View.aspx?id=2674543&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fAddresses%252fDefault.aspx
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Adamovas muiža, Adamova, 

Vērēmu pag., Rēzeknes 

novads, LV-4647 

Vieglatlētika 20V 813 001 

"Feimaņu skola", Feimaņi, 

Feimaņu pag., Rēzeknes 

novads, LV-4623 

P-17006 04.07.2018 35 31 
Skolas iela 5, Gaigalava, 

Gaigalavas pagasts, Rēzeknes 

novads, LV- 4618 

Dambrete 20V 813 001 

Skolas iela 5, Malta, Maltas 

pag., Rēzeknes novads, LV-

4630 

P-12117 23.07.2015 10 9 

Galda teniss 20V 813 001 

Parka iela 4, Vecružina, 

Silmalas pag., Rēzeknes 

novads, LV-4636 

P-13321 18.01.2016 11 11 

 

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.) 
18  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk 

kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 
-  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

2 

Izglītojamiem padziļināto 

profilaktisko medicīnisko pārbaudi 

veic fizioterapeits un sporta ārsts. 

 

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 ). 

 

Prioritāte Sasniedzamais rezultāts 

Vienotas izpratnes par augstas kvalitātes treniņu 

procesu veidošana visiem izglītības un audzināšanas 

procesā iesaistītajiem – audzēkņiem, treneriem, 

vecākiem, pašvaldībai.  

Vadītājs veido vidi, kur ikvienam  

iesaistītajam sniedz skaidru vīziju par  

pārmaiņu un inovāciju nepieciešamību, lai 

sasniegtu augstu līmeni treniņu procesa un 

sacensību norises organizēšanā, sasniegumu 

vērtēšanā, drošības noteikumu ievērošanā, 

skolas sasniegumu popularizēšanā  u.c. Skolas 

vadības komanda aktīvi iesaistās kvalitatīva 

mācību procesa uzturēšanā. 
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Izanalizēt attālinātā mācību procesa norisi un 

apkopot labās prakses piemērus. 

Visi treneri veikuši attālinātā procesa norisi, 

vadības  komanda apkopojusi un popularizē 

pozitīvo pieredzi, treneri izmanto to treniņu 

procesa pilnveidei.  

Materiāltehnisko resursu ilgtermiņa plāna 

demokrātiska izstrāde  sporta skolas sekmīgai 

attīstībai. 

Finanšu un resursu pārvalde notiek saskaņā ar 

gadam katram apstiprināto gada  budžeta 

plānu. Budžeta plāna izpilde regulāri un 

sistemātiski - katru mēnesi, katru ceturksni tiek 

saskaņota  ar grāmatvedību. 

Skolā tiek veidota efektīva materiāli tehnisko 

resursu pārvaldība. Regulāri tiek pilnveidota 

materiāli tehniskā bāze. Ir labs nodrošinājums 

ar iekārtām un inventāru. Ir izzināts treneru, 

audzēkņu redzējums par skolas attīstību 

ilgtermiņā.  

 

 

1. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

1.1. Izglītības iestādes misija – uzturēt novada sporta bāzes un treniņu vietas,  radīt 

apstākļus kvalitatīvām bērnu un jauniešu sporta nodarbībām, un fiziskās veselības 

attīstīšanai Rēzeknes novadā. 

1.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – bērni un jaunieši aktīvi apgūst 

profesionālās ievirzes programmas pozitīvā sadarbības vidē, sasniedz spējām 

atbilstošus rezultātus. 

 1.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – izaugsme, sadarbība un 

radošums.  

 1.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie 

rezultāti. 

 

Prioritātes Sasniegtie rezultāti  

Izstrādāt un iesniegt akreditācijai jaunas 

izglītības programmas “Pludmales volejbols” 

un “3x3 basketbols”. 

Netika īstenots, jo izvērtējot esošo materiāli tehnisko 

nodrošinājumu, tika secināts, ka ir nepieciešami 

apjomīgi finansiālie ieguldījumi, sporta laukumu 

ierīkošanai, kas uz doto brīdi ir papildu slogs novada 

budžetam. 

Izstrādāt sporta veidu vispārīgās fiziskās 

sagatavotības programmu.   

Izstrādāta vispārīgās fiziskās sagatavotības 

programma – sākotnējo sasniegumu līmeņa 

diagnosticēšanā, noteikta sasniegumu līmeņa 

noteikšanas kritēriji, sasniegšanas metodes u.c. visu 

sporta skolas sporta veidu programmu sekmīgai 

realizācijai. Programmas izstrādē un aprobācijā tika 

iesaistīti gandrīz visi sporta skolas treneri. Mācību 

gada noslēgumā tika organizēta visu treniņu grupu 

vispārējās fiziskās sagatavotības līmeņa kontrole 

attālinātu sacensību formāta.  

Izstrādāt un realizēt sporta psihologa pasākumu 

plānu. 

Pasākuma plāns  izstrādāts un  tiek pēc iespējas 

realizēts  ievērojot  valstī noteiktos ierobežojumus 

mācību procesa organizēšanai. Organizētas psihologa 

nodarbības treneriem, kuru mērķis padziļināt izpratni 
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par psiholoģijas nozīmi sasniegumu veicināšanā. 

Apkopota informācija par psihologa konsultāciju 

nepieciešamību  konkrētām treniņu grupām un 

konkretizētas konsultāciju tēmas. Konsultācijas 

plānots realizēt klātienes nodarbību laikā.  

Izmantot iespēju piesaistīt Eiropas fondu  

projektu finansējumu infrastruktūras un sporta 

aprīkojuma iegādei. 

Izstrādāti un īstenoti divi ELFLA finansētie projekti 

“Nožogojuma izbūve Maltas vidusskolas  futbola 

laukumā”, “Bērzgales pakalpojumu uzlabošana 

Bērzgales sporta zālē” par kopējo summu Eur 

41588,45. 

 

2. Kritēriju izvērtējums  

 

2.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja   zināšanas par finanšu un resursu 

pārvaldību ir augstā līmenī un veicina izglītības 

iestādes attīstību un izaugsmi. 

Organizēt regulāru  izglītības iestādes  kvalitātes  

vērtēšanu, tai skaitā treneru darba pašvērtēšanu. 

Tiek realizēts demokrātisks sadarbības modelis, 

izveidota cieņpilna sadarbības vide, uzklausīti un 

respektēti darbinieku viedokļi. 

Regulāri veikt darbinieku aptaujas, rezultātus 

izvērtēt un izmantot iestādes darba pilnveidei. 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājs regulāri  piedalās  Latvijas Sporta izglītības 

iestāžu direktoru padomes darbā un Latvijas sporta veidu 

federāciju kongresos un citās aktivitātēs. 

Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus. 

Vadītājam ir pieredze pedagoģijā un skolvadībā, izpratne 

par aktualitātēm sporta un kompetneču izglītības 

novitātēs. 

 

Vadītājs īsteno cieņpilnu komunikāciju ar pašvaldību, 

treneriem, sadarbības partneriem.  Pārstāv treneru 

intereses un aizstāv viņu viedokli.   

 

 

 

 

 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Sporta skola mērķtiecīgi un produktīvi sadarbojas ar 

Rēzeknes novada pašvaldības administrāciju, novada 

izglītības iestādēm. 

Aktivizēt izglītības iestādes padomes darbu, 

iesaistīt trenerus un audzēkņu vecākus sporta 

skolas attīstības plāna izstrādē. 

Sporta skola sadarbojas ar Latvijas sporta federācijām, 

asociācijām un organizācijām. 

Izveidot algoritmu sadarbībai ar vecākiem – 

attālinātās sanāksmes, sacensību norises 
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kārtību, drošības un higiēnas prasībām, 

nodrošinājumu ar sporta formu un inventāru. 

Izstrādāta  un ieviesta visiem darbiniekiem  zināma un 

izprotama personāla pārvaldības sistēma – plānošana, 

informēšana, kontrole, darba analīze un rezultātu 

apkopošana. 

 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Treneru izglītība atbilst prasībām, pēc nepieciešamības 

savlaicīgi  tiek risināti resertifikācijas jautājumi. 

Aktualizēt sporta skolas treneru profesionālās 

kvalifikācijas paaugstināšanas plānu.  

Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana notiek 

atbilstoši MK noteikumiem.  

 

Sistemātiski aktualizēts sporta skolas treneru 

profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas plāns. 

 

 

 

 

3. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 

2020./2021.māc.g. 

(to īsa anotācija un rezultāti) 

6.1. Maltas vidusskolas futbola laukums ir svarīga Rēzeknes novada sporta bāzes 

sastāvdaļa. Lai uzlabotu kvalitāti, organizējot dažāda līmeņa futbola sacensības, radās 

nepieciešamība uzstādīt daļēju iežogojumu futbola laukuma vārtu zonās. Tādēļ tika 

realizēts projekts “Nožogojuma izbūve Maltas vidusskolas  futbola laukumā”. Projekta 

īstenošanas rezultātā 2021.gada vasarā tik uzstādīts daļējs nožogojums aiz futbola 

vārtiem, kas nodrošinās mūsdienīgāku, kvalitatīvāku un drošāku sacensību norisi.  

6.2. 2020.gada februārī tika noslēgts līgums par projekta “Bērzgales pakalpojumu 

uzlabošana Bērzgales pamatskolas sporta zālē” īstenošanu. Projekta realizācijas gaitā 

esošā grīda tika nostiprināta, ieklāta atbilstoša pamatne un uzklāts sintētiskais linoleja 

sporta grīdas segums. Šāda seguma virsma nodrošina grīdas vizuālo izskatu, atbilstošu 

slīdamību, virsmas cietību, savukārt pamatne – elastību un trieciena absorbētspēju. 

 

4. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

4.1.Izglītības programmu īstenošanai izglītības iestādei ir noslēgti 9 sadarbības līgumi 

ar vispārizglītojošajām izglītības iestādēm un 1sadarbības līgums ar pagasta 

pārvaldi. 

 

 

5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

5.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību): 

1.Attīstīt pašvadītu mācību kompetenci, prasmi izvirzīt personīgus mērķus un 

atrast to efektīvas  sasniegšanas stratēģijas. 

2.Veicināt izpratni par mentālo veselību – īpaši fizisko aktivitāšu, atpūtas, 

dienas režīma nozīmi.  
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3.Stiprināt bērnu un jauniešu atbildību par higiēnas prasību ievērošanu, 

atbildību par savu un citu drošību un veselību. 

 

 

5.2. Mācību gada lielākā daļa tika aizvadīta attālinātajā treniņnodarbību organizācijas 

režīmā. Galvenais akcents tika likt uz izglītojamā pašpilnveidi jeb pašaudzināšanu. 

Treneri veicināja, lai izglītojamais iemācās īstenot pašaudzināšanu arī ārpus 

formālās treniņnodarbības, spētu patstāvīgi pieņemt lēmumus par savu ikdienas 

režīmu, sadarbību ar citiem un pilnvērtīgi iekļauties arī attālinātā darba procesā. 
 

6. Citi sasniegumi 

6.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 

▪ Sporta skola no 2013./2014.m.g. uzsākusi un veiksmīgi turpina organizēt Rēzeknes 

novada junioru līgas florbolā, volejbolā, galda tenisā, šahā un dambretē, kurā aktīvi 

piedalās visa Latgales reģiona jaunieši. 

▪ No 2014./2015.m.g. visiem Rēzeknes novada izglītības iestāžu 2.klases skolēniem 

ir ieviestas obligātās peldētprasmes nodarbības Rēzeknes 5.viduskolas 

peldbaseinā. 

▪ Sporta skola no 2018./2019.m.g. ir aprīkojusi medicīnas kabinetu, kurā sporta 

skolas audzēkņi un novada iedzīvotāji veic padziļināto profilaktisko medicīnisko 

pārbaudi darbojoties paaugstinātas slodzes apstākļos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs 
    Aldis Ciukmacis 

                                                                                                               (paraksts) 
 

 

 

 


