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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 20V813001 Viļāni, Rēzeknes 

iela 1a 

Viļāni, Liepu iela 

2b 

P-8150 16.08.2013. 14 11 

Futbols 20V813001 Viļāni, Rēzeknes 

iela 1a  

Viļāni, Liepu iela 

2b 

Dekšāru pagasts, 

Dekšāres, 

Nākotnes iela 2 

P-8152 16.08.2013. 48 35 

Vieglatlētika 20V813001 Viļāni, Rēzeknes 

iela 1a 

Viļāni, Liepu iela 

2b 

P-8154 16.08.2013. 25 24 

Vieglatlētika 30V813001 Viļāni, Rēzeknes 

iela 1a 

Viļāni, Liepu iela 

2b 

P-14251 19.07.2016. 6 5 

 

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.) 

8 Lielākā daļa treneru ir 

savienotāji. Darba specifika 

(treniņi vakarā, izbraukumi 

brīvdienās) veicina 

pārslodzes riskus. 

Vieglatlētikas trenere no 

2020.gada 22. oktobra bērnu 

kopšanas atvaļinājumā 

(aizvietota)  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

- Visas slodzes izmantotas. 

Profesionāls un stabils 

pedagogu kolektīvs.  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

-  
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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 

  

Turpināt pilnveidot skolas darba pārraudzības formas, 

maksimāli pārejot uz elektronisko dokumentu apriti 

un uzskaiti. 

Skolas darba organizācijā notiek efektīva 

e-vides izmantošana. 

. 

Materiāltehnisko resursu pilnveidošanas plāns sporta 

skolas sekmīgai attīstībai. 

Nodrošināt treneru un audzēkņu pilnvērtīgas 

darba iespējas. 

Nodrošināt individuālu pieeju talantīgo audzēkņu 

mērķtiecīgā mācību – treniņu darbā un sporta karjeras 

izaugsmē. 

Treneriem tiek nodrošināts vispusīgs atbalsts 

darbā ar talantīgajiem audzēkņiem. 

Audzēkņiem ir iespējas paaugstināt 

individuālo meistarību papildu treniņos, pie 

augstāka līmeņa grupas. 

 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

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

apstākļus kvalitatīvām bērnu un jauniešu sporta nodarbībām, fizisko spēju 

attīstīšanai. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – profesionālo pedagogu vadībā sekmēt 

jauno sportistu meistarības pilnveidi attiecīgajā profesionālās ievirzes programmā. 
2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – uz augstiem sasniegumiem sportā, 

izglītībā un dzīvē vērsts atbildīgs, radošs un atvērts jaunietis, kam svarīgas cilvēciskās un 

valsts vērtības. 
2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie 

rezultāti 

Prioritātes Sasniegtie rezultāti 

Audzēkņu sporta sasniegumu izaugsme Sporta skola nodrošināja audzēkņiem 

iespēju nodarboties ar izvēlēto sporta 

veidu gan klātienē rudens un vasaras 

periodā, gan Covid-19 pandēmijas laikā 

ārtelpās, par ko liecina šādi fakti un 

sasniegtie rezultāti: 

• mācību treniņu process netika pārtraukts; 

• tika nodrošināta iespēja trenēties ārpus 

telpām; 

• pavasara - vasaras periodā, tiklīdz tas bija 

iespējams, audzēkņi ar labiem rezultātiem 

startēja sacensībās. 

Izstrādāt sporta veidu vispārīgās fiziskās sagatavotības 

programmu. 

Izstrādāta vispārīgās fiziskās sagatavotības 

programma visu sporta skolas sporta veidu 

programmu sekmīgai realizācijai.  

 

3. Kritēriju izvērtējums  
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3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Sporta skolas direktors izmanto katrai situācijai atbilstošas 

un efektīvas personāla vadības metodes – gan liekot 

akcentu uz komunikāciju un motivāciju, gan nosakot 

kvantitatīvos vai kvalitatīvos rezultātus. 

Pilnveidot regulāru izglītības iestādes 

kvalitātes vērtēšanu, tai skaitā treneru 

darba pašvērtēšanu. 

Sadarbībā ar pašvaldību un skolas darbiniekiem direktors 

veic efektīvu skolas materiāli tehnisko līdzekļu 

pārvaldīšanu. Vadītāja zināšanas par finanšu un resursu 

pārvaldību ir augstā līmenī un veicina izglītības iestādes 

attīstību un izaugsmi. 

Pilnveidot skolas darba pārraudzības 

formas, palielinot elektronisko dokumentu 

apriti un uzskaiti. 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājs veido labvēlīgu komunikāciju ar pašvaldību, 

treneriem, audzēkņiem un sadarbības partneriem. Veidojot 

savstarpējo komunikāciju un sadarbību, tiek uzturētas 

pozitīvas attiecības ar darbiniekiem, rūpējoties par to, lai 

viņi būtu informēti par svarīgiem plāniem, lēmumiem un 

notikumiem skolas dzīvē. 

Nepieciešams pārskatīt un atjaunot 

iekšējos normatīvos aktus. 

Vadītājs regulāri piedalās Latvijas Sporta izglītības iestāžu 

direktoru padomes darbā un Latvijas sporta veidu 

federāciju kongresos, ka arī regulāri pilnveido 

profesionālo kvalifikāciju dažādos kursos un semināros. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Sadarbība ar dibinātāju notiek sistemātiski, mērķtiecīgi un, 

balstoties uz pašvaldības izvirzīto mērķi - virzība uz audzēkņu 

augstiem sportiskajiem sasniegumiem. 

Sporta skolai ir cieša sadarbība ar novada vispārizglītojošam 

skolām. 

Aktualizēt savstarpējo treniņu vērošanu 

pedagoģiskās pieredzes apmaiņas nolūkā. 

Sporta skola regulāri un efektīvi sadarbojas ar Latvijas sporta 

veidu federācijām, savienībām, asociācijām, citām sporta 

skolām. 

Jāpilnveido, Sporta skolas treneru 

sadarbību ar audzēkņu vecākiem. 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā nav bijušas ilgstošas pedagogu vakances. Veicināt un atbalstīt treneru tālākas 

izglītības iespējas. 

Skola, izstrādājot pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides plānu, apzina un pārrauga treneru profesionālās 

pilnveides vajadzības. 

Piesaistīt jaunus trenerus, lai plānotu 

optimālas darba slodzes. 

Treneri 1 x mācību gadā veic: 

• sava darba pašvērtējumu 

• grupu darba izvērtējumu. 
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4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 

2020./2021.māc.g. 

 

4.1.to īsa anotācija un rezultāti; 

       COVID-19 pandēmijas dēļ netika īstenoti ieplānotie projekti. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1.Izglītības programmu īstenošanai izglītības iestādei ir noslēgti sadarbības līgumi 

ar 2 vispārizglītojošajām izglītības iestādēm – Viļānu vidusskola (Viļāni, 

Rēzeknes iela, 1A) un Dekšāru pamatskola (Dekšāres, Nākotnes iela 2). 

5.2. Skola aktīvi iesaistās studentu mācību prakses vietu nodrošināšanā.  

        Skolā pedagoģisko praksi izgājuši studenti no Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijas. 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

1. Attīstīt prasmi izvirzīt personīgus mērķus un atrast to efektīvas sasniegšanas 

stratēģijas. 

2. Stiprināt bērnu un jauniešu atbildību par higiēnas prasību ievērošanu, 

atbildību par savu un citu drošību un veselību. 

3. Rosināt audzēkņus iesaistīties brīvprātīgo kustībā. 

 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas 

   Mācību/treniņu procesa laikā notiek dažādu vērtību audzināšana – atbildība, 

disciplīna, neatlaidība un gribasspēks. 

   Jaunāko mācību treniņu grupu audzināšanas darbs tiek akcentēts uz audzēkņu 

atbildības sajūtu, godīgumu un komandas kopības izjūtu, labas attieksmes veidošanās 

vienam pret otru, pozitīva, draudzīga mikroklimata veidošana grupā.  

   Mācību treniņu grupās pusaudžu un jauniešu vecuma audzēkņiem audzināšanas darba 

uzdevumos akcentēti motivēšanas jautājumi. Treneri motivējuši un virzījuši 

pašizglītības procesam, pārrunājuši svarīgāko par sportista režīmu, patstāvīga treniņu 

procesa organizēšanas nozīmi labāku rezultātu sasniegšanai. Rosināti patriotismam pret 

valsti (aicinot sekot līdzi izlašu sportistu startiem), veicināts lokālais patriotisms 

(pārstāvot pilsētu, novadu dažāda sacensībās). 

   Piedaloties sacensībās, treneri izmanto iespējas paplašināt audzēkņu redzesloku un 

zināšanas par attiecīgo pilsētu, valstu kultūru, tradīcijām, tādējādi veicinot vispusīgu, 

inteliģentu personību veidošanos. 

 

7. Citi sasniegumi 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

   Audzēkņu, dažāda vecuma Latvijas izlašu dalībnieku un kandidātu, kopējā skaita 

dinamika ir stabila. Izlašu dalībnieku skaitu lielā mērā nosaka sporta veidu federāciju 

noteiktie atlases kritēriji konkrētajā gadā. 

2020./2021.m.g. izlašu kandidāti un dalībnieki:  

Sporta veids Izlašu kandidātu un dalībnieku skaits 

Vieglatlētika 2 

KOPĀ 2 
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Sporta skola uzsākusi un veiksmīgi turpina organizēt Viļānu Sporta skolas sacensības 

vieglatlētikā un futbolā, kurā aktīvi piedalās visa Latgales reģiona jaunieši. 

 

 

 

 

 
Izglītības iestādes vadītājs 

 
(paraksts) 

  (Aleksejs Šlapakovs) 

 


