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1.Krāslavas Sporta skolas vispārīgs raksturojums.

Krāslavas Sporta skola ir Krāslavas novada domes dibināta profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmas basketbolā, brīvajā cīņā, distanču slēpošanā, ložu šaušanā,
vieglatlētikā un futbolā.
Sporta darba jautājumi tiek risināti, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministrijas
Sporta departamentu.
Sporta skolas darbības tiesiskais pamats ir Sporta skolas Nolikums. Skola bija
dibināta 1952.gadā. Laika gaitā tā vairākkārt tika reorganizēta. Pēdējo reizi tas notika
2017. gada 1.martā. Izglītības iestāžu reģistrā tā reģistrēta 03.03.2010., apliecības
Nr. 4271902119. Krāslavas Sporta skola tika akreditēta piecas reizes – 2002.gadā uz
– četriem gadiem, kā arī 2006. un 2012.gadā gadā – uz sešiem gadiem 20 V
basketbola, brīvās cīņas, distanču slēpošanas, ložu šaušanas un vieglatlētikas
programmās. 2016. gadā Krāslavas Sporta skolā uz sešiem gadiem tika akreditētas
basketbola, brīvās cīņas, distanču slēpošanas, ložu šaušanas un vieglatlētikas
30 V programmas. 2013. gadā Skolā sāka darboties futbola nodaļa (interešu
izglītībā), kura 2017. gadā uz sešiem gadiem tika akreditēta 20 V profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmā.
Skolas administrācijā strādā direktors, direktora vietniece mācību darbā uz
pusslodzi un metodiķe uz pusslodzi. Nodarbības vada 14 pedagogi. Skolas štatos
strādā pieci tehniskie darbinieki: saimniecības pārzinis, medmāsa, autovadītājs un
divas apkopējas.
Krāslavas Sporta skola organizē sacensības starp Krāslavas, Dagdas un Aglonas
novadu vispārizglītojošām skolām, veic organizatoriski– metodiskā centra funkcijas
vispārizglītojošo mācību iestāžu sporta darba vadībā.
Krāslavas Sporta skolas budžets 2015.-2018. gadā (EUR)
Rādītāja nosaukums
Iestāde kopējais
finansējums
t.sk. no pašvaldības
budžeta
no valsts budžeta
mācību maksa un citi
ieņēmumi

2015.g.
217790.00

2016.g
2017.g.
233551.00 341942.00

2018.g.
310924

116943.00

124589.00 209316.00

186375

92393.00
8454.00

103851.00 126626.00
5111.00
6000.00

124549
4500

Sporta skolai pieder divi autobusi : 16-vietīgs Ford Transit un 8- vietīgs Ford
Torneo Custom, ar kuriem sportisti tiek nogādāti uz sacensībām. Skolas izglītojamie
saņem lielu atbalstu no Krāslavas novada domes, regulāri braucot uz izbraukuma
sacensībām ar novada rīcībā esošiem autobusiem. Sporta skolai pieder sniega
kamanas ,, BURAN” , ar kurām tiek blietēts sniegs un ierīkota slēpošanas trase pie
Krāslavas pamatskolas Pils ielā 5, Krāslavā.
Izglītojamo nodarbības norisinās Sporta skolas stadionā, slēpošanas trasē, kā arī
Krāslavas pilsētas vispārizglītojošo skolu sporta bāzēs saskaņā ar noslēgtajiem
līgumiem. Šaušanas nodarbības notiek Varavīksnes vidusskolas šautuvē N.Rancāna
ielā 4, Krāslavā.
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Kopš skolas pastāvēšanas sākuma visaugstākie sasniegumi ir vieglatlētikā. Sporta
skolu absolvējuši tādi slaveni sportisti kā Minhenes un Monreālas Olimpisko spēļu
medaļu ieguvējs sprinteris Juris Silovs, četru olimpisko spēļu dalībniece tāllēcēja
Valentīna Gotovska, Atēnu Olimpisko spēļu dalībniece, Eiropas čempione un 13.
Pasaules čempionāta sudraba medaļas ieguvēja Ineta Radēviča, Atēnu Olimpisko
spēļu dalībniece, bijusī Latvijas rekordiste šķēpa mešanā Ilze Gribule.
Distanču slēpotājs Oļegs Andrejevs piedalījās Turīnas Ziemas Olimpiskajās spēlēs.
Basketbolists Jānis Timma Latvijas izlases sastāvā 2010.gadā izcīnīja bronzas
medaļu U-18 Eiropas čempionātā. 2013.gadā viņš tika izvirzīts NBA draftā, pašlaik
spēlē Eirolīgā Spānijas klubā “Baskonija”.

2.Krāslavas Sporta skolas darbības pamatmērķi
1. Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina
profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķi: veselas, fiziski, garīgi un
emocionāli attīstītas personības veidošanu, kura motivēta aktivētam
dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības
veidošanas procesā.
2. Nodrošināt jauniešu sporta meistarības pilnveidošanas iespējas, sporta veidu
attīstību un programmu realizēšanu.
3. Nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskai un intelektuālai attīstībai,
veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, izglītot par sirds – asinsvadu
sistēmas un organisma uzbūvi, par veselīgu uzturu, par kaitīgo vielu (tabakas,
alkohola, narkotiku) negatīvo ietekmi uz organismu.
4. Radīt priekšnoteikumus talantīgāko jauniešu augstākās sporta meistarības
pilnveidošanas iespējām attiecīgākajā programmā, motivēt profesionālās
izglītības iegūšanai sportā.
5. Paaugstināt izglītojamo zināšanas sporta teorijā, pilnveidot prasmes un
iemaņas, iesaistot sporta tiesnešu un brīvprātīgo sporta organizatoru
praktiskajā darbā.

3.Iepriekšējā vērtēšanas perioda (akreditācija 2016. gadā)
ieteikumu izpilde.
Krāslavas Sporta skola akreditēta (uz sešiem gadiem) 2016.gadā 8. decembrī līdz
2022. gadam 30 V piecos licencētajos sporta veidos.
Iepriekšējās akreditācijas laikā ekspertu komisijas ziņojumā saņemti sekojoši
priekšlikumi, kuri ņemti vērā pēc akreditācijas periodā un veikti uzlabojumi:
Nr.
p.k.

Priekšlikums

2.2.

Palielināt
grupu skaitu
ložu šaušanas
programmā.

Daļēji izpildīts
(skaidrojums)

Priekšlikuma
izpilde

Tiek apsvērta iespēja
otra ložu šaušanas
pedagoga
piesaistīšanai darbam
Sporta skolā. Esošais
4

Neizpildī
ts
(skaidroj
ums)

pedagogs ložu šaušanā
strādā uz maksimālo
slodzi(39, 643 st.).
Turpināt darbu
pie
sasniegumu
vērtēšanas
sistēmas
pilnveidošanas
ikdienas darbā.
4.3. Mājas lapā
izvietot
informāciju
par
tālākizglītības
iespējām, kā
arī izveidot
informatīvos
stendus par
karjeras
iespējām.
6.1. Aktualizēt
kvalifikācijas
kursu
apmeklējuma
grafiku un
kontrolēt
izpildi.
6.2. Piesaistīt
jaunus
speciālistus
visās
programmās.
3.1.

7.2.

Aktualizēt un
veicināt
treneru
metodiskā
darba izstrādi.

Katru pirmdienu tiek rīkotas
organizatoriskās sapulces, kurās apspriež
iepriekšējās nedēļas darba rezultātus un tiek
izstrādāts plāns tuvākajam laika periodam.

Informācija par tālākizglītības iespējām tiek
nodota ieinteresētajām personām, tiek
plānots izveidot stendus par karjeras
iespējām.
Informatīvie stendi tiek veidoti sporta
kompleksā Pils ielā 5.

VISS datu bāzē regulāri tiek ievadīta
informācija par pedagogu apmeklētajiem
kursiem, tiek sekots par to izbeigšanās
termiņiem, kad nepieciešams, tiek apzināta
informācija par tuvākajā laikā notiekošajiem
kursiem un attiecīgi notiek grafika
sastādīšana.
Sporta skolā brīvās cīņas nodaļā strādā
nesen DU absolvējušais pedagogs Jevgēnijs
Tarvids, futbola nodaļā – DU absolvējušais
pedagogs Vadims Atamaņukos, slēpošanas
nodaļā - DU absolvējusī Natālija Kovaļova.
Basketbola nodaļā strādā DU students
Edgars Gribs, slēpošanas nodaļā Pāvels
Pancerko LSPAstudē Sporta skolas
absolventi Dace Marhileviča un Jānis Cauņa
Māris Pļavnieks, kuri, iespējams, pēc
augstskolas absolvēšanas atgriezīsies
Krāslavā.
Pedagogi ir izstrādājuši metodiskās
programmas, kuras tiek pilnveidotas un pēc
tām tiek strādāts.
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4.Krāslavas Sporta skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu
atbilstošajos kritērijos.
4.1.

MĀCĪBU SATURS – Krāslavas Sporta skolas īstenojamās

izglītības programmas.

Krāslavas Sporta skola 2016./2017.m.g. mācību-treniņu procesu īsteno atbilstoši
licencētajām izglītības programmām.
Nr.p.k.

Programmas nosaukums

Kods

Īstenošanas
ilgums

Licences
numurs

1.

Basketbols

20V 813 001

8gadi

P-14847

30V 813001

3 gadi

P-14848

20V 813 001

8 gadi

P-14849

30V 813 001

3 gadi

P-14850

20V 813 001

8 gadi

P-14851

30V 813 001

3 gadi

P-14852

20V 813 001

8 gadi

P-14853

30V 813 001

3 gadi

P-14854

20V 813 001

8 gadi

P-14855

30V 813 001

3 gadi

P-14856

20 V 813 001

8 gadi

P - 15344

2.
3.
4.
5.
6.

Brīvā cīņa
Distanču slēpošana
Ložu šaušana
Vieglatlētika
Futbols

Audzēkņu skaits Krāslavas Sporta skolā pa mācību gadiem

Mācību
gads
13./14.
14./15.
15./16.
16./17.
17./18.

Basketbols Brīvā
cīņa

Distanču
slēpošana

Ložu
šaušana

Vieglatlēti
ka

69
76
66
73
67

29
38
33
43
47

24
24
25
18
12

72
73
81
66
82

43
42
30
25
19
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Futbols
(interešu
izglītība)
76
69
43
35
39

Kopā:
313
322
278
260
266

Izglītojamo skaits Krāslavas Sporta skolā 2017./2018. m.g. akreditējamajās V 20
mācību-treniņu grupās
N.p.k.
1.

Sporta veids
Basketbols

2.
3.

Brīvā cīņa
Distanču slēpošana

4.
5.

Ložu šaušana
Vieglatlētika

Grupas
MT - 1
MT -3
MT 5
MT - 6
MT - 6
SSG
MT – 6
SSG
MT - 2
MT - 4
MT - 6
MT - 6
SSG MT 2
MT - 3
MT - 5
MT 5

Audzēkņu skaits
18
11
12
14
15
16
15
15
11
10
8
7
18
13
17
14
9

Sporta skolas izglītojamie ar katru gadu pilnveido savu sportisko un tehnisko
meistarību savā sporta veidā vai izvēlētajā disciplīnā, paaugstina fizisko sagatavotību
un teorētiskās zināšanas.
Nodarbību saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības programmām.
Tas izveidots pārskatāmi un tiek regulāri aktualizēts atbilstoši reālajai situācijai,
mainoties nodarbību vietām ziemas – vasaras periodā.
Skolas pedagogi plāno treniņu procesa satura secību un tam nepieciešamo laiku,
mācību teorētisko un praktisko nodarbību sadalījumu. Plāni apstiprināti iestādes
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, veiktas mācību plāna izpildes nodrošināšanai
nepieciešamās korekcijas.
Notiek teorētisko nodarbību satura integrācija praktisko mācību – treniņu īstenošanā.
Skolas pedagogi nodarbību procesā veicina dažādu sporta veidu saikni. Mācību
procesā tiek iekļauts audzināšanas darbs un psiholoģiskā sagatavotība.
Administrācija regulāri veic plānu izpildes kontroli, kā arī notiek nodarbību
vērošana un novērtējums. Tiek analizēti trūkumi un meklētas iespējas to novēršanai.
Kvalitātes vērtējums - labi.
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4.2.

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
4. 2.1. Mācīšanas kvalitāte

Skolas pedagogi strādā saskaņā ar apstiprinātajiem nodarbību grafikiem. Ja
objektīvu iemeslu dēļ jāmaina nodarbību saraksts, tad par to rakstiski tiek brīdināta
administrācija un nodarbību grafikā oficiāli tiek veiktas izmaiņas. Mācību gada laikā
notiek nodarbību hospitācijas. Pedagogi padomes sēdēs atskaitās par izglītojamo
sniegumiem sacensībās, analizē, kā katra mācību - treniņgrupa apgūst attiecīgo
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, veic pašvērtējumu savam darbam
un meklē iespējas to uzlabot. Mācību–treniņu nodarbību uzskaites žurnālu aizpildīšana
notiek saskaņā ar mācību plānu un atbilstoši normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.
Katru mēnesi administrācija veic žurnālu pārbaudi un apstiprina nostrādātās stundas.
Izglītojamos Sporta skolā uzņem uz vecāku iesnieguma un ģimenes ārsta atļaujas
pamata, izdodot direktora rīkojumu. Katram izglītojamajam izveido personas lietu,
iesniegumam pievienojot dzimšanas apliecības vai pases kopiju un fotogrāfiju.
Izglītojamo reģistrāciju veic audzēkņu reģistrācijas un uzskaites grāmatā. Pārcelšana
nākamā apmācības gada mācību–treniņu grupā notiek mācību gada beigās,
pamatojoties uz uzrādītājiem rezultātiem un grupas izpildītajām prasībām.
Atbilstoši izglītojamo spējām un vecuma īpatnībām pedagogi
izmanto
daudzveidīgas treniņmetodes. Nepieciešamības gadījumā studē pieejamo metodisko
literatūru, konsultējas un apmainās ar pieredzi ar kolēģiem no citām sporta skolām.
Arvien biežāk tiek izmantoti internetā pieejamie videomateriāli: basketbolā – tehnikas
elementu apmācība, vieglatlētikā – pasaules labāko sportistu disciplīnas tehnisks
izpildījums sacensībās u.tml. Skolā ir iegādāta digitālā videokamera, ar kuru tiek
filmētas nodarbības un sacensības, vēlāk tiek analizētas kļūdas. Vecāko grupu
izglītojamie sporta federāciju mājas lapās pēta sacensību protokolus, analizē sāncenšu
rezultātu dinamiku un prognozē savas iespējas perspektīvā.
Mācību – treniņu process periodiski ir tuvināts reālajai sacensību situācijai.
Izglītojamie veic treniņ mēģinājumus savās disciplīnās uz rezultātu, izpilda kontrol
normatīvus; basketbolā notiek mācību spēles, brīvajā cīņā – mācību tuvcīņas utt.
Jaunāko grupu izglītojamie piedalās skolas, novada un reģionālajās sacensībās, vecāko
grupu izglītojamie – reģionālajās, valsts un starptautiskajās sacensībās atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Visi pedagogi izveido sacensību kalendāru, iekļaujot novada, federāciju, juridisko
biedru, valsts un starptautiskās sacensības.
Skolas izglītojamie pilnībā izpilda iepriekšējā mācību gada prasības par piedalīšanos
sacensībās, par ko visi pedagogi iesniedz atskaiti LR Izglītības un zinātnes ministrijas
Sporta departamentā . Sporta skolas pedagogi regulāri analizē mācību-treniņu procesu,
sportistu uzrādītos rezultātus sacensībās un pilnveido nodarbību procesu, ņemot vērā
iegūtos secinājumus.
Kvalitātes vērtējums – labi.
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4. 2.2. Mācīšanās kvalitāte
Katra mācību gada sākumā skolas pedagogi informē izglītojamos par izvirzītajiem
uzdevumiem (sporta veida tehnikas pilnveidošana, fizisko īpašību attīstīšana,
psiholoģiskā sagatavotība) un par plānotājām sacensībām. Izglītojamie izprot izvirzītās
prasības un apzinīgi cenšas tās izpildīt
Sporta skolas izglītojamiem ir pieejamas Krāslavas Sporta skolas specifiskais sporta
inventārs, kā arī metodiskā literatūra par savu sporta veidu, tā noteikumiem un
metodiku. Internetā dažādos sociālajos tīklos tiek pētīti nozīmīgāko sacensību
videoieraksti.
Sporta skola rosina mācību procesā izmantot izglītības iestādes resursus (sporta
zāles, mācību līdzekļus, inventāru, internetu u.c.).
Izglītojamie aktīvi apmeklē nodarbības, notiek apmeklējumu uzskaite. Izglītības
iestādē analizē kavējumu iemeslus.
Skolā ir izstrādāta sistēma, lai nodrošinātu labāko izglītojamo dalību sacensībās,
tiek dota iespēja apgūt tiesnešu prasmes, labākie piedalās sacensību tiesāšanā.
Skolas izglītojamie iegūst sacīkšu pieredzi, piedaloties Latvijas jaunatnes
meistarsacīkstēs, Latvijas čempionātos, Latvijas Olimpiādēs, starptautiskās
sacensībās. Visaugstākos rezultātus sasniegušie izglītojamie tiek iekļauti atbilstošu
vecuma grupu Latvijas izlašu sastāvā vai kandidātos.
Absolvējot skolu, izglītojamiem ir iespēja turpināt savu sportisko karjeru.
Kvalitātes vērtējums – labi.
4. 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Sporta skolā notiek nepārtraukta mācību procesa vērtēšana. Pedagogi to atspoguļo
izglītības iestādes dokumentācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pirmo trīs
apmācības gadu mācību-treniņu grupu galvenais vērtēšanas kritērijs ir
kontrolnormatīvu izpilde. Tie darbojas kā kritēriji grupu kvalifikācijas apstiprināšanā,
izglītojamo pārcelšanai atbilstošas kvalifikācijas mācību-treniņu grupā.
Sākot ar MT– 4 tiek apkopotas izglītojamo izcīnītās vietas sacensībās. Pedagogi
pēc katrām sacensībām atskaitās par uzrādītajiem rezultātiem, atspoguļojot to uz skolā
izstrādātās standarta veidlapas. Basketbolā tiek pētīti spēlētāju iemesto grozu
statistikas rādītāji. Pedagogi analizē rezultātu dinamiku, izdara secinājumus un meklē
iespējas nodarbību pilnveidei.
Sasniegumus analizē Sporta skolas administrācija un tie tiek apspriesti skolas
pedagoģiskās padomes sēdēs. Labākie sportisti katru gadu tiek sumināti pasākumā
,,Jaunatnes sporta laureāts”
Sporta skolas datu bāzē ir rīkoto sacensību nolikumi un protokoli. Sporta federāciju
mājas lapās ir Latvijas jaunatnes sacensību nolikumi un protokoli, kurus pēta pedagogi
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un vecāko grupu izglītojamie. Mācību gada beigās LR IZM Sporta departamentam
tiek iesniegtas atskaites atbilstoši noteiktajām prasībām.
Kvalitātes vērtējums – labi.

4.3.Krāslavas Sporta skolas izglītojamo sportiskie sasniegumi
izvērtēšanas periodā
Krāslavas Sporta skolā tiek pievērsta liela uzmanība, lai izglītojamie pēc iespējas
kvalitatīvāk apgūtu praktiskās un teorētiskās iemaņas un sekmīgi startētu sporta
sacensībās.
2014., 2015. gadā medaļas LR čempionātos brīvajā cīņā savā vecuma grupā izcīnīja
A.Dimbovska, D.Gorenko, A.Pivarovičs, O.Plutjakova, A.Savčenko, J.Greitāne,
E.Sadovskis, A,Trofimovičs, A.Gončaronoks, K.Dombrovskis, K.Andžāne, D.Sutāne;
Distanču slēpošanā godalgotās vietas Latvijas jaunatnes čempionātos ieguva
N.Kovaļova; O.Kovaļova; S.Jegorčenko; Ojārs Vanags, kurš 2015. gadā piedalījās
Eiropas Jauniešu Olimpiskajā festivālā .
Vieglatlētikā 2015. gadā dažādās vecuma grupās godalgotās vietas ieguva Aigars
Ļaksa, Artūrs Šarkovičs, Raivis Seļaņins.
Basketbolā Jānis Cauņa bija rezultatīvākais spēlētājs LR čempionātā U-19 v.g.(vidēji
spēlē 28,5 punkti. Komanda izcīnīja 2. vietu LJBL II divīzijas austrumos. Emīls Repeļs
bija rezultatīvākais spēlētājs LJBL( Latvijas Jaunatnes basketbola līga) 2. divīzijas U15 vec.g. Kārlis Kurcenbaums bija 3. rezultatīvākais spēlētājs LJBL 2. divīzijā U-14
vec.g. Krāslavas Sporta skolas komandām 2.vietas LJBL II divīzijas austrumos U-19,
U-16 un U-14 vecuma grupās. Rinalds Timma bija 5. rezultatīvākais spēlētājs Latvijā
LR čempionātā U-12 vec.g.
Šaušanā 2015. gadā godalgotās vietas savās vecuma grupās LČ ieguva Karīna Krilova,
Diāna Bulavska, Rihards Plociņš, Rihards Misjūns, Dana Soskova, Mareks Mjadjuta.
2016. gadā arī tika izcīnīts daudz medaļu. Artūrs Šarkovičs uzvarēja LR čempionātā
tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā, kā arī kļuva par čempionu tāllēkšanā Baltijas valstu
sacensībās U-16 vec.g. Daniela Timma uzvarēja tāllēkšanā LR čempionātā U-14 vec.g.
Mareks Mjadjuta izcīnīja 4 medaļas LR pieaugušo un jaunatnes čempionātos ložu
šaušanā. Krāslavas U-9 vec.g futbola komanda uzvarēja Latgales čempionātā. Futbolā
2005. gadā dzimušie izglītojamie ieguva 3. vietu Latgales jaunatnes čempionātā. 2006.,
2007. un 2008. gadā dzimušie izglītojamie izcīnīja pirmās vietas Latgales jaunatnes
čempionātā futbolā.
2017.gadā vieglatēts Artūrs Šarkovičs kļuva par divkārtējo Latvijas čempionu
Latvijas ziemas čempionātā U 18 vecuma grupā. Latvijas izlases sastāvā viņš piedalījās
Baltijas valstu mačsacīkstē, kur uzvarēja tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā. Sportists
minētajās disciplīnās uzvarēja Latvijas Jaunatnes Olimpiādē un izpildīja normatīvus
dalībai U 18 Eiropas čempionam, kurš 2018 gadā norisināsies Ungārijā. Katrīna
Tračuma izcīnīja sudraba medaļu šķēpa mešanā Latvijas ziemas junioru čempionātā.
Aigars Ļaksa un Sabīne Hološina ir Latvijas izlases kandidāti savās vecuma grupās.
Ložu šāvēja Karīna Krilova izcīnīja 3. vietu Baltijas kausā, divas sudraba un bronzas
medaļas Latvijas čempionātā pieaugušajiem. Mareks Mjadjuta izpildīja sporta meistara
kandidāta normatīvu un izcīnīja 1. un 2. vietu Latvijas jaunatnes čempionātā. Rihards
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Plociņš izcīnīja 3. vietu Latvijas junioru čempionātā. Danai Soskovai 1.un 3. vieta LR
jaunatnes čempionātā.
Distanču slēpošanā Ojārs Vanags 1., 2., un 3. vietas Latvijas čempionātā U 20 vecuma
grupā. Jolantai Konstantinovičai 3. vieta U 20 vec.grupā. Latvijas čempionāta
komandu sprintā Natālija Kovaļova un Sņežana Jegorčenko Elites grupā ieguva 2.vietu.
Natālija Kovaļova Latvijas izlases sastāvā piedalījās Pasaules čempionātā distanču
slēpošanā Lahti.
Basketbolā Krāslavas Sporta skolas komandai 1. vieta 2. divīzijas austrumos U 19 vec.
gr. Emīlam Repelim 12. vieta individuālajā statistikā. U 16 vec.gr. komanda ierindojās
4. vietā 2. divīzijas austrumos. Kārlim Kurcenbaumam 2. vieta individuālajā statistikā.
U 15 vec. gr. komandai 2. vieta, bet individuālajā statistikā Laurim Pļauniekam 1. vieta
un Rinaldam Timmam 3.vieta.
Latgales jaunatnes čempionātā telpu futbolā 2008. gadā dzimušie izcīnīja 1.vietu,
2007. g.dz. – 4. vietu, bet 2005. g.dz. – 5. vietu.
2018. gadā vieglatlēts Artūrs Šarkovičs uzvarēja U 18 vecuma grupā tāllēkšanā un
trīssoļēkšanā Latvijas ziemas čempionātā un Baltijas valstu komandu čempionātā.
Cīkstonis Maksimiliāns Beinarovičs uzvarēja Latvijas pieaugušo čcempionātā, bet
Edgars Sadovskis un Anželika Jakuboviča ieguva otrās vietas. Artūrs Gončarjonoks
izcīnīja otro vietu Latvijas meistarsacīkstēs kadetiem, bet Konstantīns Dombrovskis un
Artūrs Dombrovskis ieguva trešās vietas.
Šāvēja Karīna Krilova uzvarēja Latvijas pieaugušo čempionātā vingrinājumā MŠ
3X20. Rihards Plociņš uzvarēja Latvijas junioru čempionātā vingrinājumā MŠ 3X20,
bet Dana Soskova bija pirmā vingrinājumā MŠ 30.
Slēpotāja Sņežana Jegorčenko izcīnīja sudraba medaļu 15 km distancē LČ S 20
vecuma grupā.
Analizējot iepriekšējo gadu pieredzi, var secināt, ka skolas pedagogi profesionāli
piegāja darba procesam, mērķtiecīgi pielietoja savas zināšanas visu izglītojamo
sportiskajā izaugsmē. Labākie audzēkņi izcīnīja godalgotās vietas valsts mēroga
sacensībās savās vecuma grupās. Taču pēdējos gados sāk izpausties tendence ne tik
sekmīgi startēt, salīdzinot ar citu sporta skolu sāncenšiem. Viens no iemesliem, ka
daudzos novados ir uzceltas modernas sporta bāzes, kur izglītojamie var kvalitatīvāk
apgūt izglītības programmas.
Lai atrisinātu izveidojošos situāciju pēc Krāslavas novada domes iniciatīvas tika
uzbūvēts sporta komplekss pie Krāslavas pamatskolas, kurā trenējas Sporta skolas
izglītojamie un izvietojas Sporta skolas administrācija. 2018. gadā tika uzsākta Sporta
skolas stadiona rekonstrukcija, kuru vasarā plānots pabeigt.
Kvalitātes vērtējums – ļoti labi

4.4. Atbalsts izglītojamiem
4.4.1. Psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts
Apgūstot sporta pedagoga specialitāti, augstskolu apmācības procesā ir iekļauti
psiholoģijas pamati vispārējā , pedagoģiskajā, sociālajā, bērnu un pusaudžu attīstības
psiholoģijā. Skolas pedagoģi sniedz psiholoģisku atbalstu ikdienas situācijās, realizē
diferencētu pieeju katram izglītojamajam, ņemot vērā no viņa īpatnības, māca cienīt
grupas biedrus un sāncenšus. Konfliktsituācijās tiek meklēts kompromiss.
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Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts Krāslavas novada Izglītības nodaļā
esošais psihologs. Sevišķi svarīgs pedagogu psiholoģiskais atbalsts ir sporta
sacensībās, kad izglītojamie cenšas uzrādīt maksimāli labu rezultātu.
Kvalitātes vērtējums – ļoti labi
4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana(drošība un darba aizsardzība)
Sporta skolā ir direktora apstiprināta Drošības instrukcija un sporta veidu drošības
noteikumi, ar kuriem pedagogi iepazīstina izglītojamos, veicot attiecīgu ierakstu
žurnālā. Izglītojamie ar parakstu apliecina, ka ir noklausījušies un apņemas tos ievērot.
Īpaša uzmanība drošībai tiek pievērsta nodarbībās ložu šaušanā. Katrs izglītojamais
pirms ieroča saņemšanas noklausās instruktāžu un parakstās par drošības noteikumu
ievērošanu speciālā žurnālā.
Sporta skolas personāls ir iepazīstināts ar skolas Nolikumu, darba kārtības
noteikumiem un amatu aprakstu. Katru gadu darbiniekiem tiek veiktas darba
aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības instruktāžas. Sporta skolas izmantotajā
šautuvē N.Rancāna ielā 4 ir ierīkota ugunsdrošības un apsardzes signalizācija. Skolas
personāls un izglītojamie ir informēti kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā.
Pirms braucieniem uz sacensībām un nometnēm pedagogi atkārtoti instruē
izglītojamos par drošību un kārtību brauciena laikā un sacensību vietās.
Iestājoties Sporta skolā, katram izglītojamajam jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par
veselības stāvokli.
Sporta skolā ir ierīkots veselības aprūpes punkts, kur nepieciešamības gadījumā,
tiek sniegta medicīniskā palīdzība kā arī ir pieejama masāžas procedūra.
Skolas izglītojamo veselību regulāri pārbauda Sporta medicīnas valsts centtra
speciālisti. Par veselības izmeklēšanas rezultātiem tiek veikti ieraksti sportistu
personīgajās medicīnas kartiņās. Par veselības traucējumu gadījumiem tiek informēti
pedagogi un vecāki. Ja nepieciešams, Sporta skolas izglītojamie tiek nosūtīti uz
padziļinātu medicīnisko izmeklēšanu.
Sporta skolas medmāsa ir nozīmēta sniegt pirmo medicīnas palīdzību visās Sporta
skolas rīkotajās sacensībās.
Visās nodarbību norises vietās pedagogu rīcībā ir pirmās palīdzības sniegšanas
medicīniskās aptieciņas.
Ārpus Sporta skolas organizējamo teorētisko un praktisko nodarbību īstenošanai
ir atbilstoši sadarbības līgumi un tajos atrunāti attiecīgi piemērotības nosacījumi
atbilstoši izglītības programmas īstenošanas periodam.
Kvalitātes vērtējums – labi.
4.4.3.Atbalsts personības veidošanā
Sporta skolā tiek sniegts atbalsts
izglītojamo personības veidošanā,
nodrošināts mācību-treniņu process, veikts audzinošs un izglītojošs darbs. Notiek
fiziski aktīva un veselīga dzīves veida popularizēšana.
Iestāde sekmē ģimenes, skolas un sabiedrības daudzpusīgu sadarbību, kas virzīta
uz izglītojamo attieksmes veidošanos pret sevi, vienaudžiem, sabiedrības locekļiem
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un valsti. Sportistu panākumi nozīmīgās sacensībās regulāri tiek atspoguļoti
vietējos masu medijos.
Izglītības iestāde plāno un organizē sporta pasākumus. Sporta skola finansē
(transports, naktsmītnes, daļēji – dienas nauda) labāko izglītojamo piedalīšanos
Latvijas un sporta federāciju juridisko biedru rīkotajās sacensībās. Paši labākie tiek
virzīti startiem valsts izlases sastāvā starptautiskajās sacensībās. Katru gadu skola
organizē pasākumu „Jaunatnes sporta laureāts”, kur par panākumiem tiek godināti
labākie izglītojamie.
Skolā strādā pieredzējuši pedagogi, kuru pedagoģiskās metodes izglītojamo
personības veidošanā ir gadiem pilnveidotas. Kursos gūtās atziņas bagātina viņu
zināšanas, pieredzējušie pedagogi dalās pieredzē ar jauniem kolēģiem. Nodarbībās
tiek nodrošināta laba pedagoģiski –psiholoģiskā vide. Īpaši tiek strādāts pie atbalsta
pasākumiem talantīgākajiem
izglītojamiem (papildus treniņi, speciālistu
konsultācijas, papildus finansējuma piesaiste).
Piedaloties sacensībās ārpus mūsu valsts robežām, pedagogi izmanto iespējas
paplašināt izglītojamo redzesloku un zināšanas par citu valstu kultūru un
tradīcijām. Iepazīšanās ar vienaudžiem no citām valstīm veicina vispusīgu,
inteliģentu personības veidošanos.
Pedagogi pārrunās ar izglītojamiem, stāstot par slaveno sportistu panākumiem,
par dažādiem nozīmīgiem sporta notikumiem, popularizē savu sporta veidu.
Izglītojamiem tiek skaidrota fiziski aktīva dzīvesveida nozīme veselības
nostiprināšanā, kaitīgo ieradumu( alkohols, tabaka, narkotikas) negatīva ietekme uz
organismu.
Vasaras periodā Sporta skola daudzus gadus rīko sporta nometnes Jūrmalā, kur
izglītojamie lietderīgi pavada brīvo laiku, nostiprina veselību un paaugstina savas
fiziskās spējas.
Sporta skola realizē sešas (basketbols, brīvā cīņa, distanču slēpošana, ložu
šaušana, vieglatlētika un futbols) profesionālās ievirzes izglītības programmas. Ja
kāds no izglītojamajiem secina, ka vienā sporta veidā viņam nav panākumu, bet citā
sporta veidā tie varētu būt, tad tiek dota iespēja mainīt sporta veidu. Atsevišķos
gadījumos skolas izglītojamie apgūst izglītības programmas uzreiz divos sporta
veidos.
Skolas pedagogi informē izglītojamos un vecākus par sporta nodarbību vietām
un laikiem. Darbā ar jaunākiem izglītojamiem notiek sadarbība ar sporta
skolotājiem un klašu audzinātājiem.
Vērtējums – labi.
4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Krāslavas Sporta skolā ir pieejama informācija par tālākajām izglītošanas iespējām.
Pedagogi motivē izglītojamos tālākai izglītības turpināšanai. Pēc skolas absolvēšanas
izglītojamie var turpināt savas sportiskās gaitas pieaugušo klubos. Jānis Timma,
absolvējot Sporta skolu, spēlēja BK ,,Ventspils”, BK ,,VEF”, BK ,,Zenit”, . pašlaik
spēlē eirolīgā Spāninijas klubā ,, Baskonija”. Aivars Stikuts spēlē BA ,,Turība” LBL
2. līgā. Jānis Cauņa, Raivis Kokins, Mārtiņš Teiviš, Edgars Gribs, Reinis Dilba,
Rolands Kovals, Arnis Bebrišs spēlē BK ,,Krāslava” komandā LBL 3. līgā. Vieglatlēts
Māris Vīgulis, būdams LSPA students, kļuva par Latvijas XXII universiādes čempionu
100m un 200m distancēs. LSPA students Dmitrijs Silovs Latvijas izlases sastāvā
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regulāri startē paralimpiskajās sacensībās vieglatlētikā un izcīna godalgotās vietas
starptautiskās sacensībās. Daugavpils pedagoģiskās fakultātes students Sergejs
Skorodihins izcīnīja čempiona titulu Latvijas čempionātā brīvajā cīņā. Pēdējos gados
studijas augstskolā pabeidza trīs Sporta skolas absolventi. Jevģēnijs Tarvids un Raivis
Kokins strādā par treneriem Krāslavas Sporta skolā, bet Harolds Kavinskis – Dagdas
novada Sporta skolā. Par slēpošanas treneri Krāslavas Sporta skolā strādā Natālija
Kovaļova, kura 2017.gadā absolvēja Daugavpils Universitāti. Viņa bija Latvijas ziemas
Universiādes čempione distanču slēpošanā.
2017.gadā DU absolvēja skolā strādājošais futbola treneris Vadims Atamaņukos,
saņemot sporta un sociālo zinību skolotāja kvalifikāciju. LSPA studē basketbolists
Jānis Cauņa un vieglatlēte Dace Marhileviča. Visiem augstskolās studējušiem
sportistiem, atrodoties Krāslavā, ir pieejamas pilsētas sporta bāzes un Sporta skolas
inventārs.
Krāslavas Spora skola aktīvi iesaistās prakses vietu nodrošināšanai Latvijas Sporta
akadēmijas un Daugavpils Universitātes pedagoģiskās fakultātes studentiem. Skolas
pedagogi pilnveido mentora prasmes. Studenti ne tikai apgūst iemaņas un prasmes
mācību- treniņa procesa organizēšanā un vadīšanā, bet arī informē izglītojamos par
tālākās izglītības iespējām.
Skolas izglītojamiem bija iespēja klātienē tikties ar skolas absolventi Eiropas
čempioni tāllēkšanā, Latvijas Vieglatlētika savienības prezidenti Inetu Radeviču.
Sporta skolas pedagogi motivē izglītojamos turpināt izglītību sporta jomā, sniedz
nepieciešamo informāciju par iespējām iegūt augstāko pedagoģisko izglītību sporta
jomā.
Kvalitātes vērtējums – ļoti labi
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Sporta skolas izglītojamiem ir iespēja apgūt mācību programmas atbilstoši savām
spējām un interesēm. Skola atbalsta pedagogus darbā ar spējīgākajiem izglītojamiem,
viņu piedalīšanos Latvijas jauniešu, junioru un pieaugušo čempionātos. Sevišķi tiek
stimulēti sportisti, kuri savā vecuma grupā tiek iekļauti Latvijas valsts izlases sastāvā.
Skolas pedagogi
lielā mērā pievērš uzmanību arī mazāk talantīgākajiem
izglītojamiem. Viņi apgūst sava sporta veida tehniku un teoriju, paaugstina fizisko
sagatavotību, startē Krāslavas novada un Latgales reģiona sacensībās, palīdz skolas
organizēto sacensību tiesāšanā.
Skolas izglītojamiem tiek plānots un realizēts individuālais darbs. Basketbolā,
brīvajā cīņā, distanču slēpošanā, šaušanā un futbolā tas lielā mērā atkarīgs no sportista
sagatavotības un meistarības, vieglatlētikā – arī no disciplīnu dažādības (sprints,
lekšanas un mešanas disciplīnas, garo distanču skrējiens).
Individuāls un patstāvīgs darbs tiek plānots laukos dzīvojošiem izglītojamiem,
kuri vispārizglītojošo skolu brīvlaikā ir izbraukuši no pilsētas.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītojamiem, kuri atsāk nodarbības pēc gūtās
traumas vai pārciestās slimības. Pedagogi neiekļauj treniņprocesā vingrinājumus, kuri
varētu veicināt
traumas atkārtošanos. Lai izvairītos no pārslodzes, slimību
pārcietušajiem sportistiem tiek samazināta fiziskā slodze.
Vērtējums – labi.
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4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Ar izglītojamiem, kuriem ir veselības problēmas, skolas pedagogi, konsultējoties ar
ārstu, strādā pēc individuāliem plāniem. Ņemot vērā izglītības koncepciju, skola var
piedāvāt izglītojamiem ar īpašām speciālām vajadzībām nodarboties kādā no Sporta
skolā esošām izglītības programmām.
Pašreiz skolā tādu audzēkņu nav, bet Krāslavas Sporta skolas absolvents Dmitrijs
Silovs 2016. gadā paralimpiskajās vieglatlētikas sacensībās kļuva par Eiropas
čempionu šķēpa mešanā un 2015. gadā izcīnīja sudraba medaļu paralimpiskajā
Pasaules čempionātā. Viņš regulāri izmanto Krāslavas pilsētas sporta bāzes un
Krāslavas Sporta skolas rīcībā esošo sporta inventāru.
Kvalitātes vērtējums – labi.

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Krāslavas Sporta skolai ir laba sadarbība ar izglītojamo vecākiem. Iestājoties Sporta
skolā, vecāki tiek iepazīstināti par bērnu sportiskās izaugsmes iespējām. Savukārt
skolas kolektīvs ņem vērā vecāku ieteikumus mācību – treniņu darba uzlabošanai.
Skolas pedagogi informē vecākus par mācību- treniņu procesa saturu.
Pēc kārtējās Valsts Sporta medicīnas centra veiktās sportistu veselības izmeklēšanas
izglītojamo vecāki tiek informēti un iepazīstināti ar medicīnas pārbaužu rezultātiem,
nepieciešamības gadījumā, tiek apspriestas veselības tālākas izmeklēšanas iespējas.
Skolas izglītojamie savlaicīgi tiek informēti par gaidāmajām sacensībām un sporta
nometnēm, par to norises vietu un laiku. Vecāku sanāksmes notiek atsevišķi katrai
sporta nodaļai. Skolas kolektīvs biežāk kontaktē ar tiem vecākiem, kuru bērni regulāri
piedalās dažāda līmeņa sacensībās.
Par skolas izglītojamo sasniegumiem sacensībās regulāri tiek ievietota informācija
Krāslavas novada domes mājas lapā, kā arī atspoguļots vietējos laikrakstos ,,Krāslavas
vēstis” un ,,Ezerzeme”.
Skolā tiek atbalstīti izglītojamie no maznodrošinātām ģimenēm. Mācību maksu par
viņiem sedz pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”. Paredzēti atvieglojumi arī daudz
bērnu ģimenēm, ja Sporta skolu apmeklē vairāk kā divi bērni.
Kvalitātes vērtējums – labi.
4.5. IESTĀDES VIDE
4.5.1. Mikroklimats
Krāslavas Sporta skola rūpējas par tēla veidošanu, kopj savas tradīcijas un ievieš
jaunas. Izveidojušās labas attiecības starp skolas pedagogiem, izglītojamiem un viņu
vecākiem. Izglītības iestāde veicina piederības apziņu un lepnumu par Sporta skolu.
Tas tiek nodrošināts plānveidīgi veidojot skolas tēlu, organizējot pasākumus,
informējot vietējos masu medijos par sportistu sasniegumiem sacensībās.
Sporta skolai ir savs logo, kurš tiek izmantots sacensībās godalgoto vietu ieguvējiem
pasniegtajās medaļās un kausos.
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Izglītojamiem, vecākiem un Sporta skolas darbiniekiem ir iespējams izteikt
priekšlikumus un ierosinājumus. Pozitīvas sadarbības veicināšanai tiek uzlabota skolas
vide, izmantojot novada presi, internetu un novada mājas lapu, u.c. resursus.
Skolas vadība atbalsta darbinieku un vecāku iniciatīvas. Izglītojamie, viņu vecāki un
skolas darbinieki jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās
piederības.
Izglītojamie un skolas darbinieki ievēro iekšējās kārtības noteikumus. Tie ir izstrādāti
demokrātiski, noteikumos paredzētas darbinieku un izglītojamo tiesības un pienākumi.
Sporta skolas vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpējā
cieņa un uzticēšanās. Skolas darbinieki ievēro pedagoģiskās un vispārpieņemtās ētikas
normas. Konfliktsituācijas tiek risinātas pārrunu ceļā, piedaloties visām iesaistītajām
pusēm ar nolūku, lai tās vairāk neatkārtotos.
Skolā ir labvēlīga un korekta attieksme pret apmeklētājiem. Tie var saņemt
nepieciešamo informāciju par sporta veidiem, kādos notiek nodarbības, vietām un
laikiem .
Kvalitātes vērtējums – labi.

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Visas Sporta skolas rīcībā esošās sporta bāzes atbilst visiem drošības standartiem
un sanitāri higiēniskajām prasībām. Nepieciešamajās vietās izvietoti evakuācijas plāni.
Telpas ir modernas un drošas, ar labiekārtotām ģērbtuvēm un dušu telpām. Sanitāri
higiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana) atbilst izglītības procesa
prasībām. Katrai mācību – treniņu vietai noteikti izmantošanas noteikumi, izglītojamie
ar tiem ir iepazīstināti un tos ievēro. Ar iestādēm, kuru sporta bāzes izmanto Sporta
skola, ir noslēgti patapinājuma vai nomas līgumi. Sporta bāzes tiek izmantotas atbilstoši
apstiprinātam nodarbību sarakstam
Izglītības iestādei piederošā teritorija ir sakārtota, apzaļumota, sakopta un tiek
uzturēta kārtībā.
Vērtējums – labi.
4.6. IESTĀDES RESURSI
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Krāslavas Sporta skolas rīcībā ir visas izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamās sporta bāzes (futbola laukums, sporta spēļu zāles, šautuve, cīņas zāle,
slēpošanas trase, vieglatlētikas manēža). Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša
izglītības iestādes īstenojamo izglītības programmu specifikai, izglītojamo skaitam un
veicamajām aktivitātēm.
Sporta zāļu un šautuves patapinājuma līgumu termiņi atbilst izglītības programmu
īstenošanas periodam. Treniņu bāzes pilnībā nodrošina izglītības programmu izpildi
un atbilst sporta veida sacensību noteikumiem. Skolas darbinieku rīcībā ir nodarbību
un sacensību organizēšanai nepieciešamais aprīkojums un inventārs, kas tiek
nepārtraukti atjaunināts.
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Treniņprocesam un sacensībām izmantojamās sporta bāzes
NR.p.k.

Sporta veids

Sporta bāze

1.

Basketbols

Sporta skola, Pils iela 5, Krāslava,
Varavīksnes vsk.,N.Rancāna iela 4, Krāslava

2.

Brīvā cīņa

3.

Distanču slēpošana

Krāslavas pamatskola, Pils iela 5, Krāslava

4.

Ložu šaušana

Varavīksnes vsk.,N.Rancāna iela 4, Krāslava

5.

Futbols

Varavīksnes vsk.,N.Rancāna iela 4, Krāslava

Vieglatlētika

Varavīksnes vsk., N.Rancāna iela 4, Krāslava;
Krāslavas Valsts ģimnāzija, Raiņa iela 25, Krāslava;
Krāslavas Sporta skola, Pils iela 5, Krāslava ;
Krāslavas Sporta skolas stadions, Pils iela 6,Krāslava.

6..

Sporta skola, Pils iela 5, Krāslava

Kauņas iela 8, Daugavpils

Nodarbību koplietošanas telpas ir iekārtotas atbilstoši sporta veida programmas
specifikai un normatīvajām prasībām. Sporta Skolai pieder divi autobusi, kurus izmanto
braucieniem uz sacensībām.
Sporta skolā ir pieejama sporta izglītības programmu apguvei atbilstošā mācību
literatūra un mācību līdzekļi, kas veicina sporta veida apguvi. Teorētisko un praktisko
nodarbību programmu apgūšanai pedagogi var izmantot videokameru, digitālo
fotoaparātu. Materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas un sporta inventārs ir darba kārtībā un
drošs lietošanā.
Kvalitātes vērtējums- labi.
4.6.2. Personālresursi

Krāslavas Sporta skolā strādā visu nepieciešamo sporta veidu speciālisti, kuru
profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Visi skolas pedagogi
apmeklē tālākizglītības kursus un iegūst „B” kategorijas sporta speciālista sertifikātu.
Skolā tiek sekots pedagogu profesionālās pilnveides termiņiem, attiecīgi tiek
meklēti kursi. Administrācija atbalsta profesionālo pilnveidi, apmaksājot dalības
maksu semināros un iedalot transportu izbraukumiem uz kursiem.
Sporta skola aktīvi iesaistās darba grupās un piedalās dažādu projektu risināšanā
par sporta bāžu pilnveidi un rekonstrukciju t.sk. par stadiona rekonstrukciju Pils ielā 6,
Krāslavā.
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Kvalitātes vērtējums – labi.

4.7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
4.7.1. Sporta skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Iestāde plāno savu darbu ilglaicīgam periodam. Sporta skolā tiek analizētas un
vērtētas visas darba jomas, analizējot sasniegumus un nosakot tālākās attīstības
virzienus. Visi skolas pedagogi iesaistās pašvērtēšanas procesā, analizē nepaveiktā
darba iemeslus, meklē iespējas uzlabot mācību – treniņu procesu. Pedagoģiskās
padomes sēdēs treneri divas reizes gadā atskaitās par savu audzēkņu sasniegumiem
un, plānojot turpmāko darbu, konstatē nepieciešamos uzlabojumus.
Skolas administrācija katru gadu atskaitās Krāslavas novada domei par paveikto
iepriekšējā periodā un saskaņo turpmākās attīstības plānu. Attīstības plānošana notiek
saskaņā ar sociāli – ekonomiskām izmaiņām Krāslavas novadā, ņemot vērā paveikto
iepriekš un iespējām piesaistīt Eiropas savienības struktūrfondus nākotnē. Pedagogi
iesaistās attīstības plānošanā, aktualizējot sava sporta veida nepieciešamības. Sadarbībā
ar Krāslavas novada domi, tiek plānota turpmākā sporta bāžu attīstība un
materiāltehnisko resursu atjaunošana.
Sporta skolā ir izstrādāts darba plāns kārtējam mācību gadam un pārskats par
iepriekšējo mācību gadu. Darba plāns tiek regulāri pārskatīts un pielāgots reālajai
situācijai. Plāna izstrādē ir iesaistīti skolas dibinātājs, administrācija, pedagogi un
saimnieciskie darbinieki. Tajā izvirzītas prioritātes, kas īstenojamas dotajā laika
periodā, ņemot vērā pamatmērķus.
Kvalitātes vērtējums – labi.
4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Krāslavas Sporta skolā ir visa darbu reglamentējošā dokumentācija. Skolas darbu
nosaka Nolikums un citi normatīvie akti. Izglītības iestādes dokumenti atbilst
noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai, kura Sporta skolā
regulāri tiek aktualizēta atbilstoši likumdošanai un Valsts arhīva prasībām.
Iestādē ir darbinieku amatu apraksti, kuros noteikti darba pienākumi, tiesības un
atbildība. Iekārtotas personu lietas pedagogiem ( t.sk. tālākizglītības dokumentu
kopijas), saimnieciskajiem darbiniekiem un izglītojamiem.
Skolā izveidota optimāla vadības struktūra un produktīvs vadības komandas darbs.
Skolas administrācija regulāri risina un apspriež aktuālās problēmas un jautājumus ar
visiem pedagogiem.
Sporta skolas direktors plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un
pārrauga to izpildi. Pirms lēmuma pieņemšanas notiek konsultēšanās ar
kompetentajiem darbiniekiem . Vadība informē kolektīvu par pieņemtajiem lēmumiem
un to izpildi.
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Sporta skolas administrācija izvirza darbības mērķus un uzdevumus, nosaka
darbinieku atbildības jomas, motivē pedagogus un izglītojamos, nodrošina iekšējo
kontroli un skolas darba vērtēšanu.
Iestāde organizē metodisko vadību skolā īstenotajām programmām. Metodiskais
darbs tiek veikts sadarbībā ar sporta veidu federācijām un citām sportu pārstāvošām
organizācijām. Tiek izmantota arī internetā pieejamā informācija.
Skolas pedagogi regulāri apmeklē tematiskos un praktiskos seminārus. Iestādē
darbojas pedagoģiskā padome, kurā ietilpst visi strādājošie pedagogi. Sēdes tiek
protokolētas, notiek pieņemto lēmumu kontrole. Slodzes tiek sadalītas saskaņā ar MK
noteikumiem.
Kvalitātes vērtējums – labi
4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Sporta skolai ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar dibinātāju - Krāslavas novada
domi, sastādot pašvaldības budžetu, saimnieciskajos jautājumos( transports uz
sacensībām, sporta bāžu izmantošana un uzturēšana u.tml.), sporta pasākumu
organizēšana, finansiālu jautājumu risināšana sportistu dalībai starptautiskajās
sacensībās u.c.
Iestāde sadarbojas ar augstāk stāvošajām institūcijām – LR IZM Sporta
departamentu, Krāslavas novada Izglītības pārvaldi.
Krāslavas Sporta skola ir juridisks biedrs skolā pārstāvēto sporta veidu federācijās,
ar kurām tiek risināti ar konkrēto sporta veidu saistītie jautājumi (piem. sacensību
kalendāra sastādīšana, rezultātu apkopošana, sporta veida attīstības iespējas u.c.) . Ļoti
cieša sadarbība notiek starp iestādi un Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru
padomi. Skolas administrācija regulāri piedalās LSIIDP rīkotajos semināros, saņem
informāciju par novitātēm sporta skolu darbības jomā, izsaka savus priekšlikumus
mācību- treniņu procesa un iestādes darbības uzlabošanai.
Notiek sadarbība ar Sporta medicīnas valsts centru, kura darbinieki veic padziļināto
medicīnas pārbaudi audzēkņiem ar palielināto fizisko slodzi.
Skolas basketbola nodaļa veiksmīgi sadarbojas ar sporta klubu BK ,,Krāslava”, kopīgi
organizējot pilsētas basketbola čempionātu, piedalīšanos, „Pierobežas basketbola līgā”.
Basketbola klubs,, Krāslava” piedalās LBL 3. divīzijas sacensībās u.c.
Aktīva sadarbība notiek starp iestādi un novada mācību iestādēm . Skolas darbinieki
piedalās skolēnu sporta spēļu organizēšanā starp vispārizglītojošām skolām.
Sporta skolas vieglatlētikas nodaļai ir izveidojusies laba sadarbība ar Baltkrievijas
sportistiem. Katru gadu Krāslavā notiek starptautiskas sacensības, kurās piedalās
vieglatlēti no Novopolockas. Savukārt mūsu sportisti startē starptautiskos turnīros
Minskā un Novopolockā.
Kvalitātes vērtējums – ļoti labi.

5.Citi sasniegumi.
•

Izglītojamie ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta veidā, lai sasniegtu
augstus rezultātus un turpinātu nodarboties ar sportu pēc skolas beigšanas.
Daudzi skolas absolventi turpina mācības LSPA un Daugavpils Universitātē
pedagoģijas fakultātē Ilgtermiņa treniņu procesa rezultātā, pārvarot grūtības
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un audzinot raksturu, daudzi bijuši izglītojamie izaug par personībām un ir
kā piemērs gados jaunajiem sportistiem.
Beidzot sportisko karjeru, bijušie izglītojamie piekopj fiziski aktīvu un veselīgu dzīves
veidu.
Spora skolas pedagogi un tehniskie darbinieki apmeklē tālākizglītības kursus un
seminārus, paaugstina savu kvalifikāciju, izmanto jaunākās atziņas savā darbā.
Izglītojamo vidū ļoti prestižs ir ikgadējais pasākums Krāslavas „Jaunatnes sporta
laureāts,” kurā tiek sportistu atzīmēti labākie sasniegumi sacensībās gada laikā. Visi
laureāti saņem piemiņas kausus, labākie – naudas balvas.
Skola spodrina savu tēlu novada iedzīvotāju vidū, 4. maijā organizējot tradicionālo
skrējienu apkārt Krāslavai, kurā dažādās vecuma grupās piedalās gan bērni, gan
pieaugušie. 2016. gadā godalgoto vietu ieguvēju apbalvošanas ceremonijā piedalījās
Latvijas Valsts prezidents.
Kā sasniegumu var minēt, ka skolas pedagogu jaunā paaudze turpina pirms daudziem
gadiem pie skolas dibināšanas strādājošo darbinieku ieviestās tradīcijas. Ar lielu cieņu
tiek pieminēts viņu ieguldījums attiecīgā sporta veida uzplaukšanā, savu audzēkņu kā
personību audzināšanā.

6.Turpmākā attīstība.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sadarbībā ar Krāslavas novada domi plānot Sporta skolas materiāli tehniskās
bāzes attīstību, piedalīties Sporta skolas stadiona rekonstrukcijā.
Pilnveidot darbu ar talantīgākajiem izglītojamiem, izstrādāt sistēmu talantīgāko
atbalstam.
Turpināt pievērst pastiprinātu uzmanību vispārējai fiziskai sagatavotībai.
Veidot mērķtiecīgu sadarbību ar sporta veidu federācijām metodisko materiālu,
sporta veidu programmu izstrādē, sacensību sistēmas pilnveidošanā.
Atbalstīt pedagogu piedalīšanos kursos, veicināt pieredzes apmaiņu ar
kolēģiem no citām sporta skolām.
Stimulēt pedagogu prasmju pilnveidošanu moderno tehnoloģiju izmantošanā
mācību – treniņu procesā.
Rīkot treniņnometnes un veselību veicinošās sporta nometnes.
Pilnveidot sportistu rezultātu vērtēšanu un vienotas datu bāzes izveidi.
Turpināt plānveidīgi nodrošināt treniņprocesu ar specifisko sporta inventāru,
nepieciešamo profesionālo izglītības ievirzes programmu realizēšanai.
Pilnveidot skolas darba pašvērtēšanu visās darbības jomās.
Mērķtiecīgi strādāt pie jaunu speciālistu piesaistīšanas.
Pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem.
Pilnveidot aktivitāšu klāstu nākamo izglītojamo piesaistīšanai.

Direktors:
SASKAŅOTS :

Viktors Beinarovičs

-------------------

Krāslavas novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Viktors Moisejs
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Z.v.

---------------------- Z.v.
07.05.2018.
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