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Iestādes vispārīgs raksturojums 

 

          Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola, turpmāk tekstā Sporta skola, ir divu 

novadu – Limbažu un Salacgrīvas pašvaldību dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības 

iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas basketbolā, burāšanā, 

dambretē, futbolā, smaiļošanā un kanoe, vieglatlētikā un volejbolā.  

 Juridiskā adrese Parka iela 36, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001. 

 Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība – 4371902197, izdota 07.01.2010., Rīgā. 

        Limbažu un  Salacgrīvas novadu sporta skola ir izveidota, pamatojoties uz Limbažu 

novada domes 2009. gada 26. novembra sēdes protokola Nr. 14 un Salacgrīvas novada domes 

2009. gada 19. novembra lēmuma Nr. 329 pamata par kopīgas iestādes “Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skola” izveidošanu, kura ir Limbažu rajona Bērnu - jaunatnes 

sporta skolas tiesību, saistību, finanšu un mantas pārņēmēja un tiešā darba turpinātāja. 

 Sporta skolas pārraudzībai dibinātāji izveido Uzraudzības padomi. Uzraudzības 

padome darbojas saskaņā ar dibinātāju apstiprinātu nolikumu. Sporta skola savu darbību veic 

tiešā Uzraudzības padomes vadībā, izglītības procesa jautājumos darbību saskaņojot ar 

Izglītības un zinātnes ministriju un sporta veidu federācijām. 

 Sporta skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības 

likums, Sporta likums, likums „Par pašvaldībām” un citi spēkā esošie normatīvie akti un 

Sporta skolas nolikums.  

 Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola, saņemot augstu novērtējumu, 2014. gada 

2. jūlijā tika akreditēta uz sešiem gadiem  –  līdz 2020. gada 1. jūlijam.   

Sporta skola  īsteno šādas pamatfunkcijas: 

1. 12 licencētu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizāciju; 

2. vispārizglītojošo skolu sporta darba metodisko vadību; 

3. sporta sacensību organizēšanu; 

 Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola īsteno sekojošas licencētas profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmas: 

 basketbola programmas   kods 20V 81300 1, licence Nr.P- 16642,  

                                             kods 30V 81300 1, licence Nr.P- 16643, 

 burāšana    kods 20V 813 00 1, licences Nr.P-14392, 

 

 dambretes programmu   kods 20V 81300 1, licence Nr.P- 15416,  

      kods 30V 81300 1, licence Nr.P- 15417  

 futbola programmu         kods 20V 81300 1, licence Nr.P- 16646,  

                                                       

 smaiļošanas un kanoe programmas   kods 20V 81300 1, licence Nr.P- 16648,  

                                                              kods 30V 81300 1, licence Nr.P- 16649, 

 

 vieglatlētikas programmas               kods 20V 81300 1, licence Nr.P- 16650,  

                                                             kods 30V 81300 1, licence Nr.P- 16650,  

   

 volejbola  programmas   kods 20V 81300 1, licence Nr.P- 16644, 

      kods 30V 81300 1, licence Nr.P- 16645. 

    

                

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolā 2017.-2018. mācību gadā profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmas apgūst 588 audzēkņi. Kopējais sākuma sagatavošanas, mācību 

treniņu, sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības grupu skaits – 53.  
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 Sporta skolā strādā 24 treneri – 21 treneri ar sporta pedagoģisko izglītību, 2 ar citu 

augstāko pedagoģisko izglītību, viens treneris vēl iegūst sporta pedagoģijas izglītību. 

 „A” kategorijas sporta speciālista sertifikātu saņēmuši 6 treneri. 

 „B” kategorijas sporta speciālista sertifikātu saņēmuši 17 treneri. 

  „C“ kategorijas  sporta speciālista sertifikātu saņēmuši 1 treneri. 

  Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā piedalījās 1 treneris 

piešķirta 3.kvalitātes pakāpe.   

 Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas administrāciju veido direktore, 

direktores vietnieki, izglītības metodiķis, sporta organizators. 

Pārējie darbinieki: ārsts – ārsta palīgs, lietvede, saimniecības pārzinis, remontstrādnieks. 

Noslēgti Sadarbības līgumi: ārsts – traumatologs, fizioterapeits, medicīnas māsa. 

 Mācību – treniņu procesa organizēšanai Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola 

izmanto Limbažu un Salacgrīvas novadu pašvaldības izglītības iestāžu un organizāciju sporta 

bāzes, saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem. 

 Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola mācību treniņu darbam izmanto  

Olimpiskā centra „Limbaži“ sporta bāzes – daudzfunkcionālu sporta halli Limbažos ar 150 m 

vieglatlētikas skrejceļa apli, vieglatlētikas sporta sektoriem un sporta spēļu laukumiem, 

stadionu ar poliuretāna segumu vieglatlētikas sektoriem un futbola laukumu Limbažos, 

smaiļošanas un kanoe airēšanas distanci ar starta sistēmu, trenažieru zāli airēšanas bāzē 

Limbažos, Limbažu 3.vidusskolas, Umurgas pamatskolas, un Vidrižu pamatskolas sporta 

bāzes.Salacgrīvā – vidusskolas sporta zāli, stadionu, smaiļošanas un kanoe airēšanas bāzi, 

Liepupes vidusskolas, Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas, burāšanas programmas 

realizēšanai tiek izmantoti SIA “Kuivižu osta” nekustamie īpašumi – laivu ēlings un jahtkluba 

ēka. 

 Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums, inventārs, materiāli un palīgmateriāli pilnībā 

atļauj īstenot  profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas Limbažu un Salacgrīvas 

novadu sporta skolā. 

 Sporta skola sadarbojās ar Limbažu, Salacgrīvas  un Alojas novadu vispārizglītojošo 

skolu sporta skolotājiem. Trim novadiem organizē Skolēnu sporta spēles. Sniedz atbalstu 

Olimpisko dienu un citu sporta pasākumu organizēšanā. 

 Liela uzmanība tiek veltīta treneru tālākizglītībai. Lai paaugstinātu treneru 

profesionālo kvalifikāciju, tiek  rīkoti reģiona un novada mēroga semināri ar uzaicinātiem 

lektoriem, kā arī tiek piedāvāta dalība Latvijas un starptautiskos treneru tālākizglītības 

semināros. 

  Sporta skola tiek finansēta no Limbažu un Salacgrīvas novadu pašvaldību budžetiem 

un no valsts mērķdotācijas. Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti atbilstoši Limbažu un 

Salacgrīvas novadu apstiprināto budžetu ietvaros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un 

līgumu ar LR  IZM. 

 Katra gada nogalē norisinās pasākums „Sporta skolas Laureāts”, kurā sveic audzēkņus,  

godalgoto vietu ieguvējus Latvijas čempionātos, Pasaules un Eiropas čempionātu dalībniekus, 

Latvijas izlašu  dalībniekus un viņu trenerus.  

 Sporta skolai  no 2012. gada ir sava adrese globālajā tīmeklī 

www.sportslimbazisalacgriva.lv  

 No 2014.gada ir adrese globālajā tīmeklī 

www.facebook.com/limbazusalacgrivas.sportaskola 

 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas darbības pamatmērķi 

 

 Sporta skolas darbības mērķis ir profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 

īstenošana. Izglītojamo fizisko un garīgo spēju izkopšana un attīstība. Veidot sporta 

izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošina profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un 

http://www.sportslimbazisalacgriva.lv/
http://www.facebook.com/limbazusalacgrivas.sportaskola
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emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam dzīvesveidam un 

apzinās sporta pozitīvo ietekmi personības veidošanās procesā. 

 Sporta skolas pamatuzdevumi: 

 atbilstoši normatīvajiem aktiem, izstrādāt un īstenot profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmas un metodiskā darba programmas; 

 veikt audzēkņu atlasi, komplektēt mācību – treniņu grupas, nodrošināt šo grupu 

darbu; 

 nodrošināt  audzēkņiem veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību; 

 talantīgākajiem bērniem un jauniešiem nodrošināt sporta meistarības  

pilnveidošanas iespējas, sagatavot augstas klases sportistus Latvijas 

nacionālajām izlasēm; 

 izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina 

izglītojamo personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

 veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto 

pedagogu tālākizglītību; 

 nodrošināt organizatoriski metodisko vadību izglītības iestādēs īstenotajām 

sporta programmām; 

 racionāli izmantot izglītībai un medicīniskajai aprūpei iedalītos finanšu 

līdzekļus; 

 popularizēt sportu kā veselīgu dzīves veidu. 

 

Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 

 Neklātienes akreditācija Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolā notika 

2014.gada 2.jūlijā. Sporta skola tika akreditēta uz sešiem gadiem līdz 2020.gada 1.jūlijam. LR 

IZM iestādes akreditācijas lapas Nr. AI 11301, AI 11302, AI 11303, AI 11304, AI 11305, AI 

11306, AI 11307, AI 11308, AI 11309,.  

Akreditētas sekojošas programmas:  

 

 basketbola programmas 
kods 20V 81300 1, licence Nr.P- 16642, 

kods 30V 81300 1, licence Nr.P- 16643, 

  

 burāšana kods 20V 813 00 1, licences Nr.P-14392, 

  

 dambretes programmu 
kods 20V 81300 1, licence Nr.P- 15416, 

kods 30V 81300 1, licence Nr.P- 15417, 

  

 futbola programmu        kods 20V 81300 1, licence Nr.P- 16646, 

  

 smaiļošanas un kanoe 

programmas   

kods 20V 81300 1, licence Nr.P- 16648, 

kods 30V 81300 1, licence Nr.P- 16649, 

  

 vieglatlētikas programmas               kods 20V 81300 1, licence Nr.P- 16650, 

 kods 30V 81300 1, licence Nr.P- 16651, 

  

 volejbola  programmas kods 20V 81300 1, licence Nr.P- 16644,  

 kods 30V 81300 1, licence Nr.P- 16645 
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Sporta skolā tiek veikta audzēkņu sportisko sasniegumu un Latvijas valsts izlases 

kandidātu un dalībnieku  uzskaite. 

 

 Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas audzēkņi regulāri tiek iekļauti Latvijas 

valsts jaunatnes, junioru un pieaugušo izlašu dalībnieku un kandidātu sastāvos: 

 

N.p.k. Vārds Uzvārds Sporta veids Treneris 

1.  Aldis  Vilde Smaiļošana un kanoe Genādijs Zujevs 

2.  Aleksis Podenskis Smaiļošana un kanoe Genādijs Zujevs 

3.  Sabīne Cirša Smaiļošana un kanoe Genādijs Zujevs 

4.  Sigita Monta Dreimane Smaiļošana un kanoe Genādijs Zujevs 

5.  Rūdolfs Segliņš Smaiļošana un kanoe Genādijs Zujevs 

6.  Māris  Cilinskis Smaiļošana un kanoe Igo Ažuks 

7.  Kaspars Tīklenieks Smaiļošana un kanoe Kaspars Močāns 

8.  Kristiāns Kacars Smaiļošana un kanoe Kaspars Močāns 

9.  Līga  Kariņa Smaiļošana un kanoe Kaspars Močāns 

10.  Adrians  Podenskis Dambrete Kārlis Treijs 

11.  Mārtiņš Rainers Vērdiņš Dambrete Kārlis Treijs 

12.  Klāvs Norenbergs Dambrete Kārlis Ozols 

13.  Taīda  Kalniņa Dambrete Kārlis Treijs 

14.  Sintija Malofeja Dambrete Kārlis Treijs 

15.  Diāna Malofeja Dambrete Kārlis Treijs 

16.  Elizabete Norenberga Dambrete Kārlis Ozols 

17.  Miks Magone Dambrete Kārlis Treijs 

18.  Artūrs Nipers Dambrete Kārlis Ozols 

19.  Kristers  Lapiņš Dambrete Kārlis Treijs 

20.  Rodrigo Jugans Dambrete Kārlis Treijs 

21.  Aija Gūtmane Dambrete Kārlis  Ozols 

22.  Mārcis Magone Dambrete Kārlis Ozols 

23.  Mareks Andreisons Dambrete Kārlis Ozols 

24.  Jekaterina Krasovska Dambrete Kārlis  Ozols 

25.  Kristaps  Matvejs Dambrete Kārlis Ozols 

26.  Arturs Finogenovs Dambrete Kārlis  Ozols 

27.  Madara Lindenberga Dambrete Kārlis  Ozols 

28.  Paula  Gūtmane Dambrete Kārlis Ozols 

29.  Diāna Daktere Vieglatlētika Agris Ķirsis 

30.  Patrīcija Karlīna Roshofa Vieglatlētika Ginta Teko 

31.  Raivis Sīlis Vieglatlētika Agris Ķirsis 

32.  Niks Normunds Zauls Vieglatlētika Andris Rozenbergs 

33.  Raivis Špons Vieglatlētika Andris Rozenbergs 

34.  Emīlija Paula Krogzeme Vieglatlētika Agris Ķirsis 

35.  Linda Luīze Šalme Vieglatlētika Ginta Teko 

36.  Anete Elīza  Elksne Vieglatlētika Agris Ķirsis 

37.  Kitija Zaula Vieglatlētika Andris Rozenbergs 

38.  Alise Annija Daugule Vieglatētika Aivars Rolmanis 

39.  Laura Kopceva Vieglatlētika Aivars Rolmanis 

40.  Laura Silvija Dubulte Vieglatlētika Aivars Rolmanis 

41.  Zane Krutova Vieglatlētika Aivars Rolmanis 

42.  Jēkabs  Tomsons Vieglatlētika Rasma Turka 
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N.p.k. Vārds Uzvārds Sporta veids Treneris 

43.  Rihards Bendrāts vieglatlētika Rasma Turka 

44.  Alise  Smilte Vieglatlētika Rasma Turka 

45.  Asnāte Kalniņa Vieglatlētika Rasma Turka 

46.  Dārta Lūse Volejbols Ineta Sprancmane 

 

Futbolā Vidzemes reģiona izlases dalībnieki ir  
 

N.p.k. Vārds Uzvārds Sporta veids Treneris 

1.  Emīls  Īle futbols Valdis Matīss 

2.  Aleksis Dusalijevs futbols Valdis Matīss 

3.  Rimants   Ulmis futbols Valdis Matīss 

4.  Rolands Zēģelis futbols Aigars Ragainis 

5.  Niks Jakovickis futbols Aigars Ragainis 

 

Sporta Meistara Goda nosaukums piešķirts sportistiem: 

 

Aigars Cīrulis     smaiļošanā un kanoe airēšana  

  

Sporta Meistara kandidāta Goda nosaukums piešķirts sportistiem: 

 

Reinis Jānis Brunēvics    smaiļošanā un kanoe airēšana 

Uvis Arbidāns      smaiļošanā un kanoe airēšana 

Sabīne Cirša      smaiļošanā un kanoe airēšana 

   

Sporta Meistara Goda nosaukums piešķirts sportistiem: 

 

Hedijs Vents Brunevics – 2013.gadā  smaiļošanā un kanoe airēšana  

Aldis Vilde – 2013.gadā   smaiļošanā un kanoe airēšana 

Edgars Andžs – 2013.gadā   smaiļošanā un kanoe airēšana 

Dāvis Ciršs -  2013.gadā   smaiļošanā un kanoe airēšana 

Anete Kociņa – 2014.gadā   vieglatlētika 

Rūdolfs Segliņš – 2014.gadā   smaiļošanā un kanoe airēšana 

Nauris Tomsons – 2017.gadā              smaiļošanā un kanoe airēšana 

 

Sporta Meistara kandidāta Goda nosaukums piešķirts sportistiem: 

 

Edgars Tīklenieks – 2013.gadā  smaiļošanā un kanoe airēšana 

Emīls Ziemelis – 2013.gadā   smaiļošanā un kanoe airēšana 

Artūrs Āboltiņš – 2013.gadā   smaiļošanā un kanoe airēšana 

Andris Krūmkalns – 2013gadā  smaiļošanā un kanoe airēšana 

Raivis Ozoliņs – 2013.gadā   smaiļošanā un kanoe airēšana 

Aigars Cīrulis - 2017.gadā   smaiļošana un kanoe airēšana 

Reinis Jānis Brunēvics – 2017.gadā  smaiļošana un kanoe airēšana 

Sabīne Cirša – 2017.gadā   smaiļošana un kanoe airēšana 

Elza Anna Noriņa – 2013.gadā  vieglatlētika 

Anete Kociņa – 2013.gadā   vieglatlētika  

Patrīcija Karlīna Roshofa – 2013.gadā vieglatlētika 

Linda Luīze Šalme – 2014.gadā  vieglatlētika 

Elza Anna Noriņa – 2014.gadā  vieglatlētika 

Alekss Podenskis – 2014.gadā  smaiļošanā un kanoe airēšana 
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Diāna Daktere – 2015.gadā   vieglatlētika  

Elīna Sergejeva – 2015.gadā   vieglatlētika 

 

 

1. MĀCĪBU SATURS 

 

1.1. Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolā īstenotās sporta izglītības 

programmas: 

 

 Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola realizē 12 licencētas izglītības 

programmas. Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums, inventārs, materiāli un palīgmateriāli 

pilnībā atļauj īstenot  profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolā. 

 Sporta skolā ir augsti kvalificēti pedagogi, kuri regulāri pilnveido savu profesionālo 

kvalifikāciju. 

 

Nr. 

p. 

k. 

Programmas  

nosaukums 

Programmas 

kods 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences  

Nr. 

Licences 

derīguma 

termiņš 

1. Basketbols 20 V 81300 1 8  P – 16642  01.07.2020. 

2. Basketbols 30 V 81300 1 4 P - 16643 01.07.2020. 

3. Burāšana 20 V 81300 1 8 P-14392 beztermiņa 

4. Dambrete 20 V 81300 1 8 P-15416 beztermiņa 

5. Dambrete 30 V 81300 1 4 P-14392 beztermiņa 

6. Futbols 20 V 81300 1 8 P - 16646 01.07.2020. 

7. Smaiļošana un kanoe 20 V 81300 1 8 P - 16648 01.07.2020. 

8. Smaiļošana un kanoe 30 V 81300 1 4 P - 16649 01.07.2020. 

9. Vieglatlētika 20 V 81300 1 8 P - 16650 01.07.2020. 

10. Vieglatlētika 30 V 81300 1 4 P - 16651 01.07.2020. 

11. Volejbols 20 V 81300 1 8 P - 16644 01.07.2020. 

12. Volejbols 30 V 81300 1 4 P - 16645 01.07.2020. 

 

 

Izglītojamo skaits sporta veidu programmās 2017.-2018.mācību gadā: 

 

Basketbola nodaļā   102 

Burāšanas nodaļā   15 

Dambretes  nodaļā   40 

Futbola nodaļā   66     

Smaiļošanā un  kanoe nodaļā  168 

Vieglatlētikas nodaļā   113 

Volejbola nodaļā   86 
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Att.1. Izglītojamo skaits sporta veidu programmās 2017.-2018.mācību gadā 

 

 

 
 

Att.2. Audzēkņu sadalījums pa apmācību gada grupām basketbolā 2017.-2018. mācību gadā 
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Att.3. Audzēkņu sadalījums pa apmācību gada grupām dambretē 2017.-2018. mācību gadā 

 

 

 

 
 

Att.4. Audzēkņu sadalījums pa apmācību gada grupām futbolā 2017.-2018. mācību gadā 
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Att.5. Audzēkņu sadalījums pa apmācību gada grupām smaiļošanā un kanoe airēšanā 2017.-2018.māc. 

gadā 

 

 

 

 
 

Att.6. Audzēkņu sadalījums pa apmācību gada grupām vieglatlētikā 2017.-2018. mācību gadā 
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Att.7. Audzēkņu sadalījums pa apmācību gada grupām volejbolā 2017.-2018. mācību gadā 

 

 
 

Att.8. Audzēkņu sadalījums pa apmācību gada grupām burāšanā 2017.-2018. mācību gadā 

 

 

Audzēkņu skaits Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolā pa mācību gadiem 
 

 

Sporta     

veids 

 
Mācību    

gads 

Basketbols Burāšana Dambrete Futbols 
Smaiļošana 

un kanoe 
Vieglatlētika Volejbols Kopā 

2012./2013. 86 - 53 86 170 151 76 622 

2013./2014. 116 - 47 52 157 129 72 573 

2014./2015. 96 - 55 93 135 122 82 583 

2015./2016. 102 - 52 106 163 130 92 648 

2016./2017. 82 15 89 93 176 138 78 671 

2017./2018. 86 15 40 68 157 119 83 568 

 

Sporta skolā mācību procesu īsteno atbilstoši 12 licencētām profesionālās izglītības 

programmām. Treneri izprot mācību programmas noteiktos mērķus un uzdevumus, zina tās 

obligāto saturu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas  kārtību, kādu to nosaka spēkā esošie 

normatīvie akti Latvijā. Mācību treniņu darbs tiek organizēts pēc apstiprinātiem gada plāniem 
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un treniņu nodarbību grafikiem. Mācību treniņu nodarbību grafiki atbilst licencēto sporta 

veidu programmu atbilstošajam stundu skaitam un ir apstiprināti normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā. Plānojot darbu, treneris ņem vērā izglītojamo fizisko sagatavotību, strādā 

individuāli pie tehnisko un taktisko elementu apguves. Mācību plāna teorētiskie priekšmeti 

tiek integrēti praktiskajās nodarbībās. Plānos ir norādīta laika sadale katra temata apguvei. 

Mācību plāna izpildes nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā  tiek veiktas  korekcijas. 

Mācību plāna satura jautājumi tiek apspriesti un saskaņoti. Grozījumi tiek veikti atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un apstiprināti pedagoģiskās padomes sēdēs. 

  Sporta skolas administrācija regulāri mācību gada noslēgumā, kā arī periodiski pēc 

noteikta apmācību vai sacensību perioda veic mācību programmu izpildes kontroli, vērojot 

mācību treniņu nodarbības, apmeklējot sacensības, rīkojot metodiskās sporta veidu 

sanāksmes. Izvērtē un analizē  trenera un audzēkņu iemaņas un prasmes nodarbību laikā, 

izsakot priekšlikumus nepilnību novēršanai.  Analizē treneru iesniegtās atskaites par treniņu 

darbu un sacensību rezultātiem. Tiek sekots, lai  tiktu ievēroti MK noteikumi mācību treniņu 

grupu komplektēšanā un normatīvu izpildē 

 Sporta skolā notiek metodiskais darbs sporta programmu izstrādē, tā ir koordinēta un 

pārraudzīta, par pamatu ņemot attiecīgo sporta veidu federāciju izstrādātās sporta veidu 

paraugprogrammas sporta veidos, kur tās ir izstrādātas. Sporta skolā metodisko darbu 

organizē direktora vietniece un sporta organizatore. 

 Pamatojoties uz MK 2005.gada 29.novembra noteikumiem Nr.902 “Kārtība, kādā 

izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši 

dokumenti” un apgūto mācību programmu izvēlētajā sporta veidā, mācību gada beigās sporta 

skolas audzēkņiem izsniedz profesionālās ievirzes sporta izglītības dokumentu par 

programmas 20V 81300 vai 30V 81300 apgūšanu. 

 2017. gada augustā par programmas 20V 81 300 apguvi izsniedza 26 apliecības, par 

programmas 30V 81 300 apguvi izsniedza 11 apliecības. 
Vērtējums –ļoti labi 

 

 

2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Sporta skolā mācību treniņu darbs notiek atbilstoši licencētajām profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmām. Mācību gada laikā regulāri notiek treniņu nodarbību 

hospitācijas – gan plānotās, gan neplānotās. Saskaņā ar mācību programmu, katrai treniņu 

grupai izstrādāts gada plāns, izvirzot mērķi un uzdevumus. Sastādīts un apstiprināts mācību 

treniņu nodarbību grafiks 3 reizes gadā uz 01.09., uz 01.01. un uz 01.06. Nodarbības vada 

kvalificēti treneri ar atbilstošu pedagoģisko izglītību. Treneri regulāri atskaitās par audzēkņu 

darbu un veic grupas darba sasniegumu analīzi un pašvērtējumu. Treneri, vērojot kolēģu 

treniņus, apspriež un izsaka priekšlikumus darba uzlabošanai.  

Sporta skolā audzēkņus uzņem ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz vecāku 

iesnieguma un ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli. Katram izglītojamam tiek iekārtota 

personas lieta. Audzēkņu reģistrācija tiek veikta “Izglītojamo reģistrācijas uzskaites grāmatā”, 

kā arī VIIS datu bāzē, atbilstoši normatīvajiem aktiem. Audzēkņu pārcelšana nākošajā 

apmācības gada grupā notiek mācību gada beigās pedagoģiskās padomes sēdē, pamatojoties 

uz pārcelšanas kritēriju izpildi un iestādes vadītāja rīkojumu. 

Treneri motivēti sagatavot izlašu komandu dalībniekus. Sporta skolas vadība un 

Limbažu un Salacgrīvas novadu pašvaldības atbalsta sporta nometņu rīkošanu gan uz vietas, 

gan ārpus Latvijas, lai varētu profesionāli sagatavoties sezonai. Treneru darbs ir profesionāls 

un mērķtiecīgs, virzīts uz programmā paredzēto mērķu sasniegšanu, izkopjot izglītojamo 

motivāciju trenēties un veicinot pozitīvu konkurenci un audzēkņu sportisko izaugsmi. Lai 
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veicinātu audzēkņu psiholoģisko stabilitāti, mācību – treniņu nodarbību laikā pielieto 

sacensību metodi. Treneri, atbilstoši grupu kvalifikācijai un apgūstamās programmas saturam, 

izmanto dažādas treniņu metodes, paņēmienus un līdzekļus. Mācību gada beigās plānotajās 

Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēts un izvērtēts mācību – treniņu darbs pa sporta 

veidiem. Treneri analizē mācību treniņu grupu programmu prasību izpildi un sniedz 

pašvērtējumu savam darbam un grupām. Administrācija sniedz savu vērtējumu. Tas tiek 

iesniegts IZM Sporta departamentā, sporta veidu federācijās. 

 Sagatavoti daudzveidīgi metodiskie materiāli visām sporta izglītības programmām. 

Audzēkņi piedalās sacensībās, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un 

sacensību kalendāriem. Treneru darbs ir profesionāls, mērķtiecīgs virzīts uz augstāko mērķu 

sasniegšanu un ir saistībā ar reālo dzīvi.  

Mācību – treniņu darbs, budžeta iespēju robežās ir nodrošināts ar mūsdienīgu 

aprīkojumu un inventāru, ko nodrošina sporta skola. Tiek uzklausīti treneru priekšlikumi 

materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un inventāra papildināšanai. 

Sporta skolā iekārtots metodiskais kabinets ar metodisko literatūru, sporta veidu 

treneru kabineti ir nodrošināti ar datoriem un internetu. Ir videokamera, fotokamera, TV, lai 

varētu analizēt uzņemto treniņu un spēļu materiālus, kā arī analizētu pasaules labāko atlētu 

sniegumu. Budžeta iespēju robežās tiek papildināta speciālā literatūra, kā arī ar materiāliem 

no tālākizglītības kursiem. Treneri aktīvi darbojas metodisko materiālu studēšanā, uzlabošanā. 

Treniņu procesa darbs tiek regulāri analizēts un, ja nepieciešams, tiek veiktas 

korekcijas treniņu plānos, nodarbību grafikos. Treneri atbilstoši prasībām, aizpilda uzskaites 

žurnālus, ko katru mēnesi pārbauda un apstiprina direktora vietniece. Audzēkņi, atbilstoši 

sporta skolas izstrādātajam kalendāram, kas ir saskaņots ar federācijām, piedalās novadu, 

Latvijas un starptautiskās sacensībās. Pēc sacensībām regulāri notiek to rezultātu analīze kopā 

ar audzēkņiem.  

     Izglītojamo piedalīšanās sacensībās tiek plānota saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto 

obligāto sacensību skaitu un sacensību līmeni, kurās jāpiedalās, lai izglītojamie izpildītu 

programmu prasības un tos varētu pārcelt uz nākamo mācību – treniņu grupu. Informācija par 

paredzamajām sacensībām tiek ievietota plašsaziņas līdzekļos – mājas lapā, afišās, presē, TV  

un pieejama ikvienam trenerim, audzēknim un vecākam. Dalība sacensībās tiek noteikta, 

izvērtējot programmas izpildes prasības, sporta skolas budžeta iespējas, audzēkņu perspektīvu 

un citus apstākļus. 

Vērtējums – ļoti labi  

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Mācību gada sākumā sporta skolas audzēkņi tiek informēti, kādā  apmācības gada 

grupā trenēsies, par šīs mācību treniņu grupas prasībām, mērķiem, uzdevumiem, galvenajām 

sacensībām, ar iekšējās kārtības un drošības tehnikas noteikumiem. Treneri mērķtiecīgi 

organizē izglītojamos mācību darbam un motivē trenēties. Rosina izmantot visas iespējas 

treniņu mērķu sasniegšanai. Izglītojamie zina un izprot mācību – treniņu uzdevumus, mērķus 

un trenera izvirzītās prasības. Audzēkņi prot strādāt individuāli, grupās, pāros. Treneri 

organizē mācību – treniņu darbu atbilstoši audzēkņu spējām un motivē tos mērķtiecīgam, 

regulāram treniņu darbam. Talantīgākos audzēkņus gatavo augstu sasniegumu sportam. 

Audzēkņiem pēc slimošanas vai traumām, atgriežoties treniņu procesā, darbs notiek pēc 

individuāla plāna ar zemāku slodzi un intensitāti. Gatavojoties sezonas nozīmīgākajām 

sacensībām, tiek rasti risinājumi papildus treniņiem, mācību-treniņi nometnēs. 

Mācību – treniņu procesa organizēšanai Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola 

izmanto Limbažu un Salacgrīvas novadu pašvaldību izglītības iestāžu un organizāciju sporta 

bāzes, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. 

 Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola mācību treniņu darbam izmanto  

Olimpiskā centra „Limbaži“ (turpmāk – OC “Limbaži”) sporta bāzes – daudzfunkcionālu 
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sporta halli Limbažos ar 150m vieglatlētikas skrejceļa apli, vieglatlētikas sporta sektoriem un 

sporta spēļu laukumiem, stadionu ar poliuretāna segumu Limbažos. Smaiļošanas un kanoe 

airēšanas distanci ar starta sistēmu, trenažieru zāli airēšanas bāzē Limbažos. Salacgrīvā – 

vidusskolas sporta zāli, stadionu, smaiļošanas un kanoe airēšanas distanci, Limbažu 

3.vidusskolas, Liepupes vidusskolas, Umurgas pamatskolas, Krišjāņa Valdemāra Ainažu 

pamatskolas  un Vidrižu sporta bāzes, SIA “Kuivižu osta” laivu ēlingi un jahtkluba ēka. 

Treniņu bāzes tiek izmantotas bez maksas, tās atbilst sporta veidu treniņu, sacensību un 

audzēkņu drošības noteikumiem. Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums, inventārs, materiāli un 

palīgmateriāli pilnībā atļauj īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolā. Protams, būtu nepieciešams lielāks individuālo 

inventāra līdzekļu (bumbas, specializētie vieglatlētikas apavi u.c.) katram audzēknim, bet uz 

programmas īstenošanu tas ievērojamu iespaidu neatstāj. Lielākas problēmas ir tehniski 

sarežģītajā sporta veidā – smaiļošanā un kanoe airēšanā, kur inventārs ir samērā novecojis un 

to atjaunot pietiekamā apjomā uzreiz nevar ekonomisko apsvērumu dēļ. Tāpat, treneru 

darbam būtu nepieciešams iegādāties modernus pavadošos kuterus. Tomēr ar pašreiz esošajām  

motorlaivām, treneri, strādājot vairākas nodarbības pēc kārtas uz ūdens, nodrošina bērnu 

drošību uz ūdens pietiekošā līmenī.  

Sporta skola nodrošina audzēkņus ar nepieciešamo inventāru un mācību 

palīglīdzekļiem, speciālo literatūru mācību programmu īstenošanas procesā. Video apmācības 

laikā kopā ar treneri ir iespēja izmantot interneta pieslēgumu. Praktisko nodarbību 

programmas īstenošana nodrošināta ar jaunākās modifikācijas sporta inventāru, tehniskajiem 

līdzekļiem, trenažieriem. Teorētisko nodarbību īstenošanai tiek izmantotas jaunākās 

informātikas tehnoloģijas (videokameras, internets, u.c.). Sporta skola budžeta iespēju robežās 

treneriem iegādājusies planšetu datorus, lai kvalitatīvi varētu nodrošināt mācību un treniņu 

darbu. Tiek skatītas tīmekļa vietnes. 

Mācību darba uzskaites žurnālos tiek veikta nodarbību apmeklējumu uzskaite un 

treneri ar audzēkņiem pārrunā kavējumu iemeslus, ja nepieciešams, notiek pārrunas ar 

vecākiem. Tiek analizēts grupu noturīgums un audzēkņu atskaitīšanas iemesli. Treneri veic 

uzskaiti par piedalīšanos sacensībās, sporta rezultātiem, veic to analīzi. Pamatojoties uz 

analīzes rezultātiem, tiek plānota un pilnveidota tālākā darbība. Apmācību procesā Sporta 

skolas audzēkņi apgūst tiesnešu prasmes - teoriju un praksi. Labākie tiek iesaistīti vietējo 

sacensību, turnīru un valsts mēroga sacensību tiesāšanā. 

Vērtējums - labi 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Mācību treniņu process un sacensību rezultāti tiek vērtēti nepārtraukti. Sporta veidu 

treneri mācību uzskaites žurnālos regulāri izdara ierakstus par izglītojamo piedalīšanos 

sacensībās, izcīnītajām vietām, uzrādītajiem rezultātiem un dalībnieku skaitu. Žurnālos veic 

arī atzīmes par veselības pārbaudēm un iepazīšanos ar Drošības noteikumiem. Mācību gada 

beigās treneri analizē un vērtē sporta veidu programmu izpildi, gatavojot atskaiti par katru 

treniņu grupu. Atskaitē tiek atspoguļoti mācību treniņu grupu programmas izpildes kritēriji – 

informācija par nodarbību apmeklētību, kontrolnormatīvu izpildi, startiem sacensībās, 

sportiskajiem sasniegumiem, par uzņemtiem vai atskaitītiem audzēkņiem. Vērtēšanas un 

analīzes rezultātus treneri iesniedz administrācijai. Atskaitēs iekļautā informācija par 

sacensību rezultātiem ir laba datu bāze rezultātu dinamikas analīzei vairāku gadu griezumā. 

Apkopojot treneru sagatavotās atskaites un izvērtējot audzēkņu uzrādītos rezultātus, 

tiek sagatavotas atskaites IZM Sporta departamentam. Pamatojoties uz Latvijā spēkā esošo 

normatīvo aktu noteiktām prasībām, sporta skolā ir izstrādāti noteikumi par audzēkņu 

uzņemšanas un pārcelšanas kārtību, kas paredz mācību treniņu grupu programmas prasību 

(sacensību skaita, kontrolnormatīvu kārtošanas rezultāti, nodarbību apmeklējuma, izcīnīto 

vietu sacensībās, sporta klases u.c.) izpildi, atbilstoši grupu komplektēšanas nosacījumiem. 
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Rezultātu apkopojums tiek glabāts sporta skolas datu bāzē (katra sporta veida sacensību 

kalendārs, dalība sacensībās, izcīnītās vietas). Pamatojoties uz iegūto informāciju, treneri 

izvirza saviem audzēkņiem jaunus uzdevumus, iekļaujot tos turpmākajā mācību treniņu 

procesā, veicinot audzēkņu sportiskās meistarības izaugsmi. 

Vērtējums – labi 

 

 

3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

         Audzēkņi, paralēli mācībām vispārizglītojošajās skolās, kā arī augstākajās mācību 

iestādēs, sekmīgi apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētos 

teorētiskos un praktiskos uzdevumus. Apzinīgi apmeklē mācību treniņu nodarbības, piedalās 

sacensībās un mācību treniņu nometnēs. It īpaši jāatzīmē tie audzēkņi, kuri papildus sporta 

nodarbībām, apmeklē arī mūzikas vai mākslas skolas un veiksmīgi to visu savieno. Sporta 

skolā izglītojamo sasniegumu dinamikas uzskaitei un analīzei, katram audzēknim ir izveidota 

rezultātu uzskaites kartīte, kura tiek regulāri papildināta - audzēkņu rezultāti pēc katrām 

sacensībām apkopoti un sarakstīti. Notiek pastāvīga sacensību rezultātu sistematizācija un 

analīze. Pamatojoties uz apkopotajiem rezultātiem un sporta veidu federāciju izveidoto 

klasifikāciju individuālajos sporta veidos, izglītojamajiem tiek piešķirtas sporta klases. 

 Sporta skolai izdevies izaudzināt ne vienu vien augstas kalses sportistu, kā arī 

olimpisko spēļu dalībnieku. 

Treniņu un sacensību analīzes procesā izdarītos secinājumus pedagogi izmanto mācību 

treniņu procesa pilnveidošanai  un turpmākā  darba plānošanai, kā arī pieredzes nodošanai 

jaunākajiem kolēģiem. 

Vērtējums - labi 

 

3.2. Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas sporta nodaļu audzēkņu sasniegumi  

2017.-2018. mācību gadā 

 

SMAIĻOŠANA UN KANOE AIRĒŠANA 

 

Pasaules čempionāts: 

 

Aldis Artūrs Vilde K-4 500 14.vieta (Portugāle) 

Kaspars Tīklenieks K-4 500m 14.vieta (Portugāle) 

 

Eiropas junioru, U-23 čempionātā izcīnītas: 

 

Aldis Artūs Vilde K-1 500m 9.vieta (Itālija) 

Sabīne Cirša K-2 500m 11.vieta (Itālija) 

Māris Cilinskis – K-2 1000m 14.vieta (Itālija) 

Aigars Cīrulis K-2 1000m  9.vieta (Itālija) 

Nauris Tomsons  K-2 1000m 9.vieta (Itālija) 

 

Eiropas čempionāts: 

 

Kaspars Tīklenieks K-2 200m 6.vieta (Belgrada) 

 

Pasaules junioru, U-23 čempionātā izcīnītas: 
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Aldis Artūrs Vilde K-1 500m 6.vieta (Bulgārija) 

Sabīne Cirša K-1 500m 17.vieta (Bulgārija) 

Nauris Tomsons K-2 1000m 15.vieta (Bulgārija) 

Aigars Cīrulis K-2 1000m 15.vieta (Bulgārija) 

 
 
Latvijas Junioru, U-23 čempionātā izcīnītas: 
 
Santa Strode  
1.vieta  K-1 1000m, K-1 500m, K-1 200m, K-2 500m, K-2 200m, K-1 4x200m 
 
Kristīne Poļaka  3.vieta K-2 200m 
 
 
Māris Cilinksis 
1.vieta K-2 500m, K-2 1000m, K-4 500m 
2.vieta K-1 1000m  
 
Uvis Arbidāns 
1.vieta K-4 200m, K-4 1000m 
2.vieta K-4 500m, K-4 200m, K-1 4x200m 
3.vieta K-2 200m 
 
Juris Alsbergs 2.vieta K-2 1000m 
 
Ginters Kublinskis 2.vieta C-4 500m 
 
Sigita Monta Dreimane 
1.vieta K-4 200m, K-4 500m, K-1 4x200m  
3.vieta K-2 500m, K-2 1000m 
 
Sammera Pojarkova 
1.vieta K-2 1000m, K-2 500m, K-4 200m, K-4 500m, K-1 4x200m 
3.vieta K-1 200m, K-2 200m 
 
Elizabete Vīksne 
1.vieta K-2 200m, K-4 200m, K-4 500m, K-2 1000m, K-1 4x200m 
 
Reinis Jānis Brunēvics 
1.vieta K-4 200m, K-4 1000m, K-1 4x200m 
2.vieta K-4 500m 
 
Ričards Vagulis 2.vieta K-2 1000m 
 
Aldis Artūrs Vilde 1.vieta K-1 1000m 
 
Sabīne Cirša 1.vieta K-1 500m, K-1 1000m 
 
Hedijs Vents Brunēvics 
1.vieta K-4 500m 
2.vieta K-2 200m 
3.vieta K-2 1000m 
 
Rūdolfs Segliņš 3.vieta K-2 1000m 
 
Alekss Podenskis 
1.vieta C-2 200m 
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2.vieta C-2 500m 
 
Santa Dreimane 2.vieta K-2 1000m 
 
Aigars Cīrulis 
1.vieta K-1 1000m, K-2 1000m, K-4 1000m, K-2 500m, K-4 200m 
2.vieta K-4 500m, K-2 200m, K-1 4x200m 
 
Nauris Tomsons 
1.vieta K-4 1000m, K-2 500m, K-4 200m, K-2 1000m 
2.vieta K-4 500m, K-2 200m, K-1 4x200m 
 
Romins Grīnavlde 1.vieta C-1 500m 
 
Līga Kariņa 2.vieta C-1 500 
 
Latvijas Republikas čempionātā izcīnītas: 
 
Santa Strode    
3.vieta  K-1 1000m, K-1 500m, K-2 500m, K-4 500m,  
2.vieta  K-2 1000m, K-2 200m, K-1 4x200m  
 
Kristīne Poļaka  3.vieta  K-4 500m 
 
Māris Cilinskis 
2.vieta K-1 1000m, K-1 5000m, K-4 1000m, K-4 500m 
3.vieta K-2 1000m, K-1 200m 
 
Ginters Kublinskis 3.vieta C-1 4x200m 
 
Sammera Pojarkova 
2.vieta K-1 4x200m 
3.vieta K-4 500m 
 
Elizabete Vīksne 
2.vieta K-2 200m, K-2 1000m 
3.vieta K-2 500m, K-4 500m 
 
Reinis Jānis Brunēvics 1.vieta K-1 4x200m 
 
Sigita Monta Dreimane 1.vieta K-4 200m, K-4 500m 
 
 
Aldis Artūrs Vilde 2.vieta K-1 1000m 
 
Sabīne Cirša 1.vieta K-2 200m, K-2 500m, K-2 1000m 
 
 
Hedijs Vents Brunēvics 
2.vieta K-1 200m, K-2 1000m 
3.vieta K-4 1000m 
  
Alekss Podenskis 2.vieta C-4 1000m 
 
Santa Dreimame 1.vieta K-4 200m, K-4 500m 
 
Aigars Cīrulis 
1.vieta K-4 1000m, K-1 4x200m,  
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2.vieta K-2 1000m 
3.vieta K-4 500m 
 
 
Nauris Tomsons 
1.vieta K-4 1000m, K-1 4x200m 
2.vieta K-2 1000m, 
3.vieta K-1 4x200m, K-4 500m 
 
Kaspars Tīklenieks 
1.vieta K-4 1000m, K-2 200m, K-4 200m, K-1 4x200m, K-4 500m 
2.vieta K-2 200m, K-2 500m 
 
Līga Kariņa 2.vieta C-1 200m 
 
Romina Alise Grīnvalde 3.vieta C-1 200m  
 
 
Latvijas Baltijas kauss, čempionāts garajās distancēs: 
 
Māris Cilinskis 2.vieta K-1 5000m 
 
Aldis Artūrs Vilde 1.vieta K-1 1000m 
 
Sabīne Cirša 1.vieta K-2 200m, K-2 500m 
 
Hedijs Vents Brunēvics 2.vieta K-2 200m 
 
Nauris Tomsons 3.vieta K-1 5000m 
 
Līga Kariņa  2.vieta C-1 3300m 
 
 
Latvijas Kanoe federācijas komandu čempionātā  komandu vērtējumā 2. vieta 
 

 

 

DAMBRETE 
 

Pasaules jaunatnes čempionāts 64 lauciņu dambretē: 

 

Diāna Malofeja 4.vieta 

Rodrigoa Jugans 5.vieta 

Sintija Malofeja 7.vieta 

Kristers Lapiņš 5.vieta 

Magdelēna Marija Nereda 4.vieta 
 
 

Pasaules jaunatnes čempionāts 100 lauciņu dambretē: 

 

Klāvs Norenbergs 5.vieta 

Magdelēna Marija Nereda 5.vieta 

Kristers Lapiņš 6.vieta 

Adrians Podenskis 12.vieta 

 

Eiropas jaunatnes čempionātā 64 lauciņu dambretē: 



20 

 

Kristers Lapiņš  

1.vieta ātrspēlē 

3.vieta klasikā 

 

Rodrigo Jugans 

2.vieta klasikā 

 

Magdelēna Marija Nereda 

2.vieta ātrspēlē 

3.vieta klasikā 

3.vieta ātrajā 

 

Eiropas jaunatnes čempionātā 100 lauciņu dambretē: 

 

Klāvs Norenbergs 2.vieta 

Magdelēna Marija Nereda 5.vieta 

Kristers Lapiņš 8.vieta 

Diāna Malofeja 9.vieta 

Elizabete Norenberga 10.vieta 

Sintija Malofeja 14.vieta 

Rodrigoa Jugans 21.vieta 

 

Latvijas Jaunatnes čempionāts 64 lauciņu dambretē:  

 

Diāna Malofeja 

1.vieta ātrspēlē 

2.vieta klasikā 

3.vieta ātrajā 

 

Sintija Malofeja 

1.vieta ātrajā 

3.vieta ātrspēlē 

 

Klāvs Norenbergs 

1.vieta ātrajā 

2.vieta klasikā 

2.vieta ātrspēlē 

 

Rodrigo Jugans 

3.vieta klasikā 

 

Artūrs Nipers 

3.vieta klasikā 

 

 

Miks Magone 

3.vieta ātrspēlē 

 

Elizabete Norenberga 

1.vieta ātrspēlē 

2.vieta klasikā 

2.vieta ātrajā 
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Evita Lindenberga 

3.vieta klasikā 

 

Kristers Lapiņš 

1.vieta ātrajā 

2.vieta klasikā 

2.vieta ātrspēlē 

 

Magdalēna Marija Nereda 

1.vieta klasikā 

1.vieta ātrajā 

1.vieta ātrspēlē 

 

Aija Gūtmane 

3.vieta ātrajā 

 

Mareks Andreisons 

3.vieta ātrajā 

3.vieta ātrspēlē 

 

Mārcis Magone 

3.vieta klasikā 

 

 

Latvijas čempionāts 64 lauciņu dambretē sievietēm: 

 

Magdalēna Marija Nereda 

2.vieta ātrspēlē 

3.vieta klasikā 

 

Paula Gūtmane 

2.vieta klasikā 

 

 

Latvijas Jaunatnes komandu čempionāti 64 lauciņu dambretē:  

 

Sintija Malofeja 1.vieta ātrajā 

Taīda Kalniņa 1.vieta ātrajā 

Klāvs Norenbergs 1.vieta ātrajā 

Rodrigo Jugans 1.vieta ātrajā 

 

Sintija Malofeja 2.vieta klasikā 

Adrians Podenskis 2.vieta klasikā 

Klāvs Norenbergs 2.vieta klasikā 

Rodrigo Jugans 2.vieta klasikā 

 

Diāna Malofeja 3.vieta ātrajā 

Adrians Podenskis 3.vieta ātrajā 

Mārtiņš Vērdiņš 3.vieta ātrajā 

Miks Magone 3.vieta ātrajā 

 



22 

 

Elizabete Norenberga 1.vieta klasikā 

Evita Lindenberga 1.vieta klasikā 

Kristers Lapiņš 1.vieta klasikā 

Jānis Krūmiņš 1.vieta klasikā 

 

Elizabete Norenberga 1.vieta ātrajā 

Evita Lindenberga 1.vieta ātrajā 

Kristers Lapiņš 1.vieta ātrajā 

Jānis Krūmiņš 1.vieta ātrajā 

 

Magdalēna Marija Nereda 1.vieta ātrajā 

Aija Gūtmane 1.vieta ātrajā 

Mareks Andreisons 1.vieta ātrajā 

Mārcis Magone 1.vieta ātrajā 

 

Latvijas Jaunatnes čempionāts 100 lauciņu dambretē:  

 

Diāna Malofeja 

3.vieta ātrspēlē 

2.vieta klasikā 

 

Sintija Malofeja 

1.vieta ātrajā 

1.vieta ātrspēlē 

 

Klāvs Norenbergs 

1.vieta ātrajā 

3.vieta klasikā 

2.vieta ātrspēlē 

 

Rodrigo Jugans 

3.vieta klasikā 

3.vieta ātrspēlē 

 

Artūrs Nipers 

3.vieta ātrajā 

 

Elizabete Norenberga 

2.vieta ātrspēlē 

2.vieta klasikā 

1.vieta ātrajā 

 

Kristers Lapiņš 

3.vieta ātrajā 

1.vieta klasikā 

3.vieta ātrspēlē 

 

 

Magdalēna Marija Nereda 

2.vieta klasikā 

1.vieta ātrajā 

3.vieta ātrspēlē 
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Aija Gūtmane 

3.vieta ātrajā 

 

Mareks Andreisons 

2.vieta ātrajā 

 

Mārcis Magone 

3.vieta ātrspēlē 

 

 

Latvijas čempionāts 100 lauciņu dambretē sievietēm: 

 

Magdalēna Marija Nereda 

3.vieta klasikā 

3.vieta ātrspēlē 

 

 

Latvijas Jaunatnes komandu čempionāti 100 lauciņu dambretē:  
 

Sintija Malofeja 1.vieta ātrajā 

Taīda Kalniņa 1.vieta ātrajā 

Klāvs Norenbergs 1.vieta ātrajā 

Rodrigo Jugans 1.vieta ātrajā 

 

Diāna Malofeja 3.vieta ātrajā 

Artūrs Nipers 3.vieta ātrajā 

Mārtiņš Vērdiņš 3.vieta ātrajā 

Miks Magone 3.vieta ātrajā 

 

Sintija Malofeja 1.vieta klasikā 

Adrians Podenskis 1.vieta klasikā 

Klāvs Norenbergs 1.vieta klasikā 

Rodrigo Jugans 1.vieta klasikā 

 

Elizabete Norenberga 3.vieta ātrajā 

Evita Lindenberga 3.vieta ātrajā 

Kristers Lapiņš 3.vieta ātrajā 

Jānis Krūmiņš 3.vieta ātrajā 

 

Magdalēna Marija Nereda 1.vieta ātrajā 

Aija Gūtmane 1.vieta ātrajā 

Mareks Andreisons 1.vieta ātrajā 

Mārcis Magone 1.vieta ātrajā 

 

Latvijas kausa izcīņa 64 lauciņu dambretē: 

 

Diāna Malofeja 2.vieta 

Sintija Malofeja 1.vieta 

Klāvs Norenbergs 1.vieta 

Rodrigo Jugans 3.vieta 

Elizabete Norenberga 1.vieta 

Kristers Lapiņš 3.vieta 
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VIEGLATLĒTIKA 

 

Latvijas izlases komandas sastāvā 2018. gadā startēja  4 mūsu sporta skolas audzēkņi.  

 

Baltijas valstu sacensībās:  
U-18   Viru (Igaunija)  6. vietā           Zane Krutova                     diska mešana 

U-16   Jelgava              6. vietā Filips Seinass                    šķēpmešana 

U-20   Jelgava              4.vietā             Patrīcija Karlīna Roshofa  100m  

 

Baltijas valstu sacensībās mešanas disciplīnās: 

U-23   Rakvere 2. vietā  Linda Luīze Šalme šķēpa mešanā 

 

Latvijas valsts čempionātos izcīnītas: 
• 6 zelta medaļas, 

• 5 sudraba medaļas, 

• 5 bronzas medaļas 

 

Latvijas ziemas čempionātā U-18   
3.vietā            Alise Annija Daugule             augstlēkšana 

3.vietā            Zane Krutova                          diska mešana 

 

Latvijas ziemas čempionātā U-20   
1.vietā             Patrīcija karlīna Roshofa        400m 

1.vietā             Patrīcija Karlīna Roshofa       200m 

 

Latvijas ziemas čempionāts (pieaugušie) 

1.vietā             Elza Anna Noriņa                   trīssoļlēkšana 

 

Latvijas čempionāts U-16 

2.vietā             Filips Seinass                          šēpa mešana 

3.vietā             Elīza Anete Elksne                 200m  

Latvijas čempionāts U-18 

2.vietā             Zane Krutova                         diska mešana 

2.vietā             Niks Normunds Zauls            5000m 

3.vietā             Emīlija Paula Krogzeme        400m barjeru skrējienā 

 

Latvijas čempionāts U-20 

1.vietā             Patrīcija Karlīna Roshofa       200m 

 

Latvijas čempionātā U-23 

1.vietā             Dāvis Helvijs Francs             1500m 

1.vietā             Dāvis Helvijs Francs             3000m 

2.vietā             Linda Luīze Šalme                šķēpa mešana 

 

Latvijas čempionāts  

2.vietā             Patrīcija Karlīna Roshofa      200m 

3.vietā             Patrīcija Karlīna Roshofa      400m 

 

Pasaules čempionāts U-20 Temperē (Somija) 400m skrējienā piedalījās Patrīcija 

Karlīna Roshofa. 
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VOLEJBOLS 
 

LVF „Kausa izcīņas” sacensībās 2017. gadā un  Latvijas Jaunatnes čempionātā 2018. gadā 

audzēknes startēja 5  vecuma grupās. 

 

Grupa LVF “Kausa izcīņa” 
Latvijas Jaunatnes 

čempionāts 

U-19 10. vieta 11. vieta 

U-17 5. vieta 6. vieta 

U-16 5.vieta 7. vieta 

U-13 10. vieta 9. vieta 

U-12 5. vieta 4. vieta 

 

 
Vasaras spēlēs volejbolā: 

• U-17 grupas meitenes (2002./2003.) 5.vieta 
• U-15 grupas meitenes (2004./2005.) 6.vieta 
• U-13 grupas meitenes (2005.2006.) 5.vieta 
• U-11 grupas meitenes (2007./jaun.) 1.vieta 

 
Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales volejbolā 

• U-17 vecuma grupā izcīnīta 9.vieta 
• U-15 vecuma grupā izcīnīta 9.vieta 
• U-15 vecuma grupā izcīnīta 3.vieta 
• U-13 vecuma grupā izcīnīta 3.vieta 

 

 

Latvijas Volejbola federācijas konkursā  „Labākā sporta skola / klubs 2016. -2017. 

gadā” Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola 2.  grupā  27 sporta  skolu 

konkurencē ierindojās 4. vietā. 

 

FUTBOLS 
 

Vidzemes reģiona izlasē futbolā 2017. -2018. g. spēlē :     

 Emīls Īle    (treneris V. Matīss), 

 Aleksis Dusalijevs (treneris V. Matīss), 

 Daniels Gulbis            (treneris V.Matīss). 
 

“Parnu Cup”, Igaunija, U-10, 3.vieta. 

 

“Tartu Cup”, Igaunija, U-10, 3.vieta. 

 

“Wassa Cup”, Somija U-10, 1.vieta. 

 

 

 

BASKETBOLS 

 
Latvijas Jaunatnes basketbola līgā Austrumu divīzija  ( treneris Jānis Skuja) 
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• U-14 zēni 7.vieta 
• U-16 zēni 6.vieta 

 
“Mini kauss”: 

• U-11 vecuma zēni  izcīnīta 7.vieta  (treneris Kristaps Zaļupe) 
• U-13 vecuma zēni izcīnīta 20.vieta (treneris Jānis Skuja) 

 
Starptautiskais turnīrs «Johvi Cup 2018» Kohtla - Jerve, Igaunijā (treneri: Jānis Skuja, 
Kristaps Zaļupe, Kristers Kukulis, Sandra Bērziņa) 

• U-11 zēni 9.vieta 
• U-12 zēni 1.vieta 
• U-14 zēni 7.vieta 
• U-17 zēni 5.vieta 

 

BURĀŠANA 

 
Burāšanas programmu Sporta skolā realizē no 2016.gada 1.septembra  
  
Labākie starti sacensībās: 
 
Latvijas Jaunatnes čempionāts 31.08.18., Engurē 

• Rihards Bendrāts izcīnīja 4.vietu 
 
 
“Usmas kauss” 

• Toms Jirgensons izcīnija 3.vietu; 
• Arvis Hermanis Maurītis izcīnija 2.vietu. 

 

 

4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un audzēkņu drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

 Apgūstot trenera specialitāti, apmācības procesā ir iekļauti psiholoģijas pamati 

vispārīgajā, pedagoģiskajā, sociālajā, bērnu un pusaudžu attīstības psiholoģijā. Trenerim, 

pazīstot savus audzēkņus, ir iespēja sniegt psiholoģisku atbalstu savam audzēknim ikdienas 

situācijās. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīta kvalificētu speciālistu palīdzība 

sadarbojoties ar vecākiem un skolas pedagogiem. 

Sporta skolā ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti un treniņu 

vietās izvietota nepieciešamā informācija.  

          Sporta skolas personāls ikdienā strādā pēc izstrādāta un apstiprināta darba plāna, īsteno 

sociālpedagoģiskās darbības atbilstoši sporta skolas izvirzītajiem mērķiem. Treneri iepazīstina 

izglītojamos ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem. Divas reizes gadā izglītojamie ar 

parakstu apliecina, ka ir noklausījušies attiecīgo informāciju un apņemas to ievērot. Visi 

izglītojamie ir informēti, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Izglītojamajiem ir pieejama 

informācija, kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar palīdzības dienestiem. Pirms 

izbraukšanas uz sacensībām, treniņnometnēm, aktīvās atpūtas pasākumiem, treneris atkārtoti 

izglītojamos instruē par drošību /24.11.2009. MK noteikumi Nr.1338 “Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”/, kas tiek 

apstiprināta ar audzēkņa parakstu. Sporta skolā ir iekārtots žurnāls nelaimes gadījumu 

reģistrēšanai, kuru aizpilda medicīnas māsa. 
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Katrā nodarbību vietā, sporta bāzē redzamā vietā ir izvietoti evakuācijas plāni, ar 

kuriem visi izglītojamie tiek iepazīstināti mācību gada sākumā. Sporta skolas pedagogi un 

treneri ir iepazīstināti, kā rīkoties, ja notiek nelaimes gadījums. Redzamās vietās visās 

nodarbību vietās izliktas zīmes ar informāciju, kur zvanīt nelaimes gadījumā. Treneri ir 

izgājuši apmācību pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Tā kā nepieciešamības gadījumā 

treneri var sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību.  

Sporta skolā ir nodrošināta izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās 

medicīniskās palīdzības pieejamība. Skolā ir iekārtots un sertificēts medicīnas kabinets, kurā 

strādā  ārsts – traumatologs, medicīnas māsa un fizioterapeits. Vienu reizi gadā Valsts Sporta 

medicīnas centrs veic izglītojamo padziļinātās medicīniskās apskates. Sporta skolas vadība 

sadarbojas ar medicīnas darbiniekiem un audzēkņu vecākiem. Pamatojoties uz audzēkņu 

veselības stāvokļa negatīvām izmaiņām, sporta skolas ārsts, sadarbībā ar ģimenes ārstiem, 

nozīmē atkārtotu audzēkņa veselības pārbaudi pie speciālistiem.  

Katrā treniņu nodarbību vietā, sporta bāzē ir medicīniskā aptieciņa. Sporta sacensībās 

tiek nodrošināta medicīnas darbinieka klātbūtne.  

Vērtējums – ļoti labi 

           

4.2. Atbalsts personības veidošanai 

            Sporta skola sekmē ģimenes, skolas un sabiedrības daudzpusīgu sadarbību, kas virzīta 

uz izglītojamo attieksmes veidošanos pret sevi, vienaudžiem, sabiedrības locekļiem, dzimto 

novadu un valsti. Rūpējas par psiholoģiski labvēlīgu vidi, veidojot treniņu grupas kolektīvu. 

Treneri, iepazīstot audzēkņus un plānojot darbu, paralēli mācību – treniņu darbam, veicina 

jauniešu līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī palīdz izkopt tādas īpašības kā atbildība, 

disciplīna, neatlaidība un gribasspēks. Treneri sadarbojas ar vecākiem, klašu audzinātājiem, 

lai risinātu audzēkņu personības veidošanos un attīstības jautājumus.  

 Īpaši tiek strādāts pie atbalsta pasākumiem talantīgajiem audzēkņiem – iespēju robežās 

tiek sniegts atbalsts, dodot iespēju piedalīties starptautiskās sacensībās vai treniņnometnēs, kā 

arī viņu izaugsmes veicināšanai tiek sastādītas individuālas apmācību programmas. Sportas 

skolas ikdienas darbs ir sacensību un dažādu pasākumu organizēšana, audzēkņi tiek iesaistīti 

to organizēšanā. Vecākie sportisti ir palīgi trenerim darbā ar jaunākajiem sportistiem. 

 Treneris veic pārrunas par veselīgu dzīves veidu, drošu un sakārtotu vidi, tās nozīmi. 

Sadarbībā ar uztura speciālisti 2016.gadā tika organizēts seminārs sporta skolas audzēkņiem 

un treneriem par veselīgu uzturu. Katrā sporta veidā un Sporta skolā ir savas tradīcijas – 

Lieldienas, Ziemassvētki, pirmsskolas izglītības iestāžu sporta dienas, u.c. Uz pasākumiem 

tiek aicināti bijušie sporta skolas audzēkņi - tagad jau daudzu profesiju pārstāvji, kas ar savu 

piemēru rada jauniešos interesi par profesijām, personības attīstības iespējām. Uzmanības 

lokā ir arī tā saucamie rūpju bērni – arī ar tiem  notiek individuāls darbs, lai palīdzētu viņiem 

iekļauties kolektīvā, lai kopīgi risinātu radušās problēmas. 

        Ik gadu ar radošumu, talantu un atbildību apveltīti audzēkņi tiek iesaistīti tādu sporta 

skolas pasākumu  organizēšanā kā “Ģimeņu diena”, “Olimpiskā diena”, “Sporta Laureāts” 

u.c. 

Vērtējums – ļoti labi 

 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībai 

            Izejot sporta skolas apmācības ciklu, audzēkņi saņem apliecību par profesionālās 

ievirzes sporta izglītības apguvi licencētajās programmās. Apliecības par profesionālās 

ievirzes sporta izglītības apguvi dod priekšrocības iestājoties augstskolās ar sporta ievirzi, kā 

arī beidzot 30V apmācību programmu audzēknis var gūt pieredzi trenera palīga amatā. 

Treniņnodarbībās pavadītais laiks un treneris kā personība nereti veicina audzēkņos vēlmi 

izvēlēties profesiju saistītu ar sportu. 

 Sporta skolā ir pieejama informācija par tālākām izglītības iespējām sporta jomā. 
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Izglītojamie tiek informēti par iespējām apgūt profesijas, kas ir saistītas ar sportu. Sporta 

skolas mājas lapas saturs regulāri tiek aktualizēts atbilstoši esošajai situācijai. 

 Sporta skolā un treniņu vietās, vispārizglītojošās skolās izvietota informācija par 

iespējām studēt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA) un Latvijas universitātes 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē (LU). 

 LSPA vai LU un Sporta skola kopīgi realizē sadarbību studentu pedagoģisko prakšu 

organizēšanā un vadīšanā. Studenti ne tikai apgūst iemaņas un prasmes mācību – treniņu 

procesa organizēšanā un vadīšanā, bet arī informē sporta skolas audzēkņus par tālākizglītības 

iespējām.  

 Vecāko grupu audzēkņi iesaistās sporta klubu sistēmā un pārstāv sporta klubu 

komandas gan Latvijā – volejbolā, futbolā, basketbolā, gan arī ārzemēs, piem., vieglatlētikā 

Itālijā, futbolā Anglijā, Polijā. 

 Tiek veikts regulārs darbs, lai sagatavotu  jaunos sporta veidu tiesnešus. Nokārtojot 

sporta veidu federāciju organizētos tiesnešu semināru eksāmenus, tiek piešķirtas attiecīgas 

tiesnešu kategorijas, ar tiesībām piedalīties valsts mēroga sacensību tiesāšanā. Sporta skolas 

tiesneši piedalās gan sporta skolas, gan Latvijas sacensību tiesāšanā. 

 Pēc sporta skolas absolvēšanas audzēkņi savas sportiskās gaitas var turpināt pieaugušo 

sporta klubos, Studentu līgā, Limbažu un Salacgrīvas pilsētu un pagastu sporta komandās.  

 Izlašu dalībniekiem treneri nodrošina iespējas strādāt pēc individuāla plāna. 

Vērtējums – ļoti labi 

 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

           Visiem sporta skolas audzēkņiem ir iespēja apgūt mācību programmu atbilstoši savām 

spējām un interesēm. Treneri sniedz individuālu atbalstu audzēkņiem izvēlētā sporta veida 

programmas apgūšanā – teorētisko un praktisko nodarbību ietvaros, organizējot individuālas 

treniņu nodarbības, kā arī izmantojot dažādas metodes, atbilstoši katram audzēknim. Sporta 

skolas talantīgākajiem audzēkņiem tiek izstrādāti perspektīvie mācību treniņu darba plāni, 

paredzot straujāku rezultātu izaugsmi turpmākajā periodā. Sporta skola iespēju robežās 

atbalsta treneru darbu ar talantīgajiem audzēkņiem. Mācību darba diferenciācijai tiek 

pielietotas inovatīvas idejas un netradicionāls inventārs. Traumu un slimību rezultātā 

neapgūto mācību vielu apgūst ar individuālo darbu, slodzes diferenciāciju nodarbībās.  

 Izglītojamiem, kuri apgūst vēl citas – mūzikas, interešu izglītības programmas, vai 

studē citās pilsētās, treniņu process tiek plānots atbilstoši reālajai situācijai un iespējām. 

 Pilnvērtīgāka treniņu procesa nodrošināšanai tiek pielietotas daudzveidīgas mācību 

metodes: audzināšanas, mācīšanās un mācīšanas, sporta veidu tehnikas, fizisko īpašību 

attīstīšanas un kustību iemaņu pilnveidošanas metodes. Tās tiek izmantotas, lai atbilstošai 

vecuma grupai, atkarībā no audzēkņu fiziskās sagatavotības, sasniegtu iespējami labāku 

rezultātu. 

 Latvijas jauniešu, junioru un pieaugušo izlašu sastāvos, sporta spēļu komandu 

perspektīvākie audzēkņi piedalās klubu treniņos. 

 Sporta skola atbalsta talantīgāko audzēkņu līdzdalību augstākā līmeņa sacensībās un 

citos sporta pasākumos – finansē audzēkņu dalību Latvijas izlašu komandu mācību treniņu 

nometnēs vieglatlētikā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, volejbolā. Atbalstāmo dalībnieku 

sarakstā iekļautie izglītojamie tiek atbalstīti, nodrošinot iespēju startēt starptautiskās 

sacensībās, plānojot treniņu darbu sporta nometnēs, izmantojot papildus ēdināšanu, 

atjaunošanās līdzekļus, kvalitatīvu inventāru. Visos sporta veidos notiek cieša sadarbība ar 

sporta veidu federācijām. Tas sniedz iespēju piedalīties dažāda mēroga starptautiskos turnīros, 

papildus normatīvajos aktos noteiktajam sacensību minimumam, tādējādi pilnveidojot 

sportistu meistarību. Lai realizētu talantīgāko audzēkņu atbalstu tiek saņemts finansējums no 

Limbažu un Salacgrīvas novadu “Augstu sasniegumu sporta programmas”. Ir laba sadarbība 
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ar OC “Limbaži” un Latvijas Olimpisko vienību. Notiek cieša sadarbība ar vispārizglītojošām 

skolām – audzēkņu apmācībā praktizējot individuālu pieeju.  

Vērtējums – ļoti labi 

 

4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

 

        Sporta skolā uz doto brīdi šādu grupu un audzēkņu nav. Audzēkņiem, kuriem uz 

noteiktu laiku ir veselības problēmas, pēc ārsta rekomendācijas treneris izstrādā speciālo 

vingrinājumu kompleksus un ar viņiem tiek veikts individuāls darbs. 

Bērniem ar īpašām vajadzībām ir visas iespējas izmantot sporta skolas rīcībā esošās 

sporta bāzes, nepieciešamības gadījumā saņemt treneru padomus.  

Vērtējums – labi  

 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

       Uzņemot izglītojamo sporta skolā, bērna vecāki raksta iesniegumu, kurā ir 

pamatinformācija par sporta skolu, prasībām un iekšējās kartības noteikumiem.   

Sporta skolā regulāri notiek sadarbību veicinoša, izglītojoša un abpusēja informācijas 

aprite – individuālās sarunas ar vecākiem, vecāku sanāksmes, ziņojumi vecākiem, 

informācijas nodošana, kopīgu pasākumu organizēšana, informācija mājas lapā 

www.sportslimbazisalacgriva.lv. Sporta skolas mājas lapā vecāki var iepazīties ar iekšējās 

kārtības noteikumiem. 

Skolā darbojas Skolas padome, kas veic padomdevēja funkciju iestādes mācību darba 

procesa uzlabošanā, palīdz un piedalās dažādu sporta skolas mācību un sadzīves procesu 

organizēšanā. 

      Sporta veidu nodaļās, uzsākot mācību gadu, kā arī pēc nepieciešamības visa gada 

garumā, tiek rīkotas vecāku sapulces, kurās pārrunā izglītojamiem svarīgus jautājumus par 

sportisko dienas režīmu, atpūtu, pareizu uzturu, kvalitatīvu un pareizu treniņu apģērbu, 

medikamentu lietošanu, mācību un sportiskā režīma savienošanu un citus jautājumus. Būtiska 

sadarbības forma ir individuāla trenera un vecāku saruna. Treneriem un vecākiem ir abpusēji 

nodrošinātas saziņas koordinātes, adreses, tālruņi. Vecāki ir informēti par nodarbību 

grafikiem, sacensību kalendārajiem plāniem. Sporta skolas ārsta palīgs iepazīstina vecākus ar 

medicīnas pārbaužu rezultātiem.  

        Sporta skola iespēju robežās sniedz  materiālu atbalstu talantīgiem, maznodrošinātiem 

audzēkņiem  sporta tērpa un apavu iegādei treniņu vajadzībām. 

 Vecāki labprāt iesaistās un atbalsta savu bērnu aktivitātes sporta skolā, iesaistās 

pasākumu un sacensību organizēšanā . Ļoti bieži vietējo sacensību laikā skatītāju rindās 

redzam visu ģimeni, kas brīvdienu izvēlējušies pavadīt kopā. Sporta skola 2017.gadā svinēja 

50 gadu jubileju.  

Vecāki piedalās arī citos sporta skolas pasākumos – Olimpiskajā dienā, “Sporta 

laureātā”, “Ģimeņu sporta dienā”, un citos. 

Vērtējums – ļoti labi 

 

5. IESTĀDES VIDE 

 

5.1. Mikroklimats 

 

       Sporta skola rūpējas par iestādes tēla veidošanu un kopj savas tradīcijas tās 

pilnveidojot un ieviešot jaunas. Sporta skolai ir savs logo. Izgatavojot materiālus – diplomus, 

banerus, uzlīmes, pildspalvas u.c. atribūtiku ar sporta skolas simboliku, tiek veidota 

piederības apziņa sporta skolas kolektīvam. Katru gadu tiek atjaunotas sporta nodaļu foto 

stendi, kā arī papildinātas balvu vitrīnas. 

http://www.sportslimbazisalacgriva.lv/
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Sporta skola var pamatoti lepoties ar izglītojamo sniegumiem visā savas pastāvēšanas 

vēsturē. Sporta skolas audzēkņi regulāri tiek iekļauti dažādu sporta veidu izlašu komandās. 

Regulāri izcīnītas godalgas dažādos valsts organizētos sporta konkursos, Olimpiādēs un cita 

ranga sacensībās. Sava vienota sporta skolas sporta forma liek ar lepnumu pārstāvēt mūsu 

novadus. 

Sporta skolas vadība atbalsta darbinieku un vecāku iniciatīvas, dažādu pasākumu un 

ieceru īstenošanā.  

Izglītojamie un skolas darbinieki ievēro Iekšējās kārtības un Darba drošības 

noteikumus, kas ir izstrādāti atbilstoši pastāvošajai likumdošanai. Noteikumos paredzētas 

darbinieku un izglītojamo tiesības un pienākumi. 

       Gadu gaitā mainījušies sportisti un treneri, bet sporta skola bijusi un ir centrs 

fiziskajām aktivitātēm novadu pilsētās, pagastos. Sporta skola veicina piederības apziņu un 

lepnumu par skolu, veicot plānveidīgu darbu, organizējot pasākumus un informējot sabiedrību 

par sporta skolas darbību, sasniegumiem un iespējām. Sporta skolai ir izveidojušās savas 

tradīcijas un tradicionālās sacensības. Senas tradīcijas ir smaiļošanā un kanoe airēšanā, 

vieglatlētikā. Šie sporta veidi daudz veikuši sava sporta veida attīstība un popularizēšanā. 

Basketbolā un volejbolā arī tiek rīkoti turnīri. Mērķtiecīgi tiek plānota un īstenota sporta 

skolas tēla veidošana. Sportistu un treneru sasniegumi tiek novērtēti un atspoguļoti pašvaldību 

svētku pasākumos, sporta skolas mājas lapā, presē, sporta bāzēs. 

       Audzēkņu savstarpējās attiecības ir draudzīgas, nepastāv naidīga konkurence. 

Audzēkņi, treneri un darbinieki netiek diskriminēti ne dzimuma, nacionālās piederības, 

reliģiskās pārliecības, ne citu piederību dēļ. Sporta skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un 

viņu vecākiem ir iespēja izteikt savu viedokli un ierosinājumus par sporta skolas darbu. 

Konfliktsituāciju gadījumā, tās  tiek risinātas nekavējoties pārrunu ceļā, piedaloties visām 

iesaistītajām pusēm.   

       Par tradicionāliem pasākumiem kļuvuši: sporta skolas “Sporta laureāts”, Olimpiskā 

diena,  sporta skolas jubilejas, smaiļošanas un kanoe airēšanas starptautiskās sacensības 

“Sudraba airi”, Vidzemes novada vieglatlētikas sacensības u.c. 

Sporta skolas personāls ir laipns un korekts saskarsmē ar audzēkņiem, vecākiem, 

citiem apmeklētājiem. Sporta skolas vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda 

labvēlība, savstarpēja cieņa un uzticēšanās. Darbinieki ievēro pedagoģiskās un 

vispārpieņemtās ētikas normas. 

Vērtējums – ļoti labi 

 

5.2. Fiziskā vide 

 

   Mācību – treniņu procesa organizēšanai Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola 

izmanto Limbažu un Salacgrīvas novadu pašvaldības izglītības iestāžu un organizāciju sporta 

bāzes, saskaņā ar noslēgtajiem telpu īres līgumiem.  

Ir pārbaudošo institūciju pārbaužu akti un iekārtoti to reģistrācijas žurnāli.  

       Sporta skolas darbs organizēts atbilstoši Darba kārtības un Iekšējās kārtības 

noteikumiem. 

Visās nodarbību vietās veikta darba vides faktoru noteikšana un novērtēšana. 

Paredzētajās vietās ir izvietoti evakuācijas  plāni. 

Sporta skolas un mācību – treniņu bāžu apkārtne ir labiekārtota, sakopta un estētiski 

noformēta. Katru gadu skolas darba plānā tiek paredzēta arī apkārtējās vides sakopšana pie 

ēkām, telpām, kā arī inventāra  un iekārtu atjaunošana, iegāde. Šajos darbos tiek iesaistīti arī 

sporta skolas audzēkņi un viņu vecāki. 

Esošās sporta bāzes, tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums, sporta inventārs, materiāli un 

palīgmateriāli  pilnībā atļauj īstenot  profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolā. Sporta bāzes atbilst sporta skolas mācību 

treniņu nodarbību un sacensību organizēšanas drošības noteikumiem, visām sanitāri 
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higiēniskajām prasībām un drošības standartiem, kas saskaņoti ar atbilstošām institūcijām. Ir 

pieejami kontrolējošo institūciju - LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas, Valsts 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts darba inspekcijas pārbaužu dokumenti un aktu 

reģistrācijas žurnāls. 

Sporta bāzu noslogojumu nosaka nodarbību grafiki, kas nepieciešamības gadījumā tiek 

mainīti un saskaņoti ar attiecīgo sporta bāzi.  

 Nomātajās telpās, saskaņojot ar iznomātāju iespēju robežās un nepieciešamības 

gadījumā katru gadu tiek veikti uzlabojumi un telpu kosmētiskie remonti.  

Vērtējums – ļoti labi 

 

 

6. IESTĀDES RESURSI 

 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

            Sporta skolas rīcībā esošās sporta bāzes atļauj īstenot profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmas Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolā. Regulāri tiek apsekotas 

nodarbību vietas un veikti nepieciešamie uzlabojumi vai inventāra remonti, lai tas būtu darba 

kārtībā un drošs lietošanai. Teorētisko un praktisko nodarbību veikšanai iekārtas, inventārs un 

citi materiāltehniskie resursi atbilst īstenojamo programmu stundu, nodarbību plānam un 

programmā veicamajām aktivitātēm. Treniņu bāzes atbilst sporta veidu sacensību un 

audzēkņu drošības noteikumiem. Mācību – treniņu procesa organizēšanai Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skola izmanto Limbažu un Salacgrīvas novadu pašvaldības 

izglītības iestāžu un organizāciju sporta bāzes un šo bāžu ekspluatācijas atbilstību 

normatīvajiem aktiem nodrošina izīrētājs. 

Ik gadu, Valsts ugunsdzēsības dienests apsekojot, dod atzinumu par izmantojamo 

sporta bāžu ugunsdrošību.  

Sporta skola, īstenojot sporta veidu programmas, nodrošina sporta skolas audzēkņus ar 

nepieciešamo inventāru un mācību palīglīdzekļiem. Katru gadu budžeta iespēju robežās tiek 

iegādāts  modernāks sporta inventārs un tehniskie līdzekļi. 

Regulāri notiek mācību literatūras un citu mācību līdzekļu fonda papildināšana. 

Teorētisko un praktisko nodarbību īstenošanai tiek izmantotas modernās tehnoloģijas – 

videokameras, fotokameras, datori, TV, telekomunikāciju iekārtas, datu pārraides kanāli, 

pulsometri, kardiotrenažieri, u.c. materiāltehniskie līdzekļi. Iekārtas un sporta inventārs tiek 

turēts darba kārtībā un ir drošs lietošanai. 

         Sporta skolas audzēkņi budžeta iespēju robežās ir nodrošināti gan ar sacensību 

tērpiem, gan ar speciālajiem ietērpiem un apaviem katrā konkrētajā sporta veidā. Notiek darbs 

ar pašvaldībām, lai tiktu piešķirti lielāki finanšu resursi jauna inventāra iegādei. 

Sporta skolas Iekšējās kārtības un drošības noteikumi nosaka kārtību, kura 

audzēkņiem ir jāievēro, nodarbojoties sporta bāzēs un izmantojot inventāru un 

materiāltehniskos līdzekļus, un audzēkņi to apliecina ar parakstu mācību treniņu žurnālā divas 

reizes gadā. 

Vērtējums – labi  

 

6.2. Personālresursi 

 

Izglītības programmu īstenošanai, sporta skolā ir nokomplektēts nepieciešamais 

pedagogu personāls. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām 

prasībām. 

Sporta skolās strādā direktore, direktores vietnieces, sporta metodiķe, sporta 

organizatore, lietvede, kā arī uz nepilnu darba slodzi saimniecības pārzinis, ārsta palīgs. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Telekomunik%C4%81cijas
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Līgumi noslēgti ar ārstu – traumatalogu, fizioerapeitu, medicīnas māsu. Turpmākajos gados 

būtu nepieciešams sporta skolu nodrošināt ar pilna laika slodzes medicīnas darbinieku. 

 Sporta skolā strādā 25 treneri – 21 treneri ar sporta pedagoģisko izglītību, 2 ar citu 

augstāko pedagoģisko izglītību, 2 treneris vēl mācās. 

„A” kategorijas sporta speciālista sertifikātu saņēmuši 6 treneri. 

„B” kategorijas sporta speciālista sertifikātu saņēmuši 16 treneri. 

 „C“ kategorijas  sporta speciālista sertifikātu saņēmuši 1 treneri. 

 

 
Att.9 Treneru, sporta speciālistu kategorijas 

 

  

 Pedagogu darba slodzes tiek sadalītas, ievērojot sporta veidu programmu un darba 

organizācijas vajadzības, lai ar sportu varētu nodarboties ne tikai pilsētās, bet arī pagastos. 

Mācību gada noslēgumā sporta skolas vadība plāno slodžu sadalījumu nākamajam mācību 

gadam. 

 Sporta  skolas  pedagogu  pilnveides  process notiek  katru  gadu.  Izglītības   iestādes 

pedagoģiskie  darbinieki  regulāri  piedalās  gan  Latvijas  treneriem  rīkotajos  tālākizglītības 

semināros, gan Latvijas sporta veidu federāciju rīkotajos semināros, tādējādi paaugstinot savu 

kvalifikāciju. 

 Jaunajiem speciālistiem, uzsākot darbu skolā, lielu atbalstu sniedz pieredzējušie treneri 

– tiek organizēti koptreniņi, notiek pieredzes apmaiņa. 
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Att.10 Treneru, sporta speciālisti vidējais vecums 

 

 Sporta skola aicina un motivē trenerus turpināt celt savu profesionālo kvalifikāciju, 

nosakot piemaksas par kvalitāti.  

 Iegūtās atziņas ieviešot praksē, tiek veicināta mācību treniņu procesa uzlabošana. 

Kursu un semināru apliecību un sertifikātu kopijas tiek glabātas personu lietās, informācija 

regulāri tiek aktualizēta VIIS datu bāzē. 

 Iestādē ir pedagogu profesionālās pilnveides plāns, atbilstoši tam tiek plānots budžeta 

finansējums tālākizgklītībai un sertifikācijai. Plāna izpilde ir konstatējama dokumentācijā.  

Vērtējums – ļoti labi 

 

 

7. IESTĀDES  DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Sporta skolas pašvērtējums aptver visas iestādes darbības jomas un aspektus. 

Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Pašnovērtējuma procesā izmantoti pedagoģiskā 

procesa izvērtējuma materiāli – mācību treniņu nodarbību, metodisko sēžu, pedagoģiskās 

padomes sēžu materiālu analīze, kā arī materiāli tehnisko resursu izvērtējums. Pašvērtējuma 

ziņojums balstīts uz iekšējās kontroles materiāliem un paveikto darbu. Process ir nepārtraukts 

un notiek visos līmeņos sākot ar audzēkņiem, treneriem, vecākiem, līdz pašvaldību līmenim.  

Pašvērtējuma procesa rezultātā konstatētas sporta skolas darba stiprās puses, kā arī 

nepieciešamie uzlabojumi. Iegūtais materiāls tiek analizēts un ņemts vērā, plānojot sporta 

skolas turpmāko darbu. Izvērtējot iepriekšējā gada darba rezultātus, tiek izvirzītas prioritātes 

un uzdevumi nākamajam gadam. Tie kalpo par pamatu sporta skolas gada darba plāna 

izstrādei. Sporta skolas vadība iesaista pedagogus paveiktā darba vērtēšanā. Treneri analizē 

savu darbu, atzīstot gan stiprās puses, gan arī nepieciešamos uzlabojumus, ievēro to savā 

darba plānošanā. Sporta skolas padomes pārstāvji piedalās iestādes darba plānošanā, izsakot 

priekšlikumus sporta skolas darba uzlabošanai. 

Mācību gada beigās tiek pārskatīti visi jautājumi par izglītības procesa rezultātiem, 

audzināšanas darbu, metodisko un saimniecisko darbu. Kvalitātes pārvaldības sistēma tiek 

īstenota sistemātiski un regulāri, ievērojot noteiktus mācību – treniņu procesa posmus. Tiek 

plānota mērķtiecīga darbība audzēkņu grupu komplektēšanā, lai realizētu sporta skolas 

mērķus un uzdevumus.  
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Vērtējums – labi 

 

7.2. Iestādes vadības darbs  

 

Sporta skolā ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija, kas atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Skolas darbību nosaka Nolikums, aktualizēts 2018.gadā, un citi normatīvie akti. Ir 

izstrādāti un apspriesti iekšējie reglamentējošie dokumenti, kas sakārtoti atbilstoši lietu 

nomenklatūrai. Sporta skolā ir visu darbinieku amatu apraksti, kuros ir noteikti darba 

pienākumi, tiesības un atbildības jomas, ko  ir apstiprinājis sporta skolas direktors. Skolā 

izveidota optimāla vadības struktūra un produktīvs vadības komandas darbs. Lai plānotu 

turpmāko darbu un pārrunātu aktuālus jautājumus, regulāri, reizi divās nedēļās, notiek 

administrācijas sanāksmes. 

Sporta skolas direktore plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē 

pienākumus un pārrauga to izpildi, kā arī aktīvi pārstāv sporta skolas intereses dažādās valsts, 

pašvaldības iestādēs un sabiedriskās organizācijās.  

Direktore ir: 

 Latvijas Nacionālās sporta padomes locekle; 

 Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes valdes priekšsēdētāja;  

 LOK Finanšu komisija locekle; 

 Latvijas Kanoe federācijas valdes locekle. 

 

 Sporta skolas direktores tiešā vadībā 2012.gadā nodibināts LSIIDP “Jaunatnes sporta 

fonds”, kā arī piesaistīts sponsoru finansējums valsts jaunatnes sporta atbalstam. Sadarbībā ar 

OC „Limbaži” izveidota viena no labākajām airēšanas bāzēm Baltijā. Sertificēta airēšanas 

distance Starptautiskajā kanoe federācijā (ICF). 

Sporta skolas direktore paaugstinājusi savu kvalifikāciju šādos kursos semināros: 

 

Latvijas Treneru tālākizglītības centrs 

Apliecība Nr. 3338/2016 ; 21.09.2016; 6 stundu kurss 

„Pedagogu darba samaksa, darba līgumi, darba kārtības noteikumi izglītības iestādē”. 

 

Latvijas Treneru tālākizglītības centrs 

Apliecība Nr. 4285; 21.03.2016; 10 stundu kurss 

„Efektīva vadītāja loma, līderība, vadīšana”. 

 

IKVD 

Apliecība Nr. 475; 24.03.2017.; 72 stundas 

“Profesionālās kompetences pilnveides programma izglītības iestāžu vadītāju līderības 

veicināšana, izglītības kvalitātes nodrošināšna izglītības iestādē”. 

 

Latvijas Treneru tālākizglitības centrs  

Apliecība Nr. 22.03.2018.; 12 stundu kurss 

“Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darba organizācija” 

 

Latvijas Pašvaldību mācību centrs 

Apliecība Nr. 58562; 27.03.2018.; 40 stundu kurss 

“Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programma bērnu tiesību aizsardzības 

jomā” 
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 Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola aktīvi iesaistījusies Izglītības un zinātnes 

ministrijas darba grupās. 

Sporta skolas administrācija izvirza skolas darbības mērķus un uzdevumus, nosaka 

darbinieku atbildības jomas, motivē pedagogus un izglītojamos, nodrošina kontroli un skolas 

darba vērtēšanu, sadarbojoties ar treneriem, izglītojamiem un viņu vecākiem, kā arī organizē 

sadarbību ar citām institūcijām izglītības procesa sekmīgai attīstībai.  

Skola veic personāla pārraudzības funkcijas, izvērtē katra pedagoga un tehniskā 

darbinieka atbilstību veicamajam darbam. Sporta skolā ir iekārtotas personu lietas visiem 

audzēkņiem, pedagogiem un pārējiem darbiniekiem. 

Sporta skolā notiek sporta veidu metodiskās sanāksmes, kas plāno un organizē 

metodisko darbu savos sporta veidos. Skolā ir iekārtots metodiskais kabinets, ko izmanto 

treneri, sporta skolotāji savās nodarbībās. 

Treneru slodzes ir sadalītas optimāli, ievērojot skolā īstenoto profesionālās ievirzes 

programmu prasības, treneru darba pieredzi, kvalifikāciju un sasniegtos rezultātus.  

Treneri aktīvi apmeklē sava sporta veida metodiskās sanāksmes, seminārus un dalās 

pieredzē.  

Sporta skola veic aktīvu sadarbību ar sporta skolā pārstāvētajām sporta veidu 

federācijām un dažādām sportu pārstāvošām institūcijām. Sporta skolas vadība atbalsta un 

veicina sporta speciālistu tālākizglītību.  

Sporta skolā ir izveidota vecāku padome, kas palīdz risināt dažādus organizatoriskus 

jautājumus. 

Sporta skolas darbā treneriem ir pieejams internets.  

Sporta skolā ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks pie direktores.  

Vērtējums – ļoti labi 
 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

          Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai ir laba sadarbība ar pašvaldības un valsts 

institūcijām – IZM Sporta departamentu, LOV, LOK, LSFP, LPS, Valsts sporta medicīnas 

centru, Saeimas Sporta apakškomiteju darba organizācijas un jaunatnes sporta stratēģijas 

jautājumu risināšanā. Notiek vadības, pedagogu un skolas dibinātāju sadarbība mācību – 

treniņu procesa un materiālās bāzes uzlabošanas jomā izglītības iestādē.  

Sporta skola ir biedrs Latvijas Kanoe federācijā, Latvijas Vieglatlētikas savienībā, 

Latvijas Volejbola federācijā, Latvijas Basketbola savienībā, Latvijas Futbola federācijā, 

Latvijas Dambretes savienībā, Latvijas Zēģelētāju savienībā, kā arī ir biedrs Latvijas Sporta 

izglītības iestāžu direktoru padomē. Sporta skola aktīvi sadarbojas ar citām sporta skolām. 

Katru gadu tiek izstrādāti projekti augstas klases sportistu atbalstam. Izveidojusies sadarbība 

ar Latvijas Futbola federāciju par “Klubu ilgtspējas attīstības atbalsta programmu”. Tiek 

iesniegti pieteikumi LSIIDP Jaunatnes sporta fondam.  

Sadarbībā ar federācijām skolas vadība un treneri risina aktuālus sporta veida attīstības 

jautājumus – dalība čempionātos, izlašu komandu veidošana, starti starptautiskās sacensībās, 

materiāli-tehniskās bāzes uzlabošanā.  

Vērtējums – ļoti labi 

 

Citi sasniegumi 

 

Sporta skolā strādā augsti kvalificēti treneri, kuri ir spējuši sagatavot Latvijas 

Republikas čempionus un godalgoto vietu ieguvējus dažādās vecuma grupās, kā arī daudzi 

sporta skolas sportisti pārstāvējuši Latviju starptautiskās sacensībās.  

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas audzēkņi ir motivēti trenēties izvēlētajā 

sporta veidā, lai sasniegtu augstus rezultātus un nodarbotos ar sportu arī pēc sporta skolas 

beigšanas. Sporta skola var lepoties ar izciliem sportistiem – absolventiem, kam par piemēru 
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ir trenera Genādija Zujeva bijušie audzēkņi - Atēnu Olimpiādes 6.vietas ieguvējs kanoe 

airēšanā Dagnis Vinogradovs, kurš olimpiskajās spēlēs startēja vēl kā sporta skolas audzēknis, 

Kristaps Zaļupe, Pekinas Olimpiādes 7.vietas ieguvējs, patreizējais - Aleksejs Rumjancevs, 

Rio Olimpiādes 5.vietas ieguvējs, Vladimirs Sičevskis – Pasaules kausu ieguvējs kanoe 

airēšanā. Minētie sportisti un daudzi citi ir neiztrūkstoši viesi un palīgi sporta skolas 

pasākumos. Arī pašlaik trenera vadībā trenējas vairāki talantīgi audzēkņi, kas regulāri pārstāv 

sporta skolu Eiropas junioru, U-23 un pieaugušo čempionātos, kā arī pasaules čempionātos un 

pasaules kausos.  

 Sporta bāzes sporta skolas audzēkņiem ir pieejamas bez maksas. 

Bijušie audzēkņi turpina mācīties LSPA, LU un citās augstākās izglītības iestādēs. 

Sporta skola ir prakses bāze mūsu bijušajiem audzēkņiem, kuri studē LSPA un LU. Sporta 

skolā kā treneri jau sākuši strādāt vairāki absolventi – smaiļošanas un kanoe treneri – 

Andriana Bogdanova, Artis Barons, Kristaps Zaļupe, Igo Ažuks, Māris Bergšteins.  

 Sniedz metodisko palīdzību Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novadu vispārizglītojošo 

skolu sporta skolotājiem. Sniedz atbalstu dažādu sporta aktivitāšu organizēšanā – mācību 

treniņu nometnes. 

 No 2017.gada janvāra Sporta skola sadarbībā ar IZM un Limbažu novada pašvaldību 

realizē “Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs” smaiļošanas un kanoe airēšanā 

projektu, kurā darbojas 5 sportisti un ir piesasitīti 3 treneri. 

 

 

Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 

 

1. Audzēkņi: 
1.1. Risināt audzēkņu iesaistīšanu sporta skolas treniņu nodarbībās, it īpaši pievēršot 

uzmanību pagastu skolu skolēniem (transporta jautājuma risināšana). 

1.2. Piesaistīt papildus finanšu līdzekļus izlašu dalībnieku atbalstam augstvērtīga sporta 

inventāra iegādei, starptautiskām sacensībām un sporta nometņu sarīkošanai. 

1.3. Pilnveidot darbu ar talantīgiem audzēkņiem, izstrādāt sistēmu talantīgo audzēkņu 

atbalstam. 

1.4. Pilnveidot izglītojamo sasniegumu uzskaiti, analīzi un vērtēšanas sistēmu. 

 

2. Pedagogi: 
2.1. Pedagogu profesionālās meistarības paaugstināšana, piedaloties projektos un 

starptautiskos semināros. 

2.2. Pilnveidot treneru prasmes moderno tehnoloģiju izmantošanā. 

2.3. Piesaistīt jaunus, profesionālus trenerus sporta skolā. 

2.4. Pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem. 

 

3. Mācību saturs, vide, inventārs: 
3.1. Sadarbībā ar sporta veidu federācijām, pilnveidot un uzlabot sporta veidu 

programmas, mācību – treniņu plānus un metodiskos materiālus. 

3.2. Turpināt pilnveidot darba metodes audzēkņu tehniskai sagatavotībai, pašapziņas 

paaugstināšanai, psiholoģiskās sagatavotības uzlabošanai. 

3.3. Sadarbībā ar pašvaldībām turpināt darbu pie Sorta skolas vides uzlabošanas. 

3.4. Turpināt darbu pie sporta skolas tēla, mērķu un uzdevumu popularizēšanas. 

3.5. Turpināt mācību līdzekļu, sporta inventāra un sporta formu nodrošināšanu. 

3.6. Pilnveidot Sporta skolas mājas lapu, izmantot sociālos tīmekļus www.facebook.com, 

3.7. Nodrošināt vasaras treniņu nometnes visos sporta veidos. 

 

 

 

http://www.facebook.com/
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Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktore  

   

Diāna Zaļupe       _________________________  

         /paraksts/ 

 

Z.v. 

 

 

Apspriests Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas pedagoģiskajā sēdē 30.08.2018. 

 

 


