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1. Izglītības iestādes vispārīgais raksturojums. 

1.1. Vispārīgās ziņas. 

Balvu Sporta skola ir Balvu novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde 2020. gadā 
apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 26 izglītojamie. Programma 20V813001 
basketbolā saņēma 5  izglītojamie, 30V813001 basketbolā saņēma 6  izglītojamie,   programma 
20V813001 vieglatlētikā saņēma 4  izglītojamie, 30V813001 vieglatlētikā saņēma 3  izglītojamie,   
programma 20V813001 sporta dejās saņēma 8  izglītojamie.                                                                              

1.2. Izglītības iestādes izglītojamo skaits 2020./2021.mācību gadā un īstenotās programmas 
2019./2020. un 2020/2021. mācību gadā. 

Skolā darbojas 30 mācību treniņu grupas un 3 sporta interešu izglītības grupas. 2019.-2020. 
mācību gadā profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas skolā apgūst 360 izglītojamais 
un interešu programmā - 36 izglītojamie. 

 

Ņemot vērā Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas informāciju par novadā  deklarēto bērnu 
skaitu, skola apzinās risku, ka izglītojamo skaits Balvu Sporta skolā var samazināties, bet novadu 
reforma 2021.gadā var veicināt izglītojami pieaugumu. 

Balvu Sporta skola realizē 15 licencētas izglītības programmas un ir izveidota materiāli tehniskā 

bāze šo programmu apguvei. 

Sporta skolas 
2019./2020.gadā 
īstenotās 
programmas 
Nr.p.k.  

Programmas nosaukums  Kods  Īstenošanas 
ilgums  

1.  Basketbols 20V 813 001 8 gadi  
2.  Basketbols 30V 813 001 3 gadi  
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3.  Grieķu-romiešu cīņa 20V 813 001  8 gadi  
4.  Grieķu-romiešu cīņa 30V 813 001 3 gadi 
5.  Sporta dejas 20V 813 001 8 gadi  
6.  Sporta dejas 30V 813 001  3 gadi  
7.  Svarcelšana 20V 813 001 8 gadi 
8.  Svarcelšana 30V 813 001 4 gadi 
9.  Vieglatlētika 20V 813 001 8 gadi 
10.  Vieglatlētika 30V 813 001 3 gadi 
11.  Volejbols 20V 813 001 8 gadi 
12.  Peldēšana 20V 813 001 8 gadi 
13.  Peldēšana 30V 813 001 3 gadi 
14.  Futbols 20V 813 001 8 gadi 
15.  Futbols 30V 813 001 4 gadi 

 

1.3.   Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums un pieejamība  2020./2021. mācību 

gadā 

Skolas vadību nodrošina direktors, divi direktora vietnieki izglītības jomā, metodiķis un skolas 

tehniskie darbinieki. 

Balvu Sporta skolā strādā 20 pedagoģiskie darbinieki, t.sk.15 pedagoģi ar augstāko izglītību, 2 

treneris šobrīd studē. Izmaiņas kadru sastāvā minimālas. Treneri regulāri ceļ profesionālo 

kvalifikāciju tālākizglītības kursos un semināros. 

 

 

 

 

Pedagoģisko darbinieku izglītības rādītāji 
2020.-2021.mācību gadā

Iegūtais maģistrs
Pielīdzinātais maģistrs
C kategorijas sporta speciālista sertifikāts
B kategorijas sporta speciālista sertifikāts
Mācās sporta pedagoģiskā augstskolā

12
3

4
21
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Skolai ir savs aprīkots medicīnas kabinets.  Skolā strādā viena medicīnas māsa, kura 

nodrošina audzēkņu veselības stāvokļa uzraudzību, veic posma medicīniskās pārbaudes pirms 

sporta sacensībām, papildus medicīniskās pārbaudes veic pēc akūtām saslimšanām, traumām vai 

pēc ilgākiem mācību treniņu nodarbību pārtraukumiem. Medmāsa veic kārtējās medicīniskās 

pārbaudes un ārstnieciski pedagoģiskos novērojumus mācību treniņu nodarbību vietās. Piedalās 

un sniedz pirmo medicīnisko palīdzību skolas organizētajos sporta pasākumos, savu zināšanu un  

iespēju apjomā. Veic sanitāri higiēnisko normu kontroli izglītības iestādē.   

Sporta skolai ir mūsdienīgas un sporta veidiem atbilstošas telpas, kuras atbilst visām prasībām un 

noteikumiem.  

 

1.4. Izglītības iestādes misija, vīzija un vērtības. 

Sporta skola – akreditēta Balvu novada, valsts un starptautiskā mērogā atpazīstama 

profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura darbojas kā reģionālais sporta izglītības centrs. 

Skola ar sakārtotu infrastruktūru, progresīva, uz attīstību vērsta, audzēkņiem un vecākiem 

labvēlīga, tradīcijām bagāta. Skola, kura izmanto mūsdienīgas informāciju tehnoloģijas, kura 

iedzīvina globālas sporta izglītības tendences. Sporta skolas audzēkņi ir spējīgi konkurēt uz 

vietām Latvijas izlasēs dažādos vecumos un startēt augsta mēroga sacensībās. Treneri mērķtiecīgi 

papildina un pilnveido savas profesionālās zināšanas. Sporta skolā tiek cienītas cilvēku tiesības 

un saglabātas savas tautas nacionālās vērtības.  

Sporta skolas darbības mērķis ir profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 

īstenošana, izglītojamo fizisko un garīgo spēju izkopšana un attīstība, veidojot izpratni par aktīvu, 

veselīgu dzīves veidu.  

Sporta skolas darbības pamatvirzieni ir izglītojošā un audzinošā darbība.  

1.5. Mācību darba prioritātes 2019./2020.mācību gadam 

 Pamatjoma Darbības prioritāte Sasniegtais 

Mācību saturs Kvalitatīvi īstenot 
Profesionālās ievirzes 
izglītības programmas.  
SMP un ASM grupu 
audzēkņu motivācija un 
virzīšana uz  valsts izlašu 
komandām. 
 Gatavošanās skola 
akreditācijai 2020. gada 
aprīlī. 

Licencēta 30V813001  programma peldēšanā, 
30V813001  programma futbolā un 20V813001  
programma futbolā. Skola nodrošina ar atbilstošas 
kvalifikācijas treneriem un resursiem. 
Basketbola nodaļas audzēknis Ričards Kļanskis spēlē  
U17 jaunatnes izlases komandas sastāvā  un pārstāv 
Itālijas klubu ORLANDINA basket.  Perspektīvākie 
vieglatlēti pilnveido savu meistarību Murjāņu sporta 
ģimnāzijā, kā arī aizstāvot Latvijas Valsts godu dažāda 
līmeņa izlases komandās. 
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Mācīšana un 
mācīšanās 

Pedagogu darba 
kvalitātes vērtējuma 
pilnveidošana. 
Modernu mācīšanas un 
mācīšanās metožu, 
jaunāko sporta zinātnes 
atziņu ieviešana mācību –
treniņu darbā. 

 Mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, 
aprīkojumu, attiecīgās nozares jaunākās tehnoloģijas, 
iekārtas un materiālus, mūsdienīgas sporta bāzes. 
Izstrādāta audzēkņu sasniegumu izvērtēšanas sistēma, 
kas nodrošina kontingenta stabilitāti un  grupu pēctecību.

Audzēkņu 
sasniegumi 

Augstas klases sportistu 
sagatavošana. 
Audzēkņu sasniegumu 
regulāra rezultātu 
apkopojums un analīze.  
 

2019./2020. mācību gadā  Latvijas jaunatnes un junioru 
izlases sastāvos iekļauti 10 audzēkņi (sacelšanā, 
basketbols, futbols, vieglatlētika). 
Soču Ziemas olimpisko spēļu zelta medaļas ieguvējs, 
Pasaules U-23 čempions, bobsleja četriniekā Arvis 
Vilkaste, 
Pasaules vicečempione svaru bumbu celšanā Sintija 
Pastare. Eiropas čempionāta svarcelšanā U15  5.vietas 
ieguvējs Lauris Logins.   
Izcīnītas vairākas Latvijas Čempionātos  godalgotās 
vietas (Svarcelšanā, peldēšanā, vieglatlētikā, grieķu-
romiešu cīņā, sporta dejās). 
Sporta dejotājs Raimons Andersons ar partneri 2019. 
gadā LA pieaugušo klasē WDSF World OPEN 2019 
(Ķiprā) -17.vieta un International Open (Čehoslovākijā) -
13.vieta. 
Grieķu-romiešu cīņas nodaļas sportists Krišjānis Kočāns 
– LNT Maximas  konkursa “LATVIJAS IZCILNIEKI” 
uzvarētājs . 

Atbalsts 
audzēkņiem 

Perspektīvāko audzēkņu 
ieinteresēšana sportā un 
motivēšana sporta 
meistarības pilnveidē un 
rezultātu paaugstināšanā.

2018./2019.mācību gadā audzēkņi regulāri piedalījās  10  
mācību – treniņu nometnēs Latvijā un 2 mācību treniņu 
nometnes ārzemēs.  Audzēkņiem dota iespēja  piedalīties 
valsts un starptautiskās sacensībās. 
Audzēkņiem nodrošināta bezmaksas medicīniskā aprūpe. 

Skolas vide Sporta skolas telpu 
remonts un   sporta bāžu 
labiekārtošana. 
Renovēts Balvu Sporta 
skolas stadions. 

Balvu novada pašvaldība pilnībā nodrošina mācību 
treniņu procesu ar mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi.  
Turpinās Balvu Sporta skolas stadiona labiekārtošana un 
inventāra iegāde  (360 sēdvietu mobilās tribīnes,  2 
pārvietojamās augstlēkšanas un kārts lēkšanās  nojumes).

Resursi Pedagogu 
profesionālā pilnveide. 
  
 
 

Visiem pedagogiem ir atbilstoša kategorija, treneri savas 
zināšanas papildinājuši apmaksātos Latvijas treneru 
tālākizglītības  un sporta veidu federāciju rīkotos kursos. 
Skolas direktore līdzdarbojas vairākās valsts sporta un 
izglītības institūcijās. Ievēlēta par Latvijas Vieglatlētikas 
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Sporta inventāra 
modernizācija. 

savienības viceprezidenti. Direktores tālākizglītība atbilst 
darba organizācijas un kvalitātes novērtēšanas prasībām. 
 Visas sporta nodaļas pilnībā nodrošinātas ar inventāru un 
speciālo sporta apģērbu. 

Skolas darba 
organizācija, 

vadība un 
kvalitātes 

nodrošināšana 

Veikt regulāru Sporta 
skolas darba izvērtēšanu 
un  tālākas darbības 
plānošanu. 
Iesaistīt Sporta skolas  
darbiniekus darba 
organizācijas procesā. 
Pilnveidot Sporta skolas 
darbību reglamentējošos 
dokumentus atbilstoši 
iekšējiem un ārējiem 
normatīvajiem aktiem. 

Skolas administrācija un treneri aktīvi iesaistās sporta 
federāciju darbā.  
 Skolas vadība sadarbībā ar darbiniekiem plāno skolas 
darba kontroli un izvērtēšanu. 
Notiek pedagoģiskās padomes sēdes. 
Regulāri notiek iekšējo reglamentējošo dokumentu 
pilnveide.  

 

1.6. Īstenotie projekt 2019./2020. mācību gadā: 

1. Kvalitatīvi īstenot Profesionālās ievirzes izglītības programmas. SMP un ASM grupu audzēkņi 

motivēti un virzīti uz  valsts izlašu komandām. Licencētas 30V813001  programma peldēšanā, 

30V813001  programma futbolā un 20V813001  programma futbolā. Skola nodrošina ar atbilstošas 

kvalifikācijas treneriem un resursiem. Basketbola nodaļas audzēknis Ričards Kļanskis spēlē  U17 

jaunatnes izlases komandas sastāvā  un pārstāv Itālijas klubu ORLANDINA basket.  

Perspektīvākie vieglatlēti pilnveido savu meistarību Murjāņu sporta ģimnāzijā, kā arī aizstāvot 

Latvijas Valsts godu dažāda līmeņa izlases komandās. 

2. Modernu mācīšanas un mācīšanās metožu, jaunāko sporta zinātnes atziņu ieviešana mācību – 

treniņu darbā.  Mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus (izstrādātas un sporta 

federācijās apstiprinātas astoņu sporta veidu  programmas)  aprīkojumu, attiecīgās nozares 

jaunākās tehnoloģijas, iekārtas un materiālus (ieviesta informācijas sistēma e-klase, izveidota  

mājas lapa, iegādāti trīs datortehnikas komplekti un TV ekrāns), mūsdienīgas sporta bāzes 

(Aprīkots Balvu Sporta skolas stadions atbilstoši futbola un vieglatlētikas  prasībām). 

Izstrādāta audzēkņu sasniegumu izvērtēšanas sistēma, kas nodrošina kontingenta stabilitāti 

un  grupu pēctecību. 

3.6. Vērtīgākie īstenoti Projekti 2019./2020. mācību gadā 

Lielākais īstenotais projekts sadarbībā biedrību “Latgales reģiona attīstības aģentūra” “Āra 

trenažieru, konstrukciju piegāde projekta  LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, 
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balstoties uz sporta aktivitātēm”.  Āra trenažierus izmanto sporta skolas audzēkņi un Balvu novada 

iedzīvotāji. 

1.7. Izglītības programmas īstenošanai noslēgtie sadarbības līgumi : 

ESF projekts ,,Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 
9.2.4.2/16/I/004 Peldēšanas nodarbību nodrošināšana pašvaldības izglītības iestāžu 1.-5. klašu 
izglītojamajiem 
 
ESF projekts ,,Dzīvo aktīvs Baltinavā’’Nr.9.2.4.2/16/I/045 
Peldēšanas nodarbību nodrošināšana 
 
ESF projekts ,,Dzīvo vesels Alūksnes novadā’’Nr.9.2.4.2/16/I/005 
Peldēšanas nodarbību nodrošināšana Alūksnes novada izglītības iestāžu skolēniem 
 
Projekts Nr.9.2.4.2/16/I/073 ,,Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas 
novadā” 
Baseina izmantošanas nodrošināšana. 
 
Līgums par baseina izmantošanu peldētapmācības nodrošināšanai jaunsargiem. 
 
Balvu Sporta skolas peldbaseina veco SPA vannu korpusu demontāžu, jauno vannu piegāde 
uzstādīšana 
 

 

1.8.Audzināšanas darba prioritātes: 

1. Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, centība, drosme, 

godīgums, gudrība, laipnības, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance) 

izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā. 

Aktivitātes: tikšanās ar Latvijas olimpieti Arvi Vilkasti,  ikdienas situāciju pārrunāšana ar 

izglītojamajiem, grupas pienākumu un noteikumu izstrāde un ievērošana, mācīšanās nozīmīguma 

izpratnes veidošana (arī sadarbība ar skolu, mācību ekskursijas, sacensības ar vecāku piedalīšanos 

futbolā, pludmales volejbola, peldēšanā, uzvedības un emociju izpausmju veselīga dzīvesveida 

aktualizēšana ikdienā. 

2.Veicināt izglītojamo izpratni par ģimeni kā īpaši aizsargājamu vērtību. 

Aktivitātes: organizēti Tēva diena, Mātes diena, Ģimenes dienas pasākumi, draudzības sacensības 

kopā ar vecākiem. 

3.Veicināt izglītojamo sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību vietējās kopienas un valsts dzīvē, vides 

sakārtošanā un saglabāšanā. 

Aktivitātes: līdzdalība novada svētkos, vides saglabāšanas akcijas, tradīcijas, talka. 
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Nodrošināt izglītojamo iesaistīšanos sava novada sporta vēstures izzināšanai, apkopoti skolas 

vēstures materiāli , izdota grāmata “Sports Ziemeļlatgalē: ceļš līdz olimpiskajai medaļai” 

 

 

1.9. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošos kritērijos. 

Iepriekšējā akreditācija Balvu Sporta skolā notika 2014. gada februārī.  Sporta skola tika 

akreditēta uz sešiem gadiem sekojošās programmās: vieglatlētikā, basketbolā, sporta dejas, 

svarcelšanā, grieķu-romiešu cīņā, volejbolā, peldēšanā. Visi 23 vērtēšanas kritēriji tika novērtēti 

ar augstu vērtējumu. 

Balvu novada pašvaldība piešķīra no interešu izglītības programmu mērķdotācijas 

2019./2020.mācību gadam 13 mācību stundas, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrijas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas peldēšanā piešķirtas 41 mācību 

stundas. Kas pilnībā nodrošina Balvu novada izglītojamo vēlmi nodarboties ar peldēšanu, jo 

kopējais Balvu novada izglītojamo skaits samazinās. Katram Balvu novada vispārizglītojošo skolu 

audzēknim piešķirtas bezmaksas 6 peldēt apmācības stundas .Peldēšanas nodaļā strādā divi treneri, 

kuri realizē interešu izglītības un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas peldēšanā 

atbilstoši mācību programmai. Volejbola nodaļa tika pastiprināta ar diviem jaunajiem 

speciālistiem. Ar  2020. gada 1. februāri  veiksmīgi sāk darboties  9 grupas futbolā. 

 

2. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošos kritērijos. 

2.1. Pamatjoma – Mācību saturs.  

Mācību treniņu darbs tiek organizēts atbilstoši izstrādātajām programmām pēc apstiprinātiem gada 

plāniem un treniņu nodarbību grafikiem, kur ietilpst vispārējās sagatavotības, speciālās 

sagatavotības, fiziskās, tehniskās, taktiskās un teorētiskās prasmes apguve un to pilnveidošana.  

Visu mācību programmu darba plāni tiek īstenoti atbilstoši licencētajām profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmām.  

Treneri izprot savu programmu standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, zina obligāto saturu, 

audzēkņu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Mācību satura jautājumi tiek apspriesti un 

saskaņoti sporta skolas metodiskajās apvienības sēdēs.  

Sporta skolā ir vienotas prasības treniņu vielas tematiskajai plānošanai. Tematiskajos plānos ir 

norādīta laika sadale katra temata apguvei, plānotie normatīvu kārtošanas datumi, individualizācija 

un diferenciācija. Plānos tiek veiktas korekcijas, ja tas nepieciešams audzēkņu tempa vai vielas 
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apguves grūtību dēļ. Treneri plāno un veic individuālo darbu, strādājot ar talantīgajiem 

audzēkņiem un audzēkņiem, kuriem nepieciešama papildus palīdzība mācību satura apguvē.  

Sporta skolas vadība sekmīgi pārrauga un koordinē programmu izvēli un tematisko plānu izstrādi. 

Treneriem ir nodrošinātas kvalitatīvas konsultācijas un visa nepieciešamā informācija un resursi 

plānu izstrādei. 

Skolā ir augsti kvalificēti pedagogi, kuri regulāri pilnveido savas zināšanas sporta speciālistu 

semināros, kurus rīko sporta veida federācijas un Latvijas treneru tālākizglītības centrs.  

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”  Sporta skolā uz vietas veic padziļinātās 

profilaktiskās medicīniskās pārbaudes audzēkņiem vienreiz gadā. Skolai ir savs aprīkots medicīnas 

kabinets.   

Skolā strādā viena medicīnas māsa, kura nodrošina audzēkņu veselības stāvokļa uzraudzību, veic 

posma medicīniskās pārbaudes pirms sporta sacensībām, papildus medicīniskās pārbaudes veic 

pēc akūtām saslimšanām, traumām vai pēc ilgākiem treniņ nodarbību pārtraukumiem. Kārtējās 

medicīniskās pārbaudes un ārstnieciski pedagoģiskos novērojumus veic sporta treniņu vietās 

Nodrošina sacensību un mācību-treniņu procesa apkalpošanu. Rūpējas par higiēnas prasību 

ievērošanu. 

Sporta skolai ir mūsdienīgas un sporta veidiem atbilstošas telpas, kuras atbilst visām prasībām un 

noteikumiem.  

2.2. Mācīšana un mācīšanās.  

2.2.1. Mācīšanas kvalitāte. Vērtējums - ļoti labi. 

Notiek mācību plānā paredzētās nodarbības, atbilstoši nodarbību sarakstam. 

Mācību procesa analīzi un pedagogu darba kvalitātes vērtēšanu veic regulāri.  

Mācību – treniņu nodarbību uzskaites žurnāli aizpildīti atbilstoši prasībām, mācību – treniņu 

žurnālu aizpildīšana uzraudzīta. Pēc treneru ieteikuma ir pilnveidota mācību – treniņu 

dokumentācija (gada un mēneša mācību plāni, audzēkņu rezultātu uzskaite un analīze e-vidē.) 

Izglītojamo reģistrācija un uzskaite sakārtota atbilstoši prasībām. 

Mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu, attiecīgās nozares jaunākās 

tehnoloģijas, iekārtas un materiālus. Nodoti ekspluatācijā 4 mūsdienīgi vieglatlētikas stadioni 

Tilžā un Balvos. Renovēta cīņas zāle. Ierīkoti automātiskie mini un standarta basketbola grozi, 

mākslīgais un dabīgie futbola laukumi. Ierīkoti vairāki pludmales volejbola laukumi, āra mākslīgie 

basketbola un volejbola laukumi un profesionālie āra trenažieri. Mācību darbs pilnībā nodrošināts 

ar nepieciešamo inventāru. 
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Mācību – treniņu procesā izmanto dažādas mācību metodes. Sagatavoti daudzveidīgi metodiskie 

materiāli visas izglītības programmas apjomā.  Populāra atklāto nodarbību organizēšana un 

analīze. Kā prakses bāzi skolu izvēlējas vairāki sporta akadēmijas studenti. Treneri darbojās 

mentoru lomā. 

Mācību – treniņu īstenošana ir maksimāli tuvināta reālajai sacensību situācijai. 

Izglītojamo piedalīšanās sacensībās un citos pasākumos notiek atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

Izglītojamie pilnībā izpildījuši mācību gada prasības par piedalīšanos sacensībās. 

2.2.2. Mācīšanās kvalitāte. Vērtējums – ļoti labi 

Izglītības iestāde regulāri informē izglītojamos par mācību treniņiem izvirzītajām prasībām. 

Izglītojamie zina un izprot izvirzītās prasības. Divas reizes gadā notiek audzēkņu un vecāku 

sanāksmes. Vecāki iesaistīti izglītības iestādes padomes darbā . 

Mācību gada sākumā treneri izglītojamos iepazīstina ar mācību gada uzdevumiem, iekšējas 

kārtības un drošības noteikumiem. Notiek instruktāžas par drošības noteikumu ievērošanu. 

Izglītojamiem ir pieejamas novada skolu sporta bāzes, atbilstošs inventārs.   

Ir pieejama literatūra un videomateriāli par savu sporta veidu, tā noteikumiem un apmācības 

metodiku. Visās sporta skolas bāzēs ir brīvi pieejams internets. Izglītojamie aktīvi apmeklē mācību 

treniņu nodarbības un regulāri piedalās plānotajās sacensībās.  

Tiek uzskaitīti kavējumi un analizēti iemesli kopā ar treneri, ar izglītojamā vecākiem. Balvu 

novada pašvaldība finansiāli atbalsta mācību treniņu nometņu rīkošanu, kas tiek organizētas 

atbilstoši sporta veida specifikai. 

Skolā ir izstrādāta sistēma, lai nodrošinātu labāko audzēkņu sagatavošanu augstākā mēroga 

sacensībām. 

2.2.3. Vērtēšana kā treniņu (mācību) procesa sastāvdaļa. Vērtējums – ļoti labi. 

Treneri sistemātiski analizē un vērtē izglītojamo darba un sacensību rezultātus. Veic rezultātu un 

vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos sporta skolas noteiktajos dokumentos. Vērtējumu uzskaite tiek 

regulāri pārraudzīta un kontrolēta.  

Sākuma sagatavošanas grupās un mācību-treniņu grupās MT–1, MT–2 audzēkņu sasniegumi tiek 

vērtēti kontrolnormatīvu izpildē. Sākot ar MT–3 grupām, galvenais vērtēšanas kritērijs ir iegūtās 

vietas sacensībās. Treneri mācību gada beigās iesniedz sporta skolas katras grupas audzēkņu 

sasniegumu tabulu saskaņā ar izstrādātajiem noteikumiem. Ir izveidotas individuālas audzēkņu 

sacensību kārtiņas. 
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Pēc saņemtajiem datiem tiek veikta analīze komandu sporta veidos un individuālajos sporta veidos 

zēniem un meitenēm, katrā pozīcijā atsevišķi, uzrādot punktus pēc izcīnītajām vietām.  

Mācību gada beigās tiek sagatavotas atskaites IZM Sporta departamentam atbilstoši noteiktajām 

prasībām.  

Sporta skolas datu bāzē ir rīkoto sacensību nolikumi, protokoli un Latvijas jaunatnes čempionātu 

protokoli. Rezultātus operatīvi analizē gan ikdienā, gan pedagoģiskās padomes sēdēs un analīzes 

rezultātus izmanto mācību treniņu procesa pilnveidošanai. Audzēkņi un vecāki tiek regulāri 

iepazīstināti ar rezultātiem un to analīzi. 

 

2.3. Pamatjoma - Audzēkņu sasniegumi.  (Aktualizēta 2020.gadā) 

Kritērijs “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam - ļoti labi, to 

apliecina sekojošā informācija: 

 Izstrādātas un sporta federācijās apstiprinātas deviņas sporta veidu programmas. 

 Programmas pielāgotas attālinātām mācībām un ierobežojumiem ārkārtējas situācijas laikā 

ar  Covid 19 izplatību. 

 Izglītojamie sekmīgi apgūst programmas paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņas  

ārkārtējas situācijas laikā ar  Covid -19 izplatību  . 

 Kopā ar audzēkņiem tika analizēti un izvērtēti izglītojamo sasniegumi 2019./2020. mācību 

gadā.(izveidotas izglītojamo rezultātu kartes)  

 Treneri regulāri veic grupu rezultātu analīzi (grupu izaugsmes rezultāti  regulāri tiek 

apspriesti skolas pedagoģiskās padomes sēdēs). 

Kritērija “izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020. mācību 

gadu: 

 Skolā ieviesta informācijas sistēmas  e-klase . 

 Skolā tiek organizētas starp nodaļu sacensības un kontrolnormatīvu izpildes sacensības 

izglītojamo mācību treniņu motivācijai,  

 Tiek izmantotas dažādas alternatīvas mācību treniņu formas ( attālināti izmantojot trenera 

norādījumus un sporta federāciju ieteikumus video). 

 Atbilstoši mācību treniņu nodarbību vērošanas rezultātiem( 2020. gadā vērotas 29 

nodarbības), lielākā daļa treneru katru mācību treniņu nodarbību ievēro trīs nodarbības 

fāzes . 

Kritērija “izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” turpmākās attīstības prioritātes ir:  
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 nostiprināt un attīstīt zināšanas, izpratni un pamatprasmes psiholoģiskā, pilsoniskajā, 
pašizpausmes, veselības un fiziskās aktivitātes jomās. 

 nodrošināt kvalitatīvāku mācību procesa uzraudzību un tā analīzi, aktualizējot mācību -
treniņu nodarbību  vērošanu. 

 nodrošināt individuālo pieeju Latvijas izlašu komandu dalībniekiem.  
 

Kritērijs” Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam” ļoti 

labi, , to apliecina ŠĀDA informācija: 

 Izglītojamie regulāri piedalās dažāda mēroga sacensībās. Prioritāri izglītojamie apmeklē 

sava sporta veida valsts čempionātus, kausus, meistarsacīkstes. ; 

  2019./2020.gadā visos sporta veidos uzrādīti augstvērtīgi rezultāti (skatīt rezultātus 

zemāk); 

  Mūsu skolas izglītojamie regulāri tiek iekļauti valsts izlašu sastāvos; 

  Lepojamies arī ar skolas bijušo un esošo izglītojamo citiem sasniegumiem (Deviņi 

izcilnieki vispārizglītojošās skolās); 

 Labākie  un perspektīvākie 26 sporta skolas izglītojamie 2019./2020.macību gadā saņēma 

Balvu novada pašvaldības naudas vai piemiņas  balvas, kā arī “Balvu novada Sporta 

Laureāta ” apbalvojumi  10 nominācijās. 

 

Kritērijs” Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020. 

mācību gadu: 

Balvu Sporta audzēkņu sasniegumi 2018./2019./2020.mācību gadā : 

Basketbolā 

Vecuma grupa 
 

LR čempionāts, LJBL 
Nacionālā līga 

Starptautiskie turnīri. Latvijas izlases 
dalībnieks 

U-19 zēni 4. vieta (8 komandas) 
Austrumi 

13. starptautiskais turnīrs 
Rakvere Igaunija 6.vieta 

 

U-16 zēni 8. vieta (11 komandas) 
Austrumi 

 Ričards Kļanskis  
U-17 dalībnieks 
(pārstāv Itālijas klubu 
ORLANDINA basket ) 

U-11 zēni Piedalīšanās  
“BALTAIS kauss” 

Sezonas noslēguma 
turnīrs Rugājos 1. vieta 
(4 komandas) 

 

LBL 3 Dalība LBL 3 
čempionātā 
pieaugušajiem 
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U 19 Latgales reģiona 
“Vidusskolu kausa 
izcīna” 
 I. vieta  

Valsts finālsacensības 
“Vidusskolu kauss” 
 5.-6. vieta 

 

 

Futbolā 2020.gads 

U10 Ziemeļaustrumu jaunatnes 
čempionāts futbolā futbolā 
telpās 2020. 

1. vieta 

U11 Ziemeļaustrumu jaunatnes 
čempionāts futbolā futbolā 
telpās 2020. 

1. vieta 

U12 Ziemeļaustrumu jaunatnes 
čempionāts futbolā futbolā 
telpās 2020. 

1. vieta 

U13 Ziemeļaustrumu jaunatnes 
čempionāts futbolā futbolā 
telpās 2020. 

1. vieta 

U14 Ziemeļaustrumu jaunatnes 
čempionāts futbolā futbolā 
telpās 2020. 

1. vieta 

U10 Ziemeļaustrumu jaunatnes 
čempionāts futbolā  2020. 

2. vieta 

U11 Ziemeļaustrumu jaunatnes 
čempionāts futbolā 2020. 

1. vieta 

U12 Ziemeļaustrumu jaunatnes 
čempionāts futbolā 2020. 

1. vieta 

U13 Ziemeļaustrumu jaunatnes 
čempionāts futbolā 2020. 

1. vieta 

U-13 Latvijas čempionāts 
futbolā 11:11 Attīstības B 
divīzija 

4.vieta 

U-14 Latvijas čempionāts 
futbolā 11:11 Attīstības A 
divīzija 

2. vieta 

Pieaugušie ZAFT 2.līgas telpu futbols 2. vieta 
U-13 Latvija futbola federācijas 

Futbola Akadēmija 
Reģionālā izlase. 

Danils Aleksejevs 
Deivijs Pušpurs 
Alens Kuzņecovs 
Markus Gagars 
Ralfs Juliāns Sirmais 
Armands Čugurovs 

U-14 Latvija futbola federācijas 
Futbola Akadēmija 
Reģionālā izlase. 

Raits Markus 
Rainers Ušāns Čips 
Dans Kupčs 

U-15 Latvija futbola federācijas 
Futbola Akadēmija 

Deins Polis 
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Reģionālā izlase. 
 

2019./2020. mācību gads grieķu – romiešu cīņā 
Vārds, uzvārds Latvijas 

meistarsacīk
stes 
Junioriem 
2019.gadā 
2020.gadā 
vieta 

Latvijas 
meistarsacīk
stes 
Jauniešiem 
vieta 

Starptautiskās 
sacensības 
XI Valgas 
čempionāts, 
Igaunijā 
vieta 

Vilnius 
OPEN 
2019, 
Lietuva 
vieta 

43,Eduarda 
Pjtsepa 
turnīrs Viru, 
Igaunija 
vieta 

Jānis Stepanovs II     
Vladislavs 
Baranovs 

III     

Arvis Začš 1 II  12  
Ralfs Žogota 7 III    
Marks Višņevskis   III 7 9 
Rihards Sarķis  5  
Vjačeslavs 
Naumenko 

7     

Daniēls 
Miķelsons 

 5    

Kristaps Cielavs  5    
Markuss 
Medinieks 

    5 

 

2019./2020.mācību gads peldēšanā 

Latvijas 96. čempionāts peldēšanā 

Nr.p.
k. 

Vārds, uzvārds Vecum
a grupa 

Disciplīna Izcīnītā vieta Rezultāts Dalīb-
nieku 
skaits 

1. Evelīna Krakope  100m brīvais 
st. 

68. 1:10.36 84 

2. Ralfs Kristers 
Kokorevičs 

 100m mugura 37. 1:08.21 49 

3. Jūlija Antonova  200 m brass 17. 3:03.13 25 

4. Andrejs Vjazaņicins  200m brīvais 
st. 

60. 2:23.34 74 

5. Raits Markus  100m mugura 45. 1:10.67 49 

 
Latvian Youth Meet 
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Nr.p.
k. 

Vārds, uzvārds Vecu-ma grupa Disciplīna Izcīnītā 
vieta 

Rezultāts Dalīb-
nieku 
skaits 

1. Raits Markus 2005.g. un jaun. 100m mugura 3. 1:08.57 19 
2. Jūlija Antonova 2006.g un jaun. 100m brass 2. 1:23.95 38 
3. Aivita Bauere 2006.g un jaun. 100m brīvais st. 27. 1:24.57 38 
4. Haralds Ķerģis 2005.g. un jaun. 100m tauriņš 7. 1:20.01 20 
5. Jānis Duļbinskis 2005.un jaun. 100m brass 27. 1:37.46 41 

 
 

 

2019./2020.mācību gads sporta dejās 

                                     Latvijas kausa kopvērtējums 
Sandis Krivišs un Denija Sirmā Juniori II grupa D klase ST  - 8.vieta 

Juniori II grupa D klase LA  - 9. vieta 
Toms Ozoliņš un Dārta Garā Juniori I grupa D klase  - 20. vieta 
Aleksejs Kozirevs un Paula Pintele  Juniori I grupa E6 klase – 10.vieta 
Ralfs Juliāns Sirmais un Alīna Žogota Juniori I grupa E6 klase – 19. vieta 

 

                 Latvijas Novadu kauss (komandu vērtējumā III vieta) 
Sandis Krivišs un Denija Sirmā Juniori II grupa D klase ST   - 4.vieta 

Juniori II grupa D klase LA  - 4.vieta 
Toms Ozoliņš un Dārta Garā Juniori I grupa D klase ST  - 5.vieta 

Juniori I grupa D klase LA  - 6.vieta 
Aleksejs Kozirevs un Paula Pintele  Juniori I grupa E6  klase  - 4.vieta 

Juniori I grupa D klase  LA - 4.vieta 
Ralfs Juliāns Sirmais un Alīna Žogota Juniori I grupa E6 klase  - 16.vieta 

Juniori I grupa E 6 klase - 13.vieta 
 

Latgales kauss 2020.gada 19.janvārī III .vieta komandu kopvērtējumā. 
Latvijas kausa posmā Ludzā 2020.gada 7.martā 

1. Sandis Krivišs un Denija Sirmā Juniori II grupa D klase LA  - 6. Vieta 

2. Toms Ozoliņš un Dārta Garā Juniori II grupa D klase LA  - 7. Vieta 

 

2020.gads vieglatlētikā 

N.p.
k. 

Vārds, uzvārds Latvijas 
ziemas 
Čempionāti 
vieta 

Latvijas vasaras 
Čempionāti 
vieta 

Baltijas 
izlašu 
Sacensības 
vieta 

Latvijas 
izlases 
kandidāti, 
dalībnieki 

1.  Evelīna Stepanova  MT-6 Iv. IIv. 5.v        IIv. IIIv. 9.v 12.v 4.v x 
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2.  Antra Saviča SMP-2 5.v 16.v I.v 6.v 4.v x 
3.  Uvis Pošeika SMP-2 4.v IIIv. 4.v 7.v x 
4.  Edvards Sarķis SMP-2 6.v    
5.  Ervīns Tabors MT-4 4.v IIv.   
6.  Dita Kuzņecova SMP-3 9.v IIIv. 10.v   
7.  Lauris Eizāns SMP-2 7.v 7.v   
8.  Dāvis Stepanovs MT-6 IIIv. IIIv.   
9.  Kristers Pipcāns MT-6 IIIv. 7.v IIIv. 7.v 17.v   
10.  Raits Markus MT-6 IIIv. 6.v 10.v Iv. IIIv. 5.v 9.v 5.v x 
11.  Toms Silenieks MT-4 IIv.18.v 4.v17.v   
12.  Rainers Ušāns Cips MT-4 IIv 6.v16.   5.v  x 
13.  Artūrs Pušpurs MT-4 6.v 13.v 16.v   
14.  Signe Vindāle MT-7 13.v    
15.  Iļja Polis MT-4 10.v    
16.  Laura Jaundžeikare MT-4 22.v    
17.  Ralfs Šāvelis MT-6  12.v   

2020.gads svarcelšanā 
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2020. gads volejbolā 

Grupa  U11meitenes U13 meitenes U13 zēni 
Sacensības  vieta vieta vieta 

Vasaras Spēles volejbolā 2020 10 14 9 

 

 Kritērijs” Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos”  turpmākās attīstības prioritātes ir:  

 Plānot palielināt skolas izglītojamo skaitu Latvijas Republikas izlases dalībnieku sastāvā  

visās nodaļās; 

 Uzlabot volejbola nodaļas izglītojamo sasniegumus. 

 

 
 
 

Vārds,Uzvārds 

Latvijas 
čempion-nāts 

pieaugu-
šajiem 

Ventspils 
06.-08.03.20 

Lietuvas dienai 
veltīts 

starptautiskais 
turnīrs. 
Telši 

04.07.20 

Latvijas 
čempionāts 
jauniešiem 
U15, U17 

Ludza 
01.08.20 

VJ.Kirjanova 
piemiņas turnīrs 

Balvi 
 
 

08.08.20 

LR  
izlases 

kandidāti

Ralfs Plavnieks 
 

  7.vieta 5.vieta  

Rainers Melnstrads 
 

4.vieta     

Sandija Keiša 
 

2.vieta 1.vieta 2.vieta 1.vieta x 

Haralds Kokorevičs 
 

4.vieta  2.vieta 2.vieta  

Lauris Logins 
 

2.vieta 1.vieta 2.vieta  x 

Raivo Keišs 
 

  1.vieta 1.vieta x 

Daniels Būde 
 

        3.vieta 2.vieta x 

Andis Zelčs   6.vieta 4.vieta  

Alekss Blonskis   1.vieta  x 

Edijs Keišs    2.vieta x 

Markuss-Jānis Elsts   2.vieta 6.vieta x 

Raivo Nāgels 
 

  4.vieta 8.vieta  
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321 audzēknis, kas piedalās starptautiskajās, valsts mēroga un 
oficiālajās sacensībās

2019.gads Basketbols 2019.gads Grieķu-romiešu cīņa

2019.gads Sporta dejas 2019.gads Svarcelšana

2019.gads Vieglatlētika 2019.gads Volejbols

2019.gads Peldēšana

107

63

38

37

27

43

46
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2.4. Pamatjoma- atbalsts izglītojamajiem.  

2.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts. Vērtējums -ļoti labi.  

Audzēkņi un personāls ir apmācīti, kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā, tiek 

veikta praktiskā apmācība. Treniņu laikā tiek ierobežota audzēkņu iziešana ārpus treniņu telpām, 

lai samazinātu negadījumu risku. Papildus pedagogi ir apguvuši pedagogu profesionālās 

pilnveides programmas “Bērnu tiesības un to aizsardzība” un audzināšanas jautājumos. 

Regulāri tiek apzinātas audzēkņu psiholoģiskās vajadzības. Pedagogi veic individuālo darbu ar 

talantīgajiem audzēkņiem.  

Audzēkņiem ir labi sasniegumi sporta sacensībās novada, valsts un starptautiskā līmenī. 

Detalizēti izvērtējot pamatjomu, izanalizēti dokumenti, veikta audzēkņu, treneru un vecāku 

anketēšana. Izvērtēšanas rezultāti analizēti sporta skolas pedagoģiskās padomes sēdēs, izveidots 

pašvērtējuma ziņojums pamatjomā, noteiktas tālākās attīstības vajadzības.  

Tiek apkopota vecāku un medicīnas darbinieku sniegtā informācija par audzēkņu veselības 

stāvokli un atsevišķu audzēkņu individuālajām vajadzībām.  

0

2

4

6

8
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12

Valsts izlases dalībnieki un kandidāti pa nodaļām

Grieķu‐romiešu cīņa Svarcelšana Vieglatlētika Volejbols Basketbols
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Sacensību laikā tiek nodrošināta medicīniskā personāla palīdzība. Ir noslēgts līguma ar Sporta 

medicīnas valsts aģentūru par izglītojamo padziļināto profilaktisko apskati. Katrā treniņu 

nodarbību vietā ir nodrošināts pirmās palīdzības aptieciņas komplekts. Nepieciešamības gadījumā 

sadarbojoties ar vecākiem un klases audzinātājiem , tiek piesaistīta kvalificētu  speciālistu 

palīdzība. Treneris sniedz psiholoģisku atbalstu audzēkņiem ikdienas situācijās. Ārkārtas 

situācijās piesaistīta skolas absolvente daktere psihoterapeite Arta Kočāne.  Lai pilnvērtīgi varētu 

organizēt mācību treniņu darbu un piedalīšanos sacensībās skola veiksmīgi tiek organizēts darbs 

izglītojamo veselības aprūpē ir atbilstoši iekārtots medicīnas kabinets. Iestājoties kolā katrs 

izglītojamais iesniedz ģimenes ārsta slēdzienu, par veselības stāvokli. Skolas mediķis par 

medicīnas pārbaudes rezultātiem informē trenerus, izglītojamo vecākus. Visos sporta skolas 

organizētajos sporta pasākumos ir nodrošināta medicīnas personāla klātbūtnē. 

Ārpus izglītības iestādes organizējamo teorētisko un praktisko nodarbību īstenošanai ir atbilstoši 

sadarbības līgumi un tajos atrunāti attiecīgi piemērotības nosacījumi atbilstoši izglītības 

programmas īstenošanas periodam.  

2.4.2. Atbalsts izglītojamo drošības garantēšanā ( drošības un  darba aizsardzība).  

Vērtējums – ļoti labi. 

Sporta skolā ir izstrādāti drošību reglamentējošie  normatīvie dokumenti, kuri ir pieejami visās 

nodarbību vietās. Sporta bāzes ir ierīkotas novērošanas kameras (peldbaseins un stadions), 

nozīmēts atbildīgs darbinieks.  Balvu novada pašvaldības policija plānveidīgi apseko sporta bāžu 

teritorijas un tās apkārtni. Tiek kontrolēta darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpilde. 

Izglītības iestāde izvērtē darbavietu  drošības riskus un veic to novēršanu.  Visās mācību treniņu 

norises vietās un skolas autotransportā ir pieejama pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņas. 

Personāls ir ieguvis speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Izglītojamie un personāls 

zina, kā rīkoties vardarbības gadījumos. Izglītības iestāde popularizē veselīgu dzīvesveidu un 

organizē veselīgu veicinošus  pasākumus (Olimpiskā diena, starp nodaļu sporta sacensības dažādos 

sporta veidos, laivu braucieni, veselības nedēļa, riteņbraukšanas pārgājieni). Katra mācību 

semestra sākumā treneri izglītojamos  iepazīstina ar iekšējās kārtības un  drošības noteikumiem, 

par ko veic attiecīgu ierakstu žurnālā un izglītojamie ar parakstu apliecina, ka noklausījušies šīs 

instrukcijas un apņemas izpildīt noteikumus. Izglītības iestādes nepieciešamības gadījumos 

sadarbojas ar Balvu novada pašvaldības Sociālo dienestu. Izglītības iestāde nodrošina 

izglītojamajiem vecumā no  10 līdz 18 gadiem  piedalīšanos obligātajās veselības  pārbaudēs, 

noslēdzot līgumu ar VSIA “Bērnu klīniskā universitātes  slimnīca” . 
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2.4.3.  Atbalsts personības veidošanā. Vērtējums – ļoti labi. 

Izglītības iestādes izglītojamie darbojas izglītības iestādes padomē. Izglītības iestāde tiek atbalstīti 

un īstenoti izglītojamo iniciatīvas un lēmumi. Izglītības iestāde organizē ārpus stundu pasākumus, 

tai skaitā pilsoniskās audzināšanas, patriotismu, un piederības apziņu veicinošus audzināšanas 

pasākumus  izglītojamiem. Ir izstrādāti ārpus stundu pasākumu plāni. Audzināšanas pasākumu 

sagatavošana veiksmīgi iesaistās izglītojamie.  

Izglītības iestādē piedāvā daudzveidīgas interešu izglītības programmas. Izglītojamiem un viņu 

vecākiem ir pieejama informācija par interešu izglītības programmām un nodarbību laikiem. 

Peldēšanas interešu izglītības programmas ietvaros skolā nodarbojās 45 audzēkņi. 

Audzināšanas darbā ir iesaistīti visi treneri. Treneri sadarbojas ar vecākiem, risina izglītojamo 

personības veidošanās un fiziskās attīstības jautājumus. 

Skola organizē reģionālos, valsts un starptautiska līmeņa sporta pasākumus, deleģē izglītojamos 

dalībai dažādu līmeņu sacensībās. Mācību spēki veicina sporta un veselīga dzīvesveida 

popularizēšanu. Izglītības iestāde sadarbojas ar citām izglītības iestādēm, kuras piedāvā 

daudzveidīgas interešu izglītības  programmas. Kā brīvā laika pavadīšanas iespējas skola organizē 

vasaras sporta un atpūtas nometnes, kā arī rada iespēju izglītojamiem piedalīties citu organizāciju 

rīkotajās sporta nometnēs. 

Izglītības iestāde organizē un piedalās daudzveidīgos kultūras (sporta dejotāji) un sporta  

pasākumos. 

2.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā. Vērtējums – ļoti labi  

Sporta skolā ir pieejama informācija par tālākās izglītošanās iespējām. Ir laba sadarbība 

studentiem, kuri mācās LSPA un izvēlējušies par prakses vietu Balvu Sporta skolu. Izglītojamie 

aktīvi iesaistās sporta sacensību tiesāšanā, tādējādi iegūstot teorētiskās un praktiskās zināšanas 

tiesneša darbā. 

Izglītības iestādē ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija par tālākajām 

izglītošanās iespējām, kura dod motivāciju tālākai izglītības turpināšanai. 

Izglītības iestādē organizē informatīvus pasākumus audzēkņiem un viņu vecākiem (tikšanās ar 

Skolas absolventu, Olimpisko čempionu bobslejā Arvi Vilkasti,  Itālijas kluba ORLANDINA 

basket spēlētāju Ričardu Kļanski u.t.t.) 

Izglītības iestādes dibinātāja tīmekļa vietnes saturu aktualizē atbilstoši reālajai situācijai. 

Informācijas saturs ietver izglītības programmas aprakstu. Izglītības iestāde motivē izglītojamos 

tālākai izglītības turpināšanai sporta jomā. 
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Skola sadarbojas ar Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes karjeras 

izglītības konsultantu, piedalās viņu organizētajos pasākumos. Izglītības iestāde veic monitoringu 

saistībā ar absolventu profesionālajām darba gaitām. 

Izglītības iestādē ir izstrādāta sistēma, lai nodrošinātu labāko audzēkņu iesaistīšanu sagatavošanai 

sacensībām augstākā pakāpē administratīvās teritorijas mērogā. Izglītojamiem nodrošina iespēju 

piedalīties dažādās sacensībās un dažāda līmeņa izlases komandās. Finansiālo pusi uzņēmās Balvu 

novada pašvaldība un veiksmīgi realizētie līdzfinansējuma projekti. 

   

2.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai. Vērtējums – ļoti labi.  

Sporta skolas audzēkņiem ir iespēja apgūt  sporta mācību programmu atbilstoši savām spējām un 

interesēm. Treneri sniedz individuālu atbalstu izvēlētā sporta veida programmu 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 plāni. Pašvaldība iespēju robežās atbalsta  

treneru darbu ar  talantīgajiem audzēkņiem (gada skolotājs, Balvu novada sporta laureāts un 

izglītojamo un pedagogu apbalvošana mācību gadu noslēdzot).  Mācību darba diferenciācijai tiek 

pielietotas inovatīvas idejas un metodes. Traumu un veselības problēmu rezultātā neapgūto mācību 

vielu izglītojamie apgūst ar individuālo darbu, slodzes diferenciāciju nodarbības. 

Audzēkņiem kuri apgūst vēl citas profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā vai citu 

interešu izglītības programmu, treniņu process tiek plānots atbilstoši reālajai  situācijai un 

iespējām. 

Pilnvērtīgā treniņu procesa nodrošināšanai tiek pielietotas daudzveidīgas mācību metodes – 

audzināšanas, mācīšanās, mācīšanas, sporta veidu tehnikas, fizisko īpašību attīstīšana un kustību 

iemaņu pilnveidošanas metodes. Tas tiek izmantotas, lai atbilstoši vecuma grupai, atkarībā  no 

audzēkņu fiziskas sagatavotības sasniegtu iespējami labāku rezultātu. Skolas talantīgākie 

izglītojamie  tiek iekļauti Latvija jauniešu, junioru un pieaugušo izlašu sastāvos, sporta spēļu 

komandu perspektīvākie audzēkņi pārstāv LBL 3 basketbolā un ZA pirmās līgas futbolā 

komandas. Talantīgākie audzēkņi tiek atbalstīti, nodrošinot iespēju startēt starptautiskās 

sacensībās, plānojot treniņu darbu sporta nometnēs,  izmantojot papildus finansējumu no sporta 

federācijām, Sporta Jaunatnes fonda un mecenātiem. 
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2.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. Vērtējums - ļoti labi. 

Skolā uz doto brīdi šādu grupu un audzēkņu nav. Audzēkņiem, kuriem uz noteiktu laiku ir 

veselības problēmas, pēc ārsta rekomendācijas treneri izstrādā speciālo vingrinājumu kompleksus 

un ar viņiem tiek veikts individuāls darbs. 

2.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. Vērtējums – ļoti labi.  

Ar sporta skolas iekšējās kārtības  noteikumiem un sporta skolas prasībām vecāki tiek iepazīstināti, 

aizpildot skolas iesniegumu. Sporta skola regulāri, plānveidīgi un vispusīgi informē vecākus par 

visām sporta skolas darba režīma izmaiņām, par mācību satura jautājumiem, sacensībām un 

aktualitātēm sporta skolas darbā.  

Sadarbībai ar vecākiem tiek meklētas un izmantotas daudzveidīgas formas - informatīvie 

paziņojumi, telefonu sarunas, sporta skolas vecāku sapulces, informatīvais stends pašvaldībā un 

sporta skolā, publikācijas pašvaldības laikrakstā, Balvu novada pašvaldība elektroniskā vietnē 

www.balvi.lv, WhatsApp un facebook grupā. Galvenā sadarbības forma ir individuālās sarunas ar 

vecākiem par katra audzēkņa sasniegumiem. Vecāki var izteikt savus priekšlikumus un 

ierosinājumus sporta skolas darbam vecāku sapulcēs, sporta skolas vecāku padomē vai sporta 

skolas direktoram. Vecāku izteiktos priekšlikumus analizē un izmanto turpmākajā darbā. 

Informācija vecākiem par viņu bērnu sasniegumiem, treniņu apmeklējumiem, uzvedību un 

attieksmi pret treniņu darbu ir kvalitatīva un lietderīga. Visi treneri mērķtiecīgi sniedz informāciju 

vecākiem, ja bērnam ir nepieciešams jebkāda veida atbalsts vai palīdzība. 

Izglītības iestādē notiek regulāra sadarbība ar izglītojamā ģimeni, izglītojamo izaugsmes 

veicināšanai.  

Notiek regulāra sadarbība ar vecākiem, organizējot un piedaloties sporta un kultūras  pasākumos.  

Pašvaldība un skola atbalsta izglītojamos no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm 

(atbrīvojot no vecāku līdzfinansējuma maksas). 

2.5. Izglītības iestādes vide. 

2.5.1. Skolas mikroklimats. Vērtējums –ļoti labi . 

Izglītības iestāde rūpējas par izglītības iestādes tēla veidošanu, kopj esošās un ievieš jaunas 

tradīcijas. Sporta skolas bijušo treneru Givi Abdušelišvili  un Vjačeslava Ķirjanova piemiņas 

turnīri grieķu-romiešu cīņā un svarcelšanā. Starpnovadu skolēnu sporta spēles Aiņa Šaicāna 

piemiņas turnīrs futbolā, “Gada Skolotājs”, Skolas jubilejas, Balvu novada  pašvaldības  

izglītojamo un pedagogu apbalvošanas pasākumi, pedagogu un tehnisko darbinieku pieredzes 

apmaiņas braucieni, izglītojamo ekskursijas. 
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Skola izmanto Latvijas Valsts simbolus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Skolai ir savs logo un 

karogs. Izgatavojot skolas atribūtiku (diplomi, uzlīmes, suvenīri, nozīmītes , blociņi ar skolas 

simboliku, tiek veidota piederības apziņa skolas kolektīvam. Regulāri un sistemātiski tiek atjaunoti 

un papildināti skolas sporta veidu stendi. 

Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti un kvalitatīvi. 

Izglītojamie un personāls ir iepazīstināti ar noteikumiem un tos ievēro. Konfliktsituācijās tiek 

risinātas savlaicīgi un taisnīgi. Tiek veikta audzināšanas darba pilnveidošana, audzēkņu 

pašdisciplīnas uzlabošana. Sporta skolas audzināšanas darba programmā ir ietverti temati par 

audzēkņu pašdisciplīnu.  

Izglītības iestādes personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā un ir 

lojāls Latvijas republikas un tās Satversmei. Izglītības iestādes personāls ievēro pedagoģijas, 

profesionālās ētikas, cilvēktiesību, pilsoniskuma un humānisma principus, ar savu rīcību 

nediskreditē izglītības iestādi. 

Izglītības iestādes vadība, personāls un izglītojamie savstarpēji sadarbojas, attiecībās valda 

labvēlība un savstarpējā cieņa. Izglītības iestādes vadība un personāls sniedz atbalstu, jaunajiem 

izglītojamajiem un darbiniekiem iekļaujoties izglītības iestādes dzīvē. Izglītības iestāde ir 

kultūrvides veidotāja.  

2.5.2. Skolas fiziskā vide. Vērtējums – ļoti labi 

Sanitār higiēniskie apstākļi, izglītības iestādes telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Pastāv 

kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls (reģistrs), pārbaužu dokumenti ir 

pieejami. Izglītības iestāde nodrošina racionālu resursu izmantošanu un rīkojas dabai draudzīgi. 

Izglītības iestādes telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. 

Ir pieejamas un lietojamas dušas telpas. 

Ir noteikta kārtība mācību – treniņu telpu izmantošanai, to stingri ievēro. 

Izglītības iestādei piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un uzturēta labā 

kārtībā. 

Izglītojamie un pedagogi piedalās izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā rudens, 

pavasara talkās. 

Izglītības iestāde regulāri atjauno skolas materiāltehnisko bāzi. Sadarbībā ar federācijām, sporta 

biedrībām un pašvaldību piedalāmies dažādos projektos, kur ir iespēja papildināt skolas materiāli 

tehnisko bāzi. ESF realizēta projekta ietvaros “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai Balvu novadā” un projekta “Sāls istabas apmeklējumu nodrošināšana bērniem ar 

īpašam vajadzībām” ir radīta iespēja Balvu novada bērniem ar īpašām vajadzībām bez samaksas 
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apmeklēt sāls istabu, bet pirmsskolas vecuma bērniem un senjoriem 54 + apmeklēt bez samaksas 

peldbaseinu. Sadarbībā ar Balvu novada sporta biedrībā, realizēti vairāki LEADER Eiropas 

projekti, kā rezultātā iegādāts inventārs vieglatlētikai, basketbolam, volejbolam uzstādīti āra 

trenažieri. Balvu novada iedzīvotājiem ir pieejamas visas sporta bāzes un inventārs.  

2.6. Iestādes resursi. Aktualizēts 2020.gadā. 

Kritērijs “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam –“ ļoti labi”, to 

apliecina sekojošā informācija: 

 Balvu Sporta skola nodrošina visas nepieciešamās telpas izglītības programmas 

īstenošanai: 4 sporta spēļu zāles, 3 stadioni, peldbaseins, cīņas, svarcelšanas, trenažieru 

zāles un citas nepieciešamās telpas.  

 Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša īstenojamās izglītības programmas specifikai, 

izglītojamo skaitam un veicamajām aktivitātēm. 

  Sporta skolas stadionam iegādāts vieglatlētikas un futbola inventārs un tehniskais 

aprīkojums.  

  Ir pieejama izglītības iestādes specifikai un izglītības programmas apguvei atbilstoša 

mācību literatūra un mācību līdzekļi un mūsdienīga datortehnika. 

 Skolas rīcībā ir divi mikroautobusi un divi autobusi, kuri pilnībā nodrošina  skolas mācību 

procesa un sacensību organizēšanu. 

Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” stipras puses, noslēdzot 2019./2020.māc.gadu : 

 Futbola nodaļas vajadzībām iegādāti Balvu Sporta skolas stadionam rezultātu tablo, zāles 

pļaušanas tehnika, universāls pumpis, saremontēti un iegādāti  spēlētāju un tiesnešu 

nojumes. 

 Uzstādītas mobilas tribīnes  

 Notiek darbs pie stadiona labiekārtošanas 

Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 Nodrošināt Balvu Sporta skolas stadionu ar vieglatlētikas sacensību iekārtām; 

 Ierīkot apskaņošanas iekārtu Balvu Sporta skolas stadionā; 

 Ierīkot apgaismošanas sistēmu  Balvu Sporta skolas stadionā; 

 Ierīkot futbola laukuma laistīšanas sistēmu Balvu Sporta skolas stadionā. 

Kritērija “Personālresursi” tiek  īstenots  atbilstoši vērtējumam “ļoti labi”. To apliecina šāda 

informācija: 
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  Sporta skolai ir patstāvīgs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts un 

pašvaldības nodrošināts sporta skolas uzturēšanas budžets.  
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Skolas vadību nodrošina direktors, divi direktora vietnieki izglītības jomā, metodiķis un skolas 

tehniskie darbinieki. 

 

 

 

 

  Ir profesionālās pilnveides plāns. Plāna izpilde ir konstatējama un to aktualizē. 

    Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” stipras puses, noslēdzot 2019./2020.m.g.:      

 Augsti profesionālie sporta veidu treneri; 

   Skolas administrācija un treneri aktīvi iesaistījušies sporta federāciju, IZM,IKVD darbā; 

  Trīs treneri pilda Latvija jaunatnes izlases vecāko treneru pienākumus; 

  Skola organizē treneru tālākizglītības kursus visam Latgales reģionam piesaistot līdzekļus 

no fondiem. 

Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” turpmākas attīstības prioritātes ir: 

 Organizēt pedagogiem kursus izmantojot dažādas mūsdienu tehnoloģiju platformas; 
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 Pilnveidot  volejbola treneru zināšanas un prasmes sadarbojoties ar Latvijas Volejbola 

federāciju. 

 Piedalīties un organizēt starpnovadu  kursus. 

2.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.  

2.7.1. Iestādes darba pašvērtējums un attīstības plānošana. Vērtējums – ļoti labi.  

Balvu Sporta skola plāno savu darbu ilglaicīgam laika periodam. Tas atkarīgs no sporta skolas 

mācību gadam izvirzītajiem mērķiem un resursiem to realizēšanai. Katru gadu tiek izstrādāts darba 

plāns, gada beigās pārskats par gada plāna izpildi.  

Mācību gada beigās tiek pārskatītas visas jomas, kurās ietverti jautājumi par audzināšanas darbu, 

iekšējās kārtības noteikumiem, vecāku sapulcēm, mācību darbu, izglītojamo sasniegumiem, 

atskaitēm, pašnovērtējumu, metodisko darbu (sacensību organizēšanu, pedagoģiskās sēdes, 

tālākizglītība, pieredzes apmaiņa) un skolas saimnieciskā darbība. 

Izglītības iestādes  pavērtēšanā un attīstības plānošanā piedalās izglītības iestādes personāls, 

izglītojamie, izglītības iestādes padome un sadarbības partneri. Ir noteiktas izglītības iestādes 

prioritātes. Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver sasniedzamo mērķi, uzdevumus un rezultātus. 

Izglītības iestādē ir izveidots attīstības plānošanas dokuments.  

Ir apstiprināts skolas attīstības plāns 2018.-2023.gadam. Attīstības plānošana ir loģiski strukturēta 

un pārskatāma. Attīstības plānošanā ir ietverta analīze par iepriekšējiem periodiem. Plāna izstrādē 

iesaistīts kolektīvs, sociālie partneri, dibinātājs. Plāna īstenošanu regulāri pārrauga, analizē, izvērtē 

rezultātus un veic nepieciešamās izmaiņas.  

2.7.2. Sporta skolas vadības darbs un personāla pārvaldība. Vērtējums -ļoti labi 

Ir noteikt vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas izglītības iestādes darbības jomas. 

Skola veiksmīgi darbojas pedagoģiskā padomē. 

Izglītības iestādē ir visa izglītības procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. Ir 

personāla amatu apraksti. 

Izglītības iestādes dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir 

sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Izglītības iestādes vadītājs plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus 

un pārrauga to izpildi. Vadība sanāksmes plāno, tās notiek regulāri un ir dokumentētas. Vadība 

nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. 

Izglītības iestādes vadība noteiktos laikos pieņem apmeklētājus. 

Izglītības iestādes vadība nodrošina organizatoriski metodisko vadību izglītības iestādē 

īstenotajām izglītības programmām. Metodisko darbu veic sadarbībā ar sporta federācijām un 
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citām sportu pārstāvošām institūcijām. Sporta speciālistiem (treneriem) nodrošina metodisko 

palīdzību.  

Izglītības iestādes vadība atbalsta un veicina darbinieku metodisko materiālu izstrādi. 

Izglītības iestādē ir izveidota izglītojamo pašpārvalde, izglītības iestādes vadība atbalsts tās 

lēmumu un iniciatīvas.  

2.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām. Vērtējums - ļoti labi 

Izglītības iestādei ir regulāra sadarbība ar dibinātāju. 

Izglītības iestāde īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar pašvaldības, valsts institūcijām, sporta veidu 

federācijām, Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomi un nevalstiskajām organizācijām. 

Izglītības iestāde piedalās dažādos projektos, reģionālā un starptautiskā līmeņa sacensībās. 

(Projekts ar Labklājības Ministriju par personu ar redzes traucējumiem integrēšanu sabiedrībā, 

ESF projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Balvu, Rugāju, Viļakas, 

Baltinavas, Gulbenes, Alūksnes novados, sociāla riska personu integrēšanu sabiedrībā, Pārrobežas 

projekti sporta pasākumu organizēšanā un piedalīšanās tajos, inventāra iegāde sadarbībā ar 

Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas reģioniem.) 

Lai attīstītu un sakārtotu Balvu novada pašvaldības sporta nozari, Balvu Sporta skolas direktore 

vairākus gadus darbojas  Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomē, kā priekšsēdētājas 

vietniece, Latvijas vieglatlētikas savienībā, kā valdes locekle un viceprezidente, IKVD  

akreditācijas komisiju vadītāja un eksperte. 

3. Citi sasniegumi  (iestādei svarīgais, specifiskais) . 

Stiprās puses Vājās puses 

1. Sporta skola piedāvā daudzpusīgu 
sporta izglītību un kvalitatīvas brīvā 
laika pavadīšanas iespējas Balvu 
novada bērniem un jauniešiem. 
 

2. Pieredzējušu un entuziasma bagātu 
pedagogu kolektīvs. 
 

3. Skolas audzēkņiem tiek nodrošināta 
iespēja pakāpeniski paaugstināt savu 
sportisko meistarību, piedaloties valsts 
un starptautiska mēroga sacensībās. 
 

4. Mūsdienīgs nodrošinājums ar sporta 
bāzēm. 
 

1. Nenoteiktība no Valsts institūciju 
puses, par skolas attīstības iespējām, 
treneru slodžu nodrošinājumu, 
pedagogu sociālajām garantijām . 
 

2. Nepietiekama audzēkņu un vecāku 
atbildība par mācību- treniņu 
nodarbību un sacensību apmeklējumu. 
 

3.  Treniņu procesa organizēšana vēlu 
vakaros. 
 

4. Jaunu kadru problemātiska 
ieinteresēšana pedagoga- trenera 
darbam. 
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5. Skola regulāri organizē starp novadu un 
uzņem valsts mēroga sacensības. Givi 
Abdušelišvili kausa izcīņa grieķu -
romiešu cīņā, Vjačeslava Kirjanova  
kausa izcīņa svarcelšanā, Pārrobežu 
sacensības futbolā, volejbolā, 
basketbolā, peldēšanā un Latvijas 
Republikas čempionātus grieķu-romiešu 
cīņā, svarcelšanā, volejbolā, basketbolā, 
vieglatlētikā. 
 

6. Skolas izstrādātās programmas ir 
atbilstošas paraug programmām un to 
izpildīšana pieskaņota reāliem treniņu 
procesa apstākļiem. 
 

7. Nokomplektētas pilnībā mācību- treniņu 
grupas un notiek sistemātisks treniņu 
darbs. 
Sasniegti augstie rezultāti sporta spēļu 
un individuālajos sporta veidos – skolas 
absolventiem. Mēs lepojamies par 
Soču Ziemas olimpisko spēļu zelta  
medaļas ieguvēju, Pasaules U - 23 
čempionu, bobsleja četriniekā Arvi 
Vilkasti, 
Pasaules vicečempioni svaru bumbu 
celšanā Sintiju Pastari, 
Volejbola virslīgas spēlētājiem Gati 
Augustānu, Arvi Zelču, Emīlu Elksnīti,  
Mārtiņu Jansonu un basketbola U17 
izlases dalībnieku  Ričardu Ķlanski. 
Skola ir bijusi vairākkārtēja konkursa 
“Sakoptākā pašvaldības iestāde” 
uzvarētāja. 
 

8. Audzēkņiem regulāri notiek 
padziļinātas medicīniskās apskates. 
 

9. Izveidojusies regulāra sadarbība ar 
citām sporta skolām un sadarbības 
partneriem. 
 

10. Skolā ir bagātas tradīcijas un vēsture. 
 

11. Eiropas fondu finansējuma 
piesaistīšana. 
 

5. Pozitīvas vērtību orientācijas, mērķa 
un pašatdeves trūkums jauniešiem. 
 

6. Nepietiekošs  finansējums mācību 
treniņu nometņu organizēšanai 
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12. Jaunu audzēkņu iesaistīšana sporta 
izglītībā no visām Balvu novada 
administratīvajām teritorijām, kā arī 
kaimiņu novadiem. 

 

4.Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 

Balvu novada sporta attīstības virzienus nosaka apstiprināta novada sporta attīstības 

programma 2018.- 2023.gadam. 

Attīstības 
galvenie virzieni 

2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 

Skolas sporta  
veidu grupu 
komplektācija 

 Turpināt jaunu grupu 
komplektāciju atbilstoši 
licencētās profesionālās 
ievirzes sporta izglītības 
programmās plānotajam. 

Nodrošināt esošo grupu 
sastāva noturīgumu. 

Darbs pie laukos dzīvojošo 
bērnu un jauniešu 
iesaistīšanas sporta izglītībā. 
Iepriekšējā perioda grupu 
komplektēšanas darba 
izvērtējums, jaunu 
priekšlikumu izstrāde un 
ieviešana. 

Licencēt un akreditēt V30 
programmu peldēšanā. 

V20, V30 programmu futbolā

Skolas akreditācijas iegūšana 
uz 6 gadiem. 

 

Audzināšanas 
darbs 

Sporta treniņš kā gribas un 
rakstura īpašību veidotājs. 
Iepriekšējo 4 gadu darba 
rezultātu apkopojums un 
izvērtē jums. Jaunu 
uzdevumu uzstādīšana 
nākamajam periodam. 

Iepriekšējā mācību gada 
audzināšanas darba rezultātu 
izvērtēšana, iesākto uzdevumu 
turpmākā realizēšana. 

Godīgas cīņas principu 
popularizēšana treniņu 
procesā. 

Audzēkņu izglītošana, 
informēšana par aizliegto 
preparātu lietošanas ietekmi 
uz sportista veselību. 

Sportista ētikas principu 
apzināšana. 

Mācību darbs IKT  izmantošana 
pedagoģiskās un sacensību 
dokumentācijas apkopošanā 
un apstrādē. Iepriekšējā 
perioda darba rezultātu 
izvērtējums, jaunu 
uzdevumu izvirzīšana. 

Teorētiskās sagatavotības 
satura pilnveidošana, prasību 
izstrāde un ieviešana. 

Normatīvu pilnveidošana un 
izmantošana audzēkņu 
novērtēšanā. 

Treneru darba pašvērtējuma 
pilnveidošana. 

Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas 
(IKT) izmantošana jaunāko 
sporta teorijas atziņas 
iegūšanā. 
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Organizatoriskais 
darbs  

Veicināt dažādu projektu 
izstrādi un realizēšanu 
finanšu līdzekļu piesaistei. 
Sadarbības veidošana ar 
sporta klubiem citās valstīs. 

Organizatoriskā darba 
rezultātu apkopojums, 
izvērtējums. Jaunu uzdevumu 
izvirzīšana.  

Balvu Sporta skolu veidot kā 
vasaras mācību treniņu 
nometņu  centru. 

Turpināt iesaistīties ES 
projektu piesaistē. 

Mācību treniņu nometņu 
organizēšana novada sporta 
bāzēs, piesaistot citu novadu 
un pilsētu sportistus, dažādos 
sporta veidos. 

Pedagogu 
tālākizglītība, 
pieredzes 
apmaiņa 

Veicināt abpusējas pieredzes 
apmaiņas braucienus. 

 

Organizēt pieredzes apmaiņas 
seminārus un mācību treniņu 
nometnes ar sadarbības 
partneriem/ sporta skolām. 

 Organizēt tālākizglītības 
kursus uz vietas piesaistot 
Latvijas jaunatnes sporta 
fonda fiksējumu. 

Organizēt pieredzes apmaiņas 
braucienus skolas 
pedagogiem. 

Materiālā bāze, 
saimnieciskais 
darbs 

Vieglatlētikas sporta 
inventāra nodrošinājums. 

Pabeigt Balvu stadiona 
renovāciju.  

Stadiona tribīņu tehniskā 
projekta izstrādāšana. 
Pārvietojamo mobilo tribīņu 
uzstādīšana. 

Peldbaseinā SPA vannas 
renovācija. 

Stadiona nodrošināšana ar 
nepieciešamo inventāru un 
iekārtām.  

 

Iestādes vadītājs Ludmila Beļikova       _________________________       z.v. 

 

 

 

 

 

 


