IECAVAS NOVADA DOME

IECAVAS NOVADA SPORTA SKOLA „DARTIJA”’
Grāfa laukums 7, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, Tālr./fakss 63941103
www.sportaskoladartija.lv, e-pasts: sports.dartija@iecava.lv

IECAVAS NOVADA SPORTA SKOLAS
„DARTIJA”
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
2020

Sagatavots, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.831 (20.12.2016.) “Izglītības iestāžu, eksaminācijas
centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu
akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” un Izglītības
kvalitātes valsts dienesta 2017. gada 24. februāra iekšējiem noteikumiem Nr. 17 „Izglītības iestāžu,
eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodika”

Iecavā, 2020

1

SATURS
Iestādes vispārīgs raksturojums.........................................................................
Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un
konkrēti rezultāti)………………………………………………………………
Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde .............................................
Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma
līmeni atbilstošos kritērijos…………………………………………………….
1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas……………….
2. Mācīšana un mācīšanās ..............................................................................
2.1. Mācīšanas kvalitāte ...................................................................................
2.2. Mācīšanās kvalitāte ...................................................................................
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa ...................................................
3. Izglītojamo sasniegumi……………………………………………..............
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā……………………………………
3.2. Iecavas novada sporta skolas “Dartija” izglītojamo labākie sasniegumi
2019./2020.m.g.
4. Atbalsts izglītojamiem ................................................................................
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts……………………
4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)………..
4.3. Atbalsts personības veidošanā .................................................................
4.4. Atbalsts karjeras izglītībā .......................................................................
4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai .....................................................
4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām .....................................
4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni ..............................................................
5. Izglītības iestādes vide ...............................................................................
5.1. Mikroklimats ...........................................................................................
5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība ............................................................
6. Izglītības iestādes resursi .........................................................................
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi .....................................................
6.2. Personālresursi .......................................................................................
7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība
un kvalitātes nodrošināšana ..........................................................................
7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana ...............
7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība .....................
7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām intitūcijām ..................................
8. Citi sasniegumi ( iestādei svarīgais, specifiskais) ...................................
9. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējuma iegūtajiem
secinājumiem) ..........................................................................................
10. Iecavas novada sporta skolas “ Dartija” pašnovērtēšanas
kopsavilkuma tabula ……………………………………….....................

2

3
5
6
8
8
10
12
12
13
14
14
14
19
19
20
20
21
22
23
23
24
24
25
26
26
27
29
29
29
30
31
31
33

Iestādes vispārīgs raksturojums
Iecavas novada sporta skola „Dartija” (turpmāk - skola) ir pastarpinātas pārvaldes
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas basketbolā, vieglatlētikā un galda tenisā. Skola savu darbību veic tiešā dibinātāja
vadībā, sporta izglītības jautājumus risinot, saskaņojot ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministriju. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Profesionālās
izglītības likums, Sporta likums, likums „Par pašvaldībām” un citi spēkā esošie normatīvie akti un
skolas Nolikums.
Skolas juridiskā adrese: Grāfa laukums 7, Iecava, Iecavas novads, LV-3913. Izglītības
iestādes reģistrācijas apliecība: Nr. 4571902075, izdota 25.08.2010., Rīgā. Skolas direktore: Baiba
Gāga.
Sporta skolai “Dartija” ir savi simboli – logo, karogs un talismans sunītis “Darts”. Skolai ir
adrese globālajā tīmeklī: www.sportaskoladartija.lv.
Par sporta skolas „Dartija” pastāvēšanas sākumu uzskatāms 1991.gada 11.aprīlis – uz Lauku
sporta kluba „Dartija” bāzes tika dibināta LSK „Dartija” Jaunatnes sporta nodaļa. 2002.gada
19.februārī toreizējā Iecavas pagasta padome apstiprināja sporta skolas nosaukumu – Iecavas
pagasta sporta skola „Dartija”, kas vēlāk, Iecavas pagastam kļūstot par Iecavas novadu, pārtapa par
Iecavas novada sporta skolu „Dartija”. Līdz 2007.gadam sporta skola „Dartija” darbojās kā Bauskas
bērnu un jaunatnes sporta skolas filiāle, līdz 2007.gada 5.jūnijā Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācijas akreditācijas komisija pieņēma lēmumu
akreditēt sporta skolu „Dartija” uz 6 gadiem, līdz ar to, sporta skola ieguva tiesības darboties kā
patstāvīga profesionālās ievirzes izglītības iestāde. 2013.gadā sporta skola tika akreditēta uz 6
gadiem bez akreditācijas komisijas.
No 2019.gada 21.maija līdz 2019.gada 27.maijam trešo reizi skolas pastāvēšanas laikā
norisinājās Iecavas novada sporta skolas „Dartija” profesionālās darbības kvalitātes vērtēšana –
akreditācija. 2019.gada 10.jūnijā IKVD tika pieņemts lēmums par sporta skolas akreditāciju uz
maksimālo termiņu - 6 gadiem. Reizē ar sporta skolas akreditāciju notika arī skolas direktores
profesionālās darbības vērtēšana. 2019.gada 13.jūnijā saņemts IKVD lēmums par B.Gāgas
atbilstību izglītības iestādes vadītājas amatam.
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Sporta skola “Dartija” 2019./2020.mācību gadā īsteno 3 akreditētas profesionalās ievirzes izglītības
programmas:
Īstenošanas Licences Akreditācijas
ilgums
numurs lapas numurs

Akreditācijas
lapas derīguma
termiņš

Nr.p.k. Programmas
nosaukums

Kods

1.

Basketbols

20V813001 8 gadi

P_1056

AI 12478

09.06.2025.

3.

Vieglatlētika

20V813001 8 gadi

P_1058

AI 12477

09.06.2025.

4.

Galda teniss

20V813001 8 gadi

P_1057

AI 12479

09.06.2025.

Iecavas novada sporta skolā “Dartija” 2019./2020.mācību gadā profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmas apguva 225 izglītojamie. 2019./2020.mācību gadā skolas kopējais darbinieku
skaits – 17.
Skolā strādā 7 pedagogi, 6 no tiem ar augstāko pedagoģisko izglītību. “B” kategorijas
sertifikātu saņēmuši 4 treneri, “C” kategorijas sertifikātu – 3 treneri. Skolas administrāciju veido
skolas direktore, direktores vietnieks saimnieciskajā darbā un izglītības metodiķe. Skolā strādā:
uzskaitvede, ārste, lietvede, labiekārtošanas strādnieks, dežurante un 2 apkopējas. Treneru
tālākizglītība dažādos kursos, semināros un meistarklasēs tiek finansēta no skolas budžeta
līdzekļiem.
Iecavas novada sporta skola “Dartija” mācību – treniņu procesa organizēšanai izmanto sporta
namu, Iecavas novada stadionu un Iecavas vidusskolas sporta zāli saskaņā ar noslēgtajiem nomas
līgumiem. Saskaņā ar Iecavas novada domes lēmumu 10.07.2018. Prot. Nr.10,1.p. “Par Iecavas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma Grāfa laukumā 7, Iecavā, Iecavas novadā nodošanu
pārvaldīšanā un lietošanā Iecavas novada sporta skolai “Dartija” ”, 2018.gada 18.jūlijā tika noslēgts
līgums Nr. 345/2018/S starp Iecavas novada domi un Iecavas novada sporta skolu “Dartija” par
minētā nekustamā īpašuma nodošanu Iecavas novada sporta skolai “Dartija” pārvaldīšanā un
lietošanā uz 10 gadiem (līdz 2028.gada 31.decembrim).
Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums, inventārs, materiāli un palīgmateriāli pilnībā atļauj
īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas Iecavas novada sporta skolā “Dartija”.
Katru gadu sporta skola “Dartija” organizē un piedalās Iecavas novada, Latvijas mēroga un
starptautiskajās sacensībās. Iecavas novada sporta skola “Dartija” veic arī metodiski –
organizatoriskā centra funkcijas. Skolā regulāri tiek organizētas Iecavas novada izglītības iestāžu
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sporta skolotāju metodiskās apvienības sēdes. Sporta skolotājiem un treneriem regulāri tiek
organizēti braucieni uz kursiem un semināriem. Sporta skolas “Dartija” vadība un darbinieki
organizē sporta pasākumus Iecavas novadā gan bērniem, gan pieaugušajiem. Katru gadu tiek rīkoti
Iecavas novada vasaras sporta svētki, skrējiens “Iecavas rudens”, slēpošanas sacensības ziemas
sezonā, starptautiskās galda tenisa sacensības, dažādi sporta pasākumi “Olimpiskajā dienā”, Iecavas
novada skolu sacensības futbolā, basketbolā, florbolā, hokejā, tautas bumbā, stafetes “Drošie un
veiklie”,

starptautiskās Iecavas novada sporta skolas “Dartija” sezonas atklāšanas sacensības

vieglatlētikā, kā arī tradicionālais basketbola turnīrs “Visvalža Eglīša piemiņas kauss”. Katru gadu
tiek rīkots pasākums “Iecavas novada Gada sportists”, kura ietvaros tiek sveikti labākie Iecavas
novada sportisti dažādās kategorijās, kā arī sporta skolas izglītojamie un viņu treneri.
Iecavas novada sporta skola “Dartija” tiek finansēta no Iecavas novada pašvaldības budžeta
un no valsts budžeta mērķdotācijas. Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta
ietvaros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un līgumu ar Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministriju.

Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti)
Skolas pamatmērķis:


Sporta skolas darbības mērķis ir profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana
demokrātiskā, profesionālā un drošā izglītības vidē, lai nodrošinātu veselas, fiziski, garīgi un
emocionāli attīstītas personības veidošanu, kura ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un
apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanās procesā.

Skolas darbības uzdevumi:


īstenot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības
zināšanas un prasmes sportā;



veidot drošu izglītošanās vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu;



nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības
uzlabošanai, demokrātijas izpratnes un atbildīgas attieksmes pret valsti attīstīšanai, spēju un
talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas
organizēšanai;
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nodrošināt talantīgo bērnu un jauniešu augstākās sporta meistarības pilnveidošanās iespējas
attiecīgajā programmā, kā arī gatavot spējīgākos izglītojamos iekļūšanai Latvijas nacionālajās
izlasēs;



nodrošināt skolas izglītojamajiem regulāras veselības pārbaudes;



veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības
iespējas;



nodrošināt organizatoriski metodisko vadību skolas īstenotajām profesionālās ievirzes sporta
izglītības un interešu izglītības programmām, organizēt un vadīt vispārizglītojošo izglītības
iestāžu sporta skolotāju metodiskās apvienības darbu;



popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu, organizējot sacensības un sporta pasākumus;



racionāli un efektīvi izmantot piešķirtos finanšu resursus;



sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai aizbildņiem, valsts un pašvaldības institūcijām,
nevalstiskajām organizācijām un sporta veidu federācijām.

Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde

Akreditācijas komisijas novērtēšanas laiks iestādē: no 2019.gada 21.maija līdz 2019.gada
27.maijam. Iecavas novada sporta skola “Dartija” akreditēta uz 6 gadiem – līdz 2025.gada 9.jūnijam
Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienests akreditēja sekojošās programmas:

Izglītības
programmas
nosaukums

Vieglatlētika

Basketbols

Izglītības
programmas
kods

Īstenošanas vietas
adrese (ja atšķiras no Nr./ID
juridiskās adreses)

Grāfa laukums 7,
Iecava, Iecavas
novads, LV-3913;
20V813001
Skolas iela 37,
Iecava, Iecavas
novads, LV-3913
Grāfa laukums 7,
Iecava, Iecavas
novads, LV-3913;
20V813001
Skolas iela 37,
Iecava, Iecavas
novads, LV-3913
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Licence
Izdošanas
datums/derīguma
termiņš (no – līdz)

Valoda

P_1058

12.03.2019.

L

P_1056

12.03.2019.

L

Galda teniss

Joma/
Kritērijs
1.

1.

2.1.
2.2.

2.3.

6.1.

6.2.

7.2.

Grāfa laukums 7,
Iecava, Iecavas
novads, LV-3913;
20V813001
Skolas iela 37,
Iecava, Iecavas
novads, LV-3913

Ieteikumi

P_1057

12.03.2019.

L

Izpilde

Optimizēt skolas dokumentācijas apriti Pārstrādāta skolas lietu nomenklatūra,
un uzkrāšanu.
samazinot lietu skaitu no 102 uz 96
vienībām.
Rast iespēju uzsākt meiteņu uzņemšanu Basketbola nodaļā 2019./2020.mācību gadā
basketbola programmā.
uzsākušas treniņus vairākas meitenes.
Pagaidām atsevišķas meiteņu grupas nav
izveidotas. Izvērtējot pieprasījumu pēc
šādas grupas, perspektīvā var tikt veidota
atsevišķa meiteņu grupa.
Mācību darba uzskaiti veikt ar Tiek veikts izpētes darbs par e-klases
elektronisko skolvadības sistēmu E-klase. ieviešanas nepieciešamību.
Rast iespēju vismaz vienam trenerim no Sporta skola katru gadu slēdz līgumu ar
katras izglītības programmas iegūt sertificētu nometņu vadītāju.
nometņu vadītāju apliecību.
Izglītojamo
attīstības
dinamikas Izglītojamo attīstības dinamika tiek
grafiskiem
attēliem
pievienot papildināta ar secinājumiem.
secinājumus.
Vēlama lielāka finansējuma ieplānošana 2019./2020.mācību gadā ir iegādāts
daudzveidīga, inovatīva sporta inventāra pieteikams skaits vieglatlētikas apavu –
paplašināšanai, kā arī vieglatlētikas nagleņu skaits.
kurpju - nagleņu iegādei.
Nepieciešams aktīvāk iesaistīties dažādos Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus valstī,
projektos, lai dotu iespēju treneriem gūt šajā mācību gadā treneriem nav bijusi
pieredzi ārpus Latvijas.
iespēja piedalīties ārvalstu pieredzes
apmaiņas projektos.
Pedagoģiskās padomes sēdes sākt ar Ņemot vērā Akreditācijas komisijas
iepriekšējo sanāksmju lēmumu izpildes ieteikumu, sākot ar 2019.gada jūnija
atskaiti.
mēnesi skolas Pedagoģiskās padomes sēdes
tiek sāktas ar iepriekšējo sanāksmju
lemumu izpildes analīzi, fiksējot to sēdes
protokolā.
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Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošos
kritērijos
1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas

Nr.p.
k.

Programmas
nosaukums

Programmas Īstenošanas
kods
ilgums

Licences
numurs

1.

Basketbols

20V813001

8 gadi

P-1056

2.

Vieglatlētika

20V813001

8 gadi

P-1057

3.

Galda teniss

20V813001

8 gadi

P-1058

Licences
derīguma
termiņš
Izsniegta uz
nenoteiktu laiku
Izsniegta uz
nenoteiktu laiku
Izsniegta uz
nenoteiktu laiku

Skola 2019./2020.mācību gadā realizē 3 licencētas izglītības programmas. Tehnoloģiskās
iekārtas, aprīkojums, inventārs, materiāli un palīgmateriāli pilnībā atļauj īstenot profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmas skolā. Sporta skolā ir augsti kvalificēti pedagogi, kuri regulāri
pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju.
1.attēls. Izglītojamo skaits 2019./2020.mācību gadā

96

82

Basketbols 96
Galda teniss 47

47

Vieglatlētika 82
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2.attēls. Izglītojamo skaita dinamika (2014.-2020.gads)

225

2019./2020.
215

2018./2019.

223

2017./2018.
179

2016./2017.

181

2015./2016.
2014./2015.

164
0

Neraugoties

50

uz

100

iedzīvotāju

150

skaita

200

samazināšanos

250

Iecavas

novadā,

salīdzinot

ar

2014./2015.mācību gadu, skolā vērojams izglītojamo skaita pieaugums. Skolā trenējas izglītojamie
no Iecavas novada, kā arī no Bauskas novada un citiem tuvākajiem pagastiem. Tā kā skola darbojas
jau kopš 1991.gada, ir izveidojusies paaudžu pēctecība sporta izglītības ieguvē Iecavā, darbojas
atgriezeniskā saite ar ģimeni un sabiedrību.
Mācību – treniņu darbs tiek organizēts atbilstoši licencētajām programmām, apstiprinātiem
mācību gada grupu un individuālajiem plāniem un mācību - treniņu nodarbību sarakstiem. Mācību
treniņu nodarbību grafiki atbilst licencēto sporta veidu programmu atbilstošajam stundu skaitam un
ir apstiprināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Izglītības programmu saturā tiek veiktas
korekcijas pēc nepieciešamības, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Treneri pārzina un izprot
profesionālās sporta izglītības programmās noteiktos mērķus un uzdevumus, obligāto saturu,
izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Mācību – treniņu grafiks ir sastādīts visam
mācību gadam. Tas izvietots izglītojamajiem, treneriem un vecākiem pieejamā vietā un tiek
aktualizēts atbilstoši reālajai situācijai. Mācību - treniņu grupu komplektēšanā tiek ievēroti Latvijas
Republikas Ministru Kabineta noteikumi Nr. 508 (29.08.2017.)
Plānojot darbu, tiek ņemta vērā izglītojamo fiziskā sagatavotība, atbilstība vecumposma
īpatnībām, kā arī normatīvajos aktos noteikto rezultativitātes kritēriju prasības konkrētai mācību –
treniņu grupai. Treneri strādā ar izglītojamajiem tehnisko un taktisko elementu apguvē
9

individuālajos sporta veidos. Komandu sporta veidos tas tiek apgūts, darbojoties grupā. Praktiskajās
nodarbībās tiek veicināta saikne ar dažādiem sporta veidiem. Teorija tiek integrēta praktiskajās
nodarbībās. Treniņu procesā tiek iekļauta izglītojamo psiholoģiskā sagatavotība. Ir izstrādāts
audzināšanas plāns konkrētajam mācību gadam. Veicinot patriotismu un atbildības sajūtu pret valsti
un sabiedrību, skolas informatīvajos stendos izvietota informācija par Latvijas valsts simboliku,
himnu, prezidentu, valsts svētku un atceres dienām.
Skolas direktore regulāri veic mācību – treniņu plānu izpildes kontroli, notiek mācību –
treniņu savstarpējā vērtēšana, mācību darba izvērtējums un attīstības plānošana. 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. Skolas
izglītības metodiķe pēc direktores apstiprināta plāna veic mācību – treniņu nodarbību pedagoģiskos
novērojumus. Tie tiek analizēti un apkopoti skolas Pedagoģiskās padomes sēdēs. Treneriem tiek
nodrošināti visi nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi un resursi kvalitatīvam mācību – treniņu
darbam. Sporta skolā tiek organizēts metodiskais darbs. Mācību satura jautājumi un novitātes tiek
apspriesti sporta skolas Pedagoģiskās padomes un Metodiskās komisijas sēdēs. Tās tiek plānotas un
organizētas regulāri.
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 skolas izglītojamie, kuri
pilnībā apguvuši izvēlēto profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, saņem profesionālās
ievirzes sporta izglītības apliecību.
Vērtējums – ļoti labi.
2. Mācīšana un mācīšanās
2.1. Mācīšanas kvalitāte
Mācību – treniņu nodarbības skolā notiek atbilstoši licencētajām profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmām. Saskaņā ar profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām,
katrai treniņu grupai izstrādāts gada plāns, izvirzot mērķi un uzdevumus. Tie ir skaidri formulēti un
saprotami. Ir izstrādāti individuāli nodarbību plāni izglītojamiem, kuri atsākuši nodarbības pēc
ilgstošas slimības vai traumas. Perspektīvākie izglītojamie pēc noteiktas sistēmas tiek gatavoti
dalībai Latvijas čempionātos un starptautiskajās sacensībās.
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Notiek individuālais darbs ar talantīgākajiem izglītojamajiem. Nodarbību ietvaros tiek veikts
arī audzināšanas darbs, sekmējot ētikas un morāles normu ievērošanu, patriotismu un cieņu pret
valsti un sabiedrību.
Mācību – treniņu nodarbības vada kvalificēti treneri ar atbilstošu pedagoģisko izglītību un
sporta speciālista sertifikātiem. Treneri strādā saskaņā ar apstiprinātajiem nodarbību grafikiem, kas
sastādīti saskaņā ar Latvijas Republikas MK noteikumos Nr. 508 (29.08.2017.) noteikto stundu
skaitu katram apmācību gadam. Žurnāli tiek aizpildīti saskaņā ar mācību plānu un normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām. Skolas direktore un izglītības metodiķe regulāri veic nodarbību žurnālu
pārbaudi un apstiprina nostrādātās stundas.
Izglītojamos skolā uzņem ar direktores rīkojumu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un
ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli. Katram izglītojamam tiek iekārtota personas lieta.
Izglītojamo pārcelšana nākamā apmācības gada grupā notiek mācību gada beigās pēc Pedagoģiskās
padomes sēdes lēmuma, pamatojoties uz pārcelšanas kritēriju izpildi un iestādes direktores
rīkojumu. Ir izstrādāta izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība. Tiek ievēroti sporta veidu
mācību – treniņu grupu komplektēšanas pamatnosacījumi visos sagatavotības posmos. Izglītojamie
tiek reģistrēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām (reģistru grāmatas, personu lietas, VIIS sistēma).
Izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem, ētikas
normām, atrodoties nodarbību vietās, sacensībās un mācību – treniņu nometnēs.
Sporta skolā regulāri notiek Pedagoģiskās padomes un Metodiskās komisijas sēdes, kā arī
apspriedes pie skolas vadības, kurās tiek pārrunāti jautājumi par mācību – treniņu darbu. Tas tiek
kontrolēts, izvērtēts un analizēts.
Skolā ir izveidota Izglītojamo padome un Skolas padome. Notiek regulāra informācijas
apmaiņa starp skolas vadību, treneriem, izglītojamiem un viņu vecākiem.
Sporta skolas treneri divas reizes mācību gadā piedalās treniņu savstarpējā vērošanā, kas tiek
dokumentēts mācību – treniņu vertēšanas aktos. Tiek ņemta vērā un izmantoti nodarbībās kolēģu
darbā novērotie labās prakses piemēri. Skolas izglītības metodiķe veic mācību – treniņu nodarbību
pedagoģiskos novērojumus. Novērojumi tiek analizēti un vērtēti Pedagoģiskās padomes sēdēs.
Treneri mācību - treniņu darbā izmanto dažādas trenēšanas metodes, atbilstoši grupas
kvalifikācijai, izglītojamā spējām un vecuma īpatnībām. Teorijas labākai apguvei tiek izmantoti
dažādu sacensību pārraides TV, ieraksti DVD, informācija no globālā tīmekļa. Skolā ir pieejami
daudzveidīgi metodiskie materiāli un sporta veidu literatūra, tiek abonēti periodiskie izdevumi
“Sporta Avīze” un “Sports”. Mācību – treniņu darbs, budžeta iespēju robežās ir nodrošināts ar
mūsdienīgu aprīkojumu un inventāru, ko nodrošina skola. Tiek uzklausīti treneru priekšlikumi
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materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un inventāra papildināšanai. Mācību – treniņu procesā tiek
izmantots skolā pieejamais inventārs konkrētajam sporta veidam un pieejamie metodiskie materiāli.
Mācību – treniņu darbs ir maksimāli pietuvināts reālajai sacensību situācijai. Izglītojamo rezultāti
tiek analizēti skolas Pedagoģiskajās sēdēs, vadoties pēc treneru sagatavotajām un iesniegtajām
atskaitēm, par kurām direktore sniedz savu vērtējumu.
Iecavas novada sporta skolas “Dartija” izglītojamie regulāri piedalās dažāda mēroga
sacensībās - Iecavas un citu novadu organizētajās sacensībās, Latvijas čempionātos un
meistarsacīkstēs, Latvijas Jaunatnes olimpiādēs, kā arī starptautiskajos ārzemju turnīros. Pēc
sacensībām kopā ar izglītojamiem tās tiek analizētas. Sacensību plāns tiek veidots katram mācību
gada mēnesim. Tas ir pieejams gan izglītojamajiem, gan viņu vecākiem gan skolas informatīvajos
stendos, gan skolas mājaslapā, kā arī tīmekļa vietnē www.iecava.lv. 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. Sacensību rezultāti tiek apkopoti VIIS sistēmā, LVS
informācijas sistēmā, sporta skolas datu bāzē un regulāri atspoguļoti vietējā preses izdevumā
“Iecavas Ziņas”, Iecavas novada un sporta skolas “Dartija” mājaslapās, kā arī skolas informācijas
stendos. Sporta skolas izglītojamie ir izpildījuši mācību gada prasības par piedalīšanos sacensībās.
Ievērojot valstī noteiktos Ministru Kabineta ierobežojumus Covid-19 infekcijas izplatības
laikā (LR Ministru kabineta rīkojums Nr.103 (2020.gada 12.martā) „Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”), mācību – treniņu darbs skolā norisinājās attālināti no 2020.gada 13.marta līdz
2020.gada 13.maijam. Noteikto ierobežojumu laikā skolas izglītojamie nepiedalījās sacensībās un
mācību – treniņu nometnēs.
Vērtējums – ļoti labi.
2.2. Mācīšanās kvalitāte
Katra mācību gada sākumā sporta skolas “Dartija” izglītojamie tiek informēti par to, kādā
apmācības gada grupā trenēsies, par konkrētā mācību gada mērķiem un uzdevumiem, gaidāmajām
un nozīmīgākajām sacensībām. Izglītojamie divas reizes mācību gada ietvaros tiek instruēti par
drošības tehnikas un iekšējās kārtības noteikumiem, instruktāžas noklausīšanos apliecinot ar saviem
parakstiem treneru žurnālos.
Skolas izglītojamie regulāri piedalās skolas rīkotajās sacensībās un pasākumos, iesaistās
Iecavas novada izglītības un kultūras norisēs, kā arī pārstāv savu novadu valsts līmeņa dažādu jomu
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pasākumos.

Izglītojamajiem ir pieejamas sporta bāzes un atbilstošs inventārs mācību – treniņu

darbam. Ir pieejama attiecīgo sporta veidu literatūra, kopā ar treneriem iespējams izmantot interneta
pieslēgumu. Izglītojamie aktīvi apmeklē mācību – treniņu nodarbības un piedalās sacensībās.
Nodarbību apmeklējums un kavējumi tiek uzskaitīti, pārrunāti ar izglītojamo, nepieciešamības
gadījumā ar viņa vecākiem. Kavējumi tiek analizēti. Izglītojamie atbildīgi uztver mācību – treniņu
procesu un ar atbildību pārstāv skolu, savu novadu un valsti dažāda mēroga sacensībās.
Izglītojamiem, kuri atgriezušies nodarbībās pēc ilgstošas slimības vai traumām, tiek sastādīti
individuāli nodarbību plāni ar samazinātu un pakāpenisku treniņu slodzi.
Treneri veic uzskaiti par piedalīšanos sacensībās, sporta rezultātiem, veic to analīzi.
Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, tiek plānota un pilnveidota tālākā darbība. Apmācību procesā
skolas izglītojamie apgūst tiesnešu prasmes - teoriju un praksi. Labākie tiek iesaistīti vietējo
sacensību, turnīru un valsts mēroga sacensību tiesāšanā.
Notiek regulārs darbs labāko skolas izglītojamo sagatavošanai augstākās pakāpes sacensībām valsts
mērogā. Izglītojamajiem ir iespējas piedalīties gan vietējās, gan starptautiskās mācību – treniņu
nometnēs. Tās tiek organizētas katru mācību gadu. Laika posmā no 2020.gada 13.marta līdz
2020.gada 13.maijam, saskaņā ar LR Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 (2020.gada 12.martā) „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,

audzēkņu dalība sacensībās un mācību – treniņu nometnēs

netika atļauta. 2020.gada jūlijā un augustā Vallē norisinājās 3 mācību – treniņu nometnes
basketbolā.
Vērtējums – labi.
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Mācību – treniņu process tiek regulāri kontrolēts un vērtēts atbilstoši mācību – treniņu
plānam. Tiek uzskaitīti un vērtēti gan sporta veidu federāciju apstiprināto kontrolnormatīvu, gan
sacensību rezultāti. Mācību – treniņu uzskaites žurnālos treneri regulāri veic ierakstus par
izglītojamo dalību sacensībās, izcīnītajām vietām un sasniegtajiem rezultātiem. Izglītojamie ir
iepazīstināti ar katram apmācību gadam noteiktajām rezultativitātes kritēriju prasībām. Žurnālos tiek
veiti ieraksti par izglītojamo veselības pārbaudēm un 2 reizes mācību gada ietvaros par iepazīšanos
ar drošības noteikumiem. Beidzoties mācību pusgadam, treneriem ir jāsniedz direktorei detalizēts
ziņojums par mācību – treniņu grupu darbu, plānotajiem un sasniegtajiem rezultātiem, sacensību
rezultātiem, izcīnītajām vietām sacensībās, kā arī par pieļautajām kļūdām un neveiksmēm. Treneru
sniegtā informācija tiek analizēta, tiek meklēti risinājumi, ja nepieciešami uzlabojumi. Ir izstrādāta
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sacensību uzskaites veidlapa, ko aizpildītu pēc katrām sacensībām treneri iesniedz sporta skolas
lietvedei. Informācija par sacensībām tiek ievadīta VIIS sistēmā.
Ir pieejami sacensību nolikumi. Sacensību protokoli tiek uzglabāti un arhivēti atbilstoši Lietu
nomenklatūrai.
Sporta skolas “Dartija” izglītojamie sekmīgi apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmās paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņas, apzinīgi apmeklē mācību – treniņu
nodarbības, piedalās sacensībās un treniņnometnēs. Sporta skolā tiek veidota izglītojamo
sasniegumu elektroniskā datu bāze, kura tiek sistemātiski papildināta. Izglītojamo sasniegumi tiek
analizēti. Pamatojoties uz sasniegumu analīzi, treneri izvirza jaunus mērķus un uzdevumus
izglītojamajiem.
Apkopojot treneru sagatavotās atskaites un izvērtējot izglītojamo uzrādītos rezultātus, tiek
sagatavotas atskaites Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamentam,
atbilstoši noteiktajām prasībām.
Vērtējums – labi.
3.Izglītojamo sasniegumi
1.1.

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Pedagogi apkopo un analizē mācību – treniņu grupu sasniegumus. Mācību gada noslēgumā tiek
apkopoti un uzskaitīti katra skolas izglītojamā labākie sasniegumi mācību gadā. Šādi veidojas datu
bāze par izglītojamā labākajiem sasniegumiem katrā apmācību gadā, sniedzot iespēju izvērtēt
izglītojamā izaugsmi visu apmācības gadu griezumā. Treneri uzskaita izglītojamo dalību, rezultātus
un izcīnītās vietas sacensībās un iesniedz atskaitēs.
Vērtējums – labi.
1.2. Iecavas novada sporta skolas “Dartija” izglītojamo labākie sasniegumi 2019./2020.
mācību gadā
Galda teniss
Monta Milzere:
2.vieta (2009.g.dzim. un jaun.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 1.kārta.
1.vieta (2008.g.dzim. un jaun.) – Latvijas čempionāts galda tenisā jauniešiem 2.sabraukums.
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6.vieta (2009.g.dzim. un jaun.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 2.kārta.
4.vieta (2009.g.dzim. un jaun.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 3.kārta.
6.vieta (2007.g.dzim. un jaun.) – Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes galda tenisā (vienspēlē).
3.vieta (2007.g.dzim. un jaun.) – Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes galda tenisā (meiteņu
dubultspēlē).
6.vieta (2009.g.dzim. un jaun.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 5.kārta.
Reinis Rozentāls:
1.vieta (2007./2008.g.dzim.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 1.kārta.
5.vieta (2007./2008.g.dzim.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 2.kārta.
2.vieta (2007./2008.g.dzim.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 3.kārta.
1.vieta (2007.g.dzim. un jaun.) – Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes galda tenisā (vienspēlē).
1.vieta (2007.g.dzim. un jaun.) – Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes galda tenisā (jauktajā
dubultspēlē).
1.vieta (2007./2008.g.dzim.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 4.kārta.
1.vieta (2007./2008.g.dzim.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 5.kārta.

Hetere Hete Zāģere:
3.vieta (2007./2008.g.dzim.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 1.kārta.
5.vieta (2007./2008.g.dzim.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 2.kārta.
6.vieta (2007./2008.g.dzim.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 3.kārta.
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1.vieta (2007.g.dzim. un jaun.) – Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes galda tenisā (meiteņu
dubultspēlē).
1.vieta (2007.g.dzim. un jaun.) – Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes galda tenisā (jauktajā
dubultspēle).
3.vieta (2007.g.dzim. un jaun.) – Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes galda tenisā (vienspēlē).
3.vieta (2007./2008.g.dzim.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 4.kārta.
5.vieta (2007./2008.g.dzim.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 5.kārta.
3.vieta (2004./2005.g.dzim.) – Latvijas čempionāts galda tenias jauniešiem 2.sabraukums.

Anastasija Ruda:
1.vieta (2008.g.dzim. un jaun.) – Latvijas čempionāts galda tenias jauniešiem 2.sabraukums.
8.vieta (2009.g.dzim. un jaun.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 2.kārta.
7.vieta (2009.g.dzim. un jaun.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 3.kārta.
Linda Pūķe:
5.vieta (2007./2008.g.dzim.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 1.kārta.
10.vieta (2007./2008.g.dzim.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 3.kārta.
8.vieta (2007.g.dzim. un jaun.) – Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes galda tenisā (vienspēlē).
7.vieta (2007./2008.g.dzim.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 4.kārta.
9.vieta (2007./2008.g.dzim.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 5.kārta.
Mareks Lauciņš Veiners:
6.vieta (2007./2008.g.dzim.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 4.kārta.
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Līva Bogdanoviča:
3.vieta (2004./2005.g.dzim.) – Latvijas čempionāts galda tenias jauniešiem 2.sabraukums.
Ketija Dūmiņa:
8.vieta (2009.g.dzim. un jaun.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 3.kārta.
Dārta Glušaka:
10.vieta (2009.g.dzim. un jaun.) - LR jaunatnes 2019./2020.gada sezonas STIGA kausa izcīņas
sacensības galda tenisā 3.kārta.
Rēzija Meļķe:
5./7. vieta - Latvijas čempionāts galda tenisā pieaugušajiem (sieviešu dubultspēlē).
Ance Šastakoviča:
5./7. vieta - Latvijas čempionāts galda tenisā pieaugušajiem (sieviešu dubultspēlē).
Vieglatlētika
Adriana Krūzmane
LR U-16 izlases dalībniece, 1.vieta augstlēkšanā (1,67 m) Latvijas čempionātā vieglatlētikā telpās
U-16 grupai, 2.vieta augstlēkšanā (1,63 m), 2.vieta 300 m/b (45,65 sek.) Latvijas čempionātā
vieglatlētikā U-16 grupai, 2.vieta 300 m/b (45,60) Baltijas valsu U-16.
Katrīna Klāsupa
3.vieta diska mešānā (28,82) Latvijas čempionātā U-16.
Rihards Pūķis
LR U-16 izlases dalībnieks, 1.vieta 3-solī (12,96 m) Latvijas čempionātā vieglatlētikā telpās U-16
grupai, 1.vieta 200 m (23,82 sek.), 1.vieta 3-solī (13,15 m) Latvijas čempionātā vieglatlētikā U-16
grupai, 2.vieta 3-solī (13,11 m) Baltijas valstu U-16.
Kristiāns Štībelis
3.vieta augstlēkšanā (1,43 m) European Kids Athletics Games.
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Lianda Žvirble
LR U-16 izlases kandidāte
6.vieta 60 m (8,29 F) Latvijas čempionātā vieglatlētikā telpās U-16 grupai.
Amanda Hilda Gromova
LR U-20 izlases dalībniece
4.vieta 400 m (56,46 sek.) „Prezidenta balva” vieglatlētikā, 2.vieta 400 m (56,58 sek.) Baltijas U-18
un U-20, 2.vieta 400 m (58,10 sek.) Latvijas čempionātā U-18 un U-20 grupām.
Paula Kaupe
LR U-20 izlases dalībniece
2.vieta 400 m/b (1:06,38) Latvijas čempionāts U-18 un U-20 grupām, 4.vieta 400 m/b (1:05,33)
Baltijas valstu U-18 un U-20.
Gvido Miezers
LR U-18 izlases dalībnieks
3.vieta 400 m/b (56,87 sek.) Baltijas valstu U-18 un U-20, 2.vieta 400 m/b (57,92 sek.) Latvijas
čempionāts U-18 un U-20 grupām.
Paula Emīlija Retiķe
LR U-18 izlases dalībniece
2.vieta diska mešanā (36,82 sek.) Latvijas čempionāts U-18 un U-20 grupām.
Basketbols
“Baltais kauss” U-10 grupai – 19.vieta.
LJBL Mini spēles U-12 grupai - 21.vieta.
LJBL Mini spēles U-11 grupai - 29.vieta.
LJBL Mini spēles U-13 grupai - 33.vieta.
LR LJBL basketbola čempionāts U-15 grupai – 38 vieta.
LR LJBL basketbola čempionāts U-16 grupai – 28 vieta.
LR LJBL basketbola čempionāts U-14 grupai – 19 vieta.
Starptaitiskais basketbola turnīrs “Cēsu kauss 2020” U-9 grupai – 5.vieta.
Basketbola turnīrs “Smiltenes rudens 2019” U-13 grupai – 2.vieta.
Vērtējums – ļoti labi.
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4. Atbalsts izglītojamiem
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
Skolas izglītojamie saņem nepieciešamo psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu gan
ikdienas mācību – treniņu darbā, gan gatavojoties un piedaloties sacensībās. Skolas pedagogi
regulāri papildina zināšanas dažādos kvalifikācijas celšanas kursos un semināros, tai skaitā dažādās
sporta psiholoģijas lekcijās. Visi skolas darbinieki ir saņēmuši apliecības par apgūtām zināšanām
bērnu tiesību aizsardzības jomā. Iegūtās zināšanas tiek pielietotas sacensībās un mācību – treniņu
darbā ar izglītojamiem.
Iestājoties skolā, izglītojamā vecāki iesniedz ģimenes ārsta izziņu par izglītojamā veselības
stāvokli. Ir apzinātas katra izglītojamā individuālās vajadzības, nepieciešamības gadījumā tiek
sniegta nepieciešamā psiholoģiskā, medicīniskā vai sociālpedagoģiskā palīdzība, pēc vajadzības tiek
rasta iespēja piesaistīt kvalificētu speciālistu palīdzību, sadarbojoties ar vecākiem un skolas
pedagogiem.
Skolā ir iekārtots sertificēts medicīnas kabinets. Tiek nodrošinātas izglītojamo medicīniskās
pārbaudes pie skolas ārstes. Tās ir obligātas visiem skolas izglītojamiem. Konstatējot izglītojamā
veselības stāvokļa negatīvas izmaiņas, tiek nozīmēti papildus izmeklējumi un atkārtotas pārbaudes.
Izbraukumiem ir nokomplektēta medicīnas soma, treneri ir instruēti un apmācīti pirmās palīdzības
sniegšanā. Sacensībās tiek nodrošināta ārstes klātbūtne. Visās mācību – treniņu norises vietās ir
pieejamas pirmās palīdzības sniegšanas medicīniskās aptieciņas.
Skolā tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids, izvietojot informatīvos materiālus skolas
informācijas stendos un veicot izglītojošas pārrunas ar skolas izglītojamiem gan par veselīga uztura
nozīmi, gan kaitīgo ieradumu graujošo ietekmi.
Skolas pedagogi ir informēti, kā rīkoties emocionālās vai fiziskas vardarbības gadījumos.
Izglītojamie ir informēti, kā rīkoties, ja ir saskārušies ar emocionālu vai fizisku vardarbību.
Nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīti gan izglītojamā vecāki, pašvaldības pārstāvji, gan attiecīgie
dienesti un institūcijas.
Regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās vajadzības, nepieciešamības gadījumā tiek
sniegts psiholoģiskais atbalsts, veicot pārrunas vai organizējot individuālās nodarbības.
Vērtējums – ļoti labi.
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4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Skolā ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti un treniņu vietās izvietota
nepieciešamā informācija. Treneri instruē izglītojamos drošības jautājumos divas reizes mācību gada
ietvaros. Izglītojamie ar parakstu apliecina, ka ir noklausījušies attiecīgo informāciju un apņemas
ievērot to. Sporta bāzēs ir izvietota informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu. Izglītojamie ir
instruēti, kā rīkoties evakuācijas vai ārkārtas situācijas gadījumos.
Pastāv noteikta kārtība sporta pasākumu organizēsanai. Ir izstrādāta kārtība par nepiederošu
personu uzturēšanos sporta skolas “Dartija” teritorijā, nodarbību vietās.

Tiek izdoti rīkojumi par

atbildīgo personu, izglītojamiem dodoties uz sacensībām un mācību – treniņu nometnēm. Vecāki
savlaicīgi un regulāri tiek informēti par izglītojamo dalību sacensībās un mācību – treniņu nometnēs.
Rīkojot mācību – treniņu nometnes, tiek ņemti vērā 01.09.2009. MK noteikumi Nr. 981 “Bērnu
nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.
Dodoties uz sacensībām un treniņnometnēm, treneris atkārtoti instruē izglītojamos par
drošību, tas tiek apstiprināts ar izglītojamā parakstu īpaši tam iekārtotā žurnālā. Organizējot mācību
– treniņu nometnes, tiek ņemta vērā attiecīgās vietas piemērotība un atbilstība normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām. Mācību – treniņu nodarbībam izmantojamās sporta bāzes atbilst normatīvajos
aktos noteiktajām prasībam, ir noslēgti nomas līgumi par to izmantošanu. Tiek slēgti līgumi ar
mācību – treniņu nometņu bāzes vietām.
Ir iekārtots aktu par nelaimes gadījumiem uzskaites žurnāls. Sporta bāzēs redzamās vietās ir
izvietoti evakuācijas plāni.
Reizi gadā darbiniekiem notiek darba drošības instruktāžas, kas tiek apliecināts ar ierakstu
darba drošības instruktāžu žurnālā. Tās veic SIA “Media Control” darba drošības speciālisti. Skolas
personāls ir apmācīts, kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā. Skolā tiek ievērotas
ugunsdrošības un darba aizsardzības prasības. 2 reizes gadā skolas darbinieki tiek instruēti
ugunsdrošības jautājumos. Katru gadu notiek darba vides risku izvērtējums darba vietās. Ar
izvērtējumu tiek iepazīstināti visi darbinieki.
Vērtējums – ļoti labi.

4.3. Atbalsts personības veidošanā
Iecavas novada sporta skolā “Dartija” tiek sniegts atbalsts personības veidošanā, nodrošinot
kvalitatīvu mācību – treniņu procesu, sniedzot iespējas mērķtiecīgai brīvā laika pavadīšanai, veicot
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audzinošo un izglītojošo darbu, ka arī popularizējot sportu un veselīgu dzīvesveidu. Izglītojamie tiek
rosināti veidoties par individualiātēm, pieņemt patstāvīgus lēmumus, atbildēt par savu rīcību, ka arī
tiek mācīti izvirzīt mērķus un sasniegt tos.
Skola veicina pozitīvu pilsoniskās un valstiskās attieksmes veidošanos (skolas informatīvajos
stendos ir pieejama svarīgākā informācija par Latvijas valsts himnu, simboliem un valsts svētku un
atceres dienām).
Skolā ir iespēja darboties Izglītojamo padomē, ir izstrādāts tās nolikums. Izglītojamo
padomes sēdes tiek protokolētas. Padagogi atbalsta un veicina izglītojamo dalību padomes darbā.
Izglītojamo idejas un ierosinājumi tiek uzklausīti un iespēju robežās atbalstīti.
Izglītojamajiem un vecākiem ir pieejama informācija par skolas piedāvātajām profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmām, nodarbību laikiem un plānotajām sacensībām.
Katru gadu skolā tiek organizētas gan vietējā mēroga, gan starptautiskās sacensības, kuras ir
iekļautas skolas kalendārajā pasākumu plānā, kuros sporta skolas izglītojamie gan startē, gan
piedalās šo pasakumu organizēšanā un tiesāšanā.

Tiek atbalstīta ikviana izglītojamā iniciatīva un

vēlme piedalīties kā tiesnešiem vai palīgiem skolas organizētajās sacensībās. Vērojama pozitīva
tendence – sporta skolas izglītojamie gan Iecavas novada, gan citās sacensībās sporto kopā ar
ģimenēm.
Pirms nozīmīgām sacensībām treneri sniedz izglītojamajiem psiholoģisku atbalstu, mācot
viņiem būt drošiem startā, nebaidīties no neveiksmēm un izvirzīt jaunus mērķus. Sporta skolā
“Dartija” izglītojamie gūst prasmes un iemaņas darboties komandā.
Katru gadu tiek apbalvoti labākie, centīgākie un uzcītīgākie katras nodaļas izglītojamie. Jau
vairākus gadus Iecavā izveidojusies tradīcija izvirzīt sportistus apbalvojumam “Iecavas novada
Gada sportists”. Katru gadu šo apbalvojumu kādā no nominācijām iegūst sporta skolas “Dartija”
izglītojamie.
Mācību – treniņu darbs sporta skolā tiek veikts ar mērķi, lai izglītojamie veidojas par stiprām
un mērķtiecīgām personībām ar savu viedokli un prasmi uzklausīt citus.
Vērtējums – labi.
4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Izglītojamajiem ir pieejama informācija par tālākajām izglītības iespējām sporta jomā.
Treneri ir pretimnākoši un palīdz izglītojamajiem ar nepieciešamās informācijas iegūšanu.
21

Izglītojamajiem ir iespējas piedalīties dažāda līmeņa sacensībās un dažāda līmeņa valsts
izlases komandās. Izglītojamajiem, kuri ir izlašu dalībnieki, ir iespēja strādāt pēc individuālā plāna.
Izglītojamajiem pēc sporta skolas absolvēšanas ir iespēja turpināt karjeru arī tepat Iecavā,
trenējoties pieaugušo basketbola klubā “Dartija” un spēlējot LBL 3 sacensībās. Izglītojamie tiek
apmācīti sacensību tiesāšanā, kas dod iespēju tiesāt gan vietējā, gan starptautiskā mēroga sacensības.
Par sporta karjeras un izglītības iespējām izglītojamajiem katru gadu sporta skolas eglītes
pasākumā pastāsta aicinātais viesis – tradicionāli tas ir kāds slavens sportists, kura vārds saistīts ar
Iecavas novadu. Viesis izglītojamos iepazīstina ar savu dzīvesstāstu, sportisko gaitu uzsākšanu,
sporta izglītību un karjeras attīstību. Šogad skolas eglītes pasākumā viesojās kādreizējais sporta
skolas audzēknis, kurš nu jau profesionāli nodarbojas ar boksu – Emīls Špīss.
Pozitīvi vērtējam to, ka kādreizējie sporta skolas “Dartija” izglītojamie turpina izglītoties
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, kā arī turpina sportiskās gaitas dažādos sporta klubos un
popularizē veterānu sportu.
Potenciālajiem sporta skolas izglītojamajiem un viņu vecākiem ir iespēja gūt nepieciešamo
informāciju par sporta skolu un tajā realizētajām izglītības programmām Iecavas novada un sporta
skolas “Dartija” mājaslapās un vietējā laikrakstā “Iecavas Ziņas”. Pirms katra jaunā mācību gada ar
minēto avotu starpniecību vecāki tiek aicināti pieteikt bērnus trenēties kādā no sporta veidu
nodaļām.
Sporta skolas “Dartija” mājaslapas saturs tiek aktualizēts atbilstoši reālajai situācijai, tajā
pieejama informācija par sporta skolā realizētajām izglītības programmām, kā arī ir izveidota sadaļa
“Tālākizglītība”, kurā ir pieejama informācija par tālākajām izglītības iespējām sporta jomā, kā arī
apkopota informācija par skolas absolventu tālākajām, ar sportu saistītajām gaitām.
Trīs skolas treneri, kā arī skolas izglītības metodiķe ir kādreizējie sporta skolas absolventi.
Ta sir lielisks piemērs skolas izglītojamiem, kā sporta skolā iegūtās zināšanas un prasmes noder
tālākajā karjeras izvēlē.
Vērtējums – ļoti labi.

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Iecavas novada sporta skolas “Dartija” izglītojamajiem ir iespēja apgūt mācību programmas
atbilstoši savām interesēm un spējām. Treneri sniedz individuālu atbalstu gan spējīgākajiem un
22

talantīgākajiem izglītojamajiem, gan izglītojamajiem, kuriem ir grūtības ar programmas apgūšanu
vai ilgstoši kavējumi, organizējot treniņus pēc individuālā plāna. Tiek nodrošināta spējīgāko un
talantīgāko izglītojamo meistarības pilnveidošana. Skola atbalsta talantīgāko izglītojamo līdzdalību
augstākā līmeņa sacensībās, mācību treniņu nometnēs un citos sporta pasākumos.
Ar sporta skolas izglītojamajiem strādā arī vispārējās fiziskās sagatavotības treneris, kurš
palīdz uzlabot vispārējo fizisko sagatavotību individuāli tiem izglītojamajiem, kuriem tas
nepieciešams.
Treniņos tiek pielietotas dažādas mācību – treniņu metodes, kuras tiek pielāgotas izglītojamo
spējām un ir atbilstošas apmācības grupas kvalifikācijai. Mācību – treniņu darbā tiek ņemtas vērā
visu izglītojamo spējas, prasmes un intereses.
Vērtējums – ļoti labi.
4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām
Iecavas novada sporta skolā “Dartija” šobrīd šādu izglītojamo nav. Izglītojamie, kuriem ir veselības
problēmas, trenējas pēc individuāliem plāniem, ko izstrādā treneris, konsultējoties ar sporta skolas
ārsti un vispārējās fiziskās sagatavotības treneri.
Vērtējums – labi.
4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Sporta skolai “Dartija” ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar izglītojamo vecakiem. Vecāki ir
informēti par treniņu nodarbību grafikiem, sacensībam un mācību – treniņu nometnēm. Vecākiem ir
pieejama visa nepieciešamā kontaktinformācija, lai sazinātos ar skolas vadību un treneriem.
Sadarbība ar vecākiem ir daudzveidīga – informatīvie materiāli skolas stendos, informācija sporta
skolas “Dartija” un Iecavas novada pašvaldības mājaslapās, sapulces, telefonsarunas, publikācijas un
informatīvie paziņojumi Iecavas novada laikrakstā “Iecavas Ziņas”, individuālās sarunas. Visa
aktuālā informācija par skolu ir pieejama skolas tīmekļa vietnē www.sportaskoladartija.lv. Skolā ir
izstrādāta “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība”.
Daudzi vecāki atbalsta izglītojamos gan sacensībās, gan apciemojot mācību – treniņu
nometnēs. Par skolas tradīciju kļuvusi aktīvāko vecāku apbalvošana sporta skolas “Dartija” eglītes
pasākumos.
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Sporta skolā “Dartija” darbojas Skolas padome. Vecāki var izteikt savus priekšlikumus un
ierosinājumus sporta skolas “Dartija” vadībai un treneriem. Treneri regulāri sazinās ar vecākiem, ja
bērnam nepieciešams atbalsts vai jebkāda veida palīdzība. Skola iespēju robežās sniedz materiālu
atbalstu talantīgiem, maznodrošinātiem izglītojamiem sporta tērpa un apavu iegādei treniņu
vajadzībām.
Pozitīva tendence ir vecāku piedalīšanās kopā ar bērniem – sporta skolas izglītojamajiem Iecavas novada sporta sacensībās. Vecāki tiek informēti par izglītojamo veselības pārbaudēm un to
rezultātiem. Pirms braucieniem uz starptautiskajām sacensībām aiz Latvijas robežām, tiek rīkotas
vecāku sanāksmes, lai detalizēti informētu vecākus par brauciena ilgumu, sacensību norisi,
brauciena izmaksām un citiem svarīgiem jautājumiem.
Vertējums – labi.

5. Izglītības iestādes vide
5.1. Mikroklimats
Sporta skolā “Dartija” valda pozitīvs mikroklimats. Izglītojamie un darbinieki netiek
diskriminēti un jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās vai reliģiskās piederības.
Radušās konfliktsituācijas vai domstarpības tiek risinātas mierīgā, diplomātiskā ceļā, fiziskie un
morālie kaitējumi skolā nav pieļaujami. Personāla attieksme pret izglītojamajiem ir labvēlīga,
draudzīga un iejūtīga. Izglītojamie, padagogi un pārējais personāls skolā jūtas komfortabli un
vienlīdzīgi. Darbinieki ir lojāli pret valsti, izpalīdzīgi un draudzīgi, savā darbā ievēro politisko
neitralitāti un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem, neatkarīgi no dzimuma, nacionalitātes, reliģiskās
piederības. Konfliktsituācijas tiek risinātas pārrunu ceļā. Jebkurš apmeklētājs tiek uzņemts laipni un
korekti.
Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti demokrātiski. Darbinieki un
izglītojamie ar tiem ir iepazīstināti un tos ievēro.
Jaunie skolas darbinieki saņem gan pedagoģisko, gan psiholoģisko atbalstu no kolēģiem, lai
veiksmīgāk adaptētos skolas kolektīvā.
Sporta skolai tiek veidots un uzturēts pozitīvs tēls, ir izveidojušās savas tradīcijas, piemēram,
sporta skolas eglītes pasākumi, “Iecavas novada Gada sportists” laureātu izvirzīšana, labako
izglītojamo apbalvošana, atzinības izteikšana treneriem. Tradīcijas tiek koptas.

Skolai ir savs

karogs, logo, talismans. Regulāri tiek izgatavoti prezentācijas materiāli un diplomi ar skolas
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simboliku. Latvijas valsts simbolika tiek lietota ar cieņu un saskaņā ar normatīvajoa aktos noteikto
kārtību. Skolas vesture tiek apkopota fotogrāfiju albumos katru mācību gadu.
Vērtējums – ļoti labi.
5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Mācību – treniņu darbā izmantojamās sporta bāzes atbilst visām prasībām programmu
izpildei pilnā apjomā. Esošās sporta bāzes, tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums, sporta inventārs,
materiāli un palīgmateriāli pilnībā atļauj īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas
skolā. Sporta bāzes atbilst skolas mācību treniņu nodarbību un sacensību organizēšanas drošības
noteikumiem, visām sanitāri higiēniskajām prasībām un drošības standartiem, kas saskaņoti ar
atbilstošām institūcijām. Ir pieejamas un lietojamas dušu telpas un ģērbtuves. Ar visām sporta
bāzēm ir noslēgti nomas līgumi. Sporta bāzēs telpas tiek regulāri vēdinātas un uzkoptas, tās ir
estētiski noformētas un kārtīgas. Sakopta arī sporta bāzu apkārtne. Darbinieku un izglītojamo ērtībai
ir izveidota velostāvvieta. Ir noteikta kārtība mācību – treniņu telpu izmantošanai, tā tiek ievērota.
Pie skolas ēkas ir novietoti Latvijas un Iecavas novada karogi. Skolas ēkā informatīvajos stendos
izvietota informācija ar Latvijas himnas tekstu, lielo valsts ģerboni, informāciju par valsts svētku un
atceres dienām.
Ir pieejami pārbaudošo institūciju pārbaužu akti, tie tiek reģistrēti žurnālā. Evakuācijas plāni
ir izvietoti redzamās vietās. Iecavas pašvaldībā ir izveidota darba grupa un uzsākta projekta izstrāde
sporta zāles celtniecībai pie Iecavas internātpamatskolas.

Darba grupā darbojas sporta skolas

direktore. Plānots renovēt sporta skolas “Dartija” ēku Grāfa laukumā 7, Iecavā. Ir izstrādāts skolas
ēkas projektēšanas uzdevums un telpu programma pārbūvei. Skolas ēkai veikts jumta remonts,
atjaunots sporta zāles grīdas seguma krāsojums un veikti sienas remontdarbi, zālē pilnībā nomainīts
apgaismojums. Ir veiks remonts tualetēs, dušu un ģērbtuvju telpās. Veikta lietusūdens noteku
atjaunošana. Ir atjaunoti visi informatīvie stendi.
Skola rīkojas dabai draudzīgi – tiek uzkrāta un nodota makulatūra otrreizējai pārstrādei.
Vērtējums – labi.

25

6.Izglītības iestādes resursi
6.1. Iekārtas un materiāltehnieskie resursi
Skolas rīcībā esošās sporta bāzes atļauj īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas. 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 izglītojamo drošības noteikumiem. Sporta skolas Iekšējās kārtības un drošības
noteikumi nosaka kārtību, kura izglītojamiem ir jāievēro, nodarbojoties sporta bāzēs un izmantojot
inventāru un materiāltehniskos līdzekļus, un izglītojamie to apliecina ar parakstu mācību treniņu
žurnālā divas reizes gadā.
Sporta namā treniņu nodarbības un sacensības vada un organizē basketbolisti, galda tenisisti
un vieglatlēti. No 2018.gada 10.jūlija ēkā pārgājusi sporta skolas lietošanā un pārvaldīšanā.
Vieglatlēti izmanto arī Iecavas vidusskolas sporta zāli un āra laukumus, kā arī Iecavas
novada stadionu. Sporta nama aprīkojums atbilst basketbola un galda tenisa sacensību noteikumiem.
Regulāri notiek LJBL, LBL spēles un valsts, kā arī starptautiskās sacensības galda tenisā un
vieglatlētikas sacensības telpās. Ar visām sporta bāzēm, kuras izmanto mācību – treniņu darbā, ir
noslēgti nomas līgumi, tie atbilst mācību programmas īstenošanas periodam. Koplietošanas telpas ir
iekārtotas atbilstoši sporta veidu specifikai un normatīvajām prasībām.
Iecavas novada sporta skolā “Dartija” ir nodrošināti nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizācijai. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba
kārtībā, to papildināšana un uzturēšana darba kārtībā tiek kontrolēta un plānota. Pateicoties
sadarbībai ar sponsoriem ir uzlabota un pilnveidota vispārējai fiziskajai sagatavotībai nepieciešamā
trenažieru zāle. Teorētisko un praktisko nodarbību programmas pilnībā nodrošinātas ar tehniskajiem
līdzekļiem (DVD, fotoaparāts, videomagnetofons, televizors, digitālās kinokameras, portatīvie
datori, magnētiskās tāfeles) un nepieciešamo inventāru, kas neapdraud izglītojamo drošību.
Inventāra un mācību līdzekļu izmantošanai ir noteikta kārtība. Katru mācību gadu sporta inventārs
tiek papildināts, novecojušais tiek nomainīts ar jaunu. Visu trīs sporta veidu apguves nodrošināšanai
sporta skolā katru gadu tiek iegādāta jaunākā mācību literatūra un mācību līdzekļi. Ir izveidota
sporta skolā pieejamās literatūras datu bāze.
Treneriem ir pieejams interneta pieslēgums un visa nepieciešamā biroja tehnika.
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Vērtējums – ļoti labi.
6.2. Personālresursi
Iecavas novada sporta skolā “ Dartija” 2019./2020.mācību gadā strādā 17 darbinieki: direktore,
direktores vietnieks saimnieciskajā darbā, izglītības metodiķe, 2 basketbola treneri, 2 vieglatlētikas
treneri, 2 galda tenisa treneri, VFS treneris, ārste, lietvede, uzskaitvede, labiekārtošanas strādnieks, 2
apkopējas, dežurante.
4.attēls. Darbinieku skaits skolā 2019./2020.mācību gadā

Tehniskie
darbinieki 8

Pedagoģiskie
darbinieki 9

Pedagoģiskie darbinieki
Tehniskie darbinieki

. Darbinieku noturība skolas kolektīvā ir stabila. Vairāki pedagogi skolā strādā kopš tās
dibināšanas. Pēdējos gados vērojama pozitīva tendence – par skolas pedagogiem sākuši strādāt
skolas kādreizējie absolventi. Riska faktors jauno pedagogu noturībai skolā – zemais atalgojums.
Obligātās veselības pārbaudes skolā nodrošina sertificēts ārsts.
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6.attēls. Pedagogu iedalījums pēc izglītības

1
8

Augstākā izglītība
Vispārējā vidējā
izglītība
Pedagoģiskais personals ir ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību, treneriem ir “B” un
“C” kategorijas sertifikāti. Treneri plānveidīgi piedalās kvalifikācijas celšanas kursos un dažādos
semināros, kursu un semināru apmeklējumu treneriem finansē sporta skola. Ir izveidots
profesionālās pilnveides plāns, treneriem un pārējam personālam regulāri tiek sniegta jaunākā
informācija par aktualitātēm tālākizglītībā. Sporta skolas “Dartija” pedagoģiskais un tehniskais
personāls ir piedalījušies bērnu tiesību aizsardzības kursos. Informācija par pedagogu izglītību un
kvalifikācijas celšanu savlaicīgi tiek ievietota VIIS sistēmā.
Skolas personāls ir lojāls, nerīkojas diskreditējoši pret valsti, sabiedrību un skolu, ciena
valstiskās vērtības un ievēro demokrātijas principus.
Visi sporta skolas “Dartija” treneri piedalās Iecavas novada pieaugušo un skolu sporta
sacensību organizēšanā, kā arī sniedz konsultācijas novada skolu sporta skolotājiem un citiem
interesentiem. Sporta skolas treneri ir iesaistīti gan skolas Pedagoģiskajā padomē, gan Metodiskajā
komisijā.
Sporta skolā “Dartija” ir sertificēts medicīnas kabinets, kurā izglītojamos pieņem ārste.
Vērtējums – ļoti labi.
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7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Sporta skolas “Dartija” pašvērtējums ietver visas sporta skolas darbības jomas un aspektus.
Skolas pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Pašvērtēšanas procesā tiek iesaistīts viss izglītības
iestādes personāls.
Skolas pašvērtēšanā tiek uzsvērtas skolas stiprās puses, atklātas tās jomas, kurās
nepieciešami uzlabojumi, kas jāņem vērā, plānojot turpmāko darbu. Pašvērtējuma ziņojums balstīts
uz iekšējās kontroles materiāliem un paveikto darbu. Pašvērtējums pieejams publiskai apskatei
sporta skolas “Dartija” mājaslapā http://www.sportaskoladartija.lv/ sadaļā “Dokumenti”.
Katru gadu skolā tiek sagatavots “Mācību gada darba plāns” un “Gada pārskats par iestādes
darbību”. Pirms jaunā mācību gada sākuma treneri vadībai iesniedz sava darba pašvērtējuma
anketas. Ir izstrādāts un saskaņots ar Iecavas novada domi skolas Attīstības plāns 2019.2023.gadam.
Regulāri tiek organizētas skolas Pedagoģiskās sēdes, kurās tiak analizēts mācību process un
skolas darbs, pedagogi informē par rezultātiem sacensībās, izsaka priekšlikumus, ierosinājumus,
saņem informāciju par dažādām aktualitātēm.
Katru gadu skolā notiek materiāltehnisko resursu iegādes plānošana, tā tiek saskaņota ar
iestādes dibinātāju, plānojot skolas budžetu katram gadam.
Vērtējums – labi.
7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Iecavas novada sporta skolā “Dartija” ir izstrādāta visa normatīvajos aktos noteiktā obligātā
dokumentācija, tā sakārtota un uzglabāta, atbilstoši lietu nomenklatūrai. Dokumenti tiek arhivēti,
atbilstoši Latvijas Nacionālā arhīva prasībām. Ar visiem darbiniekiem ir noslēgti darba līgumi, kam
pievienoti darbinieku amata apraksti. Darbinieki ar tiem tiek iepazīstināti, stājoties darbā. Darbinieki
darba pienākumus veic atbilstoši amata aprakstiem. Treneru slodzes ir sadalītas optimāli, ievērojot
skolā īstenoto profesionālās ievirzes programmu prasības, treneru darba pieredzi, kvalifikāciju un
sasniegtos rezultātus. Treneri aktīvi apmeklē metodiskās sanāksmes, seminārus un dalās pieredzē.
Skola veic aktīvu sadarbību ar skolā pārstāvētajām sporta veidu federācijām un dažādām sportu
pārstāvošām institūcijām. Skolas vadība atbalsta un veicina sporta speciālistu tālākizglītību.
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Skolas direktore prasmīgi veido darbinieku komandu, deleģē pienākumus un pārrauga to
izpildi, pārstāv skolas intereses dažādās valsts, pašvaldību iestādēs un sabiedriskās organizācijās.
Skolas direktore regulāri piedalās “Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes” rīkotajos
semināros un ceļ profesionālo kvalifikāciju dažādos ar skolvadību un sportu saistītos semināros un
kursos, informācija par kavlifikācijas celšanu ievadīta VIIS sistēmā.
Katru mācību gadu tiek sastādīta “Sporta skolas darba ciklogramma”, “Sporta skolas
direktores darba ciklogramma” un “Mācību gada darba plāns”.
Skolā darbojas Pedagoģiskā padome, tās sēdes notiek regulāri pēc kalendārā plāna. Notiek
arī sapulces pie skolas direktores, kurās tiek apspriesti aktuālie darba jautājumi, tiek uzklausīts un
ņemts vērā darbinieku, vecāku un izglītojamo viedoklis un ieteikumi par nepieciešamajiem
uzlabojumiem skolas darbā.
Skolā darbojas Izglītojamo padome un Skolas padome. Tiek uzklausīti izglītojamo un viņu
vecāku ierosinājumi, priekšlikumi, tie tiek ņemti vērā, plānojot iestādes turpmāko darbību.
Skolas direktore plāno un organizē metodisko darbu, iesaistot tajā visus trenerus un skolu
sporta pedagogus. Skolas treneriem tiek nodrošinata metodiskā palīdzība, metodisko darbu veicot
sadarbībā ar sporta veidu federācijam un citām sporta institūcijām. Skolas vadības organizatoriskā
struktūra aptver visas iestādes darbības jomas. Vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par
pieņemtajiem lēmumiem un plānotajām izmaiņām. Sadarbība starp sporta skolas direktori un
darbiniekiem ir profesionāla, korekta, efektīva un radoša. Direktore noteiktos laikos pieņem
apmeklētājus.
Vērtējums – ļoti labi.
7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Iecavas novada sporta skola “Dartija” sadarbojas ar Iecavas novada pašvaldību, Iecavas
novada Domes Izglītības nodaļu, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta
departamentu, Latvijas Skolu sporta federāciju, Latvijas Basketbola savienību, Latvijas
Vieglatlētikas savienību un Latvijas Galda tenisa Federāciju, Latvijas Sporta veterānu - senioru
savienību un citām sabiedriskām organizācijām. Sadarbībā ar sporta veidu federācijām, skolas
vadība un treneri risina aktuālus skolā pārstāvēto sporta veidu jautājumus: dalību čempionātos un
starptautiskās sacensībās, materiāltehniskās bāzes uzlabošanu, izlašu komandu veidošanu u.c.
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Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar Iecavas novada izglītības iestādēm, citām sporta skolām
Latvijā, sporta klubiem un organizācijām ārvalstīs. Sadarbība ir abpusēja un attīstību veicinoša.
Pārstāvot skolu, savu novadu un valsti, skolas izglītojamie regulāri piedalās reģionālā, valsts
un starptautiskā līmeņa sacensībās.
Sporta skolas “Dartija” direktore aktīvi piedalās Latvijas Sporta izglītības iestāžu “Direktoru
padomes” rīkotajās sapulcēs un semināros. Pozitīva sadarbība izveidojusies arī ar Latvijas
Olimpisko komiteju.
Vērtējums – labi.
8.Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais)
Iecavas novada sporta skolas “Dartija” izglītojamie, trenējoties sporta skolā iegūst ne tikai
prasmes un iemaņas izvēlētajā sporta veidā, bet arī motivāciju turpmākai sportiskajai attīstībai.
Skolā strādā kvalificēti treneri, kas spējuši sagatavot Latvijas Republikas čempionus un godalgoto
vietu ieguvējus dažāda mēroga sacensībās. Skolas absolventi veido turpmāko karjeru ar sportu
saistītās jomās. Bijušie sporta skolas izglītojamie Egmonts Cildermanis, Emīls Sevastjanovs un
Margita Buņķe, ieguvuši attiecīgo izglītību, turpina darbu sporta skolā kā treneri. Evelīna Traumane
kā izglītības metodiķe.
Profesionālās ievirzes sporta izglītība skolā ir bezmaksas, kas būtiski atvieglo daudzbērnu un
maznodrošināto ģimeņu bērnu iespējas trenēties sporta skolā.
Skolā arvien lielāku uzmanību pievērš pieaugušo iesaistīšanai sporta aktivitātēs Iecavas
novadā, popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Pozitīvi vērtējams tas, ka Iecavas novada
sacensībās piedalās ne tikai skolas izglītojamie, bet arī viņu vecāki.
Interesanta sadarbība skolai izveidojusies ar biedrību “Archivs”, kopā izveidojot Iecavas
novada sporta muzeju, kurš ir atvērts ikvienam interesentam. Veiksmīga sadarbība sporta skolai ir
arī ar Iecavas kultūras namu, Iecavas Mūzikas un mākslas skolu un citām Iecavas novada izglītības
iestādēm dažādu sporta pasākumu organizēšanā.
9.Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējuma iegūtajiem secinājumiem)
Izvērtējot līdz šim sasniegto, Iecavas novada sporta skola “Dartija” turpmāk plāno attīstīties,
par galveno prioritāti savā darbībā izvirzot bērnu un jaunatnes sekmīgu izglītošanu profesionālās
ievirzes sporta izglītības licencētās programmās basketbolā, galda tenisā un vieglatlētikā, sporta un
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veselīga dzīvesveida popularizēšanu, fiziski un morāli spēcīgas personības veidošanu. Turpināsies
darbs pie treneru tālākizglītības. Plānots pilnveidot izglītojamo vecāku un skolas sadarbības formas,
aktīvāk iesaistīt izglītojamos pašpārvaldes darbā. Turpinās darbs pie skolas vēsturisko liecību
saglabāšanas. Iedalītā finansējuma ietvaros turpināsies jaunu mācību līdzekļu un sporta inventāra
iegāde. Tiks turpināta sadarbība ar Iecavas novada pašvaldību par sporta skolas ēkas renovācijas
plānošanu un uzsākšanu.
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10. Iecavas novada sporta skolas “Dartija” pašnovērtēšanas kopsavilkuma tabula
Jomas un kritēriji
N

Vērtējuma līmenis
P
L

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības
programmas
2. Mācīšana un mācīšanās
2.1.Mācīšanas kvalitāte
2.2. Mācīšanās kvalitāte
2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
3.Izglītojamo sasniegumi
3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
3.2. Iecavas novada sporta skolas “Dartija” izglītojamo
labākie sasniegumi 2019./2020.m.g.
4.Atbalsts izglītojamiem
4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
4.2.Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba
aizsardzība)
4.3.Atbalsts personības veidošanā
4.4.Atbalsts karjeras izglītībā
4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai
4.6.Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībam
4.7.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
5. Izglītības iestades vide
5.1.Mikroklimats
5.2.Fiziskā vide un vides pieejamība
6.Izglītības iestādes resursi
6.1.Iekārtas un materialtehniskie resursi
6.2.Personālresursi
7.Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana
7.1.Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības
plānošana
7.2.Izglītības iestades vadības darbs un personāla
pārvaldība
7.3.Izglītības iestades sadarbība ar citām institūcijām
Kopsavilkums

Iecavas novada sporta skolas
“Dartija” direktore

____________________________ Baiba Gāga
(paraksts)

Z.v.
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