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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS
Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola ir (turpmāk – sporta skola) ir
pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kuras tiesiskais
pamats ir sporta skolas Nolikums. Sporta skola savu darbību veic tiešā dibinātāja
vadībā, sporta izglītības jautājumus risinot, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju.
Sporta skola dibināta 1960.gada 1.septembrī un kopš dibināšanas sekmīgi veic
savus pienākumus – nodrošina iespēju bērnu un jauniešu fiziskajai un
intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, demokrātijas
izpratnes un vadības iemaņu veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai,
pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai,
talantīgo jauniešu sporta augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas. Sniedz
iespēju bērniem un jauniešiem iegūt nepieciešamās pamatzināšanas, prasmes un
iemaņas akreditētajos sporta veidos. Sagatavo augsta līmeņa sportistus, Latvijas
izlases dalībniekus, kas sekmīgi startē Latvijas un pasaules mēroga sacensībās. Veic
organizatoriski metodisko vadību Madonas, Cesvaines, Lubānas, Ērgļu un
Varakļānu novadu izglītības iestādēm. Organizē un vada dažāda mēroga skolēnu
sacensības, Latvijas čempionātus un starptautiskas sacensības nodrošinot treneru un
izglītojamo profesionālo pilnveidi.
Sporta skola īsteno septiņas licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes
izglītības programmas - basketbols, volejbols, futbols, vieglatlētika, distanču
slēpošana, orientēšanās sports un biatlons, ko veic 30 pedagogi. Izglītojamie un
pedagogi ir nodrošināti ar nepieciešamo inventāru, materiāltehnisko bāzi un
medicīnisko palīdzību vai profilaktisko palīdzību. Uz 2016.gada 1.oktobri grupu
komplektēšanas un kvalitātes prasības izpildījušas bija 50 treniņgrupas – kopskaitā
670 izglītojamie.
Izglītojamo skaita dinamika:
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Sporta skola finansējumu saņem no valsts budžeta mērķdotācijas (pedagogu
atalgojums) un Madonas novada pašvaldības budžeta (pedagogu atalgojums,
apkalpojošais personāls, administrācija, treniņgrupu uzturēšanas un Madonas
pilsētas sporta centra uzturēšanas izdevumi). Sporta skolas personāla struktūra:

Direktors
(Madonas Bērnu un jaunatnes sporta
skola un Madonas pilsētas sporta
centrs)

Direktora vietnieks
(Madonas Bērnu un jaunatnes sporta
skola un Madonas pilsētas sporta
centrs)

Medicīnas māsa

Saimniecības
daļas vadītājs

Sporta veidu
nodaļu
vadītāji

Tehniskie
darbinieki

Profesionālās
ievirzes
izglītības
pedagogi
(treneri)

Pašvaldības
algotie
treneri
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI

(iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti)
2.1. Sporta skolas pamatmērķis ir nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai
un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai,
demokrātijas izpratnes un vadības iemaņu veidošanai, interešu spēju izkopšanai,
pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai,
harmoniskas personības attīstīšanai, humānas, atklātas demokrātiskas
sabiedrības radīšanai.
2.2. Sporta skolas mērķi:
2.2.1. Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītības
pamatzināšanas un prasmes;
2.2.2. Nodrošināt talantīgiem jauniešiem sporta meistarības pilnveidošanas
iespējas;
2.2.3. Nodrošināt organizatoriski metodisko darbu izglītības iestādes īstenotajām
sporta programmām;
2.2.4. Popularizēt sportu kā veselīgu dzīvesveidu veicot organizatoriskā centra
funkciju vispārējās izglītības iestāžu ārpusstundu sporta darba metodiskajā
vadībā;
2.2.5. Veicināt sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības
iespējas;
Sporta skolas administrācijas un treneru darbs notiek balstoties uz sporta veida
mācību programmu apguvei nepieciešamajiem kvalitativitātes kritērijiem, federāciju
sacensību kalendārajiem plāniem, oficiālajām sacensībām un tajās uzrādītajiem
rezultātiem. Izglītojamie tiek motivēti augstvērtīgam darbam, lai pilnveidotu fizisko
sagatavotību, teorētiskās zināšanas un pārbaudītu savas spējas sacensībās.
Sporta skolas izglītojamie piedalās dažāda mēroga sacensībās saskaņā ar valsts un
starptautiskajiem kalendārajiem plāniem akreditētajos sporta veidos. Darbinieki veic
nozīmīgu darbu šo sacensību sagatavošanā un organizēšanā.
Informācija par sasniegumiem tiek publicēta sporta skolas mājas lapā
www.madonassports.lv , reģionālajā laikrakstā “Stars”, Madonas novada mājas lapā
www.madona.lv un sporta veidu federāciju mājaslapās.
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3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU

IZPILDE
Iepriekšējā akreditācija sporta skolā notika 2011.gadā. Sporta skola tika akreditēta
uz 6 gadiem. Sekojošā akreditācija tika veikta bez ekspertu komisijas klātbūtnes.
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4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES
RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS
Sporta skola realizē 7 licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes programmas
sportā, ir nodrošināta materiāli tehniskā bāze šo programmu apguvei.
Sporta skolā ir augsti kvalificēti pedagogi, kuri regulāri pilnveido savas zināšanas
tālākizglītības semināros.
Katru gadu tiek rīkots pasākums - “Madonas sporta laureāts”, kurā tiek godināti
augstvērtīgākos rezultātus ieguvušie sportisti un viņu treneri.
Lai sekmīgi īstenotu licencētās profesionālās ievirzes izglītības programmas, kur
nepieciešama paaugstināta fiziskā slodze, sporta skolas izglītojamie tiek medicīniski
padziļināti pārbaudīti, ko veic valsts sporta medicīnas aģentūra, sporta skolā ir
medicīnas kabinets, medicīnas darbinieks – medicīnas māsa, kura sadarbojoties ar
ģimenes ārstiem nodrošina izglītojamo profilaktisko apskati, nodrošina treniņu un
sacensību apkalpošanu, traumu gadījumā nodrošina medicīnisko palīdzību treniņos un
sacensību norises laikā. Sporta skolas telpas ir funkcionālas, sanitārajiem apstākļiem
atbilstošas.

4.1.

mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas

Sporta skolā realizē šādas licencētas un akreditētas izglītības programmas:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sporta veids
Basketbols
Basketbols
Volejbols
Biatlons
Biatlons
Distanču
slēpošana
Distanču
slēpošana
Futbols
Orientēšanās
sports
Orientēšanās
sports
Vieglatlētika
Vieglatlētika
Vieglatlētika

Programmas
kods
20V813001
30V813001
20V813001
20V813001
30V813001
20V813001

Licences
numurs
P-2194
P-2195
P-2196
P-2182
P-2183
P-2184

Akreditācijas
lapas Nr.
AI 5127
AI 5128
AI 5125
AI 5137
AI 5138
AI 5135

30V813001

P-2185

AI 5136

20V813001
20V813001

P-2186
P-2190

AI 5139
AI 5131

30V813001

P-2191

AI 5132

20V813001
30V813001
30V813001

P-2192
P-2193
P-2866

AI 5133
AI 5134
AI 5144
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Pēc akreditācijas, 2017.gadā, tiks realizētas šādas izglītības programmas:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sporta veids
Vieglatlētika
Vieglatlētika
Vieglatlētika
Orientēšanās sports
Orientēšanās sports
Distanču slēpošana
Distanču slēpošana
Biatlons
Biatlons
Futbols
Basketbols
Basketbols
Volejbols

Programmas kods
20V813001
30V813001
30V813001
20V813001
30V813001
20V813001
30V813001
20V813001
30V813001
20V813001
20V813001
30V813001
20V813001

Licences numurs
P-15214
P-15215
P-15126
P-15211
P-15212
P-15206
P-15208
P-15201
P-15203
P-15197
P-15193
P-15194
P-15195

Mācību treniņu darbs tiek organizēts atbilstoši izstrādātajām programmām pēc
gada plāniem un mācību treniņu nodarbību grafikiem, kuros ietilpst vispārējās
sagatavotības, speciālās sagatavotības, tehnisko un teorētisko prasmju apguve un to
pilnveidošana. Mācību treniņu plāni apstiprināti iestādes normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā. Praktisko nodarbību procesā veicināta dažādu sporta veidu sasaiste,
izvērtējot pamatotību tiek ņemtas vērā jauniegūtās pieredzes kvalifikācijas pilnveides
kursos un semināros. Treneri izprot programmu noteiktos mērķus, pārzina saturu, plāno
un veic individuālo darbu ar talantīgākajiem izglītojamajiem un izstrādā tiem
individuālos treniņu plānus. Tiek veikta mācību treniņu kontrole, tiek analizēta to
norise un izvērtēti sacensību rezultāti. Tiek sekots līdzi mācību – treniņu grupu
komplektēšanai, lai ievērotu to pamatnosacījumus.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā ļoti labu.

4.2.

mācīšana un mācīšanās

4.2.1. mācīšanas kvalitāte
Mācību – treniņu nodarbības notiek atbilstoši licencētajām profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmām un nodarbību grafikiem. Tās vada augsti kvalificēti
treneri ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju. Tiek izmantot dažādas
treniņu metodes, paņēmieni, līdzekļi atbilstoši grupu kvalifikācijai, apgūstāmās
programmas specifikai un satura prasībām. Mācību – treniņu nodarbību īstenošana ir
tuvināta reālajām sacensību situācijām. Izglītojamo piedalīšanās sacensībās un citos
sporta pasākumos notiek atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Izglītojamie piedalās sacensībās atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un
sporta veidu federāciju vai savienību sacensību kalendārajiem plāniem (Latvijas
čempionātos, kausu izcīņās, starptautiskajās sacensībās, sporta skolu un klubu rīkotajos
čempionātos un novadu mēroga sacensībās). Sacensību rezultāti atbilst programmu
prasībām atbilstoši mācību – treniņu grupu kvalifikācijai. Treneru darbs ir profesionāls
un mērķtiecīgs, virzīts uz augstu rezultātu sasniegšanu un saistīts ar reālo dzīvi, ņemot
vērā izglītojamo sagatavotību, materiāli tehnisko bāzi un citus faktorus, kas varētu
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ietekmēt mērķa sasniegšanu. Izglītības iestāde ir nodrošināta ar nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi, aprīkojumu un inventāru, lai sekmīgi īstenotu mācību - treniņu
darbu, kas nodrošina izglītību programmu realizāciju prasību izpildi (tiek izmantotas
skolu sporta bāzes, rekonstruētā SAB “Smeceres sils” sporta bāze, 2009.gadā nodota
ekspluatācijā Madonas pilsētas sporta centrs, kas ir daudzfunkcionāls sporta objekts,
kas nodrošina nepieciešamo sporta izglītības programmu apguvē).
Apmācības saturs treniņu procesā tiek regulāri analizēts, ja nepieciešams, tiek
veiktas izmaiņas treniņu plānos un nodarbību grafikos. Treneri, atbilstoši prasībām,
aizpilda treniņu uzskaites žurnālus, kas no 2015./2016.mācību gada tiek veikts
elektroniski e-klasē, ko pārrauga izglītības iestādes direktora vietnieks. Izglītojamie
tiek reģistrēti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām izglītojamo
reģistrācijas un uzskaites grāmatā, valsts izglītības informācijas sistēmā, tiek kārtotas
izglītojamo personu lietas.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā ļoti labu.
4.2.2. mācīšanās kvalitāte
Mācību gada sākumā sporta skolas izglītojamie tiek informēti par konkrētās mācību
treniņu grupas prasībām, mērķiem, galvenajām sacensībām un nepieciešamajiem
rezultativitātes rādītājiem prasību izpildei, lai varētu tikt pārcelti nākamajā mācību –
treniņu grupā. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības un uzvedības
noteikumiem savā sporta veidā, izglītojamie tos zina un cenšas ievērot.
Izglītojamiem ir pieejamas labas sporta bāzes un atbilstošs inventārs, lai izpildītu
programmas prasības. Ir pieejama metodiskā literatūra, datortehnika ar interneta
pieslēgumu.
Izglītojamie aktīvi apmeklē mācību – treniņu nodarbības un regulāri piedalās
plānotajās sacensībās.
Tiek uzskaitīti treniņu kavējumi un apzināti to iemesli, meklēti risinājumi to
ierobežošanai.
Tiek rīkotas mācību – treniņu nometnes atbilstoši sporta veidu specifikai sporta
skolas izmantotajās sporta bāzēs, citu novadu sporta bāzēs un ārzemēs.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā ļoti labu.
4.2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Mācību treniņu process tiek vērtēts nepārtraukti. Galvenais vērtēšanas kritērijs ir
iegūtās vietas oficiālajās sacensībās: Latvijas čempionātos, olimpiādēs, oficiālajās
starptautiskajās sacensībās – Eiropas čempionātos jauniešiem un junioriem, Jaunatnes
olimpiādēs, Pasaules kausa izcīņas posmos un citās nozīmīgās sporta veidu federāciju
atzītās starptautiskās sacensībās.
Sporta veidu mācību – treniņu grupās tiek veikta kontroles normatīvu izpilde. Tiek
apkopota informācija par izglītojamo sasniegumiem un pamatojoties uz tiem tie tiek
pārcelti un nākamo apmācības gadu.
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Mācību gada beigās treneris iesniedz atskaiti par treniņgrupas darbu un
sasniegtajiem rezultativitātes rādītājiem, uz kuru pamata tiek sagatavotas atskaites
Izglītības un zinātnes ministrijai.
Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana un atskaitīšana notiek saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām. Izglītojamie veic kontroles normatīvu izpildi izvēlētajā sporta veidā,
nodrošina praktisko un organizatorisko iemaņu pārbaudi kuru laikā tiek novērtētas
izglītojamo teorētiskās zināšanas.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā ļoti labu.

4.3.

izglītojamo sasniegumi

4.3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Izglītojamie sekmīgi apgūst programmās paredzētās teorētiskās zināšanas un
praktiskās iemaņas. Apzinīgi apmeklē mācību – treniņu nodarbības, veic ikdienas darbu
atbilstoši programmas prasībām. Piedalās paredzētajās sacensībās un treniņnometnēs,
piedalās sacensību organizēšanā. Kontroles normatīvu rezultāti tiek treneru fiksēti un
analizēti sasniegumi un to izaugsme. Tiek papildus strādāts ar izlases kandidātiem un
dalībniekiem, lai pilnveidotu viņu meistarību un sportisko rezultātu.
4.3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Sporta skolas audzēkņi katru gadu gūst labus un teicamus rezultātus attiecīgajos
sporta veidos. Katra gada janvāra mēnesī notiek labāko godināšana pasākumā “Sporta
laureāts” kurā tiek apbalvoti tikai augstvērtīgāko rezultātu guvušie sporta skolas
audzēkņi – 1.vieta Latvijas čempionātā un pirmās sešas vietas Eiropas čempionātos
ieguvušie sportisti, Latvijas izlases kandidāti un dalībnieki savos sporta veidos, kā arī
viņu treneri. Izglītojamo augstvērtīgākie sasniegumi un saraksti pieejami sporta skolas
mājas lapā: http://madonassports.lv/lv/sporta-skolas-laureati .

4.4.

atbalsts izglītojamajiem

4.4.1. psiholoģiskais atbalsts un sociāli pedagoģiskais atbalsts
Sporta skola sniedz nepieciešamo psiholoģisko atbalstu saviem izglītojamajiem, lai
jebkurš no viņiem varētu droši realizēt dotos uzdevumus. Katram izglītojamajam, sākot
jaunu mācību gadu nepieciešama izziņa no ģimenes ārsta par to, ka viņa veselības
stāvoklis atbilst noteiktajām prasībām slodzei un varētu droši trenēties. Katru gadu tiek
veiktas padziļinātas veselības pārbaudes sadarbībā ar sporta valsts aģentūru sporta
skolas uzdevumā. Tiem sportistiem, kuriem nepieciešams, pārbaudes tiek veiktas
atkārtoti vairākas reizes gadā. Nepieciešamības gadījumā ir iespējas vērsties psihologa
novada pašvaldībā kā arī skolās. Tiek apzināta informācija par atsevišķu audzēkņu
speciāli – individuālajām vajadzībām.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā ļoti labu.
4.4.2. izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
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Sporta skolas telpas un sporta bāzes tiek uzturētas atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām. Treneri saskaņā ar direktora rīkojumu iepazīstina izglītojamos
ar drošības un kārtības noteikumiem sporta skolas bāzēs, treniņos un sacensībās. Tāpat
tiek iepazīstināti ar rīcību ārkārtas gadījumā un evakuācijas iespējām. Treniņu laikā tiek
ierobežota audzēkņu iziešana ārpus treniņu teritorijas, lai samazinātu negadījumu risku.
Sacensību laikā, kas notiek sporta skolas sporta bāzēs, tiek nodrošināta medicīniskā
personāla klātbūtne, izbraukuma sacensībās pirmo nepieciešamo palīdzību nodrošina
treneri, kuriem ir pieejamas nokomplektētas pirmās palīdzības aptieciņa.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā ļoti labu.
4.4.3. atbalsts personības veidošanā
Izglītības iestādes kolektīva darbs ir plānots. Sporta skolas izglītojamie un
absolventi tiek iesaistīti sporta skolas, Latvijas mēroga un starptautisko organizēto
pasākumu un sacensību rīkošanā, tiek sniegts atbalsts ideju īstenošanā. Izglītojamie tiek
atbalstīti ne tikai ar mācību procesu saistītos jautājumos, bet tiek sniegts atbalsts arī
dažādu ikdienas problēmsituāciju risināšanā. Izglītojamie tiek rosināti veidot savu
viedokli par notikumiem un pamatoti to aizstāvēt, pieņemt patstāvīgus lēmumus un
pašiem censties tos realizēt, respektēt citu viedokļus.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā ļoti labu.
4.4.4. atbalsts karjeras izglītībā
Sporta skolā izglītojamajiem ir iespējas iegūt profesionālās ievirzes izglītību
licencētajā sporta veidā. Ir pieejama informācija par tālākizglītības iespējām pēc sporta
skolas absolvēšanas. Ir izveidota sadarbība ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju.
Sporta skolā praktizējas topošie treneri un iegūstot nepieciešamo izglītību atbilstoši
vajadzībai tie tiek uzaicināti sporta skolu izvēlēties kā savu nākamo darba vietu.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā ļoti labu.
4.4.5. atbalsts mācību darba diferenciācijai
Izglītojamo piedalīšanos sporta sacensībās tiek uzskatīts par prioritāti. Ir apzinātas
izglītojamo vēlmes un spējas savu talantu izkopšanā. Tiek piedāvātas septiņas sporta
veidu programmas atbilstoši katra izglītojamā interesēm un spējām. Tiek atbalstīts
treneru darbs ar spējīgākajiem un talantīgākajiem izglītojamajiem. Tiek izmantotas
dažādas metodes lai sasniegtu iespējami labāko rezultātu katra izglītojamā sasniegumu
dinamikā, kā arī ir iespēja paaugstināt savu profesionālo meistarību papildus treniņos.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā ļoti labu.
4.4.6. atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām
Sporta skolā izglītojamo ar speciālajām vajadzībām nav. Izglītojamie pēc traumu,
slimību vai atsevišķu veselības problēmu periodā darbojas pēc individuāliem treneru
norādījumiem, ņemot vērā ārstniecības personu norādījumus un ieteikumus. Bērniem
un jauniešiem ar speciālajām vajadzībām ir iespējas izmantot Madonas pilsētas sporta
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centra telpas (kas arī tiek darīts), kā arī citas sporta skolas izmantotās būves Madonas
un citos novados. Nepieciešamības gadījumā var tikt sniegtas treneru konsultācijas.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā ļoti labu.
4.4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Ar sporta skolas iekšējās kārtības noteikumiem un skolas prasībām izglītojamo
vecāki tiek iepazīstināti aizpildot iesniegumu par uzņemšanu sporta skolā un ar parakstu
apliecina, ka ar prasībām ir iepazinušie. Tiek rīkotas informatīvās sanāksmes ar
izglītojamo vecākiem atbilstoši nepieciešamībai. Sadarbībā ar vecākiem tiek
izmantotas tikšanās, individuālas pārrunas, telefon konsultācijas, e-pasti, paziņojumi
vietējā presē un sporta skolas un novada pašvaldības mājaslapā. Izglītojamo vecāki var
izteikt savus ierosinājumus sporta skolas darba kvalitātes uzlabošanai, plānošanai.
Informāciju, kas saistīta ar ikdienas treniņdarbu var iegūt pie sporta veidu treneriem,
tāpat katra kompetences robežās tiek sniegta nepieciešamā palīdzība mācību – treniņu
problēmjautājumu risināšanā. Vecākiem ir iespēja sekot līdzi savu bērnu
sasniegumiem, atbalstīt savus bērnu sacensībās un treniņu darbā.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā labu.

4.5.

izglītības iestādes vide

4.5.1. mikroklimats
Sporta skola motivē izglītojamos, trenerus un tehniskos darbiniekus pašaizliedzīgi
veikt savus pienākumus, rūpēties par skolas tēlu un darba vidi, savstarpējo sadarbību.
Tiek sekmēta piederības apziņa pie savas skolas, novada, valsts. Īpaši tiek atbalstīti
labākie un centīgākie izglītojamie un darbinieki. Tiek apsekotas skolas sporta bāzes,
mācību – treniņu inventārs un ekipējums, kas tiek regulāri papildināts un atjaunots pēc
nepieciešamības. Tiek motivēti darbinieki veikt kvalifikācijas pilnveidi,
profesionalitātes paaugstināšanu un tālākizglītību. Ir izstrādāti sporta skolas iekšējie
kārtības un uzvedības noteikumi, noteikumi atsevišķos sporta veidos, kas tiek ievēroti,
nepieciešamības gadījumā koriģēti. Izglītojamajiem, treneriem, vecākiem,
darbiniekiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus. Konfliktsituācijas
tiek risinātas pārrunu ceļā, cenšoties iesaistīt visas ieinteresētās puses.
Sporta skolas vide ir labvēlīga izglītojamajiem, darbiniekiem un apmeklētājiem.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā ļoti labu.
4.5.2. fiziskā vide un vides pieejamība
Sporta skolas telpas un izmantotās sporta bāzes atbilst sanitāri higiēniskajām
prasībām un drošības standartiem, prasībām pēc vides pieejamības, ir veiktas
uzraudzības institūciju pārbaudes, konstatētās nepilnības novērstas. Sporta skolas
mācību – treniņu apkārtne ir droša, labiekārtota, sakopta.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā ļoti labu.

4.6.

izglītības iestādes resursi

4.6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi
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Sporta skolas rīcībā ir visas nepieciešamās telpas un āra sporta bāzes sporta
programmu īstenošanai. Izglītojamie ir nodrošināti ar minimāli nepieciešamo inventāru
un ekipējumu programmu apguvei.
Sporta skola programmu īstenošanai izmanto Madonas pilsētas sporta centru
(sporta spēlēm – basketbols, volejbols, florbols, futbols, vieglatlētikai – 60m skrejceļš
ar tāllēkšanas bedri un nepieciešamo aprīkojumu, vingrošanas – cīņas zāle ar tatami,
šautuve aprīkota ar elektroniskajiem mērķiem, trenažieru zāle), SAB “Smeceres sils”
(labiekārtotas biatlona un slēpošanas ziemas un vasaras trases, āra trenažieru laukums,
BMX trase, orientēšanās poligons, biatlona šautuve), un vispārizglītojošo skolu sporta
bāzes, kuras sporta skola izmanto bez atlīdzības.
Sporta skolas rīcībā ir divi dāvināti mikroautobusi, iespēju robežās transportu
nodrošina Madonas pilsētas pārvaldes autoparks, nepieciešamības gadījumā tas tiek
īrēts.
Sporta skolai ir patstāvīgs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāts budžets,
kuru apstiprina Madonas novada pašvaldība. No novada budžeta tiek nodrošināts sporta
skolas uzturēšanas izdevumi, tehnisko darbinieku, skolas administrācijas kā arī
atsevišķu treneru darba algas, kura finansējumam pietrūkst Valsts finansējums.
Sporta skola saņem dotāciju no valsts budžeta treneru darba algu un darba devēja
sociālo iemaksu veikšanai.
Sporta skolas finanšu resursi ir pietiekami profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmu īstenošanai, infrastruktūras uzturēšanai, sporta skolas darbības
nodrošināšanai, mācību – treniņu procesa atbalstam un attīstībai.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā ļoti labu.
4.6.2. personālresursi
Sporta skolā uz 2016.gada 1.septembri strādā 30 treneri kuri strādā ar bērniem un
jauniešiem. Sporta skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst
normatīvo aktu prasībām. Pedagogi patstāvīgi plāno un īsteno profesionālo pilnveidi
atbilstoši nepieciešamībai. Sporta skola atbalsta ar nepieciešamo finansējumu.
Regulāri tiek piesaistīti jauni speciālisti un tiek papildus atbalstīti uzsākot darbu
sporta skolā. Tehniskais personāls ir atbilstošas kvalifikācijas, lai veiktu savus tiešos
pienākumus.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā ļoti labu.

4.7.

izglītības iestādes darba organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana

4.7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums ietver visas
sporta skolas darbības jomas un aspektus. Skolas pašvērtējums ir objektīvs un pamatots.
Ziņojumā tiek uzsvērtas stiprās puses un atklātas jomas, kurās nepieciešami
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uzlabojumi, kas tiks ņemti vērā plānojot turpmāko darbu. Pašnovērtējuma ziņojums
pieejams sporta skolas mājas lapā: www.madonassports.lv
Sporta skolas darbs tiek plānots ilgākam laika periodam, kur tiek ņemts vērā mācību
gadu izvirzītie mērķi un resursi to realizēšanai. Tiek plānota mērķtiecīga darbība grupu
komplektēšanā. Attīstības plānošanā tiek analizēti iepriekšējā perioda rezultāti un
izvērtēta nepieciešamība veikt korekcijas. Materiāltehnisko resursu plānošana tiek
saskaņota ar iestādes dibinātāju.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā labu.
4.7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Sporta skolas direktors plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē
pienākumus un pārrauga to izpildi, veic personāla uzraudzības funkcijas, izvērtē katra
pedagoga atbilstību ieņemamajam amatam. Ir iekārtotas personu lietas visiem
darbiniekiem un izglītojamajiem. Treneru slodzes sadalītas optimāli, ievērojot skolas
īstenoto izglītības programmu prasības, treneru darba kvalitāti un sasniegtos rezultātus.
Notiek treneru padomes sanāksmes, kurās tiek pārrunāti aktuālie jautājumi mācību –
treniņu darbā. Sniegtas atskaites par paveikto un informēti par plānotajiem
uzdevumiem.
Sporta skolā ir izstrādāta visa normatīvajos aktos noteiktā obligātā dokumentācija.
Tā sakārtota atbilstoši lietu nomenklatūrai.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā ļoti labu.
4.7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Sporta skolai notiek regulāra sadarbība ar Madonas novada pašvaldību un tās
iestādēm, citām sporta skolām un sporta klubiem, vispārējās izglītības iestādēm, sporta
veidu federācijām, olimpiskajiem centriem, Latvijas Olimpisko komiteju, sporta
izglītības iestādēm, Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministriju, sporta klubiem
kaimiņvalstīs, Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomi.
Kvalitātes kritēriju vērtējam kā ļoti labu.
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5. CITI SASNIEGUMI (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais)
Sporta skolas pedagogi ir pieredzējuši, profesionāli un atvērti jaunām idejām.
Sporta bāzes un sportisti ir nodrošinātas ar nepieciešamo inventāru un ekipējumu.
Sporta skola ir aizsākusi ziemas sporta bāzes attīstību SAB “Smeceres sils”, kas jau
vairākus gadus ir labākā un modernākā ziemas sporta bāze Latvijā
(http://www.smeceressils.lv/) . Tagad tā ar Madonas novada domes lēmumu izveidota
kā atsevišķa struktūra. Sporta skola pārrauga visas sporta būves Madonas pilsētā
izņemot Madonas pilsētas stadionu un skolu sporta bāzes.
Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamie iegūst ne tikai
zināšanas, prasmes un iemaņas izvēlētajās sporta veidu programmās, bet arī apgūst
patstāvību lēmumu pieņemšanā, motivāciju turpmākai dzīves saistībai ar profesionālo
vai amatieru sportu. Ir iespēja pārbaudīt savu meistarību dažāda līmeņa sacensībās.
Izglītojamiem tiek kompensēti ceļa izdevumi uz trenņvietām, lai pēc iespējas vairāk
bērniem un jauniešiem tiktu dota iespēja apmeklēt viņu izvēlēto sporta veidu
nodarbības neatkarīgi no dzīvesvietas un materiālajiem apstākļiem, ir atvērtas
treniņgrupas novada vispārējās izglītības iestādēs, lai sākuma sagatavošanas, mācībutreniņu 20V programmas varētu apgūt savā skolā.
Sporta skolas audzēkņi turpina studijas ar sporta pedagoģiju saistītās izglītības
iestādes, pēc absolvēšanas atgriežas sporta skolā kā treneri, kas papildina treneru
kontingentu. Sporta skola atbalsta un motivē treneru turpmākās studijas maģistratūrā
kā arī nepieciešamos pilnveides kursos un semināros.
Sporta skola veic reģiona vispārizglītojošo skolu sporta darba vadību, piedalās
sporta, veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu vadībā, organizē sacensības
skolēniem visās vecuma grupās dažādos sporta veidos.
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (balstīta uz pašvērtējumā
iegūtajiem secinājumiem)
Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola papildus esošajām profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmām pēc dibinātāja norādījuma veiks programmu
licencēšanu un akreditāciju ložu šaušanas un florbola programmām. Tāpat turpinās
atbalstīt un motivēt labākos trenerus un viņu izglītojamos.
Papildus nepieciešams panākt izglītojamo un viņu vecāku atbildību par mācību
– treniņu apmeklējumu. Iesaistīt vecākus skolas pārvaldē. Risināt jautājumu par treniņu
laiku plānošanu sadarbībā ar skolām un citām profesionālās ievirzes un interešu
izglītības iestādēm Madonas novadā. Sadarbībā ar novada pašvaldību izstrādāt
kritērijus treneru materiālai stimulēšanai, jauno pedagogu atbalstam. Panākt vienošanos
ar novada pašvaldību par audzēkņu maksas atcelšanu sporta skolas audzēkņiem.
Izveidot metodiķa štata vienību sporta skolā.
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Izglītības iestādes vadītājs
________________________________ ____________________________________
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z. v.
SASKAŅOTS
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

__________________________
(paraksts)

_______________________________________
(vārds, uzvārds)

(datums)

Z. v.
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