Valkas novada pašvaldība
VALKAS NOVADA BĒRNU – JAUNATNES SPORTA SKOLA
Reģ. Nr. 4471902193
Rīgas iela 41, Valka, Valkas novads, LV – 4701
mob. 29499872, e-pasts bjss@valka.lv

Pašnovērtējuma ziņojums
2020./2021. mācību gads
Valka
(vieta, datums)

SASKAŅOTS

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes

nodaļas vadītājs

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)
Dokuments parakstīta ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
Rolands Rastaks
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
Datums skatāms laika zīmogā
(datums)

1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g.
Izglītības programmas
nosaukums

Izglītības
programmas
kods

Ložu šaušana

20V813001

Īstenošanas vietas
adrese
(ja atšķiras no
juridiskās adreses)

Izglītojamo skaits, Izglītojamo skaits,
uzsākot
noslēdzot
Licencēšanas
programmas
programmas apguvi
apguvi vai uzsākot
vai noslēdzot
datums
2020./2021.māc.g. 2020./2021.māc.g.

Licence
Nr.

Rīgas iela 41,
Valka, Valkas P-15731 28.07.2017.
nov., LV-4701

8

8

Rīgas iela 41,
Raiņa iela 28a,
Vieglatlētika

20V813001

Varoņu iela 35b,

P-11987 02.07.2015.

89

20V813001 Varoņu iela 35b, P-11981 02.07.2015.

38

Ausekļa iela 5,

66

Valka, Valkas
nov., LV-4701
Rīgas iela 41,
Raiņa iela 28a,
Futbols

35

Valka, Valkas
nov., LV-4701
Rīgas iela 41,
Raiņa iela 28a,
Varoņu iela 35b,
Ausekļa iela 5,
Florbols

20V813001

Valka, Valkas
nov., LV-4701
“Ērģemes skola”,
Ērģeme,
Ērģemes pag.,
Valkas nov., LV4711

P-11979 02.07.2015.

39

27

Rīgas iela 41,
20V813001 Ausekļa iela 5,
Valka, Valkas
nov., LV-4701

Šahs

P-11983 02.07.2015.

20

30V813001 Varoņu iela 35b, P_4267 08.03.2021.

14

20

Rīgas iela 41,
Raiņa iela 28a,
Basketbols

12

Valka, Valkas
nov., LV-4701
Vieglatlētika

30V813001

Rīgas iela 41,
Valka, Valkas P-11988 02.07.2015.
nov., LV-4701

2

2

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums
NPK

Informācija

Skaits

1.

Pedagogu skaits izglītības iestādē,
noslēdzot 2020./2021.māc.g.
(31.08.2021.)

10

2.

Ilgstošās vakances izglītības iestādē
(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g.

Nav

3.

Izglītības iestādē pieejamais atbalsta
personāls izglītības iestādē, noslēdzot
2020./2021.māc.g.

Nav

Komentāri (nodrošinājums
un ar to saistītie
izaicinājumi, pedagogu
mainība u.c.)
Sporta izglītības nozarē
nepieciešams paaugstināt
pedagogu atalgojumu.

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos
rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un
izglītības iestādes vadītājam)

Joma

Atbilstība
mērķiem

Kvalitatīvas
mācības

Iekļaujoša vide

Darba prioritātes

Sadarbības veicināšana ar audzēkņu
vecākiem

Treniņu – nodarbību hospitācija,
savstarpējā pieredzes apmaiņa

VSMC veselības pārbaudes.
Skrejceļa seguma atjaunošana.

Sasniedzamie rezultāti

Ģimenes līdzdalība
izglītojamā
motivēšanā.

Treneru pieredzes
apmaiņa. Savstarpēja
treniņu vērošana (viena
sporta veida ietvaros un
atšķirīgu sporta veidu
ietvaros)

Mācību vides un
drošības pilnveide.

Futbola laukuma atjaunošana.

Laba pārvaldība

Publiskā tēla veidošana
Skolas pašvērtējuma ziņojums

Aktuālās informācijas
publiska pieejamība un
atpazīstamība.

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi
2.1.Izglītības iestādes misija – veidot izglītības vidi, īstenot sporta programmas, kas
nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības mērķu
sasniegšanu.
2.2.Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – vesela, fiziski, garīgi un emocionāli
attīstīta personība, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta
kā vērtības nozīmi.
2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – sadarbība, plānošana, mērķtiecība.
2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti

Joma

Atbilstība
mērķiem

Kvalitatīvas
mācības

Iekļaujoša vide

Laba pārvaldība

Darba prioritātes

Sasniegtie rezultāti

Skolas akreditācija - akreditējamās
programmas (florbols 20V 813 00, futbols
20V 813 00, vieglatlētika 20V 813 00,
vieglatlētika 30V 813 00, ložu šaušana 20V
813 00.

Līdz 2027.gada 26.
maijam ir akreditētas
programmas (florbols
20V 813 00,futbols 20V
813 00, vieglatlētika 20V
813 00, vieglatlētika 30V
813 00, ložu šaušana 20V
813 00, basketbols 30V
813 00.

Basketbols 30V 813 00 licencēšana un
akreditācija.

Licencēta Basketbols 30V
813 00 programma 2021.
gada 8. martā.

Atbalstīt trenerus profesionālās darbības
kvalitātes pilnveidei.

Veikta trīs treneru
profesionālās darbības
kvalitātes pilnveide
audzināšanas jautājumos.

Pirmā stāva ģērbtuves dušu remonts
stadionā.

Veikts pirmā stāva
ģērbtuves dušu remonts
stadionā.

E-klases ieviešana ikdienas darbā.

Ikdienas darbā ieviesta eklase.

Publiskā tēla veidošana

Veidoti pasākumi un
aktivitātes sporta skolas
tēla popularizēšanai.

Skolas direktores novērtēšana.

Veikta skolas direktores
darba novērtēšana
(17.05.2021.)

Skolas akreditācijas procesa organizēšana.

Noorganizēta akreditācija
(2021.gada 17.- 21.
maijā.)

3. Kritēriju izvērtējums
3.1.Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības
vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Izglītojamie izpilda programmu prasības, prot Nostiprināt izglītojamo izpratni par ikdienas
strādāt patstāvīgi.
treniņu nozīmīgumu, pārcelšanas un skolas
absolvēšanas prasībām.
Treneri diferencē mācību treniņu darbu atbilstoši Pilnveidot darbu
izglītojamo spējām un fiziskajai sagatavotībai.
izglītojamiem.

ar

fiziski

vājākiem

Sporta skolas izglītojamie sasniedz augstus Motivēt un veicināt rezultātu izaugsmi.
rezultātus valsts līmeņa sacensībās un turnīros.
Ļoti laba sadarbība ar Murjāņu sporta ģimnāziju.

Sadarbības turpināšana.

Tiek veidotas aktivitātes pilsoniskās līdzdalības Turpināt iesāktās tradīcijas, radot jaunas idejas
veicināšanai.
un iesaistot lielāku dalībnieku skaitu.

3.2.Kritērija “Mācīšana un mācīšanās” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Treneri regulāras veic atskaites par mācību treniņu Pilnveidot mācību plānus konkrētos sporta
grupu rezultativitātes rādītājiem.
veidos.
Treneri veic izglītojamo mācību sasniegumu Pilnveidot iekšējo ciklogrammu plānošanas
uzskaiti, apkopojot labākos sasniegumus mācību sistēmu.
gada laikā.
Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties dažāda līmeņa
sacensībās.
Ir pilnveidoti un 2021. gada 29. aprīlī apstiprināti Turpināt sekot līdzi sporta federāciju veiktajām
“Audzēkņu
uzņemšanas,
pārcelšanas
un izmaiņām sporta veidu kontrolnormatīvos.
atskaitīšanas noteikumi”.
Sporta treneri nodrošina sistemātisku psiholoģiskā Veicināt ģimenes
atbalsta sniegšanu izglītojamo
motivācijas motivēšanā.
veicināšanai.

līdzdalību

izglītojamā

3.3.Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Sistemātika drošības pasākumu ievērošana un Turpināt infrakstruktūtas pilnveidi, uzturēšanu
mācību procesa pielāgošana, radot nepārtrauktus un atjaunošanu.
apstākļus
profesionālās
ievirzes
izglītības
programmas apguves pieejamībai klātienē.

3.4.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības
vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Valkas novada sporta skolas administrācija prot Pašvērtēšanas
procesā
iesaistīt
visas
definēt mērķus un uzdevumus, kā arī aprakstīt ieinteresētās puses - izglītojamos, vecākus,
indikatorus, kas apliecina to izpildi, sasaistot tos ar trenerus, novada pārstāvjus.
iestādes darbības prioritātēm un sasniedzamajiem
rezultātiem.
Skolai ir savas tradīcijas, saliedēts kolektīvs.

Paaugstināt personāla medijpratību. Veicināt
ikviena ieguldījumu skolas tēla veidošanā.

Izglītojamie un pedagogi apzinās piederību skolai, ar
lepnumu pārstāv to ārpus novada robežām, ar cieņu
izturas skolas, novada, valsts un olimpiskajiem
simboliem.
Ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas
aptver visas izglītības iestādes darbības jomas.
Izglītības iestādē tiek veidota atbalstoša vide
inovāciju ieviešanai.

Administrācijas un pedagoģiskā personāla
izglītošana kursos, semināros par sporta un
izglītības nozarē aktuāliem jautājumiem,
problēmsituāciju risināšanu.
Inovatīva pieeja mācību procesā integrēt
informāciju tehnoloģijas

Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolā tiek Projektu rakstīšana, ES fondu piesaiste.
mērķtiecīgi un plānveidīgi veikti gan telpu
kosmētiskie remonti, gan veikti labiekārtošanas
darbi. Tiek atjaunots un iepirkts mūsdienīgs
aprīkojums treniņu procesam. Tiek veikti
ieguldījumi treneru kvalifikācijas celšanā un
izglītojamo nometņu organizēšanā.

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g.
4.1. Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programma (KIAAP);
Projekta mērķis - sniegt iespēju Valkas un apkārtējo pagastu bērniem aktīvi un veselīgi
pavadīt savu brīvo laiku, apgūstot iemaņas un uzlabojot savas prasmes futbolā, kā arī
nodrošināt iespēju jauniešiem trenēties atbilstošas infrastruktūras apstākļos.
Projekta ietvaros iegādāts inventārs Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas futbola
audzēkņiem. Noorganizēti starpskolu un starpklašu futbola turnīri.
4.2. Sabiedrības integrācijas fonda projekts “Ģimenēm draudzīga vide Valkas novadā –
mūsu kopīgais mērķis”.
Sadarbībā ar biedrība “Atbalsts Valkai” 2021. gada 28. augustā Valkas novada Bērnu
jaunatnes sporta skola organizēja pārgājienu - ģimeņu sporta dienu “Atvadas vasarai”
projekta “Ģimenēm draudzīga vide Valkas novadā – mūsu kopīgais mērķis!” ietvaros.
Pasākuma mērķis - saaicināt kopā Valkas novada ģimenes, lai, kopīgi darbojoties, veidotos
ciešāka ģimenes saliedētība un ticība otra spēkiem. Pārgājiena starts un finišs Valkas
pilsētas stadionā ar pieturpunktiem pilsētā. Pasākumu finansiāli atbalstīja Sabiedrības
integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem “Ģimenēm
draudzīga vide Valkas novadā – mūsu kopīgais mērķis”.
5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi
5.1.Valkas novada dome, tās institūcijas.
5.2.Valgas sporta halle.
5.3. Latvijas Vieglatlētikas savienība.
5.4. Latvijas Basketbola savienība.
5.5. Latvijas Futbola federācija.
5.6. Latvijas Florbola federācija.
5.7. Latvijas Šaušanas federācija.

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana
6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību)
1.) Vesela, fiziski, garīgi un emocionāli attīstīta personība, kas ir motivēta aktīvam,
kustīgam dzīvesveidam un apzinās sportu kā vērtību savas dzīves kvalitātes
uzlabošanai.
2.) Patriotiskas piederības veicināšana Valkas novadam, Latvijas valstij, pārstāvot
savu dalību dažāda mēroga sacensībās.
6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas
Audzināšanas uzdevumi ir neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa, kas tiek integrēti
plānotā mācību satura ietvaros katrā profesionālās ievirzes programmas posmā. Caur
tiem audzēkņi apgūst sociālo un kultūras pieredzi sporta jomā, kā arī pilnveido
emocionālā intelekta attīstību, motivāciju jeb pašregulāciju - vēlmi izzināt un
pilnveidot sevi.

7. Citi sasniegumi
7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie
secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko).
1. Sporta veids: Vieglatlētika
Starptautiskās sacensības: “Baltijas U18 un U20 komandu čempionāts”
Norises datums: 1.08.2021
Norises vieta: Ogre
Disciplīna: Diska mešanā
Rezultāts: 44.61 3.vieta
2. Sporta veids: Vieglatlētika
Starptautiskās sacensības: “Baltijas U16 komandu čempionāts”
Norises datums: 28.07.2021
Norises vieta: Viļņa
Disciplīna: 400m
Rezultāts: 52,79 2.vieta
3. Sporta veids: Vieglatlētika
Valsts sacensības: “Latvijas U18 un U20 čempionāts”
Norises datums: 3.07.2021.
Norises vieta: Ogre
Disciplīna: 800m
Rezultāts: 1:55,26 2.vieta
4. Sporta veids: Vieglatlētika
Valsts sacensības: Latvijas U18 un U20 čempionāts
Norises datums: 3.07.2021.
Norises vieta: Ogre
Disciplīna: Diska mešana
Rezultāts: 44.61 1.vieta
5. Sporta veids: Vieglatlētika
Valsts sacensības: “Latvijas U16 čempionāts”
Norises datums:
Norises vieta: Ogre
Disciplīna: 200m
Rezultāts: 23,90 3.vieta
6. Sporta veids: Vieglatlētika
Valsts sacensības: “Latvijas U16 čempionāts“
Norises datums: 15.-16.07.2021.
Norises vieta: Ogre
Disciplīna: 400m
Rezultāts: 52,73 2.vieta

7. Sporta veids: Vieglatlētika
Valsts sacensības: “Latvijas U18 un U20 čempionāts”
Norises datums: 2.07,2021.
Norises vieta: Ogre
Disciplīna: 2000m/k
Rezultāts: 8:10,98 3.vieta
8. Sporta veids: Vieglatlētika
Valsts sacensības: “Latvijas U14 čempionāts”
Norises datums: 13.07.2021.
Norises vieta: Tukums
Disciplīna: 2000m
Rezultāts: 7:18,87 4.vieta

