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1. IESTĀDES VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS.
Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skola ir pašvaldības
dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura īsteno
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas florbolā, futbolā, vieglatlētikā, šahā
un ložu šaušanā
Juridiskā adrese: Semināra ielā 27A, Valkā, Valkas nov., LV-4701
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība – 4471902193, izdota 16.06.2015.,
Rīgā.
Informācija par skolu atrodama mājaslapā www.valka.lv, Izglītība. Skolai ir
savs logo.
Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Vidzemes reģionā. Novads
izveidojās 2009. gada 1. jūlijā teritoriālās reformas rezultātā, apvienojoties Valkas
pilsētas, Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema, un Zvārtavas pagastiem. Administratīvais
centrs ir Valkas pilsēta. Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Apes, Smiltenes,
Strenču, Burtnieku un Naukšēnu novadiem. Izņemot Valkas pagastu, pagastu teritorijā
ir pamatskolas ar nelielu skolēnu skaitu, kas svārstās 40-50 skolēnu robežās. Mācību treniņu grupās ir izglītojamie no Valkas, Vijciema, Ērģemes, Zvārtavas pagastiem.
Plānojot mācību-treniņu darbu jāievēro šo izglītojamo iespējas nokļūt mājās.
Transporta pakalpojumus nodrošina Valkas, Vijciema un Kārķu pagasta autobusi. Ar
Valkas novada domes lēmumu izglītojamiem kompensē ceļa un transporta izdevumus
uz treniņiem un sacensībām.
Pamatojoties uz Valkas rajona DDP IK 1956. gada 16. novembra lēmumu
Nr.167 un Latvijas PSR Izglītības ministrijas 1956. gada 27. novembra pavēli Nr.226,
Valkas rajona Tautas izglītības nodaļas pakļautībā tiek atvērta Valkas pilsētas Bērnu
sporta skola. 1956. gada 3.decembra ar pavēli Nr.1 direktors Jānis Blūms sporta skolā
uzņem audzēkņus sekojošās treniņu grupās - vieglatlētikā 24 audzēkņi, slēpošanā 24
audzēkņi, basketbolā - 24 audzēkņi. Sporta skolai vairākkārt ir mainījies nosaukums.
Pastāvēšanas gados izglītojamie trenējušies - distanču slēpošanā, džudo, brīvajā cīņā,
riteņbraukšanā, orientēšanās sportā, basketbolā.
Sporta skolai ir sporta zāle ar kopējo platību un administrācijas ēka.
Administrācijas ēkā Semināra ielā 27A, Valkā, atrodas direktora, direktora vietnieka,
metodiķa un medicīnas kabinets, cīņas zāle, trenažieru telpa, teorijas klase. Skolai ir
septiņvietīga vieglā automašīna Dacia Lodgy.
Sporta skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās
izglītības likums, Sporta likums, likums „Par pašvaldībām” un citi spēkā esošie
normatīvie akti un Sporta skolas nolikums.
Skola īsteno licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta
programmas:
1. florbola programma ( kods 20V 81300 1) akreditēta 2011. gada septembrī,
akreditācijas termiņš 2017. gada 20.oktobris;
2. akreditētas 2015. gada maijā, akreditācijas termiņš 2021.gada 28.maijs:
2.1. vieglatlētikas programma (kods 20V 81300 1 un 30V 81300 1),
2.2. futbola programma (kods 20V 81300 1),
2.3.ložu šaušanas programma ( kods 20V 81300 1),
2.4.šaha programma ( kods 20V 81300 1).
Sakarā ar demogrāfisko stāvokli un iedzīvotāju migrāciju iedzīvotāju skaits
novadā un vispārizglītojošās skolās samazinās. Vispārizglītojošās skolās
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2014./2015.mācību gadā – 801, 2015./2016.mācību gadā – 768, 2016./2017. mācību
gādā - 721 izglītojamais.
Izglītojamo skaits V20 81 300 1 programmā
Programma

2014/15
m. g.
grupu
skaits

2014/15
m. g.
izglīt.
skaits

2015/16
m. g.
grupu
skaits

2015/16
m. g.
izglīt.
skaits

2016/17
m. g.
grupu
skaits

2016/17
m. g.
izglīt.
skaits

1. Florbols
2. Futbols
3. Ložu šaušana
4. Šahs
5. Vieglatlētika
Kopā

2
5
3
3
13

35
65
33
47
180

2
4
1
2
4
13

32
56
13
25
51
177

3
4
1
1
6
15

47
62
9
16
86
220

Izglītojamo skaits V30 81 300 1 programmā
Programma

2014/15
m.g
grupu
skaits

2014/15
m.g
izglīt.
skaits

2015/16
m.g.
grupu
skaits

2015/16
m.g
izglīt.
skaits

2016/17
m.g.
grupu
skaits

2016/17
m.g
izglīt.
skaits

1. Florbols
2. Vieglatlētika
Kopā

1
1
2

12
5
17

1
1

13
13

-

-

Uz 2017. gada 1. janvāri administrācijas sastāvs:
direktore – augstākā pedagoģiskā, maģistrs,
direktora vietniece - augstākā pedagoģiskā;
sporta metodiķis šahā - 0,25 slodzes, pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
Uz 2017. gada 1. janvāri pedagogu kvalitatīvais sastāvs
Treneri:
- augstākā pedagoģiskā - 5;
- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība - 3;
- augstākā pedagoģiskā, “C” kategorijas sporta speciālista pilnveide - 1;
- studē - 2.
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā otrā kvalitātes pakāpe
piešķirta 1 trenerim, trešā pakāpe 2 treneriem.
„B” kategorijas sporta speciālista sertifikātu saņēmuši septiņi treneri, “C” kategorijas
sertifikāts vienam trenerim.
Kvantitatīvais sastāvs pēdējos trīs mācību gados
Programma

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Treneru skaits/ VFS treneris

1. Florbols
1
1/ 1
2/1
2. Futbols
2
2
1/3
3. Ložu šaušana
1
1
4. Šahs
1
1
1
5. Vieglatlētika
4
4
6
P.S aiz daļsvītras vispusīgās fiziskās sagatavotības treneri.
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Līdz 2016. gadam skola realizēja interešu izglītības programmas lauku skolās.
Sporta skolas telpās darbojas šaha klubs. Sporta zālē brīvā apmeklējuma laikā spēlē
volejbolu, basketbolu, galda tenisu un novusu.
Īpašā Valkas novada pierobežas situācija dod iespēju izglītojamiem un
treneriem piedalīties dažādos pārrobežu projektos un sacensībās Valgas apriņķī.
2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATMĒRĶI.
Skolas misija - audzināt izglītotu, fiziski aktīvu, veselu, konkurētspējīgu, uz meistarības
izaugsmi virzītu personību, kas nes Valkas novada vārdu ārpus Latvijas robežām.
Sporta skolas vīzija ir veidot izglītības vidi, īstenot sporta programmas, kas
nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu - veselas,
fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta
meistarības izaugsmei, apzinās sporta kā vērtības nozīmi.
Iestādes darbības mērķi:
- nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot
vērtīborientācijas veidošanos sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības
pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā
virzienā;
- veidot izglītības vidi, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmās noteikto mērķu sasniegšanu;
- organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu fiziski, garīgi un
emocionāli attīstītas personības attīstību, motivējot aktīvam, kustīgam dzīvesveidam,
veicinot apzināties sporta pozitīvo ietekmi, personības izaugsmi un veidošanos
ikvienam novada iedzīvotājam.
Lai sasniegtu augstākminētos mērķus, skola attīstības plānā 2014.-2019. gadam ir
izvirzījusi šādas prioritāte un iepriekšējos mācību gados ir strādājusi un sasniegusi
konkrētus rezultātus:
Pamatjoma, skolas darba
prioritāte
Mācību saturs.
Sporta skolas realizējamo
izglītības un jaunās florbols
30V 813 00 programmu
akreditācija
Trenēšanā un trenēšanās
Atbalstīt un organizēt
trenerus pedagogu
profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanai.
Izstrādāt kārtību kādā veic
individuālo un komandu
sporta veidu izaugsmes
fizisko rādītāju dinamikas
analīzi.

Sasniegtais rezultāts
2015. gada maijā akreditēta vieglatlētikas ( kods
20V 81300 1 un 30V 81300 1), futbola ( kods 20V
81300 1), ložu šaušanas, šaha programmas ( kods
20V 81300 1) Florbola programma 30V 81300 1)
akreditēta 2015. gada septembrī.
Futbola treneris V. Kriviņš un florbola treneris
I.Rullis
profesionālās
darbības
kvalitātes
novērtēšanas procesā ieguva 3.kvalitātes pakāpi.
Mācību uzdevumu izvirzīšanai un mācību procesa
pilnveidei ir izstrādāta anketa un treneri veic
fizisko rādītāju uzskaiti un dinamikas analīzi.
Sagatavots skolas vēstures materiāls teorētiskai
apmācībai par florbola, futbola, šaha, šaušanas,
vieglatlētikas nodaļu. Veidojam un popularizējam
skolas tēlu sabiedrībā.
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Sagatavot BJSS sporta veidu
vēsturi Valkas novadā.
Izglītojamo sasniegumi
Izglītojamo sasniegumi
Latvijas čempionātos
komandu sporta veidos
Atbalsts izglītojamiem
Treniņnometņu organizēšana.
VSMC veselības pārbaudes.
Skolas fiziskā vide
Skolas tēla veidošana.
Sporta zāles siltināšanas
projekta realizācija.
Pasākumi veltīti skolas 60
gadu jubilejai
Skolas logo izveidošana

Resursi
Personāla attīstības
efektivitāte.

Skolas darba organizācija
vadība un kvalitātes
nodrošināšana
Skolas vadības darbs kontrolē
un vērtēšanā.

Veikta analīze florbola un futbola komandu starti
Latvijas čempionātos. Iegūtos secinājumus
izmanto mācību-treniņa procesa pilnveidei.
Organizētas izbraukuma treniņnometnes un dienas
nometnes. Reizi gadā bērnus ar paaugstinātu
fizisko slodzi pārbauda Valsts sporta medicīnas
centrs. Ar medicīnisko slēdzienu iepazīstināti
vecāki, audzēkņi izpilda ārsta norādījumus.
Novada
mājaslapā,
reģionālajā
laikrakstā
“Ziemeļlatvija” un ikmēneša izdevumā “Valkas
novada vēstis” publicēta informācija par skolas
vēsturi un sasniegumiem.
Realizēts
projekts
”Kompleksi
risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas
novada BJSS sporta zālē” un vienkāršotās
renovācijas darbi.
Sagatavoti prezentācijas materiāli, sarīkotas
florbola sacensības un skolēnu sporta spēles,
veltītas skolas 60 gadu jubilejai. Olimpiskās dienas
ietvaros atzīmēta skolas jubileja. Atjaunots skolas
logo.
VIIS sistēmā ievadīta informācija par treneru
tālākizglītību un iegūtajiem sertifikātiem. Skolas
sanāksmēs darbiniekus regulāri iepazīstina ar
aktuālāko tālākizglītības kursos. Pēc LSPA
absolvēšanas darbu uzsāka sporta skolas absolvente
un novada stipendiāte Ie. Zālīte. Patlaban LSPA
studē viens florbola un viens vieglatlētikas treneris.
Darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņā Kocēnu
sporta klubā, Rūjienas sporta skolā.
Darbiniekiem ir zināma skolas darba kontroles un
vērtēšanas sistēma. Īpaša uzmanība pievērsta
mācību plāna izpildei teorijas sadaļā, izglītojamo
treniņu apmeklējumam. Skolā ir pieejami
reglamentējošie dokumenti, nolikumi, sanāksmju
protokoli, iekšējās kontroles materiāli. Mācību gada
noslēgumā treneri veic pašnovērtējumu vairākās
pamatjomās.
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3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE.
Florbola programmai 20V 813 00 1

Vērtēšanas kritērijs

Ieteikums

Izpilde

Vērtēšana kā mācību
procesa sastāvdaļa

Izstrādāt kritērijus treneru
darba pašnovērtēšanai

Psiholoģiskais atbalsts,
sociālpedagoģiskais
atbalsts un izglītojamo
drošības garantēšana
(drošība un darba
aizsardzība)

Lai uzlabotu audzēkņu
medicīnisko uzraudzību
ikdienas mācību-treniņu
darbā, kā arī lietderīgi
izmantotu sertificēto
medicīnas kabinetu, plānot
sporta skolā medicīniskā
darbinieka amatu vienību.
Plānot jaunu treneru
piesaisti, lai nodrošinātu
grupu pēctecību un
piramīdas izveidi florbolā.

Skolā izstrādāta treneru
pašnovērtēšanas lapa.
Pašvērtēšanu pedagogs veic
mācību gada beigās.
Rezultātus un tālāko attīstību
rezumē mācību gada darba
analīzes pedagoģiskās
padomes sēdē.
Novada pašvaldība nodrošina
iespēju slēgt līgumu ar
medicīnas darbinieku par
sporta skolas izglītojamo
medicīnisko aprūpi un noteiktu
pienākumu veikšanu sporta
sacensībās.

Personālresursi

Iestādes darba
pašvērtēšana un
attīstības plānošana

Piestrādāt pie attīstības plāna
izstrādāšanas ilgtermiņā. Ar
katru mācību gadu florbola
nodaļu papildināt ar jaunām
SSG grupām, lai pēc gadiem
būtu audzēkņi visās grupās.

Sporta skolā bez florbola ir
vieglatlētikas, futbola šaha un
šaušanas nodaļas. Attīstības
piramīdai trūkst
priekšnoteikumu - kadri,
finanses, mazais skolēnu skaits
novadā.
Ar 2016. gada 1.septembri darbu
uzsāka otrs florbola treneris, ar
MT-4 grupu strādā VFS trenere.
Skolas attīstības plāns veidots
2014. - 2019. gadam.
2016. gada septembri
nokomplektēta SSG grupa
florbolā.

4. IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS UN VISU JOMU
ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS.
4.1. Mācību saturs - skolas īstenotās izglītības programmas.
2016.-2017.mācību gadā skola realizē sekojošas licencētas un akreditētas
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5

Programmas
nosaukums
Florbols
Futbols
Vieglatlētika
Šahs
Ložu šaušana

Programmas
kods
20V 81300 1
20V 81300 1
20V 81300 1
20V 81300 1
20V 81300 1
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Istenošanas
ilgums
8 gadi
8 gadi
8 gadi
8 gadi
8 gadi

Licences
numurs
P-11979
P-11981
P-11987
P-11983
P-11985

Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skola mācību - treniņu darbu organizē
saskaņā licencētajām un akreditētajām izglītības programmām, skolas nolikumu un
treneru izstrādātajām sporta veidu programmām. Skolā ir nepieciešamās iekārtas,
aprīkojums, inventārs un materiāli, kas nodrošina sekmīgu programmu īstenošanu.
Treneri izprot programmās noteiktos mērķus un uzdevumus, zina to obligāto saturu,
izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību.
Mācību - treniņu žurnālos treneri raksta gada un mēneša plānus. Gada plānā ir
programmas apguves praktiskā daļa un teorētiskā daļa. Atbilstoši Ministru kabineta
2016. gada 15. jūlija noteikumiem Nr.475, veiktas korekcijas mācību plānā un treneru
programmās.
Treneru apstiprinātās darba slodzes atspoguļotas tarifikācijā. Nodarbību grafiki
ir pārskatāmi un veidoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam stundu skaitam.
Atkarībā no sezonas treniņu grafiki tiek mainīti un saskaņoti ar skolas vadību.
Skolā izveidota treniņu un teorētisko nodarbību plāna izpildes kontroles
sistēma. Administrācija pēc pārbaudes veic ierakstus mācību darba uzskaites žurnālos.
Skolā ir nodarbību hospitāciju dokumentācija.
Skolas administrācija sniedz metodiskos norādījumus sporta veidu programmu
izstrādē, koordinē un pārrauga to izpildi. Treneriem piedāvā mācību plānu izstrādei
nepieciešamos metodiskos materiālus. Savā darbā viņi izmanto dažādu sporta veidu
federāciju ieteikumus, kolēģu pieredzi, kā arī pašu veidotos materiālus.
Skolas stiprās puses.
Skola īsteno licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas.
Administrācija un treneri veic korekcijas mācību plānos un sporta veidu
programmās.
Skolas vadība seko sporta veidu programmu, gada un mēneša plānu izpildei.
Tālākā attīstība.
Optimizēt sporta veidu skaitu skolā.
Pilnveidot mācību - treniņa plānus.
Vērtējums – labi.
4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS.
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte.
Sporta skolā mācību - treniņu darbu organizē atbilstoši apstiprinātajām
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām un nodarbību grafikam, kas
mācību gada laikā pēc nepieciešamības tiek koriģēts. Pedagogi aizpilda mācību treniņu žurnālus atbilstoši prasībām. Mācību gada plānā paredzēti treniņu grupu
hospitācijas laiki, kas tiek ievēroti. Hospitējot treniņu nodarbības, var secināt, ka,
lielākoties, treniņu nodarbību plānojums ir loģiski strukturēts, mērķi un uzdevumi ir
skaidri formulēti, sasniedzami un izglītojamiem saprotami. Mācību – treniņu žurnāli
tiek pārbaudīti katru mēnesi. Direktora vietnieka izteiktie norādījumi izpildīti.
Pedagogi veido mācību - treniņu apakšprogrammas, par pamatu ņemot iestādes
licencētās izglītības programmas. Mācību gada sākumā treneri iepazīstina izglītojamos
ar mācību gada uzdevumiem un drošības noteikumiem. Ikdienas darbā viņi izmanto
dažādas mācību satura apguvei piemērotas mācīšanas metodes, paņēmienus, kas atbilst
izglītojamo spējām, vecumam, sporta veida specifikai un konkrētā treniņa
uzdevumiem, problēmu apspriešana, spēles, diskusijas, individuālo darbu, pāru un
grupu darbu un citas metodes. Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību
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darbam un motivē trenēties, rosina izmantot visas iespējas treniņu mērķu sasniegšanai,
izmanto atbilstošas metodes darbā ar talantīgajiem un ar izglītojamiem, kuriem ir
grūtības treniņu procesā. Treneri izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas, datorus,
videokameru, pulsometru. Izglītības iestāde, mācību satura apguvei, izmanto novada
vispārējās izglītības iestāžu sporta zāles un laukumus. Tie ir aprīkoti ar nepieciešamo
inventāru. Inventārs tiek regulāri papildināts.
Treniņu programmas īstenošanā nodrošināta saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu
aktualitātēm, treniņos pievērsta uzmanība veselības un drošības jautājumiem.
Izglītības iestādes informatīvajā zonā ir mācību treniņu grupu nodarbību
saraksti, mēneša ciklogramma. Pedagogi mācību gada sākumā informē izglītojamos par
mācību procesa organizēšanu, sacensību kalendāru.
Pedagogi sadarbojas ar savu sporta veidu federāciju, regulāri apmeklē
federāciju organizētos kursus. Latvijas Florbola un Futbola federācijas rīko tiesnešu
kursus, kuros piedalās izglītojamie. Aivars Kristiāns Rullis veica brīvprātīgā darbu
Pasaules čempionātā florbolā Rīgā.
Futbola treneris aktīvi iesaistās ar treniņu un audzināšanas procesu saistītu
projektu īstenošanā: „Klubu ilgtspējīgās attīstības atbalsta programma futbolā” un
„Futbola turnīru atbalsta programmā”. Sporta skolas pedagogi un izglītojamie piedalās
daudzveidīgu sporta pasākumu organizēšanā un vadīšanā: BJSS rudens kauss florbolā,
bērnu futbola turnīrs „Pavasaris 2016” (notika 12. reizi), Valkas-Valgas kauss futbolā,
šahā - Valkas – Valgas skolēnu kauss, Keresa atceres turnīrs, Lāčplēsis, Ziemassvētku
circenīši, vieglatlētikā - divcīņa, Ziemeļu stīga, Valkas – Valgas - Smiltenes daudzcīņas
seriāls, šaušanas sacensības „Leģions” u.c. Pasākumu ir lietderīgi, labi organizēti un
mērķtiecīgi. Sacensību tiesāšanā iesaistīti izglītojamie. Pedagogi prasmīgi veido un
vada dialogu ar izglītojamiem, rosina viņus izteikt savu viedokli, analizēt, secināt un
diskutēt. Treneri cenšas nodrošināt individuālu pieeju ikvienam izglītojamam, atbalsta
un sniedz viņiem palīdzību treniņu darbā radušos problēmu risināšanai un atbalstu
ārpus treniņiem.
Atbilstoši sporta veida programmu prasībām izglītojamie regulāri piedalās
novada, starpnovadu, reģionu, valsts un starptautiskās sacensībās, čempionātos,
turnīros, kausu izcīņās. Treneri regulāri veic sacensību rezultātu uzskaiti, pārrunā to ar
izglītojamo, tādējādi dodot viņiem iespēju izvērtēt izaugsmes dinamiku.
Mācību gada noslēguma pedagoģiskās padomes sēdē pedagogi iesniedz sava
darba pašvērtējumu.
Skolas stiprās puses.
Ir nepieciešamie resursi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
īstenošanai.
Sakārtota mācību procesa organizācija, sacensību un rezultātu uzskaite.
Izglītojamiem nodrošināta iespēja piedalīties dažāda līmeņa sacensībās.
Tālākā attīstība.
Turpināt iesaistīties dažādu projektu īstenošanā.
Pilnveidot mācību materiālo bāzi, uzmanību veltot modernajām tehnoloģijām.
Vērtējums - labi
4.2.2.Mācīšanās kvalitāte.
Mācību gada sākumā treneri iepazīstina izglītojamos ar mācību gada mērķiem,
uzdevumiem, programmas prasībām un galvenajām sacensībām, ar iekšējās kārtības un
drošības noteikumiem. Izglītojamo drošības instruktāžu veic divas reizes mācību gadā
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un pirms katrām sacensībām. Vecākus iepazīstina ar normatīvajiem aktiem, kas regulē
sporta skolas darbību, galvenajām sacensībām, treniņu nodarbību laikiem.
Treneri rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši savām spējām, veicina
prasmju attīstību un aicina treniņu procesā izmantot izglītības iestādes rīcībā esošos
resursus. Izglītojamie zina un izprot mācību - treniņu darbam izvirzītās prasības.
Lielākā daļa aktīvi iesaistās treniņu procesā, prot plānot savu darbu un sadarboties.
Izglītojamie izmanto sporta skolā pieejamos resursus – sporta zāles, stadionus,
trenažieru zāles, inventāru, videokameru, pulsometru u.c. Treniņu nodarbības ir
interesantas, pedagogu skaidrojumi saprotami. Izglītojamie piedalās plānotajās treniņu
nometnēs un sacensībās.
Treneri mācību - treniņu uzskaites žurnālā atzīmē treniņu kavējumus.
Neattaisnoti treniņu nodarbību kavējumu iemesli tiek pārrunāti un to novēršanai
iesaistīti izglītojamie, treneri un vecāki. Pedagoģiskās padomes sēdē analizēti
nodarbību apmeklējumi.
Gatavojoties sacensību sezonai tiek rīkotas treniņnometnes un izbraukuma
treniņi. Vieglatlētiem notika izbraukuma treniņi Limbažos, izbraukuma treniņu laikā
izglītojamie pilda teorijas testus, pēc testu aizpildīšanas pārrunātas pareizās atbildes.
Valkas sporta skolas audzēkņi, kuri mācās Murjāņu sporta ģimnāzijā devās uz nometni
Spānijā un Portugālē. Futbola nodaļas audzēkņi piedalījās nometnē „Intensīvo treniņu
nedēļā”, kuru vadīja treneri no Izraēlas un Vidzemes futbola centra pavasara
treniņnometnē. Florbola nodaļas izglītojamiem notiek treniņnometne Kocēnos. Šahisti
mācību procesā izmanto trenera sagatavoto kombināciju kartotēku, iepazīstas ar
jaunāko literatūru.
Izglītojamie izpilda programmas prasības, seko savu sasniegumu dinamikai,
divas reizes mācību gadā tiek veikta izglītojamo (sākot ar MT-3 grupu)
kontrolnormatīvu kārtošana, tās rezultāti pārrunāti, kopīgi izvirzīti uzdevumi
turpmākajam mācību - treniņu darbam.
Skolas stiprās puses.
Izglītojamie zina sporta veidu programmu prasības, pilda tās, seko izaugsmes
dinamikai.
Regulāri organizētas sporta nometnes.
Izglītojamie piedalās dažāda līmeņa sacensībās.
Sporta skolas absolventi turpina savu sportisko izaugsmi, piedaloties dažādu
sporta veidu treniņos un sacensībās.
Tālākā attīstība.
Turpināt darbu pie audzēkņu teorētisko zināšanu pilnveidošanas.
Mācību-treniņu procesā pielietot dažādas mācību treniņu metodes.
Vērtējums-labi
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.
Sporta skola vērtēšanas procesā izmanto Ministru kabineta noteiktās un skolas
sporta izglītības programmās iekļautās vērtēšanas prasības. Skolā ir izstrādāta
individuālo un komandu sporta veidu fizisko rādītāju dinamikas analīze. Treneri
sistemātiski vērtē izglītojamo treniņu darbu. Vērtēšanas formas un metodiskie
paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam un sporta veidu specifikai.
Izglītojamie prot strādāt individuāli, pāros un grupās, mācās izvērtēt savus un
grupas biedru sasniegumus. Pēc spēlēm un individuāliem startiem treniņu grupās tiek
analizētas un izrunātas pieļautās tehniskās un taktiskās kļūdas.
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Skolas vadība vēro un analizē mācību - treniņu nodarbības. Mācību sasniegumu
vērtēšanas jautājumi tiek aktualizēti pedagoģiskās padomes sēdēs un vadības
sanāksmēs. Treneri dalās pieredzē par metodēm, kuras viņi izmanto izglītojamo mācību
sasniegumu veicināšanai, iepazīstina ar katras grupas audzēkņu izaugsmes dinamiku.
Pedagoģiskās padomes sēdē futbola un florbola treneri prezentēja pēdējo divu mācību
gadu analīzi par sasniegumiem Latvijas čempionātos komandu sporta veidos (futbolā
un florbolā), noteica uzdevumus rezultātu uzlabošanai, pēc gada atskaitījās par izvirzīto
uzdevumu izpildi.
Sporta skola izmanto dažādas sadarbības formas (pedagogs – izglītojamais –
vecāki) kvalitatīvai informācijas apmaiņai par izglītojamo treniņu procesu,
sasniegumiem un problēmām. Izglītojamie un viņu vecāki ir informēti mājaslapu
adresēm, kur atrodami sacensību rezultāti.
Mācību gada noslēguma pedagoģiskās padomes sēdē tiek veikta katra
izglītojamā rezultātu sasniegumu analīze un dokumenta veidā saglabāta mācību treniņu
grupas lietā.
Skolas stiprās puses.
Sporta skolā ir noteikta sistēma izglītojamo sasniegumu uzskaitē un vērtēšanā.
Treneri veic sasniegumu analīzi, kas ir dokumentēta.
Izglītojamo sasniegumu analīzi komandu sporta veidos izskatīta pedagoģiskās
padomes sēdē
Tālākā attīstība.
Rosināt izglītojamos regulāri, visa mācību gada garumā sekot savu sasniegumu
dinamikai.
Vērtējums-labi
4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI.
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā.
Sporta skolas izglītojamie zina prasības treniņu norisei, uz tiem ierodas laicīgi
un atbilstoši sagatavojušies. Viņi piedalās mācību - treniņu nodarbībās un strādā
individuāli, lai izpildītu sporta veida programmā noteiktos uzdevumus, regulāri kārto
kontrolnormatīvus. Skolā norit darbs ar talantīgiem, kā arī ilgstoši slimojošiem vai
prombūtnē esošiem izglītojamiem.
Ja mācību procesā rodas problēmas tiek meklēti risinājumi (pārrunas ar
izglītojamo, vecāku, administrācijas saruna ar izglītojamo un vecākiem).

-

Skolas stiprās puses.
Izglītojamie izpilda programmu prasības, prot strādāt patstāvīgi.
Tālākā attīstība.
Nostiprināt izglītojamo izpratni par ikdienas treniņu nozīmīgumu.
Vērtējums-labi

4.3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos.
Izglītojamie piedalās dažāda līmeņa sacensībās. Talantīgākie sportisti startē
reģiona un valsts izlasē. Viņu sasniegumi un izpildītās sporta klases atspoguļotas
“sacensību lapās” personas lietā.
Sasniegumus skatīt pielikumā Nr. 1.
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Skolas stiprās puses.
Sporta skolas izglītojamie sasniedz augstus rezultātus valsts līmeņa sacensībās
un turnīros.
Ir reģiona un valsts izlases dalībnieki.
Tālākā attīstība.
Motivēt un veicināt un rezultātu izaugsmi.
Vērtējums-labi
4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM.
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo
drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība).
Sporta skolā un visās mācību treniņu bāzēs ir izvietota drošības prasībām
atbilstoša informācija, evakuācijas plāni, norādes. Skolā notiek mācību trauksme
praktiskai evakuācijas apmācībai. Izglītojamie zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai
evakuācijas gadījumā, jūtas droši iestādes telpās un tās apkārtnē.
Skolā ir izstrādāti iekšējie normatīvi dokumenti, kas nosaka vadības, pedagogu
kompetenci ar drošību saistītos jautājumos.
Katra mācību gada sākumā un otrā semestra sākumā pedagogi iepazīstina
izglītojamos ar izglītības iestādes iekšējās kārtības un drošības tehnikas noteikumiem.
Audzēkņi ar parakstu mācību – treniņu žurnālā apliecina, ka ir iepazinušies ar
noteikumiem.
Pirms katrām sacensībām izglītojamos iepazīstina ar drošības instrukcijām
konkrētai vietai, viņi ar parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar noteikumiem.
Ir iekārtota lieta nelaimes gadījumu fiksēšanai.
Skolā ir mācību procesu organizēšanai nepieciešamā informācija par
izglītojamā veselību un individuālajām vajadzībām. Darbinieki iespēju robežās cenšas
ievērot saņemtos norādījumus.
Pedagogi pamana, un sniedz palīdzību izglītojamiem, kuriem nepieciešams
emocionāls vai psiholoģisks atbalsts.
Izglītojamiem ar paaugstinātu fizisko slodzi ir iespēja saņemt Valsts sporta
medicīnas centra padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi sporta skolā, kā arī
apmeklēt speciālistus Rīgā.
Katrai sporta nodaļai izsniegtas pirmās palīdzības sniegšanas medicīniskās
aptieciņas. Sporta skolas rīkotajās sacensībās ir medicīnas darbinieks, kas vajadzības
gadījumā sniedz medicīnisko palīdzību.
Skolas stiprās puses.
Ir noteikta kārtība, kā izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības un drošības
noteikumiem.
Skolas personāls zina, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos.
Izglītojamie pārzina iekšējās kārtības un drošības tehnikas noteikumus.
Tālākā attīstība.
Sadarbojoties ar VSMC izlases kandidātiem veikt padziļinātas veselības
pārbaudes.
Vērtējums-labi
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4.4.2. Atbalsts personības veidošanā.
Plānojot ikdienas un gada darbu pedagogi izvirza uzdevumus un izvēlas
atbilstošas metodes, lai sasniegtu skolas attīstības plānā noteiktos mērķus vispusīgas
personības attīstībā. Mācību treniņu procesā izglītojamie nostiprina rakstura īpašības
kā neatlaidība, mērķtiecība, spēju pārvarēt grūtības u.c. Treneri organizē pārrunas par
pareizu dienas režīmu, sabalansētu un veselīgu uzturu un atpūtu. Īpaša uzmanība tiek
pievērsta jautājumiem par režīmu un uzturu palielinātas slodzes apstākļos. Ar mērķi
plānot treneru un izglītojamie mācību procesu visām sporta veidu nodaļām: futbols,
vieglatlētika, šahs, florbols un ložu šaušana ir gada sacensību kalendārais plāns, kurā ir
iekļautas sporta skolas iekšējās, novada, reģiona, valsts mēroga un starptautiskās
sacensības.
Katru mēnesi sanāksmē pie direktora skolas vadība kopā ar iesaistītajiem
treneriem pārrunā skolas organizēto pasākumu saturu un analizē tā norisi, aktualizē
jautājumus, kuru risināšana jāievēro turpmāko pasākumu sagatavošanā un norisē.
Izglītojamie piedalās sacensību tiesāšanā.
Pedagogi piedalās paši un motivē izglītojamos piedalīties patriotiskos,
pilsoniskos un veselīgu dzīvesveidu veicinošos audzināšanas pasākumos. Piederības
sajūta savai skolai, novadam un valstij veidojas un izpaužas piedaloties dažāda līmeņa
sacensībās skolas un novada komandu sastāvā. Izglītojamie ar cieņu izturas pret
Latvijas himnu un karogu. Ar mērķi veicināt vispārcilvēcisko un nacionālo vērtību
apzināšanos skola ir izstrādājusi nolikumu “Sportistu aktivitātes LATVIJAI-100”.
Sporta skola regulāri virza talantīgākos izglītojamos mācībām Murjāņu sporta
ģimnāzijā, uz konsultācijām pie valsts līmeņa sporta veidu treneriem u.c.
Treneri un skolas vadība uzklausa izglītojamo viedokli un izteiktos
priekšlikumus. Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir noteiktas izglītojamo tiesības un
pienākumi.
Katru gadu treneri un skolas vadība izvirza kandidātus apbalvošanai par
izciliem sasniegumiem Valkas novada pasākumā „Sporta laureāts”. Sadarbībā ar
Valkas Rotary klubu tiek piešķirtas stipendijas izglītojamiem, kuri ar mērķtiecīgu darbu
sasnieguši lielāko sportisko izaugsmi.
Valkas novada dome finansiāli atbalsta talantīgāko sportistu dalību nometnēs
ārpus Latvijas robežām (Dinu un Artūru Demidočkinus, Veroniku Lisovsku Spānijā,
Ilonu Milbergu Portugālē u.c.).
Skolas stiprās puses.
Sporta skolas izglītojamie saņem profesionālu un finansiālu atbalstu personības
izaugsmē.
Tālākā attīstība.
Iesaistīt izglītojamos sacensību organizēšanā.
Stiprināt pilsonisko un valstisko apziņu, mērķtiecību un radošumu iesaistot
dažādos pasākumos.
Vērtējums- ļoti labi
4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā.
Sporta skolā ir iekārtota izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmata. Valkas
novada BJSS izglītojamajiem, kuri ir apguvuši profesionālās ievirzes izglītības
programmu, tiek izsniegtas „Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību”.
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Skolas vadība un treneri izzina izglītojamo intereses un vēlmes, novērtē spējas,
nodrošina iespēju trenēties. Pēc rezultātu izvērtējuma treneris kopā izglītojamo un viņa
ģimeni pārrunā jaunieša sportiskās karjeras iespējas.
Daļa bijušo sporta skolas izglītojamo izvēlas studijas sporta izglītības jomā.
Valkas novada BJSS pašreiz strādā jaunie treneri - sporta skolas absolventi Nataļja
Afanasjeva, Ieva Zālīte, Klāvs Bošs.
Valkas novada iestādēs kā jaunie sporta darba speciālisti strādā sporta skolas
absolventi: Kristīne Krastiņa, Raivis Graņics, Artūrs Beiša.
Augstākās mācību iestādes beiguši un strādā par treneriem, sporta skolotājiem
un fizioterapeitiem Arnis Ozoliņš, Madara Lāce, Pēteris Stepītis un Marija Zālīte.
Citi bijušie audzēkņi turpina nodarboties ar sportu savās tālākajās mācību
iestādēs un darba vietās.
Olimpiskās dienas ietvaros izglītojamie tiekas ar sporta skolas absolventiem un
citiem valstī zināmiem ar sportu saistītiem cilvēkiem.
Skolas stiprās puses.
Sporta skolas izglītojamie izvēlas ar sporta jomu un veselīgu dzīvesveidu
saistītas profesijas. Jaunie speciālisti atgriežas strādāt Valkas novadā.
Tālākā attīstība.
Sadarboties ar Skolas absolventiem, iesaistot viņus Skolas karjeras pasākumos.
Organizēt tikšanās ar dažādu sporta veidu pārstāvjiem.
Vērtējums-ļoti labi
4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai.
Sporta skolas vadība rosina trenerus plānot diferencētu pieeju mācību plāna
īstenošanā.
Mācību - treniņu procesā pedagogi diferencē uzdevumus atbilstoši izglītojamo
spējām un fiziskajai sagatavotībai, paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumus saņem
talantīgākie bērni un jaunieši. Izglītojamiem, kuri izpilda normatīvos noteiktās prasības
tiek nodrošināta iespēja piedalīties dažāda līmeņa sacensībās un turnīros. Pedagogi
izstrādā individuālo treniņu nodarbību grafiku un slodzi izglītojamiem, kuri ilgstoši
slimojuši un nav piedalījušies mācību treniņu procesā.
Skolas stiprās puses.
Treneri diferencē mācību treniņu darbu atbilstoši izglītojamo spējām un
fiziskajai sagatavotībai.
Tālākā attīstība.
Izglītot trenerus par
individualizācijas iespējām.

mācību-treniņa

procesa

diferenciācijas

un

Vērtējums- labi
4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.
Sporta skolā šādu audzēkņu nav.
4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni.
Sporta skola izmanto daudzveidīgas informācijas apmaiņas formas, kas veicina
skolas, izglītojamo un vecāku sadarbību. Piesakot bērnu mācībām sporta skolā vecāki
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iepazīstas ar iekšējās kārtības noteikumiem. Vecāku sapulcēs treneri informē par sporta
veidu izglītības programmu prasībām, mācību - treniņu procesa organizēšanu, dalību
sacensībās un to grafiku, aktuālajiem skolas darba jautājumiem, dalību starptautiskos
turnīros un sacensībās. Vecāku sapulcēs ir piedalījusies arī direktore. Ikdienā galvenais
sadarbības veids ir individuālais darbs ar vecākiem, notiek savstarpēja informācijas
apmaiņa starp skolu un vecākiem. Ja nepieciešams, organizē pārrunas, kurās piedalās
visas iesaistītās puses.
Iestādes padome risina tās kompetencē organizatoriskos, tai skatā ar sporta
skolas rīkotajiem pasākumiem saistītos jautājumus.
Skolas darbinieki uzklausa vecāku viedokli un ierosinājumus, analizē tos, izdara
secinājumus un ievēro turpmākajā darbībā.
Treneri organizē sporta dienas izglītojamiem kopā ar viņu vecākiem. Vecāki
aicināti atbalstīt bērnus sacensībās, piedalīties sporta skolas pasākumu sagatavošanā,
norisē un tiesāšanā.
Nepieciešamības gadījumā jautājumi par atbalstu izglītojamiem iespējams
risināt kopā ar ģimeni un novada sociālo dienestu.
Ar vecāku atbalstu ir nodrošināta izglītojamo līdzdalība dažāda līmeņa
sacensībās, iegādātas florbola U14 komandas formas.
Informāciju par sporta skolas darbu un aktualitātēm, vecāki var iegūt tīmekļa
vietnē www.valka.lv sadaļā „izglītība”, reģionālajā laikrakstā „Ziemeļlatvija” un
ikmēneša izdevumā „Valkas novada vēstis”.
Skolas stiprās puses.
Sporta skolai ir noteiktas sadarbības formas ar izglītojamo ģimenēm.
Tālākā attīstība.
Pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem.
Vērtējums- labi
4.5. IESTĀDES VIDE.
4.5.1. Mikroklimats.
Skolai ir savas tradīcijas, kolektīvs veido pozitīvu skolas tēlu. Lielākie
pasākumi ir skolas apaļās jubilejas. Par godu tām organizē sacensības ar īpaši šai
konkrētai jubilejai veltītiem diplomiem un rakstiem presē. Sporta veidu nodaļas gatavo
foto stendus. Sagatavota esošo sporta veidu vēsture. Skola organizē svinīgu
profesionālās ievirzes sporta izglītības apliecību pasniegšanu absolventiem. Skolotāju
dienā dodamies pieredzes apmaiņas braucienos, iepazīstamies ar dažādām tautas
tradīcijām, kultūras un sporta objektiem. Palīdzējām Valkas novadpētniecības muzejam
organizēt izstādi par Valkas novada sportistiem.
Olimpisko dienu sagatavošanā un norisē piedalās vispārizglītojošo skolu sporta
skolotāji un klašu audzinātāji, pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi, bērnu vecāki,
pašvaldības sporta darba speciālisti un citi sporta dzīves atbalstītāji novadā. Izglītojamo
vidū ir bērni, kuru vecāki trenējušies Valkas novada BJSS.
Skola lepojas ar saviem bijušajiem sportistiem Eināru Tupurīti, Pāvelu
Loskutovu, Artūru Pauliņu, Gati Smukuli, Klāvu Karlsonu, Artūru Meirēnu, Arni
Ozoliņu, Madi Miķelsonu, Artūru Neikšānu un citiem, kā arī ar tagadējiem
izglītojamiem Aivaru Kristānu Rulli, Veroniku Lisovsku, Jāni Etjantenu, Lauri Kristu
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Lūsi, Aleksi Buiko, Reini Feldmani, Kristapu Āboliņu, Dinu un Artūru
Demidočkiniem.
Piederības sajūta skolai, novadam, valstij veidojas un izpaužas startējot
sacensībās Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas un novada komandu sastāvā.
Izglītojamie piedalās atklāšanas parādē, ar cieņu izturas pret Latvijas himnu un karogu.
Olimpiskajā dienā tradicionāli sportistu vārdā tiek dots zvērests, ienests Olimpiskais
karogs, skan Olimpiskā himna. Starpnovadu vieglatlētikas sacensībās “Ziemeļu stīga”
skolu komandas atklāšanas parādes priekšgalā soļo ar sava novada karogu.
Ar mērķi veicināt vispārcilvēcisko un nacionālo vērtību apzināšanos skola ir
izstrādājusi nolikumu “Sportistu aktivitātes LATVIJAI-100”. Aktivitātēs ietilpst ne
tikai sporta sacensības, bet arī patriotiskās aktivitātes.
Katru gadu novada rīkotajā pasākumā “Sporta laureāts” godina labākos
sportistus, tai skaitā BJSS izglītojamos un trenerus. Šajā reizē Valkas Rotary klubs ar
uzņēmēja Dagņa Dreimaņa atbalstu pasniedz balvas tiem bērniem un jauniešiem, kuri
iepriekšējā gadā sasnieguši vislielāko izaugsmi mācību - treniņu darbā.
Mājas lapā www.valka.lv ir ievietots skolas pašvērtējums, informācija par
sporta skolas mācību gada sasniegumiem, sacensību kalendārs, nolikumi, rezultāti.
Laikrakstā “Ziemeļlatvija” publicē rakstus par izglītojamo sasniegumiem sacensībās un
organizētajām skolēnu sporta spēlēm un sporta veidu nodaļu sacensībām.
Izglītojamie, treneri, tehniskie darbinieki netiek diskriminēti ne dzimuma, ne
nacionālās piederības vai reliģiskā pārliecības dēļ.
Darbinieki ciena un atbalsta viens otru, pamatā strādājošiem ir pozitīvs
viedoklis par sporta skolu. Skola atbalsta katra darbinieka spējas un novērtē veikto
darbu, tā cenšoties nodrošināt vienlīdzības principu izglītības procesā.
Ar savu rīcību un pausto viedokli skolas kolektīvs nediskreditē savu iestādi un
valsti. Pedagogi pienākumus veic neatkarīgi no politiskās ietekmes, ir profesionāli un
atbildīgi par mācību un treniņu procesā izmantojamās informācijas, mācību materiālu
un metožu izvēli.
Skolā ir iekšējās kārtības noteikumi un darba kārtības noteikumi, to izpildi
kontrolē skolas vadība. Nodibinot darba tiesiskās attiecības, darbiniekus iepazīstina ar
darba kārtības noteikumiem. Problemātiskus jautājumus risina pārrunu ceļā, piedaloties
visām ieinteresētajām pusēm.
Skolas stiprās puses.
Skolai ir savas tradīcijas, saliedēts kolektīvs.
Izglītojamie un pedagogi apzinās piederību skolai, ar lepnumu pārstāv to ārpus
novada robežām, ar cieņu izturas skolas, novada, valsts un olimpiskajiem simboliem.
Turpmākā attīstība.
Turpināt darbu pie skolas tēla veidošanas, uzturēt labvēlīgu psiholoģisko vidi.
Veidot jaunas sadarbības formas ar sabiedrību.
Vērtējums – ļoti labi.
4.5.2. Iestādes fiziskā vide.
Skolas ēkā Semināra ielā 27A, Valkā atrodas direktora, direktora vietnieka, sporta
metodiķa un treneru kabineti, trenažieru telpa, cīņas zāle, šaha teorijas klase un
veselības kabinets.
Sporta zālē Varoņu ielā 35B, Valkā trenējas vieglatlēti, florbolisti un futbolisti.
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Mācību treniņi notiek Valkas pilsētas stadionā, šautuvē un trenažieru telpā.
Rīgas ielā 41.
Mācību programmas īstenošanai noslēgtas vienošanās ar vispārizglītojošām
skolām.
Skola
Vienošanās Nr.
Termiņš
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
BJSS 2017/3
Nenoteiktu laiku
Vijciema pamatskola
BJSS 2017/2
Nenoteiktu laiku
Ērģemes pamatskola
BJSS 2017/1
Nenoteiktu laiku
Kārķu pamatskola
BJSS 2017/4
Nenoteiktu laiku
Skolu telpas un sporta bāzes atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām un drošības
noteikumiem. Kontrolējošo institūciju akti ir pielikumā pie vienošanās par sporta zāles
izmantošanu..
Atzinumi darbības turpināšanai.
Izglītības
programmas Atzinums
īstenošanas vietas adrese
Semināra iela 27 A, Varoņu iela Atzinums no Valsts
35B Valka
ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta
Semināra iela 27 A, Varoņu iela Atzinums no Veselības
35B Valka
inspekcijas

Izsniegšanas datums
2016.gada 13.jūnijā
Pārbaude ieplānota
2017.gada septembrī
2017.gada 17.aprīlī

Kontrolējošo institūciju akti reģistrēti reģistrācijas žurnālā.
Finanšu iespēju robežās aktos norādītās nepilnības novēršam. Pēdējos gados
skolā veikts kosmētiskais remonts otrā stāva foajē. Realizēts projekts ” Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas novada BJSS sporta
zālē” ( ar identifikācijas Nr. KPFI-15.4/83), kura ietvaros veikti siltināšanas darbi un
programmā “Investīcijas Valkas novada Izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošanas pasākumiem” sporta zālē nomainīti gaismas ķermeņi, ierīkots
treneru kabinets, papildus tualetes, kā arī tualete un uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. Sporta zāles kolonnas un stūri aprīkoti ar aizsarg polsterējumu.
Treniņu bāzes ir drošas un atbilst mācību - treniņu procesa organizēšanai. Tajās ir
pieejamas ģērbtuves un dušas. Treniņu bāzes izmanto atbilstoši apstiprinātajam treniņu
grafikam.
Skolas apkārtne ir sakopta. Sestdienas talkā sporta zālē veicam darbus, kuros
nepieciešams kolektīva atbalsts.
Novada domei noslēgts līgums ar Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas
organizāciju.
Skolas stiprās puses.
Skolai ir administrācijas ēka un siltināta un renovēta sporta zāle.
Noslēgtas vienošanās par mācību - treniņu darbu vispārizglītojošo skolu sporta
zālēs.
Ir kontrolējošo institūciju akti
Skolas teritorija sakopta.
Turpmākā attīstība.
Nepieciešams remonts administrācijas ēkā - cīņas zālē un pirmā stāva foajē.
Vērtējums – ļoti labi.
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4.6. IESTĀDES RESURSI.
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi.
Visu izglītības programmu īstenošanai ir nepieciešamās sporta bāzes. Mācību
- treniņu darbam izmanto sporta skolas telpas ( šaha teorijas klase, cīņas zāle,
trenažieri), sporta skolas zāli (futbola vārti, florbola borti un vārti, elektroniskais tablo),
Valkas pilsētas stadionu un šautuvi. Ir noslēgtas beztermiņa vienošanās ar Ērģemes,
Vijciema, Kārķu pamatskolu, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju par telpu izmantošanu
mācību treniņa procesa organizēšanai. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā sporta halle (50
metru skrejceliņš, tāllēkšanas bedre, augstlēkšanas paklāji, florbola borti, vārti, telpu
futbolam atbilstošs laukums), Ērģemes, Vijciema, Kārķu pamatskolu.
Visās bāzēs ir sporta inventārs kvalitatīva treniņprocesa nodrošināšanai.
Iekārtojums atbilst sporta veidu drošības noteikumu prasībām.
Skolai ir datori, kopētājs, multi funkcionālais tablo, vieglā automašīna, mācību
literatūra un nepieciešamais inventārs mācību - treniņu procesa organizēšanai. ESTLAT-RUS projekta ietvaros „Esi labs sportā” iegādāti florbola borti, vārti, nūjas,
bumbiņas, sporta formas, futbolistiem - bumbas, buči, sporta formas. Ar Latvijas
Futbola federācijas atbalsta programmu iegādāts daudzveidīgs inventārs. Izglītības un
zinātnes ministrijas no valsts budžeta programmas “Sports” apakšprogrammas 09.04.00
“Sporta būves” piešķīra līdzekļus inventāra iegādei. Sadarbībā ar florbola klubu
„Valka“ iegādājās formas sākuma sagatavošanas grupai. Skola plāno līdzekļus
inventāra un formu iegādei.
Informācijas iegūšanai, tehnikas apgūšanai, analīzei, spēļu interesantāko
momentu analīzei treneri izmanto internetu, videokameru, TV, videomagnetofonu.
Konsultējoties ar fizioterapeitu, iegādāts inventārs, kas uzlabo audzēkņu līdzsvaru,
stāju, koordināciju.
Ar esošajām tehnoloģiskām iekārtām, inventāru, un palīgmateriāliem iespējams
īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.
Skolas saimniecības pārzinis regulāri apseko nodarbību vietas, sadarbībā ar
treneriem veic nepieciešamos pārkārtojumus un inventāra remontu.
Skolas stiprās puses.
Skolai ir nepieciešamās sporta bāzes un materiāltehniskie līdzekļi.
Sadarbības rezultātā iegādāts inventārs un sporta formas.
Turpmākā attīstība.
Plānveidīgi papildināt materiāltehniskos resursus.
Iekārtot metodisko kabinetu.
Vērtējums – ļoti labi.
4.6.2. Personālresursi.
Sporta skolā ir visu realizējamo izglītības programmu sporta veidu speciālisti.
Skolas administrācija - direktore, direktora vietnieks, sporta metodiķis ( 0, 25 likmes).
Skolā strādā tehniskie darbinieki - saimniecības pārzinis 0,5 likmes un divas
apkopējas 1,5 likmes.
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Skolas pedagogu sastāvs:
Sporta veids
Vieglatlētika

Treneru skaits
2

Treneru izglītība, kvalifikācija
Maģistrs, fiziskās kult. pasn.
B kat. Vieglatlētikas treneris

Vieglatlētika

3

Augstākā pedagoģiskā izglītība
B kat. vieglatlētikas treneris (2)

Vieglatlētika

1

Studē LSPA

Futbols

1

Pirmā līmeņa augstākā izglītība
B kat. futbola treneris

Florbols

1

Pirmā līmeņa augstākā izglītība
B kat. florbola treneris

Florbols

1

Studē - pirmā līmeņa augstākā
izglītība

Šahs

1

Pirmā līmeņa augstākā izglītība
B kat. šaha treneris

Ložu šaušana

1

Augstākā pedagoģiskā
C kategorijas treneris

Administrācija informē un motivē trenerus piedalīties dažādos semināros un
kursos, kas saistīti ar viņu kvalifikācijas celšanu un profesionālo pilnveidi. Treneri
piedalās sporta veidu, pedagoģijas, bērnu tiesību aizsardzības jautājumu un nometņu
vadītāju kursos. Direktora vietniece uzskaita kursu apmeklējumu, ievada un aktualizē
informāciju VIIS programmā. Direktore un direktora vietniece regulāri piedalās
tālākizglītības kursos. Visi tehniskie darbinieki piedalījās kursos par bērnu tiesību
aizsardzību.
Mērķtiecīgi plānota jauno speciālistu sagatavošana. Ar Valkas novada domes
finansiālu atbalstu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā studēja vieglatlētikas un
florbola treneri. Pēc studijām Valkā atgriezās tikai vieglatlētikas trenere. Divi jaunie
treneri ir LSPA neklātienes studenti ar specializāciju florbolā un vieglatlētikā. Valkas
novada dome atbalsta florbola trenera studijas, katru mēnesi izmaksājot stipendiju.
Florbola treneru profesionālās darbības kompetences pilnveide.
Akreditējamā izglītības
programma

Florbols V20 81300 1

Pedagogu skaits
akreditējamā
izglītības
programmā
2

Pedagogu skaits, kuri ir
piedalījušies profesionālās
kompetences pilnveidē
atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
I.Rullim 109 stundas
K.Bošs - studē
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Skolas pedagogi un izglītojamie piedalījās EST-LAT-RUS projektā „Esi labs
sportā”, kurā dalījās futbola un florbola praktiskas apmācības pieredzē. Latvijas futbola
federācijā iesniegta dokumentācija finansējuma saņemšanai projektā “Futbola
ilgstspējīga atbalsta programma”. Šā gada vasarā florbola treneris un izglītojamais
uzaicināti piedalīties Īrijas latviešu organizētās nometnes “Vasaras sporta aktivitātes
florbolā treniņu nodarbību vadīšanā” Waterfordā. Skolas darbiniece piedalās novada
organizētā projekta realizēšanā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Valkas novadā”.
Treneri piedalās vispārizglītojošo skolu sporta pasākumu organizēšanā, skolu
Olimpiskās dienas aktivitāšu tiesāšanā, direktora vietniece uzstājās Valkas pamatskolā
ar lekciju “Par veselīgu dzīves veidu”. Sporta skolas pedagogi ir sacensību dalībnieki
vai tiesneši novada rīkotajos sporta pasākumos, darbiniece ar medicīnisko izglītību veic
medicīnas māsas pienākumus.
Florbola treneris un izglītojamie, kā brīvprātīgie piedalās Florbola Savienības
rīkoto starptautisko turnīru organizēšanā.
Skolas administrācija izsaka pateicību treneriem un darbiniekiem par godprātīgi
veiktu darbu, izvirza pedagogus un izglītojamos apbalvošanai novada gada pasākumā
“Sporta laureāts”. Skolā ir samaksas kārtība, par papildus pienākumu veikšanu.
Skolas stiprās puses.
-Skolas vadība nodrošina iespēju pedagogu daudzpusīgai profesionālajai
izaugsmei.
- Personāls piedalās projektos un atbalsta programmās.
- Novada dome finansiāli atbalsta jauno speciālistu sagatavošanu.
- 2016. gadā skolā darbu uzsāka trīs jaunie treneri.
Tālākā attīstība.
-Atbalstīt personāla kompetenču pilnveidi.
Vērtējums – ļoti labi.
4.7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANA.
4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.
Skolas misija - audzināt izglītotu, fiziski aktīvu, veselu, konkurētspējīgu, uz meistarības
izaugsmi virzītu personību, kas nes Valkas novada vārdu ārpus Latvijas robežām.
Sporta skolas vīzija ir veidot izglītības vidi, īstenot sporta programmas, kas
nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu - veselas,
fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta
meistarības izaugsmei, apzinās sporta kā vērtības nozīmi.
Iestādes darbības mērķi:
- nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot
vērtīborientācijas veidošanos sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības
pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā
virzienā;
- veidot izglītības vidi, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmās noteikto mērķu sasniegšanu;
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- organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu fiziski, garīgi un
emocionāli attīstītas personības attīstību, motivējot aktīvam, kustīgam dzīvesveidam,
veicinot apzināties sporta pozitīvo ietekmi, personības izaugsmi un veidošanos
ikvienam novada iedzīvotājam.
Sporta skola darba pašvērtējumā ietver iestādes vīzijas, misijas un mērķu
īstenošanas rezultātus un tālāko attīstību. Kolektīvs veic skolas darbības pamatjomu
vispārīgo un detalizēto vērtēšanu, konstatē darba stiprās puses un nepieciešamos
uzlabojumus. Iegūtos materiālus analizē un ņem vērā, plānojot sporta skolas darbību
ilgākā laika periodā. Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots, balstīts uz iekšējas
kontroles materiāliem. Tā procesā izmantoti pedagoģiskās padomes sēžu materiāli,
treneru darba pašvērtējums, mācību - treniņu nodarbību organizēšana, norise, kvalitāte
un materiāli tehnisko resursu nodrošinājums.
Sporta skolai ir izstrādāts Skolas attīstības plāns 2014.-2019. gadam, kurā
noteiktas prioritātes mācību treniņu darba uzlabošanā un analīzē, īpaša uzmanība
pievērsta audzēkņu motivēšanai, viņu sasniegto rezultātu dinamikai, vispusīgai
personības attīstībai, piederības sajūtas veicināšanai. Attīstības plāna izstrādē piedalījās
skolas vadība un treneri. Skolā ir darba plāns kārtējam mācību gadam un plāna pārskati
par iepriekšējiem gadiem. Plāns pieejams visām ieinteresētajām pusēm.
Mācību gada noslēgumā rezumē jautājumus par izglītības procesa rezultātiem,
audzināšanas darbu. Sporta skolas vadība iesaista pedagogus paveiktā darba vērtēšanā.
Treneri analizē savu darbu, atzīstot stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, ievēro
to savā darba plānošanā.
Mācību gada darba plāns veidots ievērojot attīstības plānā noteikto, izvērtējot
iepriekšējā periodā paveikto.
Kvalitātes pārvaldības sistēma tiek īstenota sistemātiski un regulāri.
Skolas stiprās puses.
- Skolas darba pašvērtēšanā piedalās skolas darbinieki.
- Skolas attīstība plānota, izvērtējot paveikto un nosakot uzdevumus skolas
vīzijas īstenošanai un mērķu sasniegšanai.
Tālākā attīstība.
- Plānveidīgi iesaistīt darba pašvērtēšanā visas ieinteresētās puses.
Vērtējums – ļoti labi
4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība.
Skolā izstrādāta vadības darba struktūra. Administrācijā ir direktors, direktora
vietnieks un sporta metodiķis. Darbinieki pienākumus veic atbilstoši amata aprakstam.
Sporta skolas direktors plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē
pienākumus un pārrauga to izpildi. Direktora vietnieks atbild par izglītības procesa
organizāciju skolā. Sporta metodiķis atbild par mācību – treniņa procesa organizēšanu
šahā. Vadība savas kompetences ietvaros sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu,
kā arī pārstāv sporta skolas intereses dažādās valsts, pašvaldības iestādēs un
sabiedriskās organizācijās.
Skolā, kā padomdevējs administrācijai darbojas Pedagoģiskā padome. Tā savā
darbībā demokrātiski apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus, veic
mācību-treniņa procesa analīzi, dalās pedagoģiskā darba pieredzē, izsaka priekšlikumus
turpmākai mācību procesa uzlabošanai un iestādes darbības pilnveidošanai.
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Iestādes padome risina tās kompetencē organizatoriskos, tai skatā ar sporta
skolas rīkotajiem pasākumiem saistītos jautājumus.
Direktora darba metodes nodrošina labvēlīgu vidi sporta skolā, dod iespēju
darbiniekiem un audzēkņiem paust savu viedokli un izteikt priekšlikumus. Darba
organizācijas pamatā ir skolas attīstības plānā noteikto mērķu sasniegšana. Sanāksmes
pie direktora notiek reizi mēnesī, tās ir plānotas un protokolētas. Darbinieki, kas
attaisnojošu iemeslu dēl neierodas uz sanāksmēm, par pieņemtajiem lēmumiem tiek
informēti mutiski vai e-pastā. Pieņemtā lēmuma izpildei paredzēts un tiek kontrolēts
izpildes laiks. Svarīgu jautājumu pieņemšanā direktors konsultējas ar kolektīvu. Skolā
ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks, taču vadība vienmēr ir gatava sarunām
steidzamu jautājumu risināšanā arī citā laikā.
Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas nolikums apstiprināts Valkas
novada sēdē 2015. gada 26.martā. Ir sagatavoti priekšlikumi grozījumiem nolikumā.
Regulāri sanāksmēs pie direktora un pedagoģiskās padomes sēdēs tiek sniegta
informācija par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.
Direktors izsaka pateicību treneriem un darbiniekiem par kvalitatīvi veiktu darbu,
atbalsta pedagogus un audzēkņus izvirzīšanai apbalvošanai novada gada pasākumā
“sporta laureāts”. Skolā ir noteikta samaksas kārtība, par papildus pienākumu veikšanu.
Skolas direktore piedalījās Valkas Rotary kluba sporta stipendiju piešķiršanas nolikuma
izstrādē un piedalās stipendijas pretendentu izvērtēšanā.
Treneri katra mācību gada noslēgumā iesniedz vadībai atskaiti par mācību treniņu grupas darbu, kontrolnormatīvu izpildes protokolu un rezultātu sasniegumu
analīzi. Šos materiālus izmanto pedagoģiskās padomes sēdes sagatavošanā, norisē un
lēmumu pieņemšanā. Pieņemtais lēmums ir pamats audzēkņu pārcelšanai nākamajā
mācību treniņu grupā.
Skolas stiprās puses.
- Skolā ir noteikta un personālam saprotama vadības darba sistēma.
- Direktors veicina personāla izpratni par sporta skolas vīziju, misiju un
mērķiem.
Tālākā attīstība.
- Pilnveidot materiālās stimulēšanas sistēmu atbilstoši darba kvalitātes
vērtēšanas rezultātiem un papildus veikto pienākumu apjomam.
Vērtējums-labi.
4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām.
Valkas novada Bērnu- jaunatnes sporta skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar
Valkas novada pašvaldību, tās speciālistiem, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļu. Kopīgi tiek risināti skolas attīstības jautājumi, tiek nodrošināts finansējums
pedagogu un tehnisko darbinieku darba samaksai. Novada stipendijas saņem jaunie
speciālisti, kuri apgust sporta trenera profesiju. Novadā izstrādāta kārtība kādā
sportistiem apmaksā ceļa izdevumus uz treniņiem, sacensībām un dalībai treniņometnē.
Kopā ar izglītības darba speciālistiem tiek risināti pedagoģiskā darba jautājumi.
Skolas pedagogi un un novada sporta speciālisti sadarbojas dažādu sporta pasākumu
organizēšanā un norisē.
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Sporta skola sadarbojas ar novada vispārizglītojošajām skolām skolēnu sporta
spēļu organizēšanā, sporta bāzu izmantošanā treniņiem un sacensībām, jaunu audzēkņu
uzņemšanā. Skolas pedagogi vada teorētiskas nodarbības, palīdz vadīt sporta aktivitātes
sadarbībā ar klašu audzinātājiem.
Treneri rosina talantīgākos izglītojamos turpināt sportisko izaugsmi Murjāņu
sporta ģimnāzijā, sadarbojas sporta veidu speciālistiem.
Sacensību organizēšanā sadarbojamies ar Rūjienas, Smiltenes sporta skolu,
Naukšēnu, Apes vidusskolu un Smiltenes sporta centru un Valgas apriņķa sporta
darbiniekiem un treneriem.
Sporta skola ir Vidzemes futbola centra biedrs, sadarbpojas ar biedrību
„Ziemeļvidzemes volejbola skolu“, bamintona klubu „Lotoss“ . No sporta klubiem
ciešāka sadarbība ir ar florbola klubu „Valka“, kas veicina sportistu izaugsmi un
sponsoru piesaisti.
Sadarbībā ar Valkas novada Attīstības un plānošanas nodaļu ir īstenoti vairāki
projekti. Florbola un futbola nodaļas izglītojamie, treneri un administrācija piedalījās
Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Esi aktīvs
sportā visās trijās valstīs” un nodibināja kontaktus ar Novodevjatkinas sporta
darbiniekiem. Ir realizēti projekti ” Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Valkas novada BJSS sporta zālē” ( ar identifikācijas Nr. KPFI-15.4/83),
kura ietvaros veikti siltināšanas darbi un programmā “Investīcijas Valkas novada
Izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanas pasākumi”.
Darbiniece piedalās Eiropas Sociālā Fonda projektā “Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Valkas novadā” ID. Nr.9.2.4.2./16/1/035.
Skolas darbinieki palīdzēja Valkas novadpētniecības muzejam sagatavot izstādi
“Valkas novada sporta vēsture”.
Vairākus gadus Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas studenti par savu
prakses vietu izvēlas Valkas novada sporta skolu.
Vadība un treneri sagatavo un sniedz informāciju novada mājas lapai www.
valka.lv, laikrakstam „Ziemeļlatvija“ un izdevumam Valkas novada vēstis.
Novada dome atzinīgi novērtē treneru darbu, viņu sportiskos sasniegumus un
godina viņus gada pasākumā Sporta laureāts.
Valsts mērogā sporta skolai ir sadarbība ar visām skolā īstenoto sporta izglītības
programmu federācijām un savienībām. Sadarbības rezultātā organizējam Latvijas
jauniešu un bērnu florbola čempionāta un Latvijas čempionāta futbola spēles, kā arī
Latvijas Jaunatnes Olimpiādes sacensības šaušanā.
Skolas stiprās puses.
- Skolai ir veiksmīga sadarbība ar Valkas novada domi, tās institūcijā,
darbiniekiem, biedrībām un sporta klubiem, federācijām un citām pašvaldībām.
Tālākā attīstība.
Regulāri papildināt informāciju par sporta skolu un tās darba
aktualitātēm Valkas novada mājas lapā www.valka.lv sadaļās “ Izglītība”un “Sports”
Vērtējums-ļoti labi.
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5. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA ( BALSTĪTA UZ PAŠNOVĒRTĒJUMĀ
IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Optimizēt sporta veidu skaitu skolā.
Treneru un izglītojamo iesaistīšanās dažādu projektu īstenošanā.
Mācību materiālās bāzes pilnveide, uzmanību veltot modernajām tehnoloģijām.
Veicināt izglītojamo atbildību par sasniegumu dinamikas uzlabošanu.
Veicināt izpratni par ikdienas treniņu nozīmīgumu.
Sadarboties ar Skolas absolventiem, iesaistot viņus Skolas karjeras pasākumos.
Izglītot trenerus par mācību-treniņa procesa diferenciācijas un individualizācijas
iespējām.
Iesāktā darba turpināšana pie skolas tēla veidošanas, labvēlīgas psiholoģiskās vides
uzturēšanas.
Personāla motivēšana kompetenču pilnveidei.
Iesaistīt sporta treneru darbā jaunos speciālistus.
Visu ieinteresēto pušu plānveidīga iesaistīšana skolas darba pašvērtēšanā.
Turpināt darbu pie sporta skolas tēla popularizēšanas, telpu labiekārtošanas un
modernizācijas.

Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktore:
Mudīte Gerke
/paraksts/
Z.v.

Saskaņots
Valkas novada domes izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs:
Rolands Rastaks
/paraksts/
Z.v.
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6. Pielikums 3.2. punktam
2016.gads.
FLORBOLS.
MT1 grupas izglītojamie piedalījās 22.Latvijas bērnu un jaunatnes čempionātā
florbolā U9 grupā. Šajā vecuma grupā netiek izcīnītas vietas un sezonas beigās visi
saņēma medaļu par piedalīšanos. MT3 grupas izglītojamie piedalījās 22.Latvijas bērnu
un jaunatnes čempionātā florbolā U12 un U14 grupās 2. divīzijā. Šiem puišiem vēl cītīgi
jātrenējas, jo ar labiem rezultātiem vēl lepoties nevaram. SMP2 grupas audzēkņi
piedalījās 23.Latvijas čempionātā florbolā vīriešiem 2. līgā komandas FK "Valka"
sastāvā. Izcīnīta 4.vieta. Vēl atsevišķi šīs grupas audzēkņi spēlēja citu komandu sastāvā.
Mairis Lukovskis komandas "Rubene" sastāvā izcīnīja zelta medaļu vīriešu 1.līgā.
Aivars Kristiāns Rullis komandas "Rubene " sastāvā izcīnīja zelta medaļu U16 grupā.
Linards Ščegoļevs ir iekļuvis Latvijas U19 izlases kandidātu sastāva. Vēl var pieminēt
Artu Kristu Rulli, kura kļuva par Latvijas čempioni komandas "Rubene" sastāvā U12
grupā. Florbola grupu audzēkņi piedalās visos Valkas novadā organizētajos turnīros.
VIEGLATLĒTIKA.
Veronika LISOVSKA - „European Athletics Kids Games” Čehijā 1.vieta šķēpa
mešanā (500g) 37.74. Latvijas ziemas čempionātā 2016 šķēpa mešanā (400g) 3.vieta
36.44, LR 69.skolēnu spartakiādes „Latvijas Avīzes” pavasara krosa jauktajās stafetēs
4X1000m 3.vieta, Latvijas Čempionātā U-16 gr. šķēpa mešanā (400g) 1.vieta 48.31.
Kristaps ĀBOLIŅŠ - LR 69.skolēnu spartakiādes „Latvijas Avīzes” pavasara
krosa jauktajās stafetēs 4X1000m 3.vieta, Latvijas Čempionātā U-18 gr. 5000m
skrējienā 3.vieta 19:00,77.
Sandis FREIBERGS - LR 69.skolēnu spartakiādes „Latvijas Avīzes” pavasara
krosa stafetēs zēniem 3X1000m 3.vieta. Starptautiskajā Voru sporta skolas kausā
3.vieta 1000m skrējienā 3:14,11, Latvijas Čempionātā U-16 gr.2000m/kav personīgais
7:27,01 4.vieta, Starptautiskajās sacensībās „Valmieras spēles” II kārta 800m skrējienā
4.vieta 2:19,29,
Ilona MILBERGA - Starptautiskajā Voru sporta skolas kausā 1.vieta 800m
skrējienā 2:32,94., Starptautiskajās sacensībās „Valmieras spēles” II kārta 800m
skrējienā personīgais un 3.vieta 2:31,59, 1500m skrējienā 5:25,43, Latvijas Čempionātā
U-18 gr. 3000m skrējienā 2.vieta 11:37,26 un 1500m skrējienā 2.vieta 5:10,60,
Reinis VEINBERGS - LR 69.skolēnu spartakiādes „Latvijas Avīzes” pavasara
krosa stafetēs zēniem 3X1000m 3.vieta, Kārlis Skutāns - LR 69.skolēnu spartakiādes
„Latvijas Avīzes” pavasara krosa jauktajās stafetēs 4X1000m 3.vieta.
Džuliana POPOVA - Rīgas jaunatnes meistarsacīkstēs telpās 1500m distancē
3.vieta,
Jānis ETJANTENS - Latvijas čempionātā U14 300m skrējienā 3.vieta,
Valmieras spēlēs I kārtā 300m skrējienā 2.vieta.
Alise Kristīne EGLE - Latvijas čempionātā U16 800m skrējienā 3.vieta.
Montai BOGURDOVIČA - Valmieras spēlēs I kārtā lodes grūšanā 2.v.
Dins DEMIDOČKINS –Latvijas čempionātā U 18 diska mešanā 3.vieta, Rīgas
atklātās meistarsacīkstēs diska mešanā 1.vieta.
Artūrs DEMIDOČKINS – Latvijas ziemas čempionātā diska mešanā 2.vieta,
sacensībās Spānijā lodes grūšanā 1.vieta
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FUTBOLS LFF Vidzemes reģiona ziemas čempionātā telpu futbolā U-14 grupā
A finālā 5.vieta no 7. komandām (kopā startēja 15 komandas).
U-13 komandai B finālā 1.vieta no 8. komandām (kopā startēja 16 komandas).
MT -3 grupas labākie sasniegumi LFF Vidzemes reģiona ziemas čempionātā telpu
futbolā U-10 grupā B finālā 6.vieta (kopā startēja 21.komanda).
U-9 grupā B finālā 6.vieta (kopā startēja 15.komanda).
MT-7 grupas komanda startēja zēnu U-13 grupā. B finālā 7.vieta no 7.
komandām (kopā startēja 16.komanda). Grupu izglītojamie piedalās starptautiskajos
turnīros Lietuvā, Polijā un Igaunijā. Visas grupas piedalās Valkas novadā organizētajos
sporta pasākumos.
2015.gads.
FLORBOLS.
Valkas novada BJSS florbola nodaļas izglītojamie 2014./2015. gada sezonā
piedalījās 22. Latvijas čempionātā florbolā 2.līgā un 21. Latvijas bērnu un jaunatnes
čempionātā florbolā U-12 un U-16 grupās. Latvijas čempionātā 2.līgā startējot pie
komandas "FK Valka" Vidzemes zonā tika izcīnīta uzvara, bet tālāk notika cīņas ar citu
zonu uzvarētāj komandām un finālā tika iegūta 4. vieta Latvijas čempionātā florbolā
2.līgā. 21. Latvijas bērnu un jaunatnes čempionāta U-16 grupā 2. divīzijā izcīnīta 3.
vieta. Grupas audzēkņi piedalījās lielā florbola turnīrā "Hummel Open game 2015"
Brno pilsētā Čehijā U-12 grupā 15. vieta.
VIEGLATLĒTIKA.
Reinis FELDMANIS - Starptautiskās vieglatlētikas sacensībās jauniešiem “Valmieras
spēles 2015” I kārta 26.05.2015., 1000m 3:24.88 3.vieta. Vieglatlētikas seriāls ValgaValka-Smiltene 1.;8.;15.06.2015. Kopvērtējumā 3.vieta.
Agnese RĀTE - Vieglatlētikas seriāls Valga-Valka-Smiltene 1.;8.;15.06.2015.
Kopvērtējumā 3.vieta.
Denijs STAHOVSKIS - Valkas novada BJSS „B”, „C” un „D” grupu vieglatlētikas
divcīņas sacensības 27.02.2015. 1.vieta.
Monta BOGURDOVIČA - Starptautiskās vieglatlētikas sacensībās jauniešiem
“Valmieras spēles 2015” I kārtā 26.05.2015., lodes grūšanā (2 kg)-10.00 1.vieta.
Lauris LŪSIS - Starptautiskās vieglatlētikas sacensībās jauniešiem “Valmieras spēles
2015” I kārtā 26.05.2015, lodes grūšanā (3 kg)-8.60 2.vieta.
Alise Kristīne EGLE - Vieglatlētikas seriāls Valga-Valka-Smiltene 1.;8.;15.06.2015.
Kopvērtējumā 2.vieta.
Jānis ETJANTENS - Vieglatlētikas seriāls Valga-Valka-Smiltene 1.;8.;15.06.2015.
Kopvērtējumā 3.vieta.
Veronika LISOVSKA - Latvijas ziemas čempionāts U16 vecuma grupai 07.02.2015,
augstlēkšanā 1.54 2.vieta. Latvijas čempionāts U20 un U16 vecuma grupām 27.28.06.2015, šķēpa mešanā 40.75 3.vieta. Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes
vieglatlētikā telpās 06.-07.02.2015, augstlēkšana 1.56 1.vieta. Rīgas atklātās jaunatnes
meistarsacīkstes 15.-16.05.2015, šķēpa mešanā 41.02 1.vieta. Starptautiskās
vieglatlētikas sacensībās jauniešiem “Valmieras spēles 2015” II kārtā 21.-22.07.2015.,
šķēpa mešanā 41.43 3.vieta. Baltijas jūras jaunatnes spēles 04.07.2015, Brandenburga,
šķēpa mešanā 8.vieta.
Dins DEMIDOČKINS - Latvijas ziemas čempionāts U16 vecuma grupai 07.02.2015,
lodes grūšanā 14.36 1.vieta. Latvijas ziemas čempionātā 08.03.2015 diska mešanā
35.44 3.vieta. Latvijas čempionātā U20 un U16 vecuma grupām 27.-28.06.2015, lodes
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grūšanā 14.08 3.vieta, diska mešanā 43.17 2.vieta. Latvijas Jaunatnes olimpiāde 04.05.07.2015 diska mešanā 35.43 3.vieta.
Jana ŠULCE - Starptautiskās vieglatlētikas sacensībās Veru (Igaunija) sporta skolas
kauss 15.03.2015, lodes grūšanā 10.06 3.vieta.
Kristaps ĀBOLIŅŠ - Starptautiskās vieglatlētikas sacensībās Veru (Igaunija) sporta
skolas kauss 15.03.2015, 1000m 3:11.6 1.vieta. Latvijas čempionāts U20 un U16
vecuma grupām 27.-28.06.2015, 2000m/kav 7:09.29 3.vieta. Starptautiskās
vieglatlētikas sacensībās jauniešiem “Valmieras spēles 2015” II kārtā 21.-22.07.2015.,
1500m 4:48.35 2.vieta un 800m 2:13.57 3.vieta.
Ilona MILBERGA - Latvijas ziemas čempionāts U20 un U18 vecuma grupām 14.15.02.2015, 2000m 7:26,76 1.vieta, 1000m 3:25,30 3.vieta. Rīgas atklātās jaunatnes
meistarsacīkstes 15.-16.05.2015, 3000m 11:35.33 1.vieta. Latvijas čempionāts U18
vecuma grupai 19.-20.06.2015, 3000m 11:20.63 2.vieta. Starptautiskās vieglatlētikas
sacensībās jauniešiem “Valmieras spēles 2015” II kārtā 21.-22.07.2015., 1500m
5:19.18 3.vieta. Baltijas valstu ziemas sacensības U18 grupai 14.03.2015, 3000m
11:56.18 5.vieta. Baltijas valstu sacensības U18 grupai 04.-05.08.2015, 3000m
11:44.49 4.vieta.
Beāte BUŽA - Starptautiskās vieglatlētikas sacensībās Veru (Igaunija) sporta skolas
kauss 15.03.2015, 800m 2:46,34 2.vieta.
Artūrs MEIRĒNS - Baltijas valstu sacensībās mešanu disciplīnās 24.05.2015, šķēpa
mešanā 60.10 1.vieta. Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša kausa izcīņā 14.06.2015, šķēpa
mešanā 66.67 2.vieta. Latvijas čempionāts U20 un U16 vecuma grupām 27.28.06.2015, šķēpa mešanā 63.19 3.vieta. Eiropas čempionātā U20 vecuma grupai 16.19.07.2015. šķēpa mešanā 66.68 19.vieta. Spots Internat Cup 03.06.2015. šķēpa
mešanā 68.53 3.vieta
FUTBOLS.
U-15 grupā meitenēm 3.vieta Latvijas Jaunatnes olimpiāde. U-12 grupā 1.vieta
„Valkas Valgas kauss 2015". U-14 grupā 2.vieta LFF Vidzemes reģiona 2015.gada
jaunatnes čempionāts, "Ādas bumbas" sacensības. U-13 grupā 1.vieta B fināls
Vidzemes jaunatnes čempionāts futbolā telpās 2014./15.gada sezona. U-12 grupā
1.vieta B fināls Vidzemes jaunatnes čempionāts futbolā telpās 2014./15.gada sezona.
ŠAHS „Lāčplēša Šahs” 24.01.2015Arturs Levickis 2. vieta. Valkas kauss
ātrspēle 31.01.2015. Arturs Levickis 2. vieta. Paula Keresa atceres turnīrs 07-08.
02.2015.Gunārs Niedra 2. vieta. Valkas – Valgas čempionāts 14.-15. 02.2015. Gunārs
Niedra 2. vieta. Valgas Dāvāto Balvu izcīņa 14-15.03.2015. Artūrs Levickis 2. vieta,
Gunārs Niedra 3. vieta. Valkas – Valgas čempionāts Fišera Šahs 20-21. 03.2015. Artūrs
Levickis 3.vieta. Valkas novada čempionāts 27.-28. 03.2015.Gunārs Niedra 1. vieta.
Lieldienu Balva 04.04.2015. Lāsma Bodniece 2 vieta, Juris Jančevskis 3 vieta. Lāčplēša
Šahs 25.04.2015. Arturs Levickis 1. vieta, Gunārs Niedra 2.vieta, Kristaps Siliņš
1.vieta. Tervas atklātais čempionāts 29.-31. 2005. Artūrs Levickis 1. vieta, Gunārs
Niedra 2.vieta. 2015. gada Valkas kauss ātrspēlē kopvērtējumā Artūrs Levickis 3.vieta.
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