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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Cēsu pilsētas Sporta skola, turpmāk tekstā Sporta skola, ir Cēsu novada  pašvaldības dibināta 

profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Tā dibināta 1952. gadā un ir trešā vecākā sporta skola 

Latvijā. 

Juridiskā adrese - Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101. 

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība - Nr.4471902100, izdota 2013.gada 14.maijā.  
Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, 

Profesionālās Izglītības likums, Sporta likums, un citi spēkā esošie normatīvie akti, dibinātāja 

lēmumi, Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikums. 

Cēsu pilsētas Sporta skola 2014. gadā tika akreditēta uz sešiem gadiem – līdz 2020.gada 

25.jūnijam. 

Izglītības iestāde 2018./2019.mācību gadā īsteno licencētas un akreditētas profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmas sadarbībā ar 5 novadu pašvaldībām – Cēsu, Priekuļu, 

Pārgaujas, Vecpiebalgas, Amatas novados.  

Cēsu pilsētas Sporta skola īsteno šādas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas: 

- vieglatlētika (ar kodiem 20V813001 un 30V813001); 

- basketbols (ar kodiem 20V813001 un 30V 813 001); 

- biatlons (ar kodiem 20V813001 un 30V813001); 

- volejbols (ar kodiem 20V813001 un 30V813001); 

- florbols (ar kodiem 20V813001 un 30V813001); 

- distanču slēpošana (ar kodiem 20V813001 un 30V813001); 

- orientēšanās sports (ar kodiem 20V813001 un 30V813001); 

- futbols (ar kodiem 20V813001 un 30V813001). 
un 1 treniņu grupa interešu izglītības programmā - pielāgotais sports. 

 

Izglītības iestādē strādā direktors, direktora vietnieks izglītības jomā, sporta skolas 

metodiķis, metodiķis - sporta pasākumu organizators. Profesionālās ievirzes izglītības 

programmas īsteno 41 treneris, interešu izglītības programmu - 1 treneris. Skolā ir sporta ārsts, 

fizioterapeits, 27 saimnieciskie darbinieki (pēc 15.07.2019.- 5 saimnieciskie darbinieki).  

Cēsu pilsētas Sporta skola īsteno šādas pamatfunkcijas:  

1) 16 licencētu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un interešu izglītības 

programmas bērniem ar speciālām vajadzībām realizācija;  

2) sporta sacensību organizēšana;  

3) vispārizglītojošo skolu sporta metodiski – organizatoriskā funkcija; 

4) sporta bāzu apsaimniekošana (no 2019.gada 15.jūlija sporta bāzu apsaimniekošanu 

pārņēmis Cēsu Olimpiskais centrs). 

 

Sporta skola sagatavo augstas klases sportistus, kuri vēlāk kļūst par Eiropas, Pasaules 

čempionātu un Olimpisko spēļu dalībniekiem, sekmīgi startē Latvijas izlašu komandu sastāvā. 

Par profesionālās ievirzes izglītības mācību programmu 20V 813001 vai 30V 813001 

apgūšanu, katra mācību gada beigās īzglītojamie saņem skolas beigšanas apliecības. 

Skola organizē un vada novada, republikas un starptautiska mēroga sacensības,  sadarbībā 

ar vispārizglītojošo skolu pedagogiem realizē vispārizglītojošo skolu sacensību sistēmu. 

2018./2019.m.g. noorganizētas starpnovadu skolu sacensības 9 sporta veidos – basketbolā, 

distanču slēpošanā, vieglatlētikā, volejbolā, Tautas bumbā, futbolā, krosā (rudenī un pavasarī), 

florbolā, dambretē. Katru gadu bērni un jaunieši iesaistīti Olimpiskās dienas pasākumos. Kopumā 

mācību gadā vispārizglītojošajām skolām notiek 30 dažādas sportiskās aktivitātes.  
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Liela uzmanība tiek veltīta treneru tālākizglītībai. Lai paaugstinātu treneru profesionālo 

kvalifikāciju, dalītos pieredzē, tiek rīkoti reģiona un novada mēroga semināri ar uzaicinātiem 

lektoriem, notiek sistemātisks metodiskais darbs treneriem un sporta skolotājiem. 

Sporta skolai no 2003. gada ir sava mājas lapa globālajā tīmeklī - www.cesusportaskola.lv, 

no 2013. gada notikumiem skolā iespējams sekot sociālajā tīklā Twitter. 

Cēsu novads ir bagāts ar labām sporta bāzēm, un tas ir viens no sportisko sasniegumu 

stūrakmeņiem.  

Sporta skolas pārziņā ir šādu Cēsu pilsētas sporta bāzu apsaimniekošana un to saimnieciskā 

darbība: 

● sporta komplekss (atrodas arī administrācijas telpas)  - Piebalgas ielā 18; 

● sporta nams „Cēsis”      - Pūces ielā 2a; 

● sporta zāle       - Lapsu ielā 17. 

(no 2019.gada 15.jūlija sporta bāzu apsaimniekošanas funkciju pārņēmis Cēsu Olimpiskais 

centrs). 

Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums, inventārs, materiāli un palīgmateriāli pilnībā ļauj 

īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. 

Sporta skolas darbību finansē no valsts mērķdotācijas, Cēsu novada pašvaldības, Amatas, 

Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas novadu pašvaldību budžetiem. Papildus ieņēmumus veido  

juridisku un fizisku personu ziedojumi un dāvinājumi, ieņēmumi no saimnieciskās darbības, 

vecāku līdzfinansējuma iemaksas. Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta 

ietvaros, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību un līgumu ar LR IZM.  

Cēsu novadā ir izveidota centralizētā grāmatvedība, izglītības iestādes finansiālā darbība 

tiek plānota un saskaņota sadarbībā ar pašvaldību.  

      

2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI  

 
● Sporta skolas darbības mērķis ir profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 

īstenošana. Izglītojamo fizisko un garīgo spēju izkopšana un attīstība. Profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanai veidot izglītības vidi, 

organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmā noteikto mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas 

personības veidošana, kas ir motivēta aktīvam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo 

ietekmi personības veidošanās procesā. 

 

● Sporta skolas pamatuzdevumi:  

-  atbilstoši normatīvajiem aktiem, izstrādāt un īstenot profesionālās ievirzes sporta 

izglītības un metodiskā darba programmas; 

-  veikt izglītojamo atlasi, komplektēt mācību – treniņu grupas, nodrošināt šo grupu 

darbu;  

- nodrošināt izglītojamo veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību;  

-  nodrošināt talantīgajiem bērniem un jauniešiem sporta meistarības pilnveidošanas 

iespējas, sagatavot augstas klases sportistus Latvijas nacionālajām izlasēm;  

- sporta izglītības programmu noteikto mērķu sasniegšanai izvēlēties 

visprogresīvākās mācību un audzināšanas metodes un formas; 

-  organizēt un koordinēt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās 

iesaistīto pedagogu, sporta skolotāju un tiesnešu tālākizglītību;  

-  nodrošināt organizatoriski metodisko vadību vispārējās izglītības iestādēs 

īstenotajām sporta programmām;  

-  racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;  

-  savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, 

diferenciācijas un sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā;  

http://www.cesusportaskola.lv/
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-  popularizēt sportu kā veselīgu dzīvesveidu. 

Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā un metodiskā darbība. Skola organizē vietējas, 

reģionālas, valsts un starptautiskas sporta sacensības. 

 

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 
Neklātienes akreditācija Cēsu pilsētas Sporta skolā notika 2014. gada jūnijā. Izglītības 

iestāde tika akreditēta uz 6 gadiem - līdz 2020. gada 25. jūnijam.  

PĀRSKATA PERIODA PRIORITĀTES UN SASNIEGTAIS  
 

Pamatojums Prioritātes Paveiktais 

Mācību saturs Sporta veidu apmācības 

programmu 

aktualizācija, 

pilnveidošana 

Izstrādāts metodiskais materiāls - teorētiskās 

sagatavošanas tēmas izglītības programmu 

pilnveidošanai. 

Izstrādātas 8 sporta veidu apmācības programmas, 

kas saskaņotas sporta veidu federācijās.  

Mācīšana un 

mācīšanās 

Mācīšanas procesa 

kvalitāte 

Pilnveidotas mācību – metodiskā darba formas ar 

izglītojamajiem. 

Plašāk izmantotas moderno tehnoloģiju iespējas. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Augstas klases sportistu 

sagatavošana 

Latvijas jaunatnes un junioru izlašu un kandidātu 

sastāvos 2018./2019.m.g. iekļauti 37 audzēkņi. 

Perspektīvākie audzēkņi pilnveido sporta 

meistarību Murjāņu sporta ģimnāzijā. 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

Vispusīga atbalsta 

pilnveidošana 

izglītojamo veselības 

aprūpē  

 

 

 

 

 

Atbalsts karjeras 

izglītībā 

 

 

 

Jauniešu iniciatīvas 

sekmēšana skolas 

pasākumu plānošanā un 

organizēšanā 

Skolā darbu uzsācis fizioterapeits. 

 

Notiek regulāras izglītojamo padziļinātās 

profilaktiskās veselības pārbaudes dodoties uz 

BKUS Sporta medicīnas centru Rīgā. 

Vecāki tiek informēti par pārbaužu rezultātiem, par 

nepieciešamajiem papildizmeklējumiem, 

izglītojamo spēju stiprajām un vājajām pusēm. 

 

Skola regulāri organizē un piedalās informatīvos 

pasākumos topošajiem audzēkņiem un vecākiem ar 

mērķi informēt iedzīvotājus par skolā īstenotajām 

programmām.  

 

Izglītojamie ik gadus piedalās vidēji 8 skolas 

pasākumu organizēšanā un vadīšanā. 

Izglītības iestādes 

vide 

Fiziskās vides 

uzlabošana 

Notiek materiāli tehniskās bāzes, treniņu nodarbību 

vietu sistemātiska uzlabošana. 

Sporta kompleksā veikts  ģērbtuvju un gaiteņu 

kosmētiskais remonts, u.c. 

Izglītības iestādes 

resursi 

Personālresursu 

kvalitātes uzlabošana 

Treneri apmeklējuši tālākizglītības kursus un 

seminārus normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.  

Piesaistīti jauni treneri basketbola, florbola, 

vieglatlētikas, futbola programmās. 



 

6 

 

Izglītības iestādes 

darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Iekšējo normatīvo aktu 

pilnveidošana 

Darba organizācijas uzlabošanai izstrādāti „Cēsu 

pilsētas Sporta skolas izglītības procesa plānošanas, 

nodrošināšanas, izpildes un uzskaites noteikumi”  

 

 

 

4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

4.1.MĀCĪBU SATURS - IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 
 

Cēsu pilsētas Sporta skolā šobrīd tiek īstenotas 16 licencētas profesionālās ievirzes izglītības  

programmas: 

 

Nr.p

.k. 

Programmas 

nosaukums 

Kods Īstenoša

nas 

ilgums 

Licences 

numurs 

1. Basketbols 20V 813 001 8 gadi P–16703 

2. Basketbols 30V 813 001 4 gadi P–16704 

3. Biatlons 20V 813 001 8 gadi P–16710 

4. Biatlons 30V 813 001 4 gadi P–16711 

5. Distanču slēpošana 20V 813 001 8 gadi P–16712 

6. Distanču slēpošana 30V 813 001 4 gadi P–16713 

7. Florbols 20V 813 001 8 gadi P–16708 

8. Florbols 30V 813 001 4 gadi P–16709 

9. Futbols 20V 813 001 8 gadi P–16707 

10. Futbols 30V 813 001 4 gadi P– 15626 

11. Orientēšanās sports 20V 813 001 8 gadi P–16714 

12. Orientēšanās sports 30V 813 001 4 gadi P–16715 

13. Vieglatlētika 20V 813 001 8 gadi P–16716 

14. Vieglatlētika 30V 813 001 4 gadi P–16717 

15. Volejbols 20V 813 001 8 gadi P–16705 

16. Volejbols 30V 813 001 4 gadi P–16706 

Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums, inventārs, materiāli un palīgmateriāli pilnībā ļauj 

īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.  

Sporta skolā ir augsti kvalificēti pedagogi, kuri regulāri pilnveido savu profesionālo 

kvalifikāciju. 
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2018./2019. mācību gadā uz 01.11.2018. darbojas 72 mācību treniņu grupas ar  976 

izglītojamajiem.  

Izglītības programmas iestādē ir izstrādātas atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem 

aktiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 29. augusta noteikumu Nr. 508 “Kārtība, kādā 

valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”  prasībām.  

Izglītības process tiek īstenots atbilstoši 16 licencētām izglītības programmām, 

apstiprinātiem mācību treniņu grupu gada plāniem, kuros  ietilpst vispārējā un speciālā fiziskā, 

tehniskā sagatavošana, taktisko un teorētisko zināšanu un prasmju apguve, to pilnveidošana, 

saskaņā ar mācību treniņu nodarbību grafikiem un sacensību kalendārajiem plāniem. Pedagogi 

zina obligāto saturu, pārzina sporta veidā izvirzītos mērķus un uzdevumus. 

Mācību plāna izpildes nodrošināšanai nepieciešamības gadījumā tiek veiktas korekcijas. 

Mācību plāna satura jautājumi tiek apspriesti un saskaņoti.  

Plānojot darbu, treneri ņem vērā izglītojamo fizisko sagatavotību, strādā individuāli pie 

tehnisko un taktisko elementu apguves. Mācību plāna teorētiskie priekšmeti tiek integrēti 

praktiskajās nodarbībās. Nodarbību procesā tiek veicināta dažādu sporta veidu sasaiste. 

Teorētiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas ļauj izglītojamajiem apzināti, motivēti īstenot treniņu 

uzdevumus. 

Nodarbību grafikus regulāri aktualizē atbilstoši reālajai situācijai,  izglītojamie un pedagogi 

tiek informēti par izmaiņām. Informācija par nodarbību izmaiņām izglītojamajiem un viņu 

vecākiem tiek nodota savlaicīgi - treniņu laikā vai ar  elektronisko saziņas līdzekļu palīdzību, kā 

arī grupas vecāku sanāksmēs.   

Pedagogi plāno mācību - treniņu darba diferenciāciju, individualizāciju un atbalsta 

pasākumus. Ar 2016./2017.m.g. izglītības iestādē strādā fizioterapeits, kura resursi tiek iekļauti 

mācību-treniņu procesā, kā arī atbalsta pasākumos.  

No 2013.gada 1. septembra mācību darbs tiek uzskaitīts  skolvadības sistēmā E - klase, 

kurā tiek veikta uzskaite par mācību – treniņu nodarbībām, sacensībām un ievadīta informācija 

par izglītojamajiem. Procesu pārrauga direktora vietniece izglītības jomā. 

Tiek plānots, uzraudzīts un analizēts audzināšanas darbs, strādāts pie savas skolas, novada, 

valsts patriotisma jūtu attīstīšanas. Izglītojamie motivēti pašizziņas, pašpilnveidošanās darbam 

un mērķtiecīgai virzībai profesionālajā izaugsmē.  

Regulāri tiek papildināta metodiskā literatūra un mācību līdzekļi izglītības programmu 

īstenošanai, ņemot vērā sporta veidu pedagogu priekšlikumus,  vajadzības un iespējas.   

Mācību treniņu darba uzlabošanai Sporta skolas administrācija regulāri veic programmu 

izpildes kontroli, novērojot izglītojamo iemaņas un prasmes nodarbību un sacensību laikā, treneru 

darba metodes un izsaka priekšlikumus nepilnību novēršanai, ja tādas ir, analizē treneru iesniegtās 

atskaites par treniņu darbu, darba pašvērtējumu un sacensību rezultātiem.  

Tiek sekots, lai tiktu ievēroti MK noteikumi mācību treniņu grupu komplektēšanā un 

normatīvu izpildē. Sporta skolā notiek metodiskais darbs sporta programmu izstrādē, tā ir 
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koordinēta un pārraudzīta, par pamatu ņemot attiecīgo sporta veidu federāciju izstrādātās sporta 

veidu paraugprogrammas (sporta veidos, kur tādas ir izstrādātas).  

Pamatojoties uz MK 2005.gada 29.novembra noteikumiem Nr.902 “Kārtība, kādā 

izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti” 

un apgūto mācību programmu izvēlētajā sporta veidā, izglītojamie saņem profesionālās ievirzes 

sporta izglītības dokumentus par programmas 20V 81300 vai 30V 81300 apguvi.  

  Turpmākā attīstība:  

 veicināt un paplašināt treneru sadarbību individuālo plānu izstrādē un realizācijā. 

  Kvalitātes vērtējums – labi 

 

4.2.MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

4.2.1. MĀCĪŠANAS KVALITĀTE 
Sporta skolā mācību treniņu darbs notiek atbilstoši licencētajām profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmām. Nodarbības vada kvalificēti treneri ar atbilstošu izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju. Mācību gada laikā regulāri notiek treniņu nodarbību pārbaudes un 

stundu vērošana – gan plānotas, gan neplānotas. Saskaņā ar mācību programmu, katrai treniņu 

grupai izstrādāts gada plāns, izvirzot mērķi un uzdevumus. Sastādīts un apstiprināts mācību 

treniņu nodarbību grafiks, kas pēc nepieciešamības tiek aktualizēts.  

Izglītojamos skolā uzņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ar direktora rīkojumu, 

pamatojoties uz vecāku iesniegumu, ģimenes ārsta izziņu. Katram izglītojamajam ir iekārtota 

personas lieta. Izglītojamo reģistrāciju veic uzskaites un izglītojamo datu bāzē (SPORTMAN) un 

Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Izglītojamo pārcelšana nākamajā apmācības gada 

grupā notiek ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz pārcelšanas kritēriju izpildi. 

Treneru darbs ir profesionāls un mērķtiecīgs, virzīts uz programmā paredzēto mērķu 

sasniegšanu, izkopjot izglītojamo motivāciju trenēties un veicinot pozitīvu konkurenci un 

izglītojamo sportisko izaugsmi. Treneri, atbilstoši grupu kvalifikācijai un apgūstamās programmas 

specifikai, kā arī izglītojamo spējām un vecuma īpatnībām, izmanto dažādas treniņu metodes, 

paņēmienus un līdzekļus. Lai veicinātu izglītojamo psiholoģisko stabilitāti, mācību – treniņu 

nodarbību laikā pielieto sacensību u.c. metodes. 

Treniņu darbs tiek regulāri analizēts un, ja nepieciešams, veiktas korekcijas treniņu plānos, 

nodarbību grafikos. Izglītojamo piedalīšanās sacensībās tiek plānota saskaņā ar normatīvajos aktos 

noteikto obligāto sacensību skaitu un sacensību līmeni, lai izglītojamie izpildītu programmas 

prasības, kā arī, izvērtējot izglītojamo izaugsmes perspektīvas, skolas budžeta iespējas. 

Izglītības iestādes kopējais sacensību kalendārais plāns sporta veidu nodaļām tiek 

izstrādāts, pamatojoties uz sporta veidu federāciju apstiprinātajiem valsts nozīmes sacensību 

kalendāriem. Pēc sacensībām notiek rezultātu analīze, ja tās ir filmētas, treneris kopā ar 

audzēkņiem veic arī video analīzi. Treneri katrai grupai izstrādā 4 gadu perspektīvos plānus. 

 Treneri regulāri atskaitās par izglītojamo sasniegumiem, veic darba analīzi un 

pašvērtējumu. Mācību gada beigās plānotajās nodaļu sanāksmēs tiek analizēts un izvērtēts mācību 

– treniņu darbs kopumā. Treneri analizē mācību programmu prasību izpildi un sniedz darba 

pašvērtējumu. Administrācija - savu vērtējumu. Grupu rezultativitātes kritēriju izpildes atskaites 

tiek gatavotas un ievadītas VIIS, saskaņotas ar sporta veidu federācijām. 

Lai uzlabotu pārraudzības sistēmu un pedagoģiskajā procesā nepieciešamās 

dokumentācijas kvalitāti, no 2013. gada septembra izglītības iestādē ieviesta elektroniskā 

skolvadības sistēma E-klase. Informācija tiek ievadīta saskaņā ar izstrādāto gada plānu un 

apstiprinātiem nodarbību grafikiem. Informācijas aizpildīšanu katru mēnesi pārbauda direktora 

vietniece. 

Mācību procesa organizēšanai izglītības iestādē pieejamas mūsdienīgas tehnoloģijas un 

resursi teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvei un pilnveidošanai (videokamera, 

fotokamera, TV, datortehnika, interneta pieslēgums sporta zālēs, u.c.). Sporta bāzes ir aprīkotas 

un nodrošinātas, ņemot vērā programmu realizēšanai nepieciešamo inventāru. Tiek uzklausīti 
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treneru priekšlikumi materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un inventāra papildināšanai.  

Budžeta iespēju robežās tas tiek realizēts.  

Sagatavoti metodiskie materiāli visām sporta izglītības programmām. Atvēlētā budžeta 

ietvaros tie tiek papildināti ar speciālo literatūru, materiāliem no tālākizglītības kursiem.  Izglītības 

process tiek pilnveidots atbilstoši grupu darba analīzes rezultātiem. 

   

Turpmākā attīstība:  

 aktualizēt savstarpējo treniņu vērošanu pedagoģiskās pieredzes apmaiņas nolūkā; 

Kvalitātes vērtējums – labi 

 

4.2.2. MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE   
Mācību gada sākumā izglītojamie tiek iepazīstināti ar mācību treniņu grupas prasībām, 

mērķiem, uzdevumiem, galvenajām sacensībām, iekšējās kārtības un drošības noteikumiem.  

Treneri mērķtiecīgi organizē spējām atbilstošu mācību darbu un motivē trenēties, rosina 

izmantot visas iespējas treniņu mērķu sasniegšanai. Izglītojamie zina un izprot mācību – treniņu 

uzdevumus, mērķus un trenera izvirzītās prasības, prot strādāt individuāli, grupās, pāros. 

Perspektīvākos audzēkņus gatavo augstu sasniegumu sportam. Atgriežoties treniņu procesā pēc 

slimošanas vai traumām, darbs notiek pēc individuāla plāna, ar zemāku slodzi un intensitāti. 

Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts arī skolas sporta ārsts un fizioterapeits.    

Gatavojoties sezonas nozīmīgākajām sacensībām, tiek rasti risinājumi papildus treniņiem 

(piem., slēpotājiem, biatlonistiem, vieglatlētiem nometnes ārpus valsts robežām, basketbolistiem 

- papildus metienu treniņi, vieglatlētiem – īrēta Murjāņu SĢ manēža u.c.). Valsts izlašu kandidāti 

un dalībnieki piedalās federāciju organizētajās mācību-treniņu nometnēs. 

Izglītojamajiem ir pieejamas modernas sporta bāzes un atbilstošs inventārs, lai izpildītu 

programmas prasības. Izglītojamie izmanto izglītības iestādē piedāvātās iespējas nodarboties 

sporta bāzēs (sporta zālēs, stadionos, trenažieru zālē, slēpošanas - biatlona trasē).  

Treniņprocesam, sacensībām izmantojamās sporta bāzes 

Nr.p.k

. 

Sporta veids Sporta bāze 

1. Basketbols Sporta komplekss Piebalgas ielā 18 

 Sporta nams Pūces ielā 2a  

      Cēsu 1. pamatskolas sporta zāle 

 Cēsu 2. pamatskolas sporta zāle 

Pastariņa sākumskolas sporta zāle 

Cēsu pilsētas stadions 

CVĢ stadions 

2. Volejbols Sporta komplekss Piebalgas ielā 18 

Sporta nams Pūces ielā 2a 

Cēsu 2. pamatskolas sporta zāle 

Pastariņa sākumskolas sporta zāle 

Cēsu pilsētas stadions 

CVĢ stadions 

Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāle, stadions, 

pludmales volejbola laukumi 

3. Florbols Sporta komplekss Piebalgas ielā 18 

Sporta nams Pūces ielā 2a  

Cēsu 2.pamatskolas sporta zāle 

Cēsu pilsētas stadions 

CVĢ stadions 
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4. 

 

 

 

 

Orientēšanās sports 

 

 

 

 

Sporta nams Pūces ielā 2a  

Sporta komplekss Piebalgas ielā 18 

Slēpošanas un biatlona centrs ’’Cēsis’’,“Lejas 

Luksti”, Vaives pagasts, Cēsu novads 

Cēsu pilsētas stadions 

CVĢ stadions 

5. Biatlons Slēpošanas un biatlona centrs ’’Cēsis’’,“Lejas 

Luksti”, Vaives pagasts, Cēsu novads 

Sporta komplekss Piebalgas ielā 18 

Cēsu pilsētas stadions 

CVĢ stadions 

Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāle, stadions 

6. Distanču slēpošana Slēpošanas un biatlona centrs ’’Cēsis’’,“Lejas 

Luksti”, Vaives pagasts, Cēsu novads 

Sporta komplekss Piebalgas ielā 18 

Cēsu pilsētas stadions 

CVĢ stadions 

Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāle, stadions 

7. Vieglatlētika Cēsu pilsētas stadions  

CVĢ stadions 

Sporta komplekss Piebalgas ielā 18 

Cēsu 1. pamatskolas sporta zāle 

8. Futbols Cēsu pilsētas stadions 

Priekuļu vidusskolas sporta zāle, stadions  

Cēsu Sporta komplekss, Piebalgas ielā 18 

Treniņu bāzu uzturēšanas izdevumus sedz pašvaldības, tās atbilst sporta veidu treniņu, 

sacensību un audzēkņu drošības noteikumiem. 

Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums, inventārs, materiāli un palīgmateriāli pilnībā atļauj 

īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Video apmācības laikā kopā ar treneri 

ir iespēja izmantot interneta pieslēgumu. Teorētisko nodarbību īstenošanai tiek izmantotas 

jaunākās tehnoloģijas (videokameras, internets, u.c.). 

Būtu nepieciešams lielāks skaits individuālā inventāra (biatlona šautenes, slēpes, nūjas, 

slēpju zābaki, specializētie vieglatlētikas apavi, bumbas, patronas, u.c.), bet uz programmu 

īstenošanu tas ievērojamu iespaidu neatstāj. Tāpat būtu nepieciešams iegādāties jaunu 

mikroautobusu nokļūšanai uz treniņu vietām un sacensībām. 

Pedagogi un administrācija seko treniņu nodarbību un sacensību apmeklējumam. Tiek 

veikta nodarbību apmeklējumu uzskaite, treneri pārrunā kavējumu iemeslus, ja nepieciešams, 

notiek pārrunas ar vecākiem.  

Tiek analizēts grupu noturīgums un izglītojamo atskaitīšanas iemesli. Treneri veic uzskaiti 

par piedalīšanos sacensībās, sporta rezultātiem, to analīzi. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, 

tiek plānota un pilnveidota tālākā darbība. 

Apmācības procesā Sporta skolas izglītojamie apgūst sadarbības prasmes, darbojoties 

komandās, grupās un pāros veicot uzdotos taktikas uzdevumus un  vingrinājums. Treneri veicina 

izglītojamiem attīstīt pašvērtēšanas prasmes, caur komandas, grupu vai individuālo darbu 

izmantojot pašvērtēšanas metodes. Apmācības procesā tiek apgūtas tiesnešu prasmes - teorija un 

prakse. Labākie tiek iesaistīti vietējo un valsts mēroga sacensību tiesāšanā. 

Turpmākā attīstība: 

 attīstīt un pilnveidot izglītojamo pieeju mācību līdzekļiem elektroniskajā vidē; 

 sekmēt izglītojamo lielāku līdzdalību treniņu procesa norisēs. 

Kvalitātes vērtējums –  labi  
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4.2.3. VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA 
Mācību treniņu process un sacensību rezultāti tiek vērtēti regulāri. Treneri vērtē 

izglītojamo sasniegumus un atspoguļo tos dokumentācijā.  Atbilstoši grupas kvalifikācijai, gada 

plānā tiek iekļauta kontrolnormatīvu veikšana, dalība sacensībās. Tas ir kritērijs grupu 

kvalifikācijas apstiprināšanai, izglītojamo  uzņemšanai vai pārcelšanai. Pēc sacensībām treneri 

iesniedz sacensību rezultātu atskaites.  

Skolā izstrādāta vienotas formas veidlapa, kurā treneri atspoguļo mācību treniņu grupu 

programmas izpildes kritēriju analīzi un vērtējumu – mērķu sasniegšana, kontrolnormatīvu 

izpilde, dalība sacensībās, sportiskie sasniegumi, grupas stabilitāte un izvirzīti nākamā gada 

galvenie uzdevumi. Atskaitēs iekļautā informācija ir laba datu bāze rezultātu dinamikas analīzei 

vairāku gadu griezumā. Vērtēšanas un analīzes rezultātus treneri iesniedz administrācijai.  

Apkopojot treneru sagatavotās atskaites un izvērtējot uzrādītos rezultātus, tiek sagatavotas 

atskaites IZM Sporta departamentam VIIS-ā. Rezultātu apkopojums tiek glabāts skolas datu bāzē 

(katra sporta veida sacensību kalendārs, dalība sacensībās, izcīnītās vietas). Pamatojoties uz iegūto 

informāciju, treneri izvirza audzēkņiem jaunus uzdevumus, iekļaujot tos turpmākajā treniņu 

procesā un veicinot sportiskās meistarības izaugsmi. 

Rezultātus operatīvi analizē gan ikdienā, gan Sporta skolas darba sanāksmēs un 

pedagoģiskās padomes sēdēs. Rezultātu analīze tiek izmantota mācību treniņu procesa 

pilnveidošanai, par to tiek informēti vecāki.   

Pamatojoties uz Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktām prasībām, Sporta skolā ir 

izstrādāti noteikumi par izglītojamo uzņemšanas un pārcelšanas kārtību, kas paredz mācību 

treniņu grupu programmas prasību (sacensību skaits, kontrolnormatīvu kārtošanas rezultāti, 

nodarbību apmeklējums, sacensībās uzrādītie rezultāti, sporta klases u.c.) izpildi, atbilstoši grupu 

komplektēšanas nosacījumiem. Uzņemšana, pārcelšana vai atskaitīšana notiek saskaņā ar skolas 

nolikumu un iekšējās kārtības noteikumiem. 

Turpmākā attīstība: 

 kvalitatīvas datubāzes pilnveidošana par izglītojamo sportiskajiem sasniegumiem. 

 veikt darbības, saistītas ar vērtēšanas procesa turpmāko pilnveidošanu. Ieviest kontrolnormatīvu 

izpildes atskaites žurnālā e-klase. 

Kvalitātes vērtējums – labi 

 

4.3.IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI  

4.3.1. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI IKDIENAS DARBĀ  
Izglītojamie, paralēli mācībām vispārizglītojošajās skolās, kā arī augstākajās mācību 

iestādēs, sekmīgi apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētos 

teorētiskos un praktiskos uzdevumus. Apzinīgi apmeklē mācību treniņu nodarbības, piedalās 

sacensībās un mācību treniņu nometnēs. Sasniegumi tiek analizēti un rezultāti izvērtēti sporta 

veidu nodaļu darba sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs. Kontrolnormatīvu un sacensību 

rezultāti tiek fiksēti protokolos, analizēti un vērtēti.  

Īpaši jāatzīmē tie, kuri papildus sporta nodarbībām, apmeklē arī mūzikas vai mākslas 

skolas, veiksmīgi to visu savienojot. Sporta skolai izdevies izaudzināt ne vienu vien augstas klases 

sportistu, kā arī Olimpisko spēļu dalībniekus.  Katra gada nogalē norisinās pasākums „Sporta 

skolas Laureāts”, kurā pēc nolikuma kritērijiem tiek sveikti izglītojamie, kuri izcīnījuši godalgotas 

vietas Latvijas čempionātos, Pasaules un Eiropas čempionātu dalībnieki, Latvijas izlašu un 

Olimpisko spēļu dalībnieki un viņu treneri.   

Sporta skolas izglītojamo sasniegumi tiek novērtēti, un sportisti  godināti Cēsu, Priekuļu, 

Vecpiebalgas, Pārgaujas, Amatas novadu svinīgajos pasākumos.  
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Latvijas Slēpošanas federācijas, Latvijas Biatlona federācijas, Latvijas Volejbola 

federācijas, Latvijas Orientēšanās federācijas un Latvijas Florbola savienības sezonas noslēguma 

pasākumos apbalvojumus saņem arī  Sporta skolas komandas,  labākie sportisti, viņu treneri.  

Izglītojamo panākumi tiek atspoguļoti izglītības iestādes mājas lapā, novadu mājaslapās, novada 

laikrakstā, u.c.   

Turpmākā attīstība: 

 turpināt pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju un atbalsta pasākumus izglītojamo 

sasniegumu turpmākai paaugstināšanai. 

Kvalitātes vērtējums – labi 

 

4.3.2. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI VALSTS UN STARPTAUTISKĀS SACENSĪBĀS  
Izglītojamie  piedalās Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs, Latvijas čempionātos, Kausu 

izcīņās, Latvijas Olimpiādēs, kā arī Eiropas un Pasaules mēroga sacensībās. Izglītojamie ar 

visaugstākajiem sasniegumiem tiek iekļauti atbilstošu vecuma grupu Latvijas izlašu sastāvos.  

 

 
 

Cēsu pilsētas Sporta skolas izglītojamo dalība izlašu sastāvos izvērtēšanas periodā 

 

Mācību gada beigās tiek iesniegta atskaite par izglītojamo sasniegumiem iepriekšējā mācību gadā 

un par pārcelšanas kārtību uz nākamo apmācības grupu atbilstoši IZM prasībām. Notiek pastāvīga 

sacensību rezultātu sistematizācija un analīze. Analīzes procesā izdarītos secinājumus pedagogi 

izmanto mācību treniņu procesa pilnveidē un turpmākā darba plānošanā. 
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Lepojamies ar bijušo audzēkņu sasniegumiem. Sporta skolas Basketbola nodaļas beidzēji 

iekļauti pasaules spēcīgākajās līgās. Rodions Kurucs spēlē NBA « Brooklyn Nets»,  Artūrs Kurucs 

(Spānijas ACB līgas klubs «Vitorijas «Baskonia»»). Īpaši vērts pieminēt Emīlijas Kristas Gravas 

veikumu šīs sezonas ASV studentu basketbola NCAA čempionātā Vāgnera universitātes komandā 

“Seahawks”. Emīlija savu vārdu ierakstījusi arī Latvijas basketbola vēsturē. Viņa tika atzīta par 

Ziemeļaustrumu konferences nedēļas labāko spēlētāju, spēlē pret “Saint Peter’s” universitāti guva 

45 punktus, tas ir Latvijas studentu rekords NCAA čempionātā. 

Latvijas labākajai orientieristei Sandrai Grosbergai Latvijas kausa izcīņā dāmu elites grupā 

šogad pārliecinoša uzvara, viņa finišēja pirmā visās sacensībās, kurās startēja. 

Vieglatlēte Vineta Krūmiņa šogad palika nepārspēta U18 grupā diska mešanā. Viņa 

uzvarēja ne tikai Latvijas čempionātā ziemā un vasarā, bet kļuva arī par Baltijas čempioni. VIII 

Latvijas Jaunatnes olimpiādē Vinetai divas zelta medaļas – lodes grūšanā un diska mešanā. 

 

Izglītojamo sasniegumi un izlašu dalībnieku dinamika pa sporta veidiem izvērtēšanas periodā - 

Pielikums Nr.1. 

 

4.4.ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

4.4.1. PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTS, SOCIĀLPEDAGOĢISKAIS ATBALSTS  
Apgūstot trenera specialitāti, apmācības procesā ir iekļauti psiholoģijas pamati vispārīgajā, 

pedagoģiskajā, sociālajā, bērnu un pusaudžu attīstības psiholoģijā. Trenerim ir iespēja sniegt 

psiholoģisku atbalstu savam ikdienas situācijās.  

Visi izglītības iestādes darbinieki ir apguvuši profesionālās kompetences pilnveides 

programmu "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā".  

Izglītības iestādē ir iekārtots medicīnas kabinets, strādā sertificēts sporta ārsts, kas nodrošina 

pirmo palīdzību un medicīnisko aprūpi mācību treniņu procesā, kā arī sacensību laikā. Kabinets ir 

arī fizioterapeitam, fizioterapijas nodarbībām tiek izmantota aerobikas zāle sporta kompleksā, 

Piebalgas ielā 18.  

Katram izglītojamajam, iestājoties skolā, jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par veselības 

stāvokli, lai varētu nodarboties attiecīgajā sporta veidā. Skola sadarbībā ar BKUS Sporta 

medicīnas centru organizē izglītojamo  padziļinātās veselības pārbaudes. Informācija par 

izglītojamo veselības stāvokli un ieteicamo treniņu režīmu atrodas pie izglītības iestādes sporta 

ārsta. Bērniem līdz 10g. vecumam nav jāapmeklē BKUS Sporta medicīnas centrs, papildus 

pārbaudes veic skolas sporta ārsts. 

Sporta ārsts sadarbībā ar vecākiem, fizioterapeitu un treneriem ievēro audzēkņu veselības 

aprūpi pēctraumu periodā, saskaņā ar BKUS Sporta medicīnas centra padziļināto profilaktisko 

apskašu laikā ārstu sniegtajām norādēm.  Izlašu dalībniekiem un kandidātiem tiek veiktas 

pārbaudes arī Latvijas Olimpiskās vienības laboratorijā.  

Katrā treniņu bāzē ir medicīniskā aptieciņa. Sporta sacensībās tiek nodrošināta medicīnas 

darbinieka klātbūtne. Visi treneri un izglītojamie ir informēti, kā rīkoties ārkārtas situācijās. 

Treneriem un izglītojamajiem ir pieejama informācija, kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar 

palīdzības dienestiem. Sporta bāzēs redzamā vietā ir izvietoti evakuācijas plāni, ar kuriem 

izglītojamie tiek iepazīstināti mācību gada sākumā. 

Izglītojamajiem skolā ir radīta droša vide mācību un audzināšanas procesa realizācijai. 

Turpmākā attīstība: 

 turpināt pilnveidot mācību-treniņu darba metodes, uzlabojot audzēkņu izaugsmi fiziskajā, 

tehniskajā un psiholoģiskajā sagatavotībā;  

 izglītot vecākus par dažādiem ar bērna veselību un attīstību saistītiem jautājumiem. 

Kvalitātes vērtējums – ļoti labi 
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4.4.2. IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS GARANTĒŠANA (DROŠĪBA UN DARBA 

AIZSARDZĪBA) 
Pamatojoties uz LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, Sporta skolā ir izstrādāti drošību 

reglamentējošie normatīvie dokumenti par drošību sporta bāzēs, pasākumos, ar tiem iepazīstināti 

izglītojamie  un personāls. Bāzes tiek uzturētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. Ir izstrādāta darba aizsardzības un drošības dokumentācija, nepieciešamās instrukcijas 

personālam un izglītojamajiem. Tiek ievēroti instruktāžu grafiki, ir pasākumu plāns ekstremālām 

situācijām, pieejama informācija par palīdzības dienestiem.  Skolā ir iekārtots žurnāls nelaimes 

gadījumu reģistrēšanai, kuru aizpilda sporta ārsts.  Ir izstrādāts Civilās aizsardzības plāns un veikts 

darba risku faktoru novērtējums.  

Treneri iepazīstina izglītojamos ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem. Divas reizes 

gadā izglītojamie ar parakstu apliecina, ka ir noklausījušies attiecīgo informāciju un apņemas to 

ievērot. Izglītojamie informēti, kā rīkoties ārkārtas situācijās, viņiem pieejama informācija, kā 

nepieciešamības gadījumā sazināties ar palīdzības dienestiem.  

Pirms izbraukšanas uz sacensībām, treniņnometnēm, aktīvās atpūtas pasākumiem, treneris 

atkārtoti izglītojamos instruē par drošību un kārtību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.   

Katrā nodarbību vietā, sporta bāzēs redzamā vietā ir izvietoti evakuācijas plāni, ar kuriem 

visi izglītojamie tiek iepazīstināti mācību gada sākumā. Sporta skolas pedagogi ir iepazīstināti, kā 

rīkoties, ja notiek nelaimes gadījums. Redzamās vietās nodarbību vietās izliktas zīmes ar 

informāciju, kur zvanīt nelaimes gadījumā.  

Izglītības iestādē ir notikušas praktiskas mācības evakuācijas gadījumā.   

Darbinieki ir izgājuši pirmās medicīniskās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības 

kursu, biatlona treneri – kursu 15 stundu apjomā.   

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām - izdevumi, kas saistīti ar darbinieku veselības 

aizsardzības organizēšanu (obligātās un kārtējās veselības pārbaudes) tiek segti no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem.  

Sporta skolā nodrošināta personas datu aizsardzību, datu apstrādes atbilstību vispārīgai datu 

aizsardzības regulai un Latvijā spēkā esošiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu apstrādes 

prasības. 

Turpmākā attīstība: 

 nodrošināt audzēkņu un personāla regulāru izglītošanu pirmās palīdzības sniegšanā;  

 analizēt drošības situāciju sporta skolā un pilnveidot izglītojamo zināšanas par personisko 

drošību.  

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi 

 

4.4.3. ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ 
Sporta skola sekmē ģimenes, skolas un sabiedrības daudzpusīgu sadarbību, kas virzīta uz 

izglītojamo attieksmes veidošanos pret sevi, vienaudžiem, sabiedrības locekļiem, dzimto novadu 

un valsti. Rūpējas par psiholoģiski labvēlīgu vidi, veidojot treniņu grupas kolektīvu. Treneri 

sadarbojas ar vecākiem un klašu audzinātājiem jaunās personības veidošanās un attīstības 

jautājumos.  

Izglītojamajiem un viņu vecākiem ir iespējas pārrunāt dažādus interesējošos jautājumus 

gan ar pedagogiem, gan administrāciju. 

Notiek veselīga un sportiska dzīvesveida popularizēšana.  

Īpaši tiek strādāts pie atbalsta pasākumiem talantīgajiem izglītojamiem  - viņu izaugsmes 

veicināšanai tiek sastādītas individuālas programmas, iespēju robežās - individuālie treniņi, 

speciālistu konsultācijas, papildfinansējuma piesaiste.    

Treneri, plānojot darbu, paralēli mācību – treniņu darbam, veicina jauniešu līdzdalību 

sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī palīdz izkopt tādas īpašības kā atbildība, disciplīna, neatlaidība 

un gribasspēks.  
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Viena no skolas funkcijām ir sacensību un dažādu pasākumu organizēšana. Izglītojamie  

tiek iesaistīti to organizēšanā, sniegts atbalsts dažādu jaunu ideju realizēšanai. Sacensību sezonas 

laikā tiek organizēti Latvijas čempionāti, pārbaudes spēles, kontrolsacensības, draudzības spēles.  

Sadarbībā ar skolu metodiķi - vispārizglītojošo skolu sacensības. Izglītojamajiem ir iespējas 

pārstāvēt savu skolu, gūt panākumus valsts un starptautiska mēroga sacensībās, apgūt prasmes un 

pilnveidot iemaņas sacensību tiesāšanā.  

Vecāko grupu audzēkņi ir palīgi treneriem darbā ar jaunākajiem sportistiem.  

Sadarbībā ar LOK, Latvijas Olimpiskās Akadēmijas sesijā „Tavas iespējas olimpiskajā 

kustībā”, izglītojamajiem bija iespēja saņemt informāciju par Olimpisko kustību un brīvprātīgo 

darba iespējām sporta forumos.  

Izglītības iestāde organizē tikšanās ar populāriem sportistiem – personībām (olimpiešiem, 

sporta skolas absolventiem), kas ar savu pieredzi rada jauniešos interesi par profesijām, personības 

attīstības iespējām. 

Piedaloties sacensībās ārpus mūsu valsts robežām, treneri izmanto iespējas paplašināt 

izglītojamo  redzesloku, zināšanas par citu valstu kultūru, tradīcijām, iepazīties ar vienaudžiem, tā 

veicinot vispusīgu, inteliģentu personību veidošanos.  

Ik gadu ar radošumu, talantu un atbildību apveltīti bērni un jaunieši tiek iesaistīti darba 

grupās „Sporta skolas Laureāts” scenārija gatavošanā un norisē, līdzdarbojas Cēsu novada 

“Olimpiskās dienas”, “Ģimeņu dienas”, „Bērnu svētku”, “Jauniešu dienas”, “Tēvu dienas”  u.c. 

pasākumos. 

Turpmākā attīstība: 

 stiprināt izglītojamo radošumu, pilsonisko un valstisko apziņu. 

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi 

 

4.4.4. ATBALSTS KARJERAS IZGLĪTĪBĀ 
Izejot Sporta skolas apmācības ciklu, izglītojamie saņem apliecību par profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmas apguvi. Apliecības dod priekšrocības, iestājoties augstskolās 

ar sporta ievirzi. Treniņnodarbībās pavadītais laiks un treneris kā personība nereti veicina vēlmi 

izvēlēties ar sportu saistītu profesiju.  

Augusta un septembra  mēnešos par tradīciju kļuvuši ikgadējie informatīvie pasākumi 

potenciālajiem skolas audzēkņiem un viņu vecākiem. Dažādās aktivitātēs bērni iepazīst sporta 

veidu klāstu, ar ko iespējams nodarboties Sporta skolā.  Informācija pieejama izglītības iestādes 

un novadu mājas lapās, vietējā laikrakstā un pašvaldību informatīvajos izdevumos. Treneri 

apmeklē vispārizglītojošās izglītības iestādes, lai klātienē uzrunātu bērnus un jauniešus.   

Izglītības iestāde sadarbojas ar sporta klubiem, lai nodrošinātu talantīgāko sportistu dalību 

augstāka mēroga sacensībās. Pēc Sporta skolas absolvēšanas izglītojamie  savas sportiskās gaitas 

var turpināt Studentu līgās (basketbols, volejbols), pieaugušo sporta klubos, t.sk. Cēsu komandās 

- vīriešu basketbola LBL 3 komandā “BK Cēsis/ Cēsu Sporta skola”; vīriešu volejbola komandā 

“CĒSU SK” (Nacionālā 1. līga) (2018./2019.g. sezonā komanda finansiālu apsvērumu dēļ sezonu 

neuzsāka); vīriešu florbola komandās - “Lekrings” (virslīgas komanda, 1. līgas komanda), 

Pārgaujas sporta kluba komandā (virslīga). Izglītojamie  iesaistās klubu sistēmā, paaugstina savu 

meistarību un pārstāv tos gan Latvijā, gan ārzemēs. 

Izglītības iestādei ir sadarbība ar Murjāņu sporta ģimnāziju.  

Ar perspektīvajiem jauniešiem - izlašu dalībniekiem, treneri strādā pēc individuāla plāna, 

nodrošinot iespējas startēt starptautiska mēroga sacensībās.  

Izglītojamiem  ir bijusi iespēja klātienē tikties ar Sporta skolas absolventiem - studentiem 

un iegūt informāciju par izglītības iespējām Latvijas augstskolās un ārzemēs. Treneri motivē 

izglītojamos turpināt izglītību sporta jomā, sniedz nepieciešamo informāciju un palīdz 

sagatavoties iestājeksāmeniem.  

Cēsu pilsētas Sporta skola aktīvi iesaistās prakses vietu nodrošināšanā LSPA, LU, 

Valmieras Vidzemes augstskolas studentiem. Izglītības iestādes pedagogi un administrācija 
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pilnveido mentora prasmes. Studenti ne tikai apgūst iemaņas un prasmes mācību treniņu procesa 

organizēšanā un vadīšanā, bet arī informē izglītojamos par tālākizglītības iespējām. 

Sporta skolas audzēkņi regulāri piedalās vispārizglītojošo skolu sporta sacensību tiesāšanā, 

tā paaugstinot iemaņas sava sporta veida tiesāšanā - gan teorijā, gan praksē. Sporta skola organizē 

valsts un starptautiska mēroga sacensības, kuru tiesāšanā vienmēr iesaista Sporta skolas vecāko 

mācību treniņu grupu bērnus, kas ir viena no profesionālās sporta izglītības apmācības 

programmas prasībām.  

Skola sadarbībā ar Cēsu novada iestādēm piedāvā izglītojamajiem gūt pieredzi pasākumu 

organizēšanā un vadīšanā - Olimpiskajās dienās, Ģimeņu dienas pasākumos, Bērnu svētkos, 

Sporta skolas informatīvajās dienās, Jauniešu dienās u.c. pasākumos. 

Tiek veikts regulārs darbs, lai sagatavotu jaunos sporta veidu tiesnešus. Nokārtojot sporta 

veidu federāciju organizētos tiesnešu semināru eksāmenus, tiek piešķirtas attiecīgas tiesnešu 

kategorijas, ar tiesībām piedalīties valsts mēroga sacensību tiesāšanā.  

Turpmākā attīstība: 

 rast iespējas izglītojamo konsultācijām karjeras izvēlē; 

 pilnveidot sadarbību ar vecākiem karjeras izglītībā. 

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi 

 

4.4.5. ATBALSTS MĀCĪBU DARBA DIFERENCIĀCIJAI 
Visiem sporta skolas izglītojamajiem ir iespēja apgūt mācību programmu atbilstoši savām 

spējām un interesēm. Treneri sniedz individuālu atbalstu audzēkņiem izvēlētā sporta veida 

programmas apgūšanā – teorētisko un praktisko nodarbību ietvaros, organizējot individuālas 

treniņu nodarbības, kā arī izmantojot dažādas metodes. Mācību darba diferenciācijai tiek 

pielietotas inovatīvas idejas un netradicionāls inventārs. Jaunā sportista traumu un slimību 

rezultātā treneris ar viņu strādā individuāli, diferencējot slodzi. 

Sporta skolas talantīgākajiem jauniešiem tiek izstrādāti perspektīvie mācību treniņu plāni, 

paredzot straujāku rezultātu izaugsmi turpmākajā periodā, kā arī tiek veicināta sadarbība ar 

vispārizglītojošām skolām iespēju robežās šiem audzēkņiem nodrošināt individuālu pieeju 

apmācībā. 

Izglītojamajiem, kuri apgūst vēl citas - mūzikas, interešu izglītības programmas, vai studē 

citās pilsētās, treniņu process tiek plānots atbilstoši reālajai situācijai un iespējām. 

Skola mērķtiecīgi plāno un atbalsta talantīgo izglītojamo  piedalīšanos Latvijas jauniešu, 

junioru un pieaugušo izlašu sastāvos, perspektīvākie izglītojamie piedalās klubu treniņos. 

Izglītības iestādē no 2016. gada rudens darbu uzsācis fizioterapeits. Pedagogi sadarbībā ar 

iestādes sporta ārstu un fizioterapeitu izstrādā rehabilitācijas plānu, lai iespēju robežās samazinātu 

pēctraumas periodu. Fizioterapeita vadībā notiek nodarbības izglītojamo stājas korekcijai un 

fizisko spēju attīstības veicināšanai.    

Visos sporta veidos notiek cieša sadarbība ar sporta veidu federācijām. Tas sniedz iespēju 

piedalīties dažāda mēroga starptautiskos turnīros, papildus normatīvajos aktos noteiktajam 

sacensību minimumam, tādējādi pilnveidojot sportistu meistarību.  

Turpmākā attīstība: 

 veidot pieredzes apmaiņu starp treneriem par mācību darba diferenciāciju, lai nodrošinātu 

informācijas apmaiņu par jaunākajām audzināšanas un treniņu metodēm;  

 pilnveidot sadarbību ar vecākiem, kuru bērniem mācības sagādā grūtības. 

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi 

 

4.4.6. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM 
Izglītības iestādē ir interešu izglītības programma un nokomplektēta grupa bērniem un 

jauniešiem ar speciālām vajadzībām. Strādā pedagogs ar atbilstošu kvalifikāciju. Izglītojamie 

piedalās BOCCIA, vieglatlētikas, stafešu sacensībās Latvijā. Skola organizē sacensības arī novada 

sporta bāzēs - no 2008. gada Cēsīs ik gadu tiek rīkots Vidzemes novada čempionāts BOCCIA, 
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kurā piedalās komandas no Valmieras, Alūksnes, Alsviķiem, Madonas, Cēsīm, Raiskuma 

internātpamatskolas. 

Ar izglītojamajiem, kuriem ir veselības problēmas, treneris, konsultējoties ar ārstu, strādā pēc 

individuāliem plāniem.  

Ņemot vērā iekļaujošās izglītības koncepciju, izglītības iestāde var piedāvāt izglītojamajiem 

ar īpašām vajadzībām darboties kādā no sporta veidu nodaļām, atbilstoši savām iespējām.  

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi 

 

4.4.7. SADARBĪBA AR IZGLĪTOJAMĀ ĢIMENI 
Cēsu pilsētas Sporta skolā notiek regulāra sadarbība ar izglītojamo vecākiem.  Informatīvo 

dienu ietvaros tiek rīkota iepazīšanās ar izglītības iestādi.  

Sporta skolā regulāri notiek sadarbību veicinoša, izglītojoša un abpusēja informācijas 

aprite – individuālās sarunas ar vecākiem, vecāku sanāksmes, ziņojumi vecākiem, kopīgu 

pasākumu organizēšana. Informācija par sporta pasākumiem, sacensību rezultātiem atrodama 

mājas lapā www.cesusportaskola.lv. Sporta skolas mājas lapā vecāki var iepazīties ar iekšējiem 

normatīvajiem aktiem un citiem paziņojumiem. 

Sporta veidu nodaļās, uzsākot mācību gadu, kā arī pēc nepieciešamības visa gada garumā, 

tiek rīkotas vecāku sapulces, kurās informē par mācību – treniņu procesu, saturu, sacensību 

sistēmu, izglītojamo sasniegumiem, programmas apguvi un izaugsmes iespējām, kā arī  dienas 

režīmu, atpūtu, pareizu uzturu, treniņu apģērbu, mācību un sportiskā režīma savienošanu u.c. 

jautājumiem. Tiek uzklausīts vecāku viedoklis un ņemti vērā priekšlikumi. Pēc nepieciešamības 

vecāku sapulcēs piedalās administrācijas pārstāvji.  Būtiska sadarbības forma ir individuāla trenera 

un vecāku saruna. Treneriem un vecākiem ir abpusēji nodrošinātas saziņas koordinātes, adreses, 

tālruņi. 

Vecāki ir informēti par nodarbību grafikiem, sacensību kalendārajiem plāniem, kā arī par 

medicīnas pārbaužu rezultātiem.  

Ir iespējas izglītojamos pavadīt uz sacensībām un atbalstīt, līdzdarboties grupu pasākumos 

(sezonas noslēgumā, ģimeņu turnīros u.c.). Ik gadu vecāki aicināti uz pasākumu „SPORTA 

SKOLAS LAUREĀTS”, kurā tiek teikts paldies par sadarbību, sniegto atbalstu, veicinot bērnu 

izaugsmi.   

Skola vecāku izglītošanai un aktuālu problēmu risināšanai organizē tikšanās ar 

speciālistiem, rīko izglītojošas lekcijas par dažādām tēmām. 2019.gada maijā - vecāku kopsapulce 

ar skolas darba prezentāciju, lekciju par pareizu uzturu un dienas režīmu, ieskats praktiskajā 

nodarbībā  skolas fizioterapeita vadībā.   

Informācija par izglītības iestādes aktivitātēm, izglītojamo  piedalīšanos sacensībās un 

sasniegtajiem rezultātiem tiek ievietota mājas lapā www.cesusportaskola.lv, 

https://twitter.com/cesupss, Cēsu novada mājaslapā, Cēsu novada laikrakstā „Druva”, pašvaldības 

izdevumā „Cēsu vēstis” u.c. Par novados darbojošos grupu izglītojamo sasniegumiem - 

www.priekuli.lv, informatīvajā izdevumā „Priekuļu novada vēstis”, www.pārgaujasnovads.lv, 

izdevumā „Pārgaujas novada vēstis”, www.vecpiebalga.lv, Vecpiebalgas novada ziņas,  

www.amatasnovads.lv, Amatas novada avīzē u.c. 

Cēsu novada pašvaldībā ir atbalsts, atbrīvojot no vecāku līdzfinansējuma izglītojamos no 

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, piešķirot atlaidi izglītojamiem, kuru ģimenēs 3 un vairāk 

bērnu mācās profesionālās ievirzes izglītības programmās. Audzēkņi, kuri iekļauti izlašu 

kandidātu vai dalībnieku sarakstos, atbrīvoti no vecāku līdzfinansējuma iemaksām. Perspektīvākie 

saņem atbalstu no pašvaldības (izlašu nometnēm, ceļa izdevumu segšanai starptautisku sacensību 

apmeklējumam, ekipējuma iegādei u.c.).  

Vecāki labprāt iesaistās un atbalsta savus bērnus aktivitātes Sporta skolā. Vietējo sacensību 

laikā skatītāju rindās redzam visu ģimeni, kas brīvdienu izvēlējušies pavadīt kopā. Ļoti bieži bērnu 

vecāki ir bijušie skolas audzēkņi. Vecāki iesaistās arī skolas pasākumu un sacensību organizēšanā.  

Turpmākā attīstība: 

http://www.cesusportaskola.lv/
https://twitter.com/cesupss
http://www.priekuli.lv/
about:blank
http://www.vecpiebalga.lv/
http://www.amatasnovads.lv/
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 pilnveidot vecāku iesaisti un līdzatbildību izglītības procesā un bērna treniņu nodarbību 

regulārā apmeklējumā. 

Kvalitātes vērtējums – labi 

 

4.5.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

4.5.1. MIKROKLIMATS 
Izglītības iestāde rūpējas par tēla veidošanu, kopjot savas tradīcijas un ieviešot jaunas, 

informējot sabiedrību par saviem sasniegumiem, iesaistoties un organizējot dažādus pasākumus. 

Skola veicina audzēkņos, vecākos un iestādes darbiniekos piederības  sajūtu, apziņu un lepnumu 

par izglītības iestādi.  

Sporta skolai ir savs logo, no 2012. gada atjaunots karogs ar devīzi „Godīgi cīnīties un 

uzvarēt”. Šobrīd arī katrai sporta veida nodaļai ir izgatavoti skolas karogi, ko izmanto gan 

sacensībās, gan citos nozīmīgos notikumos. 

Katru gadu tiek atjaunoti sporta veidu nodaļu foto stendi, papildinātas balvu vitrīnas, 

izgatavoti materiāli– diplomi, baneri, uzlīmes u.c. atribūtika ar skolas simboliku. Vienota sporta 

forma liek ar lepnumu pārstāvēt skolu. Sporta skolai ir izveidojušās savas tradīcijas un 

tradicionālās sacensības.  

Izglītojamo  un treneru sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informē sanāksmēs, svētku 

pasākumos, informatīvajos stendos, sociālajos tīklos /izglītības iestādes mājas lapā, twitter/, 

laikrakstos, u.c. Par labiem sasniegumiem izglītojamie un pedagogi saņem pateicības un uzslavas, 

labākie tiek izvirzīti apbalvošanai pasākumā „SPORTA SKOLAS LAUREĀTS”. 

Audzēkņiem, vecākiem,  treneriem un Sporta skolas darbiniekiem ir iespējams izteikt 

priekšlikumus un ierosinājumus darba pilnveidošanai. 2018./2019.m.g. veikta bērnu un vecāku 

aptauja. Rezultāti tika analizēti darba grupās sporta veida nodaļas, skolas ietvaros, izdarīti 

secinājumi un izstrādāti priekšlikumi tālākai rīcībai. Sporta skolas vadība atbalsta darbinieku un 

vecāku iniciatīvu dažādu pasākumu un ieceru īstenošanā.  

Izglītojamie un darbinieki ievēro Sporta skolas iekšējos normatīvos aktus, kas ir izstrādāti 

atbilstoši pastāvošajai likumdošanai. Normatīvajos aktos paredzētas darbinieku un izglītojamo 

tiesības un pienākumi. 

Izglītības iestādes vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpēja 

cieņa un uzticēšanās, nav diskriminācija dzimuma, reliģiskās pārliecības, nacionālās un citu 

piederību dēļ. Darbinieki ievēro pedagoģiskās un vispārpieņemtās ētikas normas.  

Konfliktsituāciju gadījumā tie tiek nekavējoties risināti pārrunu ceļā, piedaloties visām 

iesaistītajām pusēm.  

Iestādē ir labvēlīga un korekta attieksme pret apmeklētājiem, tie var saņemt nepieciešamo 

informāciju par treniņu nodarbību vietām, laikiem, treneriem, kā arī citos ar izglītības iestādes 

darbību saistītos jautājumos.  

 

Turpmākā attīstība: 

 turpināt organizēt skolas kolektīvu saliedējošus un vienojošus pasākumus, kopīgus 

pasākumus izglītojamajiem un vecākiem. 

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi 

 

4.5.2. FIZISKĀ VIDE UN VIDES PIEEJAMĪBA 
Cēsu pilsētas Sporta skolas izglītības procesam izmantojamās telpas un sporta bāzes atbilst 

mācību treniņu nodarbību un sacensību organizēšanas drošības noteikumiem, sanitāri 

higiēniskajām prasībām un drošības standartiem. Ir pieejami kontrolējošo institūciju - LR 

Veselības ministrijas Veselības inspekcijas, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts 

darba inspekcijas pārbaužu dokumenti un aktu reģistrācijas žurnāls. 

Esošās sporta bāzes, tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums, sporta inventārs un materiāli 

pilnībā atļauj īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. 
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Sporta skolas darbs organizēts atbilstoši iekšējiem normatīvajiem aktiem. Nodarbību 

vietās veikta darba vides faktoru novērtēšana. Nodarbību vietās izvietoti evakuācijas plāni. 

Telpas un mācību – treniņu bāzes ir modernas un drošas, ar labiekārtotām ģērbtuvēm un 

dušu telpām, atbilstoši mācību procesa prasībām. Ir medicīnas kabinets. Iestādes telpas ir 

pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

Sanitāri higiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana, u.tml.) telpās ir 

atbilstoši izglītības procesa prasībām. Iestādes telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas.  

Sporta bāzu noslogojumu nosaka nodarbību grafiki, sacensību kalendāri, kas 

nepieciešamības gadījumā tiek mainīti un saskaņoti ar attiecīgo sporta bāzi.  

Izglītības iestādes darba plāns paredz pasākumus apkārtējās vides sakopšanā un rīkoties 

dabai draudzīgi, treneru, bērnu un vecāku piedalīšanos uzkopšanas talkās savās sporta bāzēs un to 

apkārtnē, Cēsu Olimpiskā centra bāzē Priekuļos.  

Sporta bāzu apkārtnē ceļu satiksme ir organizēta un izglītojamie var justies droši.   

Izglītības iestādes teritorijā ir bezmaksas autostāvvieta. 

Sporta skolas un mācību – treniņu bāzu apkārtne ir labiekārtota, sakopta un estētiski 

noformēta.  

Iespēju robežās katru gadu tiek veikti uzlabojumi un telpu kosmētiskie remonti. 

Skolas konferenču zālē ir novietots valsts karogs, valsts ģerbonis, valsts himnas teksts un 

skolas karogs. 

Turpmākā attīstība: 

 mērķtiecīgi strādāt pie skolas vēstures materiālu uzkrāšanas un arhivēšanas. 

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi 

 

4.6.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

4.6.1. IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI 
Izglītības iestādei ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās sporta bāzes. To 

iekārtojums un platības ir atbilstošas īstenojamo izglītības programmu specifikai, bērnu skaitam 

un veicamajām aktivitātēm. Treniņu bāzes atbilst sporta veidu sacensību un audzēkņu drošības 

noteikumiem.  

Teorētisko un praktisko nodarbību veikšanai iekārtas, inventārs un citi materiāltehniskie 

resursi atbilst īstenojamo programmu nodarbību plānam un programmā veicamajām aktivitātēm. 

Notiek sistemātiska materiāltehnisko līdzekļu, iekārtu apkope un remonts. Regulāri tiek apsekotas 

nodarbību vietas un veikti nepieciešamie uzlabojumi vai inventāra remonti.  

Atsevišķu sporta veidu nodaļu mācību- treniņu darbs notiek novadu vispārizglītojošo skolu 

un pašvaldību sporta bāzēs, kuras atbilst visām darba drošības, ugunsdzēsības un sanitāri 

higiēnisko normu prasībām.  

Skola ir noslēgusi sadarbības līgumus par mācību treniņu norisi Vecpiebalgas un Priekuļu 

novados. 

Sporta skola, īstenojot sporta veidu programmas, katru gadu plāno un budžeta iespēju 

robežās nodrošina bērnus un jauiešus ar nepieciešamo inventāru un mācību palīglīdzekļiem.  

Mācību - treniņu procesam tiek izmantota sporta kompleksa trenažieru zāle, VFS 

nodarbībām aerobikas zāle un sauna atjaunošanās pasākumiem. Sporta skolas audzēkņiem ir 

iespēja ar atlaidi apmeklēt peldbaseinu „Rifs”.  

Regulāri notiek mācību literatūras un citu mācību līdzekļu fonda papildināšana. Teorētisko 

un praktisko nodarbību īstenošanai tiek izmantotas modernās tehnoloģijas – videokamera, 

fotokamera, datori, TV, telekomunikāciju iekārtas, datu pārraides kanāli u.c. materiāltehniskie 

līdzekļi. Iekārtas un sporta inventārs tiek turēts darba kārtībā un ir droši lietošanai. 

Treneriem ir nodrošināta darba telpa, kurā atrodas datori un printeris, pieejams internets.  

Notiek darbs ar pašvaldībām, lai tiktu piešķirti lielāki finanšu resursi jauna inventāra 

iegādei.  
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Iekšējās kārtības un drošības noteikumi nosaka kārtību, kas jāievēro, nodarbojoties sporta 

bāzēs, izmantojot inventāru un materiāltehniskos līdzekļus, audzēkņi to apliecina ar parakstu divas 

reizes gadā. 

Turpmākā attīstība: 

 turpināt plānveidīgi nodrošināt izglītojamos ar nepieciešamo inventāru programmu 

īstenošanai.  

Kvalitātes vērtējums - labi 

 

4.6.2. PERSONĀLRESURSI 
Izglītības programmu īstenošanai Sporta skolā ir nokomplektēts nepieciešamais pedagogu 

personāls. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. 

Iestādes vadītāja ik gadu izvērtē vai personāls ir tiesīgs strādāt izglītības iestādē. 

Izglītības iestādē strādā direktore, direktora vietniece izglītības jomā, sporta skolas 

metodiķe, metodiķis - sporta pasākumu organizators, sporta ārsts, fizioterapeits, 27 saimnieciskie 

darbinieki (pēc 15.07.2019. – 5 saimnieciskie darbinieki). Profesionālās ievirzes izglītības 

programmas īsteno 41 treneris, interešu izglītības programmu - 1 treneris.  

Atbilstoši MK noteikumiem "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un 

sporta speciālistam noteiktajām prasībām", 2018./2019.m.g. 2 treneriem ir A kategorijas sporta 

speciālista sertifikāts, 24 treneriem - B kategorijas, 2 treneriem – C kategorijas sertifikāts. Pārējie 

atbilst kategorijai, kam ir tiesības strādāt bez sertifikāta (8 studenti un 5 augstskolu absolventi līdz 

5 gadiem pēc diploma iegūšanas). 

Pedagogu darba slodzes tiek sadalītas, ievērojot sporta veidu programmu un darba 

organizācijas vajadzības, lai ar sportu varētu nodarboties ne tikai pilsētā, bet arī pagastos. Mācību 

gada noslēgumā sporta skolas vadība plāno slodžu sadalījumu nākamajam mācību gadam.  

Sporta skola atbalsta jaunu treneru sagatavošanu, nodrošinot iespēju nokārtot skolā 

pedagoģisko praksi. 

Pedagoģiskā personāla sadalījums pēc vecuma ir līdzsvarots. 

 

 
Skolā ir daudz jauno treneru un, kā vienu no lielākajiem plusiem, uzskatām faktu, ka 

lielākā daļa jaunās paaudzes treneru ir Cēsu Sporta skolas absolventi, kuri apgūst trenera profesiju 

un atgriežas strādāt Cēsīs.  

Jaunajiem speciālistiem, uzsākot darbu skolā, lielu atbalstu sniedz pieredzējušie pedagogi 

– tiek organizēti koptreniņi, notiek pieredzes apmaiņa. Skola savlaicīgi plāno personāla resursus. 

 

22%

32%14%

32%

Pedagogu iedalījums pēc vecuma 

29 gadi un jaunāki 30-39 40-49 50 un vec.

http://likumi.lv/doc.php?id=204329
http://likumi.lv/doc.php?id=204329
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48 % treneru darba pieredze ir vairāk kā 10 gadu, tas norāda, ka pedagoģiskais personāls ir 

stabils. 

Līdz 2017./2018.m.g. kopumā izglītības iestādē Pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpes ieguvuši 18 pedagogi.  

 

 
 

Laika posmā no  2014. gada, iestādes pedagogi piedalījušies novērtēšanā: 

2014. gadā 1 trenere ieguvusi 3. pakāpi; 

2016. gadā 1 treneris - 3. pakāpi. 

Vēl 2 pedagogi ieguvuši  (3. un 4.) kvalitātes pakāpes, bet novērtējumu saņēmuši citā izglītības 

iestādē.  

No 2017. gada mainījusies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

organizēšanās kārtība. Atbilstoši 2017.gada 22.augusta MK noteikumiem Nr.501,  2. kvalitātes 

pakāpi ieguvuši 3 pedagogi.  2018./2019.m.g. 3. pakāpi - viens treneris.  

Izglītības iestādes administrācija atbalsta un nodrošina pedagogu tālākizglītību un 

pedagoģiskās meistarības pilnveidošanu. Iestādē ir pedagogu profesionālās pilnveides plāns, 

atbilstoši tam tiek paredzēts budžeta finansējums. Plāna izpildi apliecina kursu apliecību, 

sertifikātu u.c. dokumentu kopijas darbinieku personu lietās, informācija regulāri tiek aktualizēta 

VIIS datu bāzē. Tālākizglītībā apgūtās tēmas un h apjomi skat. Pielikumu Nr.2. 

Pedagogi regulāri piedalās ar pedagoģisko darbību saistītās aktivitātēs – sacensībās, 

semināros, konferencēs, pieredzes apmaiņas pasākumos, federāciju sanāksmēs un darba grupās. 

Pedagogi ir pilnveidojuši savu kompetenci audzināšanas jautājumos.  Iesaistās Cēsu un citu 

novadu sporta dzīves organizēšanā, sniedz konsultācijas kolēģiem, sporta skolotājiem un 

interesentiem. 

32%

20%

48%

Pedagogu iedalījums pēc darba stāža

līdz 5 gadi līdz 10 gadi ilgāk par 10 gadiem

10%

24%

10%

56%

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 
pakāpes 

4. pakāpe

3. pakāpe

2. pakāpe

nav izvērtēta kvalitātes
pakāpe pēc PPDKN
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Skolā strādā sporta ārsts ar atbilstošu izglītību, regulāri apmeklē profesionālās pilnveides 

kursus, seminārus, kongresus.  

Sporta skolas pedagogi ir iesaistījušies darbā ar valsts izlašu komandām. Volejbolā U19, 

U21 izlases vadījis treneris Ģirts Mārtiņsons, slēpošanas un biatlona treneri Inese Šķēle, Anžela 

Brice, Aija Praulīte, Ilze Cekule kā izlašu treneri piedalījušās Pasaules un Eiropas junioru 

čempionātos, Eiropas Jauniešu ziemas Olimpiādēs. 

2017.gada Pasaules čempionātā florbolā U19 izlases treneris-I. Laiviņš. 

2018.gadā izlases treneru korpusā darbu ar jauniešu izlasēm uzsākuši orientēšanās treneris 

Kaspars Radziņš, Agris Peipiņš.   

Turpmākā attīstība: 

 turpināt pilnveidot pedagogu prasmes moderno tehnoloģiju izmantošanā; 

 veicināt pedagogu profesionālās meistarības paaugstināšanos, piedaloties projektos, 

starptautiskos semināros, pieredzes apmaiņā ar citām sporta skolām (klubiem) Latvijā un 

ārzemēs; 

Kvalitātes vērtējums – ļoti labi 

 

4.7.IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

4.7.1. IESTĀDES DARBA PAŠVĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 
Sporta skolas pašvērtējums aptver visas iestādes darbības jomas un aspektus, tas ir 

objektīvs un pamatots. Pašvērtējuma ziņojums balstīts uz iekšējās kontroles materiāliem un 

paveikto darbu. Process ir nepārtraukts un notiek visos līmeņos- audzēkņi, treneri, vecāki, 

pašvaldība. Rezultātā konstatētas skolas darba stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi. Vadība 

veic regulāru darba izvērtējumu visās darbības jomās, analizējot sasniegumus un nosakot tālākās 

attīstības virzienus. Izvērtējot iepriekšējā gada darba rezultātus, tiek izvirzītas prioritātes un 

uzdevumi nākamajam gadam. Tie kalpo par pamatu gada darba plāna izstrādei. Darba plāns tiek 

pārskatīts un pielāgots reālajai situācijai.  

Izglītības iestāde plāno savu darbu ilglaicīgam periodam. Izstrādes procesā attīstības plāns 

2020.-2023.gadam. Tajā izvirzītas prioritātes, kas īstenojamas šajā laika periodā, ņemot vērā 

izglītības iestādes pamatmērķus, tas ir strukturēts, pārskatāms. Plāna izstrādē iesaistīti pedagogi, 

saimnieciskie darbinieki, dibinātājs. Plānā ietverta analīze par iepriekšējo periodu, materiāli 

tehnisko resursu plānošana. 

Sporta skolas vadība iesaista pedagogus paveiktā darba vērtēšanā. Treneri analizē savu darbu, 

izvērtējot gan stiprās puses, gan nepieciešamos uzlabojumus. Ir izstrādāta „Cēsu pilsētas Sporta 

skolas darbinieku darba kvalitātes izvērtēšanas, materiālās stimulēšanas un piemaksu noteikšanas 

kārtība”. Vērtēšanas kritērijus veido no katra pedagoga pašvērtējums un administrācijas 

vērtējums.  
Mācību gada beigās tiek pārskatīti visi jautājumi - par izglītības procesa rezultātiem, 

audzināšanas darbu, metodisko un saimniecisko darbu. Tiek plānota mērķtiecīga darbība grupu 

komplektēšanā. Skolā ir izstrādāts darba plāns kārtējam mācību gadam. 

Pašnovērtējuma ziņojums ir publiskots izglītības iestādes tīmekļa vietnē 

www.cesusportaskola.lv  

Turpmākā attīstība: 

 turpināt regulāru skolas darba pašvērtēšanu un informācijas ievietošanu skolas mājas lapā;  

 pēc nepieciešamības veikt korekcijas Attīstības plānā; 

 darbības plānošanā aktīvāk iesaistīt skolas padomes resursus. 

Kvalitātes vērtējums - labi 

 

 

http://www.cesusportaskola.lv/
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4.7.2. IESTĀDES VADĪBAS DARBS UN PERSONĀLA PĀRVALDĪBA 
 

Sporta skolā ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija, kas atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Skolas darbību nosaka 2015.gada 19.februāra Nolikums, kas aktualizēts 2018.gada 

27.decembrī, un citi normatīvie akti. Iestādes dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas prasībām, tie sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Nomenklatūra tiek aktualizēta 

atbilstoši Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu un arhīvu pārvaldības ekspertu komisijas Cēsu 

zonālā valsts arhīva apakškomisijas lēmumam. 

Iestādē izveidota optimāla vadības struktūra un produktīvs vadības komandas darbs. Lai 

plānotu turpmāko darbību, pārrunātu aktuālos jautājumus, reizi divās nedēļās vai pēc 

nepieciešamības biežāk, notiek administrācijas sanāksmes. Administrācijas darbinieki sadarbojas 

savā starpā. Vadība regulāri risina un apspriež aktuālās problēmas un jautājumus gan ar kolektīvu, 

gan atsevišķi pa struktūrvienībām - vienas sporta veida nodaļas treneriem un individuāli ar katru 

darbinieku. 

Sporta skolas administrācija izvirza darbības mērķus un uzdevumus, nosaka darbinieku 

atbildības jomas, motivē pedagogus un izglītojamos, nodrošina kontroli, sadarbojoties ar 

treneriem, izglītojamiem un viņu vecākiem, kā arī organizē sadarbību ar citām institūcijām 

izglītības procesa sekmīgai attīstībai.  

Skola veic personāla pārraudzības funkcijas, izvērtē katra pedagoga un tehniskā darbinieka 

atbilstību veicamajam darbam. Sodu reģistrā regulāri tiek aktualizēta informācija par personālu. 

Skolā ir iekārtotas personu lietas visiem pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem un 

izglītojamajiem. 

Sporta skolas direktore plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģējot 

pienākumus un pārrauga to izpildi, kā arī pārstāv skolas intereses dažādās valsts, pašvaldību 

iestādēs un sabiedriskās organizācijās. Pirms lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar 

attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem. 

Direktore ir: 

 Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes valdes locekle; 

 Cēsu novada pašvaldības Sporta padomes locekle. 

Skolas vadība nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. 

Skola veic aktīvu sadarbību ar sporta skolā pārstāvētajām sporta veidu federācijām un 

dažādām sportu pārstāvošām institūcijām. Notiek sporta veidu metodiskās sanāksmes, kurās plāno 

un organizē metodisko darbu sporta veidos.  

Izglītības iestāde rīko tematiskus un praktiskus seminārus, uz kuriem uzaicina speciālistus 

– lektorus. Treneri aktīvi apmeklē sava sporta veida seminārus un dalās pieredzē. 

Izglītības iestādē darbojas pedagoģiskā padome, kuras sastāvā iekļauti pedagogi, sporta 

ārsts, fizioterapeits. Pedagoģiskās padomes sanāksmes tiek protokolētas. Notiek pieņemto 

lēmumu kontrole.  

Treneru slodzes ir sadalītas optimāli, ievērojot īstenoto profesionālās ievirzes programmu 

prasības, treneru darba pieredzi, kvalifikāciju un sasniegtos rezultātus. Iestādē ir zema darbinieku 

mainība. 

Izglītības iestāde sadarbojas ar pašvaldībām, sporta veidu federācijām, izglītojamo 

vecākiem,  valsts un nevalstiskajām institūcijām, sporta klubiem, u.c. 

Iestādē ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks. Apmeklētāji, iepriekš vienojoties, tiek 

pieņemti arī ārpus tā.   

Izglītības iestādes vadība veicina radošu darbības vidi, atbalsta dažādas izglītojamo un 

treneru aktivitātes, tādējādi veidojot labu gaisotni un savstarpējo sapratni kolektīvā. Tiek 

organizēti tradicionālie pasākumi – Ziemassvētki,  Skolotāju dienas svinības, pieredzes apmaiņas 

braucieni, kolektīva ekskursijas, u.c.  

Turpmākā attīstība: 
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 pēc nepieciešamības aktualizēt, atjaunot un papildināt skolas darbību reglamentējošos 

iekšējos normatīvos dokumentus; 

 turpināt pilnveidot skolas darba pārraudzības formas. 

Kvalitātes vērtējums – labi 

 

4.7.3. IESTĀDES SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM 
 

Cēsu pilsētas Sporta skolai ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar dibinātāju - Cēsu novada 

pašvaldību, valsts institūcijām, sporta organizācijām. Pēc reģionālās reformas noslēgti sadarbības 

līgumi par profesionālās ievirzes programmu īstenošanu Amatas, Pārgaujas, Priekuļu un 

Vecpiebalgas novados. Līdz ar to šo novadu izglītojamajiem dota iespēja darboties izvēlētajā 

sporta veidā un iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītību.  

Skolai ir sadarbība ar valsts institūcijām - IZM Sporta departamentu, LSFP, Bērnu 

klīniskās universitātes slimnīcas Sporta medicīnas centru, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, 

LU u.c. Izglītības iestāde ir biedrs Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomē. Direktore 

ir šīs padomes valdes locekle.  

Notiek plašāka mēroga sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citām sporta skolām, 

olimpiskajiem centriem, sporta klubiem. Skolas kolektīvs ik gadu dodas pieredzes apmaiņā pie 

kolēģiem citu novadu sporta skolās. Sadarbībā ar Basketbola klubu „Latvijas Universitāte” 

notikusi pieredzes apmaiņa - teorētiski praktiskās nodarbības, treniņu metodikas analīze, LU 

basketbola komandas atvērtais treniņš Cēsu pilsētas Sporta skolā. 

Skolā viesojušies basketbolisti – vienaudži no Brazīlijas un Cēsu sadraudzības pilsētas 

Vācijā  - Ahimas. 

Pedagogi darbojas arī  federāciju darba grupās.  Latvijas Slēpošanas federācijas distanču 

slēpošanas darba grupas locekle ir trenere Ilze Cekule.  LFF “Vidzemes futbola centrs” darbā ar 

reģionālo izlasi piedalās futbola treneris Aivars Krickis. Latvijas Volejbola federācijas Jaunatnes 

komisijā - Ģirts Mārtiņsons.  

Sadarbībā ar federācijām skolas vadība un treneri risina aktuālus sporta veida attīstības 

jautājumus – piedalīšanās čempionātos, Latvijas izlases komandu veidošana, starti starptautiskās 

sacensībās utt. 

Izveidojusies stabila sadarbība ar bijušā Cēsu rajona vispārizglītojošajām skolām, 

nodrošinot metodiskā darba vadību skolu sporta jomā, organizējot starpnovadu sacensības. 

Kopīgos projektos - pasākumos aktīva sadarbība izveidojusies ar Cēsu Bērnu un jauniešu 

centru, Cēsu Jauniešu domi, pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”, Cēsu novada 

pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”, sporta biedrībām. Kopīgi tiek organizētas dažādas 

sacensības un pasākumi.  

Veiksmīga pasākumu organizēšana balstās uz sadarbību ar uzņēmējiem. Cēsu pilsētas 

Sporta skolu atbalsta peldbaseins “RIFS”, “SOLO”, “GREEN LINE SERVICES”, „VENDEN”, 

”SEB”,  Hotel „Cēsis”, „Cafe Pagrabiņš”, CĒSU ALUS, VINNIS/LIVONIJA u.c. 

Mazajiem vieglatlētiem noorganizēta iedvesmojoša tikšanās - koptreniņš ar olimpieti Inetu 

Radēviču. 

Turpmākā attīstība: 

 turpināt un attīstīt sadarbību ar citām izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs. 

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi 

 

5. CITI SASNIEGUMI (IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI SVARĪGAIS, SPECIFISKAIS) 

 
Sporta skolas piedāvājums sniedz iespēju nodarboties ar sev tīkamāko un piemērotāko 

sporta veidu. Jaunieši ir motivēti trenēties, lai sasniegtu augstus rezultātus arī pēc skolas 

absolvēšanas. Absolventi, kuri piedalījušies augstākā mēroga sporta sacensībās, ir kā paraugs 

jaunajiem sportistiem.  
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Ik gadu kāds no skolas absolventiem izvēlas turpināt mācības LSPA, LU un citās ar sportu 

saistītās augstākās izglītības iestādēs. Sporta skola ir prakses bāze mūsu bijušajiem audzēkņiem. 

Kā treneri sākuši strādāt vairāki mūsu absolventi – Edvīns Dzudzilo, Agris Peipiņš, Inese Šķēle, 

Dace Ķipēna, Kaspars Dumbris, Toms Praulītis, Rihards Parandjuks, Andris Dolženko, Andris 

Rajeckis, Māris Spalviņš., Pauls Erenbots, Kaspars Radziņš, Jurģis Zumbergs, no  

2018./2019.m.g. - Reinis Rudzītis un Mārtiņš Milbergs.  

Treniņu apstākļi ir radīti augstvērtīgu rezultātu sasniegšanai. Treneri un izglītojamie 

iesaistās Latvijas čempionātu un finālsacensību, starptautisku sacensību organizēšanā basketbolā, 

volejbolā, florbolā,  futbolā, orientēšanās sportā, biatlonā.  

Sadarbībā ar Cēsu Olimpisko centru iespējams nodrošinot kvalitatīvus,  mūsdienīgus  

treniņu apstākļus, vidi aktīva un veselīga dzīvesveida praktizēšanai vairākos Cēsu novadam 

raksturīgos un Sporta skolā pārstāvētos sporta veidos, t.sk., rollerslēpošanā, vasaras biatlonā, 

pludmales volejbolā u.c. 

Paralēli klasiskā volejbola programmai jauniešiem ir labi sasniegumi arī pludmales 

volejbolā,  tiek pilnveidotas spēles prasmes, vasaras periodā startējot LČ pludmales volejbolā. 

Ziemas sporta veidu pārstāvjiem – slēpotājiem un biatlonistiem- vasaras periodā iespēja trenēties 

un startēt rollerslēpošanas sacensībās.  

Izveidojusies laba sadarbība ar sporta klubiem: „Lekrings”, “Pārgauja”, orientēšanās klubu 

„Meridiāns”, FK “Priekuļi”, Slēpošanas-biatlona klubu „Cēsis”, biedrību „Cēsu basketbols”. 

Sadarbībā ar biedrību «SK Cēsu Basketbols» notiek darbs pie vienotas basketbola sistēmas 

izveides un attīstīšanas bērnu, jauniešu un pieaugušo basketbolā Cēsīs. 2018./2019.g.sezonā 

uzsākta dalība Eiropas jaunatnes basketbola līgā (EYBL) ar U14 zēnu komandu. Sadarbībā ar 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu U12 zēnu komanda startē Baltijas bērnu basketbola 

līgā (BBBL) . 

Paldies absolventam Dāvim Rozītim! Basketbola 125. dzimšanas dienā viņš ziedoja Sporta 

skolas basketbolistiem 1000 EUR inventāra iegādei, bet 2019.gada jūlijā noorganizēja basketbola 

nometni, kurā piedalījās basketbola izlases spēlētājs Kristaps Dārgais. 

Sadarbībā ar Cēsu Pilsētas vidusskolu sperts nozīmīgs solis duālās karjeras attīstībā – 

izveidota sporta klase ar mērķi pievērst uzmanību ne tikai sportiskajiem sasniegumiem, bet arī 

mācību rezultātiem. Doma vērsta uz vispārējās veselības nostiprināšanu, balstoties uz regulārām 

fiziskām nodarbībām, t.sk. treniņprocesu Sporta skolā konkrētā sporta veidā. Attīstības vīzija  - 

sporta klašu izveide palīdzēs veidot sporta veidu piramīdu attīstību Cēsu basketbola klubam - BK 

“Cēsis'', florbola klubam - ''Lekrings'‘ u.c. Rezultātā Cēsis iegūtu augsta līmeņa sportistus, 

savukārt, Sporta skola bāzētos kā sporta veidu piramīdas pamats. 

 

 

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (BALSTĪTA UZ PAŠNOVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM 

SECINĀJUMIEM) 

 
- Turpināt pilnveidot darba metodes audzēkņu tehniskajā un psiholoģiskajā sagatavošanā.  

- Veicināt audzēkņu sporta sasniegumu izaugsmi, iekļūšanu valsts izlasēs. 

- Pilnveidot audzēkņu sasniegumu uzskaiti, analīzi, vērtēšanas sistēmu. 

- Pilnveidot vispusīgu atbalstu izglītojamo veselības aprūpē, psiholoģiskās un sociālās 

palīdzības jomā, drošības garantēšanā.  

- Pilnveidot vecāku iesaisti un līdzatbildību izglītības procesā, lai nodrošinātu līdzdalību 

skolas darba pilnveidošanā, sistemātiskā informācijas apritē, atgriezeniskās saites 

veidošanā.  

- Veicināt turpmāku pedagogu sadarbības modeļu attīstību. 

- Nodrošināt pārmaiņām atbilstošu pedagogu profesionālo pilnveidi (digitālās prasmes, 

jaunu tehnoloģiju ieviešana izglītības procesā). 
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- Nodrošināt izglītības programmu īstenošanai nepieciešamos personāla, sporta bāzu, 

inventāra un mācību līdzekļu resursus. 

- Turpināt piesaistīt jaunus speciālistus. 

- Pilnveidot skolas Padomes darbību. 

- Turpināt darbu pie skolas tēla, mērķu un uzdevumu popularizēšanas. Pilnveidot Sporta 

skolas mājas lapu www.cesusportaskola.lv, aktīvi izmantot sociālos tīmekļus Twitter, 

Facebook. 

- Pilnveidot sporta pasākumu organizēšanu, palielināt to skaitu. 

- Paaugstināt resursu pārvaldības un procesu vadības efektivitāti. 

 
 

 

 

Cēsu pilsētas Sporta skolas           Rudīte Vanadziņa 

direktore         ___________________ ____________________________ 

                (paraksts) 

                              Z.v. 

 

31.08.2019. 

 

 

SASKAŅOTS 

 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

_____________________________________________________________________________ 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 Jānis Rozenbergs       

_______________________________                     _______________________________ 

(vārds, uzvārds)                                   (paraksts) 

______________________ 

 (datums) Z.v.  

http://www.facebook.com/
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7. PIELIKUMI 
 

Pielikums Nr.1 

 
CĒSU PILSĒTAS SPORTA SKOLAS IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI  

IZVĒRTĒŠANAS PERIODĀ 2016.-2019.g. 

 

 

BASKETBOLS /treneri – Daiga Sarkane, Viktors Brizgalovs, Vladimirs Kiseļovs, Edvīns Dzudzilo, 

Māris Bogdanovs, Inese Urtiņa, Reinis Rudzītis, Mārtiņš Milbergs/ 

 

2019.gads 

- BK “Cēsis/ Sporta skola” LBL3 čempionāts 2018./2019.g.sezonā 1.vieta. Komandas sastāvā 

CPSS basketbolisti - Edvards Auzāns, Artūrs Gradovskis, Raivo Mauriņš un 14 Sporta skolas 

absolventi 

- Igaunijas -Latvijas Jauniešu Basketbola līgā U12 vec.gr. komandai – 1.vieta.  

 

2018.gads 

- Audris Mihailovs, Matīss Jaunzems- komandas “Dārznieks/ CPSS” LBL3 čempionāts 

2017./2018.g.sezonā 2.vieta. 

- Rūdolfs Rudmiezis U14 izlases kandidāts. 

 

2017.gads  

11 audzēkņu dalība NBA Junioru līgas 1.sezonā 2016./2017.g. 

 

2016.gads 

- Māra Motte U16 Latvijas izlasē EČ Itālijā un PČ U17 Spānijā 

- Latvijas izlases komandas kandidāti: Agate Kristena Krieviņa U18, Emīlija Krista Grava U17, 

Niks Līnis U16 un U17. 

- LBL3 LČ "Dārznieks"komandas sastāvā 2. vieta - spēlē K.Lapsa, I.Jursons, K.Ronis, N. Līnis.  

 

Sporta skolas  absolventu sasniegumi  

RODIONS KURUCS – Eiropas čempionātā 2. vieta Latvijas U-16 izlases sastāvā,  no 2015. g.  

BK “Barcelona”  spēlētājs, no 2018.g. NBA Bruklinas “NETS” 

KARLĪNA PILĀBERE – no 2017 g. atsāka TTP kluba spēlētājas un  sieviešu valstsvienības 

spēlētājas  statusā 

IEVA KRASTIŅA – no 2014.g. TTP kluba spēlētāja, sieviešu valstsvienības spēlētāja  no 2012.g.  

DĀVIS ROZĪTIS – 2015./2016. g. sezonā Valmiera/Ordo”” -1.v.;  2016./2017.g. sezonā “Liepājas 

/Triobet”, sezonā kluba nomaiņa uz BK “Barons  kvartāls,   Latvijas vīriešu 

izlases kandidāts.  

ARTŪRS  KURUCS - no 2015.  gada  BK  “Baskonia”  spēlētājs. 

 

BIATLONS /treneri - Ilze Cekule, Anžela Brice, Aija Praulīte, Toms Praulītis, Dzintars Balodis, 

Kaspars Dumbris/ 

2019.gads  

- Rūdis Balodis- IBU kauss 1.SWE, 2.ITA  posms, IBU Junioru kauss 1.SVI, 2.FRA posms, 

2018./2019.g.sezona, IBU Pasaules  Junioru un Jauniešu čempionāts  01.2019. SVK, IBU 

atklātais Eiropas čempionāts, 03.2019. NOR.  

- Krista Razgale- IBU kauss 2., 3. ITA , 7. EST posms,  

- Annija Sabule-  IBU kauss 1.SWE, 2., 3. ITA, IBU Pasaules  Junioru un Jauniešu čempionāts  

01.2019.SVK, IBU atklātais Eiropas čempionāts, 03.2019. NOR.  

- 2018./2019.g.sezonā 8 izlašu dalībnieki un kandidāti - K. Razgale, A. Sabule, A. Šķēps, Dz. 

Daļeckis, R. Balodis, A.A. Jekimovs, A. Zvaigznītis, S. Miķelsone.  
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2018.gads 

LČ izcīnītas 19 zelta, 19 sudraba un 16 bronzas godalgas, kopā 54 medaļas. 

- Latvijas junioru izlases dalībnieks Pasaules čempionātā biatlonā Igaunijā 26.02.-4.03.2018.-

Alvis Šķēps, Krista Razgale, Rūdis Balodis,  Kristers Slavēns,  Dzintars Daļeckis  

- Baltijas biatlona kauss, Haanja, 10.02.2018.- Kristers Slavēns, Rūdis Balodis,  Dzintars 

Daļeckis,  Kitija Rozenova, Arvis Arvīds Jekimovs 

- IBU Junioru kauss - 1.posms, Obertilliacha Austrija, 08.-10.12. 2017., 2. posms Ridnau-Val 

Ridanna (Itālija)14.-16.12. 2017., 3.posms Nove Mesto (Čehija) 25.-.-27.01. 2018. - Balodis 

Rūdis 

- IBU Atklātais junioru čempionāts biatlonā, Pokļuka (Slovēnija), 30.01.-04.02. 2018. Balodis 

Rūdis 

- IBU biatlona kauss 4.posms, Brezno- Osrblie (Slovākija), 05.01.-07. 01.2018.- Dzintars 

Daļeckis  

- 2017./2018.g.sezonā 11 izlašu dalībnieki un kandidāti- K. Razgale, A. Šķēps, K. Riekstiņa. 

I.Upena, R. Raiska, K. Slavēns, M. Starzdiņš, A. K. Sabule, Dz. Daļeckis, R. Balodis, A.A. 

Jekimovs,  

 

2017.gads 

BIATLONĀ 18 izglītojamie izcīnījuši Latvijas čempionāta godalgas  

LBF jauniešu un junioru izlašu sastāvos starptautiska sacensību pieredze: 

- PČ Slovākijā startēja 6 dalībnieki - A. K. Sabule, K. Razgale, A. Šķēps, R. Balodis, Dz. Daļeckis, 

K. Slavēns 

- EČ  Slovēnijā startēja 2 dalībnieces - A. K. Sabule, K. Razgale 

- Baltijas kausā biatlonā – A. Šķēps - 2. vieta, R. balodis - 3. vieta /10km masu starts U18/ 

- Igaunijas atklātajā čempionātā vasaras biatlonā -1.vieta A.Šķēps /10km sprintā U20/ 

- PČ vasaras biatlonā Hantimansijskā startēja R.Balodis 

 

2016.gads 

Trenere A. Praulīte iegūst LBF prezidentes speciālbalvu par audzēkņu sportiskajiem sasniegumiem 

- Pasaules junioru un jauniešu čempionātā biatlonā Čeile Gradiste (Rumānijā) - R.Balodis, A. 

Sabule, N. Osīte. 

- Pasaules jauniešu Ziemas Olimpiskajās spēlēs Lillehammerē (Norvēģijā) - N.Osīte 

- Pasaules čempionātā vasaras biatlonā junioriem  Otepē (Igaunija) - A.Šķēps 

- Eiropas junioru čempionātā Pokļukā (Slovēnija) - K.Razgale 

- Baltijas kausā jauniešiem Otepē (Igaunija) - K.Slavēns, N.Eglītis, Dz.Daļeckis 

- 2016. gadā Darbam ar LBF jauniešu izlases komandu piesaistīti treneri A.Brice un T.Praulītis 

- Izcīnītas godalgas Latvijas čempionātos slēpošanā un biatlonā visās jauniešu vecuma grupās - 

par Latvijas čempioniem kļuvuši 14 sportisti /Vineta Pētersone, Krista Razgale, Alvis Šķēps, 

Reinis Matīss Upens, Elīna Radziņa, Evelīna Rama, Madara Zaķe, Elza Bleidele, Marta 

Upmale, Estere Volfa, Dzintars Daļeckis, Kristers Slavēns, Rūdis Balodis, Arvis Arvīds 

Jekimovs/, sudraba vai bronzas godalgas vēl 25 mūsu sporta skolas izglītojamajiem. 

 

Sporta skolas absolventu sasniegumi  

INGA PAŠKOVSKA un BAIBA BENDIKA- piedalījās XXIII Ziemas Olimpiskajās spēlēs 

PHJONČHANĀ ( 10.-25.02.2018) 

Cēsu pilsētas Sporta skolas absolventi - LBF izlases esošie un bijušie dalībnieki: 

B. Bendika, I. Paškovska, D. Lūsa  /2015.g. absolventi/. 

T. Praulītis / 2014.g. absolvents/, 

R. Slotiņš /2012.g. absolvents/, 
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DISTANČU SLĒPOŠANA /treneri - Ilze Cekule, Anžela Brice, Aija Praulīte, Toms Praulītis, 

Dzintars Balodis, Dace Ķipēna, Kaspars Dumbris, Inese Šķēle/ 

LSF klubu un sporta skolu ranga kopvērtējumā: 

2019. gadā- 2.vieta 

2018. gadā - 2.vieta 

2017. gadā - 1.vieta 

2016. gadā - 2. vieta 

 

2019.gads 

- Krista Razgale – starts PČ rollerslēpošanā 08.2019. Madona. 

- Dalība 14. Eiropas jaunatnes Ziemas olimpiādē distanču slēpošanā M. K. Priede, K. Brunere,  

izlases trenere I. Šķēle 

- FIS Skandināvijas kausa sprinta disciplīna, FIS Lietuvas čempionāts Madona 03.2019.- R. M. 

Upens 

- 2018./2019.g.sezonā 5 izlases dalībnieki un kandidāti - R.M. Upens, A. Tinuss, K. Riekstiņa, 

M.K. Priede, A.A. Jekimovs.  

 

2018.gads  

- LČ izcīnītas 12 zelta, 16 sudraba un 11 bronzas godalgas, kopā 39 medaļas. 

- Reinis Matīss Upens - Latvijas junioru izlases dalībnieks slēpošanā Skandināvijas kausa izcīņā 

Somijā 15.12.2017., Pasaules kausā rollerslēpošanā Madonā 20.-22.07.2018.. 

- 2017./2018.g.sezonā 2 izlases dalībnieki un kandidāti- R.M. Upens, V. Pētersone  

 

2017.gads 

 32 audzēkņi izcīnījuši Latvijas čempionāta godalgas 

 

2016.gads 

LV jauniešu izlases treneru sastāvā I.Cekule, Dz.Balodis 

- Ziemeļvalstu jauniešu čempionāts slēpošanā Otepē (Igaunija) - V. Pētersone, R.M. Upens 

- Izcīnītas godalgas Latvijas čempionātos slēpošanā un biatlonā visās jauniešu vecuma grupās - 

par Latvijas čempioniem kļuvuši 14 sportisti /Vineta Pētersone, Krista Razgale, Alvis Šķēps, 

Reinis Matīss Upens, Elīna Radziņa, Evelīna Rama, Madara Zaķe, Elza Bleidele, Marta 

Upmale, Estere Volfa, Dzintars Daļeckis, Kristers Slavēns, Rūdis Balodis, Arvis Arvīds 

Jekimovs/, sudraba vai bronzas godalgas vēl 25 mūsu sporta skolas izglītojamajiem. 

 

Sporta skolas absolventu sasniegumi  

INGA PAŠKOVSKA-  piedalījās XXIII Ziemas Olimpiskajās spēlēs PHJONČHANĀ ( 10.-25.02.2018) 

 

FLORBOLS /treneri- Gints Bērtulis, Andris Rajeckis, Oskars Urbāns, Pauls Erenbots, Normunds 

Krūmiņš, Maija Zēmele Bauere/ 

2019.gads 

- 2019. gada Pasaules čempionātā U19 08.2019.CAN, Halifaksa,  LV izlasē spēlēja Kevins Šmits, 

Roberts Zande.  

- 3.vieta Latvijas 26. čempionātā florbolā virslīgā (Elvi līgā) vīriešiem «LEKRINGS» komandas 

sastāvā Rūdis Jermacāns, Krišjānis Tiltiņš, Artūrs Ozols, Pēteris Trekše, Roberts Zande, Kevins 

Šmits, Jorens Malkavs, Ričards Stivriņš. 

- LFF LČ U18 jauniešu komandai- 3.vieta. 

- LFF MU14 meiteņu komandai – 2.vieta. 

-  2018./2019.g.sezonā 5 izlases dalībnieki un kandidāti - Pēteris Trekše, Roberts Zande, Kevins 

Šmits, Jorens Malkavs, Ričards Stivriņš. 

 

2018.gads  

- 2018. gada PASAULES ČEMPIONĀTĀ 27.-29.04.2018.  LV izlasē spēlēja P. Trekše 
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- LFS U19 izlasē  3 nāciju turnīrā piedalījās K. Šmits, R. Zande, D. H. Zvejnieks 

-  Latvijas 25. čempionātā florbolā virslīgā (Elvi līgā) vīriešiem «PĀRGAUJAS» kom. -3.vieta,  

komandas spēlētājs J.Driļevskis 

- LFS 2017./2018. gada sezonā 24.Latvijas čempionātā – bērniem un jauniešiem U16 (2001. gada  

dz. un jaun.) zēnu komandai -3. vieta. 

- 2017./2018.g.sezonā 6 izlases dalībnieki un kandidāti- Pēteris Trekše, Roberts Zande, Kevins 

Šmits, Jorens Malkavs, Ričards Stivriņš, Edmunds Zandersons.  

 

2017.gads 

- 2016./2017. gada sezonā LFS latvijas čempionāta Elvi līgā  SK «PĀRGAUJA» komandai 

BRONZA- K.Miezītis, D.H.Zvejnieks 

- 2000.g.dz. un jaun. zēnu komandai Latvijas jaunatnes olimpiādē - 5.vieta 

- Starptautiskā sacensību pieredze- P/Trekše 

- Pasaules čempionāts florbolā U19 - 5. vieta, izlases treneris- I. Laiviņš  

 

2016.gads  

- LFS izlases dalībnieks Pasaules čempionātā Rīgā - P. Trekše 
- LFS izlases U19 kandidāti - Kr. Miezītis, P. Trekše, D. Zvejnieks, E. Puriņš 

- LFS LČ U18 grupā jauniešiem  1. vieta, U12 - 3. vieta 

- LFS virslīgā vīriešiem Lekrings komandas sastāvā  P. Trekše, R. Stivriņš 

 

Sporta skolas absolventu sasniegumi  

2018. gada PČ florbolā Čehijā  LV izlases sastāvā startēja absolventi - Andris Rajeckis /arī treneris/, 

Jānis Rajeckis, Artūrs Jurševskis, Gvido Lauga, Morics Krūmiņš 

2016. gada PČ florbolā Rīgā LV izlases sastāvā startēja absolventi - Andris Rajeckis /arī treneris/, 

Jānis Rajeckis, Artūrs Jurševskis, Morics Krūmiņš ( sporta skolas treneri- Ingus 

Laiviņš, Andris Malkavs) 

 

FUTBOLS  /treneri- Aivars Krickis, Dmitrijs Sļinko, Andrejs Ivanovs, Māris Spalviņš, Jurģis 

Zumbergs, Jānis Naglis/ 

2019.gads 

U11 (2008. gada  dz. un jaun.) zēnu komandai - LFF Vidzemes reģiona 2018. gada sezonas 

jaunatnes čempionātā - 3. vieta / no 16 kom. 

 

2018.gads 

U10 (2008. gada  dz. un jaun.) zēnu komandai - LFF Vidzemes reģiona 2018. gada sezonas 

jaunatnes čempionātā- 3. vieta 

 

2017.gads 

U15 (2002. gada  dz. un jaun.) zēnu komandai - LFF Vidzemes reģiona 2017. gada sezonas 

jaunatnes čempionātā  „Ādas bumba”- 1.vieta 

 

2016.gads 

Vidzemes jaunatnes futbola čempionāts U14 grupā - 3. vieta. 

 

ORIENTĒŠANĀS SPORTS /treneri- Igors Bužs, Agris Peipiņš, Aija Alksne, Kaspars Radziņš/ 

 

2019.gads  

- S.Grosberga Latvijas kausa kopvērtējuma uzvarētāja.  

- K.Brunere Pasaules skolēnu čempionātā /garajā dist./ 3.vieta./05.2019./, 03.2019. Eiropas 

jauniešu ziemas orientēšanās čempionātā SWE. 

- T.O. Abzalons, R. Šķesteris, K. Neimanis - dalība Pasaules skolēnu čempionātā.  
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- 2018./2019.g.sezonā 7 izlases dalībnieki un kandidāti - S. Grosberga, T.O. Bruners, R. Knēts, 

K. Brunere, E. Dzalbs, K. Neimanis, M. Platacis.  

 

2018.gads   

- LČ izcīnītas 8 zelta, 4 sudraba un 8 bronzas godalgas, kopā 20 medaļas  

- S.Grosberga Latvijas kausa  kopvērtējuma uzvarētāja.  

- Eiropas Jauniešu čempionātā (30.jūnijs- 1. jūlijs), Bulgārija, Veliko Taronova LV izlases 

sastāvā startē Kristīne Brunere 

- Pasaules čempionātā (4. līdz 11. augusts) norisinājās Latvijā - Rīgā un Siguldā startēja Sandra  

Grosberga, dalība Eiropas čempionātā.  

- 2017./2018.g.sezonā 7 izlases dalībnieki un kandidāti - S. Grosberga, K. Bruners, R. Knēts, E. 

Dzalbs, G. Dravants, M. Platacis, K. Neimanis. 

 

2017.gads 

- S.Grosberga Latvijas kausa  kopvērtējuma uzvarētāja.  

- 17 audzēkņiem godalgotas vietas latvijas čempionātos un Latvijas kausa sacensībās 

- Pasaules čempionāts Igaunijā - stafetē 5. vieta /komandā S. Grosberga/, dalība Pasaules kausa 

posmos (augstākais sasniegums 6.v. stafešu skrējienā - S.Grosberga) 

- LJO Cēsīs  – Rihards Knēts, Gustavs Dravants, Kārlis Neimanis - 1. vieta stafešu skrējienā  

 

2016.gads 

- Pasaules čempionāts Zviedrijā - S.Grosberga 

- Eiropas Jauniešu čempionāts Polija- E.Dzalbs 

 

Citi sasniegumi  

 SANDRA GROSBERGA no  2014. gada – LV pieaugušo izlases dalībniece 

 

VIEGLATLĒTIKA /treneri-  Austris Āboliņš, Rihards Parandjuks, Māris Urtāns, Māris Bogdanovs/  

2019.gads 

- Baltijas U18 komandu  čempionātā startēja V.Krūmiņa ( 1.vieta diska mešanā), D.D.Brūvere  

- 2018./2019.g.sezonā -10 izlašu dalībnieki un kandidāti / L. Macione, A. Volkovs, D.D. Brūvere, 

R. Lācis. A. Ozols, V. Krūmiņa, M. Sirmā, A. Rožkalns, R.A. Glazers, R. Beļajeva/. 

- Latvijas jaunatnes olimpiādē piedalījās 5 sporta skolas audzēkņi- V.Krūmiņa ( 1.vieta diska 

mešanā un lodes grūšanā), D.Namniece ( 3.vieta tāllēkšanā), R.Lācis ( 4.vieta barjerskrējienā), 

D.D.Brūvere un M.Ezerkalns  

 

2018.gads 

- LČ izcīnītas 6 zelta, 7 sudraba un 5 bronzas godalgas, kopā 18 medaļas  

- Baltijas čempionātā U18 LV izlases sastāvā startēja Daido Dagne Brūvere 

- 2017./2018.g.sezonā 3 izlašu dalībnieki un kandidāti /L. Macione, A. Volkovs, D.D.Brūvere/.  

 

2017.gads 

- Latvijas čempionātos, Latvijas kausa sacensībās 8 audzēkņi izcīnījuši godalgotas vietas 

- Starptautiskās bērnu sacensībās Polijā LV komandā - Roberts Aleksis Glazers  

- LVS izlašu dalībnieki - A. Volkovs, J. Mūrniece, R.A. Glazers 

 

2016.gads 

- LVS izlases dalībnieks A. Volkovs Baltijas jauniešu čempionātā - 2.v. lodes grūšanā 

- LVS izlašu kandidāti - Kr. Potašovs, R. Serģis, A. Volkovs  

- Latvijas jaunatnes čempionātu medaļnieki - A.Volkovs, R. Glazers, A. Rožkalns 
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VOLEJBOLS /treneri- Janīna Kalniņa, Agita Krama, Māris Krams, Ģirts Mārtiņsons, Normunds 

Šulte, Andris Dolženko/ 

 

2019.gads  

- 2018./2019.g.sezonā  Latvijas kausa izcīņas sacensībās un Latvijas čempionātā U15 vecuma 

grupas meiteņu komandai 1.vieta 

- M.D.Vēvers EEVZA čempionātā  U15 izlases sastāvā,  EČ kvalifikācijas spēlēs U17 sastāvā. 

- P.Pinka CEV U20 EČ Pludmales volejbolā  – 5.vieta. Dalība Latvijas Volejbola Nacionālajā 2. 

līgā, Credit 24 Līgas čempionātā.   

- 2018./2019.g.sezonā - 2 izlašu dalībnieki - P. Pinka, M.D. Vēvers.  

- Latvijas Jaunatnes Olimpiādē -  dalīta 5.-8.v. pludmales volejbolā /L. Kirilova, P.M. Markovska/   

 

2018.gads 

2017./2018.g.sezonā  skolu un klubu kopvērtējumā – 1.vieta /vērtējuma grupā audz. skaits līdz 200/  

- LV izlases sastāvos U18 un U20 vecuma grupās startējuši Rihards Lazdiņš, Kristaps Platačs, 

Mārtiņš Liniņš, Artūrs Alberts Krams, Jēkabs Dzenis, Patriks Pinka 

U20 EČ volejbolā vīriešiem - 2.kvalifikācijas kārtas sacensības (Melnkalne) 

U20 EČ volejbolā vīriešiem – 3.kvalifikācijas kārtas sacensības (Polija) 

U18 EČ volejbolā jauniešiem – 2.kvalifikācijas kārtas sacensības (Grieķija) 

Baltijas Kauss 2018 (U19 junioru izlases sastāvā  Pērnavā)  

- U13 (2005. gada  dz. un jaun.) zēnu komandai - LVF 2017./2018. gada sezonā – Latvijas kausa 

izcīņā 2. vieta, Latvijas čempionātā  3.vieta 

- U15 (2003.gada  dz. un jaun.) zēnu komandai Latvijas kausa izcīņā -3. vieta 

- U15 (2003. gada  dz. un jaun.) meiteņu komandai Latvijas kausa izcīņā -1. vieta 

 

2017.gads  

2016./2017.g. sezonā -1.vieta /vērtējuma grupā izglītojamo skaits līdz 200/ 

- Latvijas čempionātos, Latvijas kausa sacensībās 7 jauniešu komandas izcīnījuši godalgas 

- LJO Cēsīs 1.vieta jauniešu komandai ( 1999.g.dz. un jaunāki) 

- LV izlases sastāvā dalība  Baltijas Kausā 2017, U19 EČ kvalifikācijas sacensībās Polijā,  U21 

EČ kvalifikācijas sacensībās Horvātijā un Vācijā- M.Liniņš, R. Lazdiņš, A.A.Krams, K. Platačs, 

A. Ozoliņš.  

- ISF Pasaules skolu čempionāts pludmales volejbolā startēja U 15 vec.gr. D.Vēvers, R.Knēža 

- P.Pinka piedalījies LV izlases sastāvā Baltijas Kauss 2017, U17 EČ kvalifikācijas sacensībās 

Beļģijā  

 

2016.gads 

2015/2016.g. sezonā -2.vieta /vērtējuma grupā izglītojamo skaits līdz 200/  

- LV izlases komandās startēja 

R.Lazdiņš, M. Liniņš, O.Krams, K.Platačs- Baltijas kausā U18 grupā 2.vieta 

P.Pinka, M.Mičulis- Baltijas kausā U16 grupā 3.vieta 

A.Ozoliņš- Eiropas čempionātā pludmales volejbolā U20  

A.Ozoliņš, R.Lazdiņš-Pasaules čempionātā U19 LVF LČ U19 grupa jauniešiem - 3.v., LČ U17 

grupā  jauniešiem -1.vieta 

- Latvijas kausā U17 grupā  jauniešiem - 1. vieta 

- Baltijas sporta skolu/klubu čempionātā U17 grupā - 2.vieta 

- Latvijas čempionātā U12 jauniešiem - 3.vieta, Latvijas kausā- 2. vieta 

- Latvijas Jaunatnes Pludmales čempionātā U13 jauniešiem -1. vieta 

 

Sporta skolas absolventu sasniegumi  

JANA JAUDZEMA  /2008.g.absolvente/ pārstāvēja Cēsu novadu Latvijas IV Olimpiādē pludmales 

volejbolā 2016. gadā - 1.vieta 
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Pielikums Nr.2 

Cēsu pilsētas Sporta skolas pedagogu tālākizglītība – 

kursi, semināri, konferences  

2018. - 2019. gadā 
 

Nr. 

p.k. 

Tēma Apliecības izdevējiestāde Datums Apjoms 

h 

1.  TRENERU SEMINĀRS  LVS 16.01.2019 8 

2.  Pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 

stundu apmācības kurss   

Biedrības “Latvijas 

Sarkanais krusts” 

2.11.2018. 12 

3.  Bērnu Vieglatlētika (A programma) LVS 14.06.2018 8 

4.  Ceļš uz panākumiem. Ātrums. Spēks. 

Uzturs. Motivācija. 

LVS 29.03.2018 16 

5.  Traumu profilakse un trenera loma 

audzēkņu motivācijā  

Latvijas Treneru 

tālākizglītības centrs 

13.05.2019 8 

6.  Pirmā antidopinga konference  Latvijas Antidopinga 

Birojs 

10.04.2019 7 

7.  LSF seminārs LSF  10.11.2018 2 

8.  Speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā A 

Cēsu internātpamatskola- 

attīstības centrs  

20.10.2018 8 

9.  Sadarbības un līdzdalības caurviju 

prasme mācību un audzināšanas 

procesā 

Pieaugušo neformālās 

izglītības iestāde "Rolanda 

Ozola Neformālās 

izglītības centrs" 

23.08.2018 6 

10.  Kustības bērna attīstības sekmēšanai 

ikdienā  

Cēsu Bērnu jauniešu centrs  12.06.2018 6 

11.  Mūsdienu pedagoģijas psiholoģiskie 

aspekti. Konfliktu vadība  

Valsts izglītības satura 

centrs  

10.10.2018 8 

12.  Mūsdienu pedagoģijas psiholoģiskie 

aspekti. Stresa vadība  

Valsts izglītības satura 

centrs  

3.10.2018 8 

13.  Jaunatnes sporta treneru profesionālās 

kvalifikācijas pilnveide  

Latvijas Basketbola 

savienība 

04.08.2018 8 

14.  Jaunatnes sporta treneru profesionālās 

kvalifikācijas pilnveide  

Latvijas Basketbola 

savienība 

29.11.2018 8 

15.  Mācību procesa pilnveide kompetenču 

pieejas īstenošanai  

DACVĢ 4.01.2018 32 

16.  Mobilās tehnoloģijas izglītībā  Rīgas tehniskā universitāte  17.11.2018 72 

17.  Bērna vispārējās tiesības un tiesības būt 

pasargātam no vardarbības  

Cēsu Bērnu jauniešu centrs  27.10.2018 8 

18.  Apmācība Sporta likumā noteiktajā 

kārtībā atzītās sporta federācijas 

organizētajos šaušanas instruktora 

kursos 

LBF 9.04.2018 12 

19.  Pamatkustību pielietošana un 

sekmēšana daudzveidīgo prasmju 

spēlēs, vienspēlēs un brīvā laika spēlēs 

Valmieras Valsts 

ģimnāzija 

13.03.2018 12 

20.  Bērnu tiesību aizsardzība. Tiesiska 

rīcība vardarbības gadījumos. 

Saskarsmes pamatprincipi. 

Amatas psk. 2.11.2018 8 
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21.  Vardarbība pret bērnu. Vardarbība 

bērna ģimenē.  

Latvijas Pašvaldību 

mācību centrs 

1.03.2019 8 

22.  Volejbola uzbrukuma sitiena apmācība, 

pilnveidošana 

Rīgas volejbola skola  12.03.2019 18 

23.  Formatīvā vērtēšana lietpratības 

kontekstā 

DACVĢ 27.12.2018 6 

24.  Personiskā līderība un tās ietekme uz 

profesionālo darbību  

Biedrība "Mūžizglītības un 

kultūras institūts VITAE" 

22.10.2018 6 

25.  Bērna ar attīstības traucējumiem 

izglītošana iekļaujoša izglītības procesa 

īstenošanas kontekstā A  

Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmija 

 

25.03.2019 36 

26.  Izglītojamā intelektuālās attīstības 

psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana 

periodā no 7-12 gadu vecumam  

Cēsu internātpamatskola - 

rehabilitācijas centrs 

12.11.2018 8 

27.  Bērnu nometņu organizēšanas un 

vadīšanas kompetenču pilnveide  

Valsts izglītības satura 

centrs 

 

26.09.2018 36 

28.  Dziļā mācīšanās, radošums un 

domāšana  

Cēsu Valsts ģimnāzija 27.12.2018 6 

29.  Eklases konference  SIA Izglītības sistēma  29.04.2019 6 

30.  Startēģiskā plānošana sporta 

organizācijās 

LSPA 28.02.2019 8 

31.  FIFA organ. sieviešu futbola treneru 

kursi  

LFF 28.12.2018  

32.  A-UEFA un PRO-UEFA treneru 

izglītības seminārs  

LFF 18.01.2018 16 

33.  LVF -jaunatnes volejbola treneru kursi  LVF 14.03.2018 16 

34.  Mācību priekšmetu standartā noteikto 

prasmju, zināšanu attieksmju un 

kompetenču apguves plānošana un 

sasniegtā rezultāta novērtēšana, 

sadarbojoties dažādu mācību 

priekšmetu skolotājiem - pamats 

mērķtiecīgam un rezultatīvam mācību 

procesam 

Rīgas 1. Tālmācības 

vidusskola 

 

12.03.2019 8 

35.  ''Dienas veido dzīvi''  Cēsu pilsētas Pastariņa 

sākumskola 

12.03.2019 6 

36.  Izglītība 21.gadsimtā un lietpratības 

pieeja  

 

Pieaugušo neformālās 

izglītības iestāde "Rolanda 

Ozola Neformālās 

izglītības centrs" 

01.03.2018 6 

37.  Kustības bērna attīstības sekmēšanai 

ikdienā  

Cēsu Bērnu un jauniešu 

centrs 

22.03.2018 6 

38.  Kompetencēs balstītais  mācību saturs 

sporta izglītības skolā  

Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmija 

22.10.2018 9 

39.  Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās 

līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē  

Priekuļu vsk. 17.09.2018 8 

40.  LFF Coach Education Courses UEFA B 

diploma  

UEFA 18.01.2019 187 
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41.  Skolēnu sociāli emocionālo un 

veselības prasmju attīstīšana un 

novērtēšana skolās  

Valsts izglītības satura 

centrs 

 

23.10.2018 16 

42.  Kompetenču pieejas ikdienas darba  

plānošanā pirmskolā   

Cēsu Jaunā pamatskola 

 

7.06.2018 6 

43.  Olimpiskā izglītība pirmskolā un skolā  Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmija 

26.01.2018 6 

44.  Inovācijas mācību procesā 21. gs. 

prasmju attīstīšanai  

Siguldas pilsētas 

vidusskola 

 

24.10.2018. 6 

45.  Metodiskais atbalsts sporta stundas un 

sporta interešu izglītības nodarbību 

organizēšanā  

Latvijas Skolu sporta 

izglītības centrs 

 

28.08.2018 16 

46.  Pilsoniskās audzināšanas un līdzdalības 

sekmēšana izglītības iestādē A  

Stalbes vsk. 06.06.2018 8 

47.  Profesionālās ievirzes sporta izglītības 

iestāžu darba pilnveide  

Latvijas Treneru 

tālākizglītības centrs 

13.06.2019 7 

48.  Sports VAR  Latvijas Treneru 

tālākizglītības centrs 

26.04.2019 8 

49.  Profesionālās ievirzes sporta izglītības 

iestāžu darba pilnveide  

Latvijas Treneru 

tālākizglītības centrs 

21.03.2019 12 

50.  Angļu valoda (ar priekšzināšanām)  SIA "Valodu Vēstniecība" 28.03.2018 22 

51.  Profesionālās ievirzes sporta izglītības 

iestāžu darba pilnveide  

Latvijas Treneru 

tālākizglītības centrs 

22.03.2018 12 

 


